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Ensivaikutelmat uuden ŠKODA Fabian sisätiloista  
 

› Neljännen sukupolven Fabiassa näkyy ja tuntuu Škodan ihastuttava sisätilakonsepti 

› Tilantuntua, raikkaita värejä ja tekniikkaa kalliimman hintaluokan autoista 

› Uusi ŠKODA FABIA ensiesitellään kansainvälisesti 4. toukokuuta 

 Kansainvälinen ensiesittely verkossa alkaa klo 20:00 Suomen aikaa 

 

 

Mladá Boleslav 30. huhtikuuta 2021. ŠKODA AUTO paljastaa lisää yksityiskohtia uudesta 

Fabiasta julkaisemalla luonnoskuvat sisätiloista. Volkswagen-konsernin pienten etuvetois-

ten autojen skaalautuvaan MQB-A0-perustekniikkaan pohjautuva uusi FABIA on entistä tila-

vampi. Väljä tilantuntu ihastuttaa kuten sisustuksen raikkaat väritkin, ja mukaan on otettu 

tekniikkaa suuremmista, kalliimman hintaluokan automalleista. Viime vuonna esitellyssä 

Octaviassa toteutettua sisätilakonseptia ŠKODA on jalostanut uuteen Fabiaan uusilla yksi-

tyiskohdilla. Uusi ŠKODA FABIA esitellään kansainvälisesti ensi tiistaina 4. toukokuuta. Vir-

tuaalista ensiesittelytilaisuutta voi katsoa ŠKODA Magazine -sivustolta klo 20:00 alkaen.   

 

Uusi neljännen sukupolven ŠKODA FABIA pohjautuu Volkswagen-konsernin pienten etuvetoisten 

autojen skaalautuvaan MQB-A0-perustekniikkaan, minkä ansiosta uusi FABIA on edeltäjämallia 

pidempi ja leveämpi. Suurempien mittojen seurauksena kuljettajalle ja matkustajille on entistä 

enemmän tilaa. Symmetrisesti muotoillun kojelaudan keskelle on sijoitettu entistä suurempi ja nyt 

vapaasti seisova keskusnäyttö. Kojelaudan vaakasuuntainen koristelista korostaa sisätilan le-

veyttä. Keskusnäytön alapuolinen muotoilu toistaa jäähdyttimen ŠKODA-säleikön muotoja. Sisäti-

lojen muotoilua hallitsevat myös kojelaudan päiden suuret, pyöreät ilmasuuttimet, värilliset elemen-

tit keskikonsolissa ja ovien vetokahvoissa, sekä kromin väriset ovien avauskahvat. Toinen luonnos-

kuvista paljastaa myös mittariston viereen sijoitetun näyttävän FABIA-tekstilogon. 

 

Keskeisenä elementtinä suuri kosketusnäyttö  

Uuden ŠKODA Fabian sisätilaa hallitsee suuri, kojelaudan keskellä vapaasti seisova näyttö. Tältä 

kosketusnäytöltä on helppo käyttää modernia tietoviihdejärjestelmää ja auton monia toimintoja. 

Luonnoskuvasta näkee myös digitaalisen Virtual Cockpit -mittariston. Tämä suuremmista ŠKODA-

automalleista tuttu mittaristo on nyt saatavissa myös uuteen Fabiaan. Neljännen sukupolven FA-

BIA esitellään kansainvälisesti toukokuun alussa. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi   

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skodamagazine.fi/press/
mailto:kari.aalo@skoda.fi
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Lehdistökuvat: 

 

 

Ensivaikutelmat uuden ŠKODA Fabian sisätiloista  

ŠKODA AUTO paljastaa lisää yksityiskohtia uudesta, neljän-

nen sukupolven Fabiasta julkaisemalla luonnoskuvan sisäti-

loista. 

 

Lataa                                           Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Uusi FABIA-logo 

Logo uudessa neljännen sukupolven ŠKODA Fabiassa. 

 

 

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. 
 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skodamagazine.fi/press/
https://www.skodamagazine.fi/press/
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
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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 

 

https://twitter.com/skodaautonews

