
LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 1/3 

 
 

 

ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com; media.skoda-auto.com 

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi   

 

 

 

Juuret ralleissa: ŠKODA MONTE CARLO -erikoismallit hen-
kivät perinteitä, moottoriurheilua ja elämäntyyliä 
 
› MONTE CARLO -varusteluversiot kunnioittavat Škodan moottoriurheiluhistoriaa  

› Jo vuodesta 2011 nämä erikoismallit on tunnettu sporttisista yksityiskohdista ja mustista 

muotoiluelementeistä 

› SCALA- ja KAMIQ-mallistojen huippuvarusteluversiot esitellään Frankfurtin autonäyttelyssä 

syyskuussa 

 

Mladá Boleslav 1. elokuuta 2019. Monacon ruhtinaskunnan ylellisyydestä tunnettu Monte 

Carlo mielletään eleganssin ja autourheilun paikaksi. ŠKODA on yltänyt moottoriurheiluhis-

toriansa suurimpiin voittoihin juuri kuuluisassa Monte Carlon rallissa. Jo vuonna 1936 

ŠKODA valmisti rajoitetun 70 kappaleen erän autoja, joiden nimessä oli MONTE CARLO. 

ŠKODA valitsi vuonna 2011 saman nimen erityisen urheilullisille ja mustien yksityiskohtien 

koristamille erikoismalleilleen. Nyt tätä perinnettä jatkavat erikoismallit SCALA MONTE 

CARLO ja KAMIQ MONTE CARLO. Molemmat mallit esitellään syyskuussa Frankfurtin auto-

näyttelyssä. 

 

Monte Carlon ralli ja ŠKODA ovat liittyneet toisiinsa jo yli sadan vuoden ajan. Kun historian toinen 

Monte Carlo ajettiin vuonna 1912, Mladá Boleslavissa valmistetut autot olivat jo mukana. Vuonna 

1936 ŠKODA POPULAR sijoittui luokassaan toiseksi ja aloitti MONTE CARLO -erikoismallien tari-

nan. Menestyksen innoittamana ŠKODA valmisti 70 kappaleen sarjan autoja, jotka suoraan poh-

jautuivat kyseiseen ralliautoon ja joiden nimessä ensimmäistä kertaa esiintyi MONTE CARLO. 

 

Tasan 75 vuotta myöhemmin ŠKODA otti kuuluisan malliversionimen uudelleen käyttöön, kun toi-

sen sukupolven Fabian sporttinen malliversio ŠKODA FABIA MONTE CARLO esiteltiin 2011. Mal-

liversionimi säilytettiin myös Fabian nykyisessä kolmannen sukupolven mallistossa, jossa FABIA 

MONTE CARLO edelleen on se dynaamisin vaihtoehto. Vuosina 2014‒2019 tarjolla olivat MONTE 

CARLO -erikoismallit ŠKODA Citigosta, ŠKODA Rapidista ja ŠKODA Rapid Spacebackistä. 

ŠKODA YETI MONTE CARLO oli myynnissä vuosina 2015‒2017. 

 

Menestystarinaa on jatkanut FABIA MONTE CARLO, ja nyt se saa seurakseen ŠKODA SCALA- ja 

ŠKODA KAMIQ -mallistoihin MONTE CARLO -erikoismallit. Sporttiset ja modernin elämäntyylin eri-

koismallit on nimetty Monacon ruhtinaskunnan Monte Carlo -nimisen hallintoalueen mukaan. Se on 

jo vuodesta 1911 tunnettu samannimisestä rallista, joka on kuuluisa legendaarisesta Sisteron-eri-

koiskokeesta ja Meri-Alppien vuoristosolan Col de Turini -reitistä. Erikoismallien monet mustat yksi-

tyiskohdat korostavat sporttisuutta ja lisäävät ulkonäköön vahvan dynaamisia piirteitä. Esimerkiksi 

ŠKODA SCALA MONTE CARLO -mallissa on mustat yksityiskohdat etuhelmassa ja ŠKODA KA-

MIQ MONTE CARLO -mallissa mustat kattokaiteet. Molemmat uutuusmallit tunnistaa myös uu-

desta erikoismallimerkistä. 

 

SCALA MONTE CARLO ja KAMIQ MONTE CARLO ensiesitellään Frankfurtin tämänvuotisessa 

autonäyttelyssä 10.‒22. syyskuuta 2019. 
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Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

 

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SU-
PERB sekä KAMIQ (Kiinassa).  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen kom-

ponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 39 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
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ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› Škodalla 4 mallia 20 suosituimman automallin rekisteröinneissä vuonna 2018 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17,7 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2018 
 Yritysautojen viiden kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› Octavia oli vuonna 2018 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5000 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 
automyynnistä oli 4,2 %.  
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