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Kaksi luonnoskuvaa uudistuvasta ŠKODA Karoqista 
 

› Škodan kompakti katumaasturi uudistuu visuaalisesti ja teknisesti 

› Ilmeikkäämpi keula, uudet LED-tekniikalla toteutetut ajovalot ja takavalot 

› Uudistunut ŠKODA KAROQ ensiesitellään digitaalisesti 30. marraskuuta 

 

Mladá Boleslav 15. marraskuuta 2021. ŠKODA on julkaissut kaksi luonnoskuvaa uudistu-

vasta KAROQ-katumaasturista. Škodan neljä vuotta sitten esittelemä kompakti katumaasturi 

uudistuu muotoilultaan ja tekniikaltaan. Se esitellään digitaalisesti 30. marraskuuta. 

 

Ensimmäinen luonnoskuva esittelee ŠKODA Karoqin uuden, entistä ilmeikkäämmän keulan. Jääh-

dyttimen ŠKODA-säleikkö on aiempaa leveämpi. Siinä on näyttävät kaksoisrivat, uusi kuusikulmai-

nen muoto ja alapuolella leveä ilmanottoaukko. Nyt jäähdyttimen säleikköön saakka yltävät ajova-

loyksiköt ovat entistä kapeammat. Niiden dynaamista ilmettä korostavat uudistuneet kaksiosaiset 

päivävalot. Ajovaloyksiköiden alapuolella sijaitsevat toiset valoyksiköt sumuvaloille, ja huippuajova-

lojen yhteydessä erilliset LED-moduulit. Pimeään aikaan ajettaessa keulassa toteutuu näyttävä va-

loilme.  

 

Toisessa luonnoskuvassa on KAROQ takaapäin. Takaspoileri on aiempaa pidempi. Perän visuaali-

nen ilme on päivitetty uudistetulla takahelmalla ja siihen sijoitetulla mustalla diffuusoriosalla. Taka-

valot ovat nyt entistä terävälinjaisemmat. Ajovaloyksiköiden tapaan takavalot ovat aiempaa ka-

peammat, mikä korostaa auton leveyttä. Kaikille ŠKODA-automalleille tyypilliseen tapaan takava-

loissa on kristallimainen, visuaalisuutta korostava rakenne, ja palaessaan takavalot muodostavat 

tutun C-kirjaimen muodon. 

 

Vuonna 2017 esitelty KAROQ oli KODIAQ-katumaasturin jälkeen seuraava merkittävä askel Ško-

dan malliston laajentumisessa katumaastureihin. Uudistunut ŠKODA KAROQ esitellään digitaali-

sesti 30. marraskuuta 2021. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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Lehdistökuvat: 

 

 

Ennakkokuva uudistuvasta ŠKODA Karoqista 

Tämä luonnoskuva esittelee ŠKODA Karoqin uuden, en-

tistä ilmeikkäämmän keulan. Jäähdyttimen ŠKODA-sä-

leikkö on aiempaa leveämpi ja nyt kuusikulmainen. Keu-

lan dynaamista ilmettä korostavat uudistuneet kaksiosai-

set päivävalot. 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

Ennakkokuva uudistuvasta ŠKODA Karoqista 

Uudistetut takavaloyksiköt ovat entistä kapeammat, mikä 

korostaa Karoqin leveyttä. Luonnoskuvasta huomaa 

myös pidentyneen takaspoilerin, uuden takahelman ja 

sen mustan diffuusoriosan. 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturi-

mallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› 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 autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 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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