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Videoesimakua uudistuvasta ŠKODA Karoqista 
 

› Škodan keskimmäisessä katumaasturimallissa entistä ilmeikkäämpi keula ja uudet ajova-

loyksiköt 

› Digitaalinen esittely “The Faces of KAROQ” marraskuun 30. päivänä kello 11.00 

 

Mladá Boleslav 22. marraskuuta 2021. ŠKODA AUTO on julkaissut videon uudistuvasta 

ŠKODA Karoqista. Neljä vuotta sitten esitelty Škodan keskimmäinen katumaasturi päivittyy 

muotoilultaan ja tekniikaltaan. KAROQ on ollut Octavian jälkeen Škodan suosituin automalli 

vuonna 2020 ja vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Nyt KAROQ katsoo tulevaisuuteen 

entistäkin ilmeikkäämpänä. Uudistunutta keulaa hallitsevat aiempaa leveämpi jäähdyttimen 

ŠKODA-säleikkö ja kapeammat ajovaloyksiköt. Lisäksi Matrix LED -ajovalojen uudet LED-

moduulit luovat keulaan nelivaloilmeen, ja auton perässä katse kiinnittyy uudistettuihin ta-

kavaloyksikköihin. Uudistunut ŠKODA KAROQ julkistetaan digitaalisessa ensiesittelytilai-

suudessa “The Faces of KAROQ” marraskuun 30. päivänä kello 11.00. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 
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Media video: 

 

 Videoesimakua uudistuvasta ŠKODA Karoqista 

Julkaistu video antaa esimakua uudistuvasta 

ŠKODA Karoqista. Uudistunutta keulaa hallitsevat 

aiempaa leveämpi jäähdyttimen ŠKODA-säleikkö ja ka-

peammat ajovaloyksiköt. Lisäksi Matrix LED -ajovalo-

jen uudet LED-moduulit luovat keulaan nelivaloilmeen. 

Auton perässä katse kiinnittyy uudistettuihin takavalo-

yksikköihin. 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
https://www.skodamagazine.fi/press/
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
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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://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
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https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews

