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ŠKODA paljastaa VISION 7S -konseptiauton sisätilo-
jen ensimmäisen luonnoskuvan 
 

› Paikat jopa seitsemälle, kaksi erilaista sisätila-asetusta  

› Innovatiivisessa muotokielessä keskitytty pelkistettyihin ja erittäin käytännöllisiin muotoi-

hin, digitekniikan käytön helppouteen ja kestävän kehityksen materiaaleihin 

 

Mladá Boleslav 15. heinäkuuta 2022. ŠKODA AUTO näyttää piirteitä automalliensa tulevasta 

muotokielestä. Seitsemänpaikkaisen VISION 7S -konseptiauton sisätiloista julkaistu ensim-

mäinen luonnoskuva paljastaa uuden ja erilaisen sisätilatoteutuksen. Minimalistisen sel-

keissä sisätiloissa käytetään kestävän kehityksen materiaaleja. Uusi muotokieli on autentti-

nen, aito, ja sen myötä toteutuu digitaalitekniikan helppo käyttö ja erinomainen toimivuus. 

 

Täyssähköinen VISION 7S on Škodan ensimmäinen konseptiauto, jossa Škodan tulevan muoto-

kielen piirteet ovat nähtävissä. Sen sisätiloista on nyt julkaistu ensimmäinen luonnoskuva. Sisus-

tuksessa käytettävien kestävän kehityksen materiaalien rinnalla minimalistisen selkeitä sisätiloja 

hallitsee väljyys: autossa on tilaa jopa seitsemälle kolmella istuinrivillä ja lukuisia Škodalle tyypilli-

siä Simply Clever -ratkaisuja. 

 

Škodan muotoilujohtaja Oliver Stefani: "Uusi muotokieli on minimalistinen, toiminnallinen ja autent-

tinen. Tulevaisuudessakin keskitymme edelleen ŠKODA-automallien perinteisiin vahvuuksiin kuten 

suuret sisätilat, käytön helppous ja kaiken erinomainen toimivuus. Uudella tulevalla muotokielellä 

otamme seuraavan askeleen ja panostamme vieläkin enemmän hyvään asiakaskokemukseen. 

Muotoilijoidemme ja suunnittelijoidemme luovuus näkyy etenkin sisätilojen liikkuvissa elementeissä 

sekä uusissa Simply Clever -ratkaisuissa, joista esimerkkinä mainitsen konseptiauton integroidun 

lastenistuimen. Harkitun minimalistiset linjat nostavat sisätilamuotoilun selkeyden aivan uudelle ta-

solle." 

 

Innovatiiviset yksityiskohtaratkaisut 

Uuden VISION 7S -konseptiauton sisätiloissa korostuu symmetrinen kokonaisuus ja leveä vaaka-

linjainen kojelauta, joka yltää oviverhouksiin saakka lisäten sisätilojen väljyyden tunnetta. Optimaa-

lisesti sijoitettu käsituki tarjoaa hyvän tukipinnan kosketusnäytön käyttämiseen, jota haptiset painik-

keet lisäksi helpottavat. Haptiset painikkeet löytyvät myös uudenlaisesta ohjauspyörästä. Tunnel-

mavalaistus kattaa sisätilojen monia alueita, ilmaisee myös akun lataustason ja valaisee miellyttä-

västi autoon noustaessa ja autosta poistuttaessa. Integroitu lastenistuin löytyy keskikonsolista – 

turvallisin paikka lapselle on auton keskellä. Takana matkustavien multimedialaitteille on telineet 

etuistuimien selkänojissa. 

   

https://twitter.com/skodaautonews
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Asetusten innovatiiviset liukusäätimet 

Konseptiauton sisätiloille on tarjolla kaksi erilaista asetusta, joilla tarjoutuvat erilaiset tilaolosuhteet 

ajamista ja rentoutumista varten. Ajamisen Driving-asetusten valitseminen siirtää kaikki hallintalait-

teet ajamisen kannalta optimaalisiin paikkoihin ja tietoviihdenäytön korkeudelle, josta kaikki ajami-

sen kannalta tärkeät tiedot ovat hyvin nähtävissä. Rentoutumisen Relax-asetukset voidaan akti-

voida auton lataamisen tai muun ajotauon ajaksi, jolloin ohjauspyörä ja mittaristo siirtyvät eteen-

päin ja etuistuimet sekä toisen istuinrivin istuimet taaksepäin rennomman istuma-asennon toteutu-

miseksi. Näin kuljettajalle ja matkustajille saadaan enemmän tilaa ja mukavuutta.  

 

ŠKODA AUTO julkisti tulevan uuden muotokielensä vuotuisessa lehdistökonferenssissaan maalis-

kuussa. Uusi muotokieli pohjautuu Škodan perinteisiin brändiarvoihin kuten vankkuus, toimivuus ja 

autenttisuus. Tulevalle muotokielelle tyypillistä ovat tilojen väljyys, kestävyys, vastuulliset materiaa-

lit ja aerodynaamisen tehokas muotoilu. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 
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ŠKODA paljastaa VISION 7S -konseptiauton 

sisätilojen ensimmäisen luonnoskuvan 

Seitsemänpaikkaisen VISION 7S -konseptiauton 

sisätiloista julkaistu ensimmäinen luonnoskuva 

paljastaa uuden ja erilaisen sisätilatoteutuksen.  
 

 
 

Lataa   Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 
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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 hetkellä kahtatoista automallia: FABIA, RAPID, SCALA, SLAVIA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaas-

turimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ 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 2021 Suomessa rekisteröitiin 8 554 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-
röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus 8,9 % 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 14,7 % 
› 2021 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kaksi ŠKODA-mallia (OCTAVIA ja KODIAQ) 

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 70 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2021 
› Vuoden Auto Suomessa: ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut arvostetun tittelin kolmesti peräkkäin 

jokavuotisessa palkintogaalassa – 2022 ŠKODA ENYAQ iV, 2021 ŠKODA OCTAVIA ja 2020 ŠKODA KAMIQ 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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

