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Nadále růstový kurz: Dodávky vozů značky
ŠKODA v září vzrostly o 14,4 procenta
› ŠKODA slaví nejvyšší měsíční odbyt v historii značky
› Dodávky vozů zákazníkům vzrostly v září o 14,4 procenta na 107 100 vozů
› ŠKODA v Číně rostla o 34,4 procenta a dosáhla nového prodejního rekordu
Mladá Boleslav, 12. října 2016 – ŠKODA dále udržuje růstový kurz: V září vzrostl
odbyt české automobilky v porovnání se stejným měsícem minulého roku o 14,4
procenta na 107 100 vozů. Byl to tak nejúspěšnější měsíc v celé více než
120leté historii podniku. Vysoké přírůstky zaznamenala značka v Evropě, tedy
ve svém klíčovém regionu, a na největším samostatném trhu, v Číně. Vysoké
přírůstky zaznamenaly zejména modely ŠKODA SUPERB (plus 101,2 procenta),
ŠKODA OCTAVIA (plus 12,4 procenta) a ŠKODA RAPID (plus 30 procent).
„Těší nás, že i v září pokračoval pozitivní trend minulých měsíců i to, že naše mladá a
moderní modelová paleta je na trzích úspěšná,“ říká Werner Eichhorn, člen
představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu.
V západní Evropě zaznamenala ŠKODA se 45 800 prodanými vozy nárůst o 4,8
procenta (září 2015: 43 700). V Německu dodala česká značka svým zákazníkům 16 300
vozů a překonala tím loňský výsledek o 6,2 procenta. V mnoha západoevropských zemích
byly přírůstky dokonce dvouciferné, mimo jiné ve Francii (2 400 vozů; plus 12 procent),
Itálii (1 700 vozů; plus 24,4 procenta), Belgii (1 600 vozů; plus 14,1 procenta),
Švýcarsku (1 500 vozů; plus 14,9 procenta), Španělsku (1 600 vozů; plus 17,7 procenta)
a Finsku (900 vozů; plus 27,3 procenta). Prodeje rostly také ve Velké Británii (12 300
vozů; plus 7,2 procenta), Švédsku (1 500 vozů; plus 8,1 procenta) nebo v Irsku (300
vozů; plus 1,7 procenta).
Ve střední Evropě zaznamenala ŠKODA rovněž výrazný růst. 15 100 vozů, dodaných
zákazníkům v září 2016, odpovídá nárůstu o 13,7 procenta (září 2015: 13 300). Podobně
pozitivní vývoj zaznamenala značka také na domácím českém trhu: Se 7 000 vozy
vzrostly prodeje o 13,2 procenta. Výrazného růstu dosáhla značka také v Polsku (4 800
vozů; plus 23,9 procenta), Slovinsku (600 vozů; plus 11,6 procenta) a Chorvatsku (200
vozů; plus 32,4 procenta).
I na trzích východní Evropy mimo Ruska ŠKODA překonala výsledek stejného měsíce
loňského roku. V porovnání se zářím 2015 (2 900 vozů) vzrostl prodej o zhruba 200 vozů
na 3 100 exemplářů, což představuje nárůst o 6,4 procenta. V Rusku dodala ŠKODA více
vozů než ve stejném měsíci minulého roku: Počet registrací vzrostl o 4,9 procenta na
4 800 vozů.
Setrvalý růstový kurz v Izraeli a v Turecku si ŠKODA udržela i v září letošního roku.
Tureckým zákazníkům dodala automobilka 2 100 vozů – to odpovídá nárůstu o 73
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procent (září 2015: 1 200 vozů). Podobně dobrého výsledku dosáhla značka ŠKODA
nárůstem o 63,4 procenta v Izraeli (1 600 vozů).
V Číně zaznamenala ŠKODA nejlepší měsíc v historii. Se 32 000 prodaných vozů
překonala značka loňský zářijový výsledek o 34,4 procenta (září 2015: 23 800 vozů).

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v září 2016 (v kusech, zaokrouhleno,
po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému měsíci minulého
roku):
ŠKODA CITIGO (4 600; -0,6 %)
ŠKODA FABIA (19 800; +1,1 %)
ŠKODA RAPID (19 700; +30,0 %)
ŠKODA OCTAVIA (40 900; +12,4 %)
ŠKODA SUPERB (13 500; +101,2 %)
ŠKODA YETI (8 600; -18,6 %)

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

Fotografie k tématu:
Odbyt značky ŠKODA v září vzrostl o 14,4
procenta
Vedle úspěšných kompaktních modelů OCTAVIA a
RAPID se velké oblibě těší zejména ŠKODA SUPERB
(foto). 13 500 zákazníků na celém světě se v září
2016 rozhodlo pro vlajkovou loď značky – tedy více
než dvojnásobek v porovnání se stejným měsícem
minulého roku.
Download

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz

Zdroj: ŠKODA AUTO

Tisková zpráva,

Strana 3 ze 3

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků
automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
YETI, KODIAQ 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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