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Vydařený začátek roku:  
ŠKODA v lednu s rekordním odbytem  
 

› Rekordní leden: ŠKODA dodala zákazníkům 91 600 vozů 

› Mezinárodně úspěšná: ŠKODA roste v Evropě i v Číně 

› ŠKODA Fabia, Superb a Yeti výrazně rostou 

 

Mladá Boleslav, 9. února 2016 – ŠKODA pokračuje ve svém růstovém kurzu i 

v roce 2016. V lednu zvýšila značka své celosvětové dodávky o  

5,2 procenta na 91 600 vozů (leden 2015: 87 000). Jedná se o dosud nejlepší 

lednový výsledek v historii podniku. V celé Evropě a v Říši středu ŠKODA 

výrazně rostla. Dobrý ohlas u zákazníků získaly nové generace modelů ŠKODA. 

Dodávky vozu ŠKODA Fabia vzrostly celosvětově o 25,8 procenta a u vozu 

ŠKODA Superb dokonce o 62,3 procenta. Poptávka po voze ŠKODA Yeti vzrostla  

o 29,4 procenta. 

 

Dobrým lednovým výsledkem ŠKODA plynule navazuje na úspěšný rok 2015. V minulém 

roce dodal český výrobce zákazníkům 1,06 milionu vozů, tj. více vozů než kdykoliv 

předtím. „ŠKODA do nového roku vstoupila dobře. Naše dodávky vozů zůstávají 

celosvětově na vysoké úrovni. Máme radost z pokračujícího pozitivního vývoje prodeje 

nových generací našich modelů,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu a doplňuje: „Situace v Rusku a 

v jeho sousedních státech zůstává i nadále napjatá.“ Růst značky ŠKODA se opírá o celou 

modelovou paletu: po modelech ŠKODA Fabia a ŠKODA Yeti byla v lednu silná poptávka. 

Obzvláště rostly prodeje vozu ŠKODA Superb uvedeného na trh v červnu minulého roku.  

 

V západní Evropě dodala ŠKODA v lednu zákazníkům 32 900 vozů (leden 2015: 

29 800). Opětovný nárůst si ŠKODA připisuje v Německu, celosvětově druhém 

nejsilnějším trhu značky: dodávky zde vzrostly o 4,7 procenta na 10 500 vozů (leden 

2015: 10 100). Tím ŠKODA suverénně upevňuje svou pozici nejsilnější zahraniční značky 

na německém trhu. Silný růst zažívá český výrobce ve Švýcarsku (1 200 vozů, plus  

73,7 procenta), Norsku (700 vozů, plus 28,2 procenta), Portugalsku (300 vozů; plus 44,1 

procenta), Rakousku (2 100; plus 31,8 procenta), Irsku (2 300 vozů, plus  

26,5 procenta), Itálii (1 700 vozů, plus 25,3 procenta), Belgii (1 600 vozů; plus 19,2 

procenta) nebo ve Finsku (1 500 vozů; plus 19,0 procent). 

 

V obtížném tržním prostředí Ruska dodala značka zákazníkům 3 600 vozů (leden 2015: 

5 100; minus 30,6 procenta). Ve východní Evropě, mimo Rusko, prodala ŠKODA 

v lednu 2 000 vozů (leden 2015: 2 200; minus 10,5 procenta). Růstu naproti tomu 

docílila ŠKODA v Rumunsku (600 vozů; plus 28,4 procenta) a v Bosně (100 vozů; plus 

50,7 procenta). 
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Další nárůsty dosahuje ŠKODA ve střední Evropě. Zde značka vzrostla o 5,7 procenta 

na 14 200 dodaných vozů (leden 2015: 13 400). Na Slovensku dosáhl český výrobce 

automobilů růstu 22,8 procenta na 1 400 vozů (leden 2015: 1 200). Na domácím trhu 

v České republice zvýšila značka své dodávky o 2,1 % na 6 400 vozů (leden 2015: 

6 300). Právě tak rostly počty dodaných vozů ŠKODA ve Slovinsku (500 vozů; plus 9,4 

procenta); v Polsku dosáhla značka růstu 9,1 procenta na 4 800 vozů. 

 

V Číně, celosvětově nejsilnějším trhu značky, pokračuje růstový kurz značky na počátku 

roku se zvýšenou intenzitou. Dodávky zákazníkům vzrostly v lednu o 8,8 procenta na  

31 300 vozů (leden 2015: 28 800). Vysokých nárůstů dosahuje ŠKODA také v Izraeli 

(3 200 vozů; plus 34,4 procenta).  

 

 

Dodávky značky ŠKODA zákazníkům v lednu 2016 (v jednotkách, zaokrouhleno, 

dle modelů; +/- v procentech oproti stejnému měsíci předcházejícího roku): 

 

ŠKODA Octavia (39 200; -0,8 %) 

ŠKODA Rapid (16 700; -11,1 %) 

ŠKODA Fabia (14 500; +25,8 %) 

ŠKODA Superb (9 900; +62,3 %) 

ŠKODA Yeti (8 800; +29,4 %) 

ŠKODA Citigo (prodej pouze v Evropě: 2 400; +1,2 %) 

 

 

Další informace: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie:  

 

 

Vydařený začátek roku:  

ŠKODA v lednu s rekordním odbytem 

ŠKODA Superb (foto), uvedená na trh v červnu 

minulého roku, rostla minulý měsíc zvlášť silně. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA AUTO  

› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  

› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  

› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  

› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a 

převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 

s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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