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Ranskan ympäriajon voittaja Egan Bernal sai kris-
tallipokaalin ŠKODA AUTOLTA 
 
 
› Myynnistä ja markkinoinnista vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Alain Favey luo-
vutti pistekilpailun voittajan palkinnon Peter Saganille Pariisin Champs-Elysées'llä 
› ŠKODA Designin luomaa tšekkiläistä kristallitaidetta: kristallipokaalit ovat kunnianosoitus 
perinteiselle Spitzstein-lasinhiontataidolle 
› ŠKODA AUTO parrasvaloissa Tour de Francen pääsponsorina ja autoyhteistyökumppa-
nina jo 16. kerran 
› ŠKODA sponsoroi pistekilpailun voittajan vihreää paitaa viidennen kerran 
 

 

 
Mladá Boleslav 29. heinäkuuta 2019. Egan Bernal ajoi voittoon vuoden 2019 Ranskan ympä-
riajossa. ŠKODA Designin luoma kristallipokaali kädessään 22-vuotias kolumbialainen juhli 
ensimmäistä voittoaan Pariisin Champs-Élysées'llä sunnuntaina. Jo 106. kerran ajetulla 
pyöräilykilpailuklassikolla oli tänä vuonna mittaa yli 3 480 kilometriä Belgiassa ja Rans-
kassa. Virallisessa palkintoseremoniassa Alain Favey, myynnistä ja markkinoinnista vas-
taava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen, luovutti pistekilpailun voittajan palkinnon Peter Sa-
ganille. Vihreän paidan kisan eli pistekilpailun voittajan vihreästä kristallista valmistetun po-
kaalin on luonut ŠKODA Design. 
 

 
ŠKODA AUTO on sponsoroinut Tour de Francea vuodesta 2004 eli tämä vuosi oli jo 16. kerta 
pääsponsorina ja autoyhteistyökumppanina. ŠKODA AUTO toimitti kisajärjestäjien käyttöön 250 
autoa, joista yksi oli joukkoa johtanut Škodan lippulaivamalli ŠKODA SUPERB. Edellisten vuosien 
tapaan tämä huomiota herättävän Corrida Red -punainen johtoauto toimi Tourin johtaja Christian 
Prudhommen liikkuvana johtokeskuksena. Viidettä kertaa ŠKODA lisäksi sponsoroi vihreää paitaa 
eli pistekilpailun johtajan paitaa. 

 
Tänä vuonna ŠKODA jälleen kerran vastasi myös Tour de Francen voittajien pokaaleista. Kooltaan 
60-senttiset ja nelikiloiset tšekkiläisen kristallinvalmistustaidon mestarinäytteet valmisti Lasvit-yritys 
yhteistyössä ŠKODA AUTON muotoilija Peter Olahin kanssa. Pokaalien tyylikkäästä siluetista on 
muodostunut yksi Tour de Francen tunnusmerkeistä. Joka vuosi ŠKODA AUTON muotoilijat hake-
vat uusia vaikutteita pokaalien pinnan suunnitteluun. Tämänvuotisilla pokaaleilla kunnioitetaan pe-
rinteistä Spitzstein-kristallinhiontatyyliä. 

 
Tour de France ajettiin nyt 106. kerran, ja kisa käynnistyi 6. heinäkuuta Belgian pääkaupunki Brys-
selistä. Yhteensä 3 480 kilometrin taival halki Belgian ja Ranskan päättyi Pariisiin. Tänä vuonna 
176 pyöräilijän joukko ajoi 21 etappia; vuoristoetappeja oli seitsemän ja vuoristomaaleja viisi. Tä-
mänvuotisen Tourin maantieteellinen huippukohta oli Col de l’Iseran, jossa noustiin peräti 2 770 
metrin korkeuteen. Tour de Francella oli tänä vuonna myös erityinen juhlavuosi: tasan 100 vuotta 
sitten, 19. heinäkuuta 1919, Eugène Christophe piti ensimmäisen kerran kokonaiskilpailun johtajan 
keltaista paitaa (Maillot Jaune). Nyt vuosisata sen jälkeen oli Egan Bernalin vuoro. 
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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.  

 

 

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 
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› 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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