ŠKODA

NEROKKAAT
YRITYSAUTOT

Miksi

ŠKODA?

ŠKODA on Suomen myydyin yritysautomerkki ja ŠKODA OCTAVIA
Suomen myydyin yritysautomalli* – jo vuosikausien ajan. Myös
valtio- ja kuntahankinnoissa ŠKODA on erittäin suosittu vaihtoehto.
Listasimme alle muutaman tekijän sille, miksi niin monet
valitsevat juuri Škodan.

1. ŠKODA TARJOAA
POIKKEUKSELLISTA
VASTINETTA RAHALLE
Olemme ylpeitä siitä, että automme ovat
järkevästi hinnoiteltuja. ŠKODA on jo
vakiovarustelultaan kattava ja nerokkaat
ratkaisumme yllättävät käytännöllisyydellään.
Kattavan lisävarustevalikoimamme avulla
voit viimeistellä autostasi juuri sinun
tarpeisiisi sopivan.
2. VAHVA TEKNINEN LAATU
JA VIIMEISTELY
ŠKODA on luotettava, pitkäikäinen ja
helppohoitoinen auto. Sen laadukkaan
viimeistelyn tunnistaa erityisesti
miellyttävästä ajotuntumasta, jonka
jokaisen soisi kokevan itse.

*Trafi / Bisnode 1–12/2021

3. TURVALLISUUS
Ennakoivat turvallisuusavustimet, kuten
automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä
ja kaistanvaihtovaroitin tarjoavat turvaa
liikenteessä. Škodan turvallisuusjärjestelmät
ja -varusteet tarjoavat myös optimaalisen
törmäyssuojan pahimman sattuessa.
4. TESTIMENESTYS
ŠKODA on tuttu näky testien voittajana, oli
kyseessä sitten turvallisuustestit, talviautotestit,
muotoilupalkinnot tai perheautotestit. ŠKODA
ENYAQ iV -täyssähköauto on Vuoden Auto
Suomessa 2022 ollen samalla ensimmäinen
täyssähköinen auto, joka voittaa tämän
arvostetun tittelin.
ŠKODA on ainoa merkki, jonka automalli on
voittanut Vuoden Auto Suomessa -tittelin
kolmena vuotena peräkkäin. Vuonna 2021
voittajaksi valittiin ŠKODA OCTAVIA ja vuonna
2020 voittajaksi valittiin kompakti katumaasturi
ŠKODA KAMIQ. Tätä ennen finalisteina kuuden
parhaan auton joukossa ovat olleet myös ŠKODA
SCALA vuonna 2020, ŠKODA KAROQ vuonna
2019 sekä ŠKODA KODIAQ vuonna 2018.

5. VASTUULLISUUS
Škodan tavoitteena on olla täysin
hiilineutraali yritys vuoteen 2050
mennessä. ŠKODA panostaa
ympäristöystävälliseen tuotantoon ja
ekologiseen mallistoonsa. Esimerkiksi
täyssähköiset ENYAQ iV -katumaasturit
toimitetaan asiakkaille hiilineutraaleina.

6. HYVÄ JÄÄNNÖSARVO
Turvallinen, nerokkaasti varusteltu
ja hyvin pidetty ŠKODA säilyttää
arvonsa poikkeuksellisen hyvin.
Škodan jäännösarvo on markkinoiden
kärkipäätä, niin kuin testimenestyjältä
sopiikin odottaa.

Ota yhteyttä, kerromme
mielellämme lisää:
yritysmyynti@skoda.fi

ŠKODA

– luotettavaa laatua

ŠKODA on yksi pitkäaikaisimmista edelleen toimivista autonvalmistajista. Sen
autot ovat luotettavaa eurooppalaista tekoa ja niittäneet testimenestystä niin
meillä kuin maailmallakin. Helkama-Auto on toiminut Škodan maahantuojana
Suomessa jo yli seitsemän vuosikymmenen ajan. ŠKODA tarjoaa aina yllättävää
arjen ylellisyyttä ja poikkeuksellista vastinetta rahalle.

