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ŠKODA AUTO zveřejní hospodářské výsledky 

za rok 2014 
 

› Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015 proběhne 16. března 

v Servisním tréninkovém centru ŠKODA v Kosmonosích u Mladé Boleslavi 

› Rekordní rok 2014: poprvé v historii vyrobeno i prodáno více než 1 milion vozů 

› Nejmladší modelová paleta v historii automobilky ŠKODA získává nové 

skupiny zákazníků 

› Nová éra: Nová ŠKODA Superb je vrcholem modelové ofenzívy značky 

 

Mladá Boleslav, 27. února 2015 – Společnost ŠKODA AUTO zveřejní 16. března 

2015 prodejní a finanční výsledky za rok 2014. Česká automobilka v loňském 

roce dosáhla nového prodejního rekordu, zákazníkům dodala 1,04 milionu vozů. 

Poprvé ve své 120leté historii tak překonala hranici jednoho milionu prodaných 

vozů v jednom kalendářním roce. V roce 2015 chce firma dále růst. Nová ŠKODA 

Superb znamená pro značku začátek nové éry. 

 

V prostředí plném výzev pokračovala společnost ŠKODA AUTO v roce 2014 dále v růstu. 

Počty vozů dodaných zákazníkům vzrostly celosvětově o 12,7 procenta a poprvé na více 

než 1 milion (1,04 milionu vozů). Tím se značka etablovala v ‚Lize mistrů’ mezinárodních 

objemových výrobců. Společnost ŠKODA AUTO přitom díky novým modelům získává 

nové skupiny zákazníků. Pozitivní vývoj pokračuje i v letošním roce. V lednu vzrostly 

počty prodaných vozů meziročně o 7,5 procenta. Byl to zatím nejlepší leden v historii 

podniku. 

 

V roce 2015 ŠKODA AUTO nadále zvyšuje tempo. Již od poloviny ledna je nabízena nová 

ŠKODA Fabia Combi. Vrchol největší modelové ofenzívy v historii značky představuje 

nová ŠKODA Superb, která měla světovou premiéru 17. února v Praze. S nejlepším 

vozem ŠKODA všech dob vstupuje značka do nové éry. Nová ŠKODA Superb přináší 

revoluci v designu značky ŠKODA a boduje s ještě lepší nabídkou prostoru, komfortu a 

také špičkovou technikou MQB. Nová vlajková loď značky ŠKODA bude uvedena na trh 

v polovině roku 2015.  

 

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015 

Místo konání: Servisní tréninkové centrum ŠKODA, Boleslavská 366, 293 06 Kosmonosy 

(Mladá Boleslav), Česká republika 

Datum a čas: 16. března 2015, 12.00 hod. 

Přihláška pro zástupce médií: http://skoda_vtk2015.ccl.cz 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

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 
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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 sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, 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 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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