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Virtuaalinen galleria: ŠKODA Magazinessa mootto-
riurheilun voittopokaaleja 120 vuoden varrelta  
 
› ŠKODA Magazine esittelee valittuja pokaaleja ŠKODA Motorsportin yli satavuotisen histo-
rian varrelta ja kertoo tarinat voittojen takana  
› ŠKODA-museon ja ŠKODA Motorsportin kokoelmista valitut 11 ainutlaatuista esinettä to-
distavat Škodan rallimenestyksistä  
 
26. maaliskuuta 2021. ŠKODA AUTON moottoriurheilutoimen 120-vuotisjuhlan kunniaksi 
ŠKODA kutsuu tutustumaan virtuaaliseen galleriaan: ŠKODA Magazinessa moottoriurheilun 
ystäville tarjoutuu mahdollisuus ihailla ainutlaatuisia pokaaleita yli sadan vuoden ajalta. 
Kiehtovat kuvat ja mielenkiintoiset tarinat nostavat esiin kohokohtia Škodan pitkästä ralli-
menestyshistoriasta.  
 
Miltä näyttää se voittopokaali, jonka Laurin & Klement -automobiilit voittivat ns. teollisuuspalkinto-
kilpailussa kolmena peräkkäisenä vuonna 1909‒1911? Millaisiin haasteisiin ŠKODA OCTAVIA TS 
1200 joutui vuonna 1964 yltäessään kaksoisluokkavoittoon Kanadassa ajetussa Shell 4000 -ral-
lissa? Millaisen pokaalin Pavel Sibera ja Petr Gross kohottivat voitettuaan mestaruuden Kansain-
välisen autoliiton (FIA) alle kaksilitraisten Formula 2 -ralliautosarjassa vuonna 1994?  
 

Vastaus näihin ja moniin muihin ŠKODA AUTON moottoriurheilutoimintaan liittyviin kysymyksiin 

löytyy ŠKODA Magazinessa julkaistusta virtuaalisesta galleriasta. Galleriassa matkataan ajassa 

taaksepäin ja nähdään 11 valittua pokaalia Laurin & Klementin ja ŠKODA AUTON 120-vuotisen 

moottoriurheilutoiminnan monista pokaaleista ja palkinnoista. Jokainen pokaali kertoo oman tari-

nansa. Niistä vanhin ajoittuu kilvanajon pioneeriaikaan 1900-luvun alkuun ja uusin WRC2 Pro -luo-

kan mestaruuteen kaudella 2019. 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

 

Lehdistökuva: 
Virtuaalinen galleria: ŠKODA Magazinessa moottoriur-
heilun voittopokaaleja 120 vuoden varrelta  
ŠKODA kutsuu Škodan moottoriurheilun 120 vuotta jatku-
neen menestyksen kunniaksi virtuaaliseen galleriaan. 
ŠKODA Magazine tarjoaa Škodan ystäville mahdollisuuden 
ihailla ainutlaatuisia pokaaleita yli sadan vuoden ajalta.  
 
 
 
 
 

Lataa    Lähde: ŠKODA AUTO  
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen alkaen-

tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-
tumaasturimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 

› 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 auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 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 
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