Helkama-Auto
Škodan maahantuojana
Suomessa yli

Toimitukset
asiakkaille

70 vuotta
Mladá
Boleslav

2020:

1 004 800
Vrchlabí
Kvasiny

8/2021

yli 100 000

iV-mallia toimitettu asiakkaille
(sis. täyssähköautot ja ladattavat hybridit)

= Škodan kokoonpanotehtaat Euroopassa

ŠKODAN HISTORIA
TULEVAISUUS LUODAAN KEKSELIÄISYYDEN AVULLA
Me luotamme toiminnallisen muotoilun ja innovaatioiden voimaan. Siihen, että asiat voi tehdä
aina vähän paremmin. Se on ollut toimintamme perusta jo yli 125 vuoden ajan. Tulevaisuus on
historiamme muokkaama ja autoillamme ajavat ihmiset ovat parhaita perinteidemme vaalijoita.
Liikkumisen innovaatioita jo vuodesta 1895.

1895
1900

1895

TARINA ALKAA POLKUPYÖRÄSTÄ.
Škodan tarina alkoi, kun kaksi innokasta pyöräilijää,
Laurin ja Klement, päättivät tehdä harrastuksestaan
uran ja alkoivat valmistaa polkupyöriä.

1905

1905
1925
1933

VOITURETTE A ESITELLÄÄN.
L&K:n ensimmäinen, 7-hevosvoimainen auto
oli järkevän hintainen, käytännöllinen, vankka
ja luotettava.

1925

1925 L&K JA ŠKODA YHDISTYVÄT.
L&K sulautui ŠKODA-teollisuusyhtymään
ja jatkoi laadustaan tunnettujen autojen
valmistamista ŠKODA-tuotemerkin alla.

1947

1936
Suomalaista perheyrittäjyyttä vuodesta 1905

1959
1964

1991

OSAKSI VOLKSWAGEN-KONSERNIA.
Yhteistyö Euroopan suurimman
autonvalmistajan kanssa vei tuotannon
uudelle tasolle.

1987

1996

ŠKODA OCTAVIA JULKAISTIIN.
Škodan suosituin ja lukuisia testivoittoja kahminut
automalli OCTAVIA on tänä päivänä edennyt jo neljänteen
sukupolveen ja tarjoaa ylivertaisen vastineen rahalle laajalla
valikoimalla käyttövoimia ja voimalinjoja.

1991
1996
2019
2020

YHTEISTYÖ HELKAMA-AUTON KANSSA ALKAA.
1905 perustetulla Helkama-Auto Oy:llä ja Škodalla
on pitkäaikaisin yhtäjaksoinen maahantuontisuhde
Škodan historiassa.

2019

UUSI ALATUOTEMERKKI iV.
ŠKODA siirtyy sähköisen liikkumisen
aikakauteen tuomalla markkinoille sähköä
voimalinjassaan hyödyntävän iV-malliston.

2021
TÄYSSÄHKÖINEN AIKAKAUSI ALKAA.
ENYAQ iV julkaistaan.

2021
Lue lisää Škodan historiasta skoda.fi/skoda/historia

Nykyaikaista
voimaa

Kattava mallistomme pitää sisällään kaikki nykyaikaiset voimalinjat
aina moderneista, vähäpäästöisistä bensiini- ja dieselmoottoreista
kevythybrideihin, ladattaviin hybrideihin, kaasuhybrideihin
sekä täyssähköautoihin.

G-TEC

ŠKODA G-TEC -kaasuhybridimallit tarjoavat
taloudellisen ja ympäristövastuullisen
vaihtoehdon liikkumiseen. Bio-/maakaasulla
ajat puhtaasti ja huoletta.

