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ŠKODA Slavian ensiesittely verkossa 18. marraskuuta 2021  
 
› ŠKODA AUTO esittelee uuden Intian markkinoille tarkoitetun sedanmallin 18. marraskuuta klo 10.30 

digitaalisesti verkossa 
› SLAVIA on toinen INDIA 2.0 -projektin tuloksena syntynyt ŠKODA-sarjatuotantomalli 
› Pienten autojen A0-segmenttiin sijoittuvassa autossa on tunteisiin vetoava muotoilu, tasapainoiset 

mittasuhteet ja coupémaiset linjat 

 
 
Mladá Boleslav, Pune ja Mumbai 16. marraskuuta 2021. On aika valmistautua kohtaamaan uusi SLA-
VIA: 18. marraskuuta ŠKODA AUTO paljastaa uuden Intian markkinoille suunnatun sedanmallinsa. 
Lehdistön edustajat ja kaikki ŠKODA-automalleista kiinnostuneet voivat seurata kansainvälistä ensi-
esittelyä livenä ŠKODA Storyboardista. Intiassa erittäin suosittuun pienten autojen A0-segmenttiin 
sijoittuva uusi sedan on toinen INDIA 2.0 -projektin myötä syntynyt ŠKODA-sarjatuotantomalli. 

 

Kompaktin sedanin nimi juontaa Škodan historian alkuvuosiin, jolloin Václav Laurin ja Václav Klement myivät 

Mladá Boleslavissa 1896 perustamansa yrityksen valmistamia samannimisiä polkupyöriä. Uusi SLAVIA on 

muotoilultaan tunteisiin vetoava, mittasuhteiltaan tasapainoinen ja linjoiltaan coupémainen. Sen väljien sisä-

tilojen ilmettä hallitsevat kojelaudassa vapaasti seisova tietoviihdenäyttö, kojelaudan pyöreät ilmasuuttimet 

ja mittariston suojuksen sivureunojen ŠKODA-tekstilogot. 

 

KUSHAQ-katumaasturin tapaan ŠKODA SLAVIA pohjautuu Volkswagen-konsernin MQB-A0-IN-perustek-

niikkaan, jonka ŠKODA AUTO on muokannut erityisesti Intian markkinoita varten. Tekninen suunnittelu on 

valtaosin tehty ŠKODA AUTON tekniikkakeskuksessa Intian Punessa. 

 

Kansainvälinen ensiesittelytilaisuus alkaa 18. marraskuuta kello 10.30 Suomen aikaa. Tilaisuus välitetään 

livenä ŠKODA Storyboardissa. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi   

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
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Lehdistökuva 

 
 

 
ŠKODA Slavian ensiesittely livenä  
ŠKODA esittelee uuden Slavian 18. marraskuuta.  
Lehdistön edustajat ja kaikki ŠKODA-automalleista kiin-
nostuneet voivat seurata Intian markkinoille tarkoitetun 
uuden sedanin kansainvälistä ensiesittelyä livenä 
ŠKODA Storyboardista.  

 
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 
› 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 

https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/07/Fabia-SOP1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/07/Fabia-SOP1.jpg
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

