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ŠKODA Motorsport ja Jan Kopecky WRC2-luokan 
voittoon Korsikalla 
 

8. huhtikuuta 2018. ŠKODA Motorsport juhli jälleen yhtä rallivoittoa, kun tsekkiläinen Jan 

Kopecky ajoi Ranskan Korsikan saarella järjestetyn MM-rallin WRC2-luokan voittoon lähes 

kahden minuutin erolla. 

 

Kopecky johti rallia heti ensimmäisestä erikoiskokeesta lähtien aina loppuun saakka. Välimatka 

takana tuleviin kasvoi koko kilpailun ajan, eikä tsekkikuljettajalla ollut juuri hätää voiton 

sinetöimisessä missään vaiheessa. 

 

- Meillä oli loput pari päivää aika paljon taaksepäin matkaa muihin, joten pyrin vain varomaan kiviä 

ja riskejä. Nyt oli tärkeintä tuoda auto maaliin. Olen iloinen, Kopecky tunnelmoi kilpailun maalissa. 

 

Luokassa toiseksi ajoi isäntämaan Yoann Bonato ja kolmanneksi yksityistallin ŠKODA-kuljettaja 

Fabio Andolfi.  

 

Lauantaina viimeisellä erikoiskokeella vaihdelaatikko-ongelmista kärsinyt Kopeckyn norjalainen 

tallikaveri Ole Christian Veiby oli lopulta neljäs jääden reilut kolme minuuttia kärjestä. 
 
Lopputulokset, WRC2-luokka, Korsika 
1. Jan Kopecky 3.37.27,5, ŠKODA Fabia R5 
3. Yoann Bonato + 1.15,2 
3. Fabio Andolfi + 3.08,5, ŠKODA Fabia R5 
4. Ole Christian Veiby + 3.10,3, ŠKODA Fabia R5 
5. Lukasz Pieniazek + 13.05,6, ŠKODA Fabia R5 
 
 
 

Lisätietoja: 

Kari Aalo   Sami Kolsi 

Viestintäpäällikkö   tiedottaja, Dezoo Oy 

+358 10 436 2112  +358 50 560 7293  
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https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
http://www.skoda.fi/


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 2/2  
 

 

 

 

 

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

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi  

 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.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 seitsemää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ sekä KODIAQ ja 
SUPERB.  

› Valmisti vuonna 2017 yli miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen 

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

Algeriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 30 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2017 Suomessa rekisteröitiin 11 505 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› Octavia oli viime vuonna Suomen myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5694 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 

automyynnistä oli 4,9 %. Octavia oli tämän lisäksi myydyin yritysauto sekä myydyin kaasuauto. 
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