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Kilpa-autoilua Jenson Buttonin opein  

uusimmassa Mobil 1 Racing Academy -pelissä  

 

• Uusi 3D-peli opettaa moottoriurheilufaneille kilpa-autoilua Grand Prix -kuski Jenson 

Buttonin ja NASCAR-ajaja Tony Stewartin ohjeilla  

• Pelaajat pääsevät virtuaalisesti räätälöimään autonsa ja päivittämään moottorinsa 

kehittääkseen suoritustaan radalla 

• Mobil 1™ Racing Academy Advanced on ilmainen verkkopohjainen 3D-peli  

 

Mobil 1™ on julkaissut uuden ilmaisen verkkopelin, jossa voi oppia kilpa-ajon saloja vuoden 2009 

Formula 1™ maailmanmestari Jenson Buttonilta ja NASCAR®-voittaja Tony Stewartilta. Mobil 1 

Racing Academy Advanced on viides Mobil 1 -tiimin julkaisema peli. Se on parannettu versio 

vuoden 2012 Racing Academy menestyspelistä, jota pelattiin peräti 4.5 miljoonaa kertaa.  

 

Mobil 1™ Racing Academy Advanced -verkkopelin pelaajat pääsevät sisälle kilpa-autoilun 

saloihin Buttonin ja Stewartin tekemien opetusvideoiden avulla. Videot antavat sisäpiirin vinkkejä 

lähtöruutustartteihin, oikeiden ajolinjojen löytämiseen ja ohituksiin. Muita pelin parannuksia ovat 

mahdollisuus kehittää autoa, valita rungon väri ja parannella moottoria etulyöntiaseman 

saavuttamiseksi radalla. 

 

Mobil 1 Racing Academy Advanced -peliä voi pelata Mobil 1:sen kotisivuilla (www.mobil1.fi) ja 

Facebook-sivulla. 

 

Parhaat ajo-ohjeet voi jakaa ystävilleen sosiaalise ssa mediassa 

 

Pelissä on kolme kummankin esimerkkikuljettajan uraa jäljittelevää vaikeustasoa. Pelaajat, jotka 

haluavat seurata Vodafone McLaren Mercedes -kuski Jenson Buttonin uraa kilpailevat 

Kartingissa, Formula 3:ssa ja lopulta Grand Prix -kisoissa. Tony Stewartin uraa jäljittelevät 

pelaajat aloittavat Midget Car -sarjasta, etenevät IndyCar -sarjaan ja lopulta NASCAR® -sarjaan.  
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Nämä kaksi autourheilulegendaa opastavat pelaajia läpi pelin tarjoten vinkkejä jokaiseen sarjaan, 

tietoa omasta urakehityksestään kussakin vaikeustasossa ja kannustavia puheita pelaajien 

tueksi. Pelaajat saavat pisteitä kilpailupaikan ja pelitason mukaan. Pelaajat voivat myös jakaa 

ohjeistuksia sosiaalisessa mediassa. 

 

”Aiempien Mobil 1 -kilpa-ajopelien pelaajilta saadun palautteen pohjalta tiimimme halusi 

maksimoida käyttäjäkokemuksen tuomalla kilpa-autoiluun eloa harvinaisilla Jenson Buttonin ja 

Tony Stewartin ohjeistuksilla. Heidän vinkkinsä voimistavat moottoriurheilufanien pelikokemusta, 

tarjoten heille ainutlaatuisen mahdollisuuden ottaa oppia huipulta”, kertoo Nancy Daems , 

ExxonMobilin Digitaalisen markkinointiviestinnän tiimin jäsen. 

 

Lisätietoja:  Johanna Lindberg-Naulapää, Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy, p. 050 5147 425, 
johanna.lindberg-naulapaa(at)acsanafor.fi 

Uuteen Mobil 1 Racing Academy Advanced -peliin voi tutustua tässä  (www.mobil1.fi).  

Humoristisiin Jenson Buttonin ja Tony Stewartin tähdittämiin tv-mainoksiin (esitetty mm. 
Eurosportissa) voi tutustua YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=yF-4_0TWeXQ ja 
http://www.youtube.com/watch?v=0ingF7eFcuw. 

 

 

Mobil 1  

Maailman johtava synteettinen moottoriöljy, Mobil 1, sisältää kulumista estävän teknologian, joka tarjoaa perinteisiä 

moottoriöljyjä paremman suorituskyvyn. Tämän teknologian ansiosta Mobil 1 täyttää tai ylittää autonvalmistajien 

kovimmatkin standardit ja tarjoaa poikkeuksellisen suojan moottorin kulumista vastaan normaaleissa ja jopa joissain 

äärimmäisimmistä olosuhteista. Mobil 1 kiertää moottorissa nopeasti äärimmäisissä lämpötiloissa ja suojaa näin 

moottorin kriittisiä osia. Mobil 1 -tuotteet on suunniteltu parantamaan moottorin suorituskykyä ja pidentämään sen 

käyttöikää.  

 

Lisätietoja Mobil 1 -voiteluaineista: www.mobil1.fi   

 

 