BENSIINI JA DIESEL

Nykyaikaiset ŠKODA bensiini- ja dieselmallit
ovat taloudellisia, vähäpäästöisiä ja nerokkaita.
Ne ihastuttavat hyvillä ajo-ominaisuuksillaan
ja ajonautintoa täydentävillä Simply Clever
-ratkaisuillaan.

iV

ŠKODA iV -malliston ladattavat hybridit ja
täyssähköautot tekevät sähköllä ajamisesta
yksinkertaisesti nerokasta - älykkäästi,
taloudellisesti ja hauskasti.

e-TEC

ŠKODA e-TEC -kevythybridi lataa akkunsa jarrutusenergian
talteenotolla ja vähentää samalla polttoaineen kulutusta.
Kevythybridinä e-TEC kiihtyy ripeämmin ja rullaa jopa
polttomoottori sammutettuna.

Ekologinen 		
mallisto
Yhä useampi valitsee yritysautokseen jonkin ekologisesta
mallistostamme. Vähäpäästöisyys tarkoittaa ekologisempia
kilometrejä ja pienempää autoveroa. Tutustu tarkemmin kattavaan
mallistoomme osoitteessa skoda.fi/mallisto/range
CO₂ 0g/100km

Täyssähkö

ENYAQ iV

Täyssähkö

ENYAQ COUPÉ iV

CO₂ 1–50g/100km

PHEV Ladattava hybridi

SUPERB iV

PHEV Ladattava hybridi

SUPERB COMBI iV

PHEV Ladattava hybridi

OCTAVIA iV

PHEV Ladattava hybridi

OCTAVIA COMBI iV

Kaikissa CO₂-päästöt
alle 120 g/km (WLTP)

CO₂ 51–100g/100km

CNG Kaasuhybridi

SCALA G-TEC

CNG Kaasuhybridi

OCTAVIA G-TEC

CO₂ 101–120g/100km

Bensiini

FABIA

CNG Kaasuhybridi

KAMIQ G-TEC

CNG Kaasuhybridi

SCALA G-TEC

CNG Kaasuhybridi
MHEV Kevythybridi

OCTAVIA

Diesel
Bensiini

CNG Kaasuhybridi
MHEV Kevythybridi
Diesel
Bensiini

OCTAVIA COMBI

ŠKODA
ENYAQ iV

KODIAQ

Laaja nelivetomallistomme sopii erinomaisesti Suomen vaihteleviin
sääolosuhteisiin. Škodan nelivetotekniikan ydin on elektronisesti
ohjattu monilevykytkin, joka toimii täysin automaattisesti, tehokkaasti
ja taloudellisesti. Sen myötä neliveto pääsee oikeuksiinsa erityisesti
märillä, liukkailla ja lumisilla tienpinnoilla.

4X4

Nelivedon vankkaa voimaa
KAROQ

OCTAVIA

SUPERB

Moottorin voiman automaattinen jakautuminen etu- ja takapyörien
välillä parantaa ajamisen turvallisuutta ja auton ajettavuutta kaikkina
vuodenaikoina ja huonoissakin olosuhteissa.
Minne ikinä oletkaan matkalla, ŠKODA 4x4 vie sinut perille.

Huolenpitosopimus
HUOLETTOMUUTTA TIEN PÄÄLLE

Solmimalla yritysautollesi ŠKODA Huolenpitosopimuksen, saat huollattaa ja korjauttaa
autoasi missä tahansa valtuutetussa ŠKODA Service -merkkihuollossa Suomessa ilman
erillistä korvausta. Näin saat ajaa huoletta ja varmistat, että autosi huolletaan ja korjataan
aina parhaalla ammattitaidolla ja alkuperäisillä ŠKODA-varaosilla.

ŠKODA Huolenpitosopimus
pähkinänkuoressa
• Huolenpitosopimus kattaa normaalit huolto- ja
korjauskulut, jotka tulevat muutoinkin eteen,
kiinteällä kuukausierällä.
• Huolenpitosopimus on voimassa kaikissa
valtuutetuissa ŠKODA Service -merkkihuolloissa
Suomessa.
• Tiedät autoilun kulusi ennakkoon, kun huolto- ja
korjaustoimenpiteet eivät aiheuta kulupiikkejä.
• Siirrät riskin ennalta arvaamattomista vioista ja
korjaustarpeista meille.

