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Uudistuvan ŠKODA Kodiaqin digitaalinen ensiesit-
tely 13. huhtikuuta 2021 
 
› Esittelytilaisuus seurattavissa ŠKODA Magazine-sivustolta klo 11.00 alkaen 
› Suositun katumaasturimallin ulkonäkö päivitetty ja tekniikka hiottu 

› Uudistuvan KODIAQ-malliston ensiesittelyssä mukana SPORTLINE-, L&K- ja RS-malliver-
siot 

 
Mladá Boleslav 12. huhtikuuta 2021. Lähtölaskenta on alkanut: ŠKODA AUTO ensiesittelee 
suositun suuren KODIAQ-katumaasturinsa uudistetun version 13. huhtikuuta 2021. Digitaa-
linen online-ensiesittely alkaa klo 11.00. Tilaisuus on katsottavissa ŠKODA Magazine-sivus-
tolta. ŠKODA käynnisti mallistonsa laajentamisen katumaastureihin vuonna 2016 esittele-
mällä ŠKODA Kodiaqin. Tämä myös seitsemänpaikkaisena saatava katumaasturi uudistuu 
sekä ulkonäöltään että tekniikaltaan. Myös KODIAQ-malliversiot SPORTLINE, L&K ja RS päi-
vittyvät nyt samalla, ja nämä malliversiot ovat mukana digitaalisessa ensiesittelytilaisuu-
dessa. 

 
ŠKODA nostaa esiripun huhtikuun 13. päivänä klo 11.00, jolloin verhon takaa paljastuu teknisesti 
hiottu ja ulkonäöltään päivitetty ŠKODA KODIAQ. Esittelytilaisuutta voi seurata livenä ŠKODA Ma-
gazine-sivustolta. Digitaalisessa maailmanensi-illassa ŠKODA AUTON pääjohtaja Thomas Schäfer 
painottaa Kodiaqin tärkeää asemaa Škodan automallistossa. Škodan muotoilujohtaja Oliver Stefani 
kertoo tiiminsä toteuttamista visuaalisista muutoksista. 
 

ŠKODA käynnisti vuonna 2016 mallistonsa laajentamisen katumaastureihin, ja sen jälkeen Kodia-
qia on valmistettu yli 600 000 kappaletta. ŠKODA AUTO myy tätä myös seitsemänpaikkaisena 
saatavaa kookasta katumaasturia 60 maassa. Ulkonäön uudistamisen ohella Kodiaqin tekniikkaa 
on hiottu. Dynaaminen KODIAQ SPORTLINE, mukavuuspainotteinen huippumalli KODIAQ L&K ja 
sporttinen KODIAQ RS uudistuvat myös vastaavasti. 
 

Uudistuvan ŠKODA Kodiaqin virallinen lehdistökuva paljastaa huomiota herättävämmän keulan ja 
konepellin muotoilun muutokset. Kuvasta näkee myös aiempaa matalammat ajovaloyksiköt ja terä-
välinjaisemmat takavalot, jotka palaessaan edelleen muodostavat C-kirjaimen muodon kaikille 
ŠKODA-automalleille yhteiseen tapaan. 
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Lehdistökuva: 

 
Uudistuvan ŠKODA Kodiaqin digitaalinen 
ensiesittely 
ŠKODA AUTO ensiesittelee uudistuvan Kodia-
qin digitaalisesti 13. huhtikuuta 2021 klo 11.00 
alkaen. Lehdistökuvassa näkyvät matalammat 
täys-LED-ajovaloyksiköt ja terävälinjaisemmat 
takavalot. 
 
 
 
 

Lataa   Lähde: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen alkaen-

tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-
tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 

› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 
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