ŠKODA
Connect

• Omistat erittäin halutun vaihtoauton, josta
on täysi varmuus, että se on huollettu oikein
ja kaikki tarvittavat lisätyöt on tehty ajallaan ja
alkuperäisillä varaosilla.
• Se tarjoaa helppouden autokulujen parempaan
hallintaan.
• Lisäpalvelut, kuten sijaisauto ja
kausirengassäilytys, tuovat lisähelpotusta
arkeesi.
• Olet varma, että ŠKODA Ajoturva on
voimassa, koska autosi huolletaan ja korjataan
aina valmistajan edellyttämällä tavalla.

OTA ENEMMÄN IRTI AUTOSTASI.
ŠKODA Connect -online-palvelujen ansiosta
voit nauttia autoilusta täysin mitoin.
Saat käyttöösi uusia palveluja ja toimintoja, jotka
pitävät huolen siitä, että matkasi sujuvat aina
miellyttävän vaivattomasti ja turvallisesti.
MYŠKODA
MyŠKODA-sovellus on väyläsi hyödyllisten
toimintojen ja palvelujen käyttämiseen. Voit
ladata MyŠKODA-sovelluksen Apple Storesta
tai Google play -sovelluskaupasta.

Laaja verkosto
palvelee
sinua

Huolenpitosopimus kattaa
35 täyden palvelun Myynti
ja Huolto -pistettä sekä 37
huoltopistettä.
Löydä lähin jälleenmyyjä:
skoda.fi/jalleenmyyjat

Ota yhteyttä:
yritysmyynti@skoda.fi
Löydä lähin jälleenmyyjä:
skoda.fi/jalleenmyyjat
Varaa huolto verkossa:
varaahuolto.skoda.fi
ŠKODA Ajoturva 24 h
Suomesta 0403 400900
ulkomailta +358 403 400900
skoda.fi/omistaja/skoda-ajoturva
ŠKODA Connect
skoda.fi/osta/skoda-connect
Sähköautot ja hybridit
http://skoda.fi/sahkoautot-ja-hybridit
Huolenpitosopimus
skoda.fi/omistaja/skoda-huolenpitosopimus

skoda.fi
KUVIA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSILMOITUS
Tässä esitteessä olevia tietoja, kuvia ja sisältöjä on
käytetty ainoastaan havainnollistamiseen. Ne eivät
ole osa mitään sopimusta, tarjousta tai takuuta.
Esitellyt autot ovat sarjatuotannon esisarjaautoja, jotka eivät tarkasti edusta lopullista
tuotetta. Kuvat, ominaisuudet, osat, värit ja
varusteet voivat poiketa varsinaisista tilattavissa
ja toimitettavissa olevista sarjatuotantoautoista.
Tämän lisäksi myös maakohtaisia eroja voi
esiintyä. Tarkat ominaisuudet, osat ja varusteet

voit varmistaa ottamalla yhteyden lähimpään
ŠKODA-jälleenmyyjään.
Esitteessä ilmoitetut kulutusarvot on tarkoitettu
eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat
laboratoriossa tehtävään keskivertoajoa
jäljittelevään WLTP-mittaukseen, eivätkä ne
kuvaa tarkalleen auton kulutusta liikenteessä
ajettaessa. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan
vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa,
ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet

sekä auton kuormaus.Auton käyttöön liittyvät
suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on
eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa. CO₂-arvo
on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella.
Uudesta henkilöautojen kulutuksen ja päästöjen
mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut
varusteet voivat vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin.
Katso ajankohtainen hinnasto ja tarkemmat tiedot
osoitteesta www.skoda.fi.
Oikeudet muutoksiin pidätetaan.

09/2022

