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ŠKODA: Dodávky vozů zákazníkům v říjnu rostly 

o 10,6 %  
 

› Celosvětový odbyt v říjnu dosáhl 97 900 vozů 

› Od ledna do října dodáno zákazníkům o 6,7 % více automobilů než v loňském roce 

› Silný růst v Číně (+21,3 %) a Evropě (+4,9 %)  

› Modely ŠKODA RAPID a ŠKODA SUPERB dosahují celosvětově dvouciferné přírůstky  

 

Mladá Boleslav, 10. listopadu 2016 – ŠKODA vstoupila úspěšně do posledního 

čtvrtletí roku: v říjnu zvýšil český výrobce automobilů dodávky zákazníkům 

celosvětově o 10,6 procenta na 97 900 vozů (2015: 88 500 vozů). K pozitivnímu 

vývoji odbytu přispěla zvláště silná poptávka v Číně (+21,3 %) a Evropě 

(+4,9 %). Mezi modely přesvědčily v říjnu silnými přírůstky především ŠKODA 

RAPID (+37,4 %) a ŠKODA SUPERB (+58,3 %). Od ledna dodala značka 

zákazníkům celkem 938 800 vozů, tj. meziročně o 6,7 % více (2015: 880 000 

vozů).  

 
„ŠKODA v říjnu plynule navázala na pozitivní vývoj odbytu v prvních třech čtvrtletích. 

Základem je silný růst značky na hlavních trzích v Číně a Evropě,“ říká Werner Eichhorn, 
člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro prodej a marketing. 
 

V západní Evropě posílila ŠKODA v říjnu o 4,2 % na 35 400 vozů (říjen 2015: 34 000). 

Na svém nejsilnějším evropském trhu, v Německu, rostla značka o 3,9 % na 13 300 vozů 

(2015: 12 800 vozů). Dvouciferně rostly dodávky vozů zákazníkům v Itálii (1 700 vozů; 

+22,9 %), Švédsku (1 400 vozů; +20,7 %) a Řecku (100 vozů; +15,5 %). Další růst 

zaznamenal český výrobce automobilů na trzích ve Francii (2 200 vozů; +5,5 %), Velké 

Británii (5 400 vozů; +6,7 %), Rakousku (1 800 vozů; +10,1 %) a ve Švýcarsku (1 500 

vozů; +3,4 %).  

 

ŠKODA v říjnu dále posilovala ve střední Evropě: s 15 800 vozy byly dodávky vozů o 

6,7 % vyšší než v loňském roce (říjen 2015: 14 800 vozů). Na domácím českém trhu 

dokázala značka se 7 600 dodanými vozy potvrdit silný výsledek loňského roku. V Polsku 

dosáhla ŠKODA s 4 800 dodanými vozy silný růst o 17,9 %. ŠKODA roste i na dalších 

středoevropských trzích: Slovinsko (600 vozů; +11,1 %) a Chorvatsko (300 vozů; 

+81,8 %). 

 

Ve východní Evropě bez Ruska dodala ŠKODA zákazníkům 3 300 vozů, o 10,7 % více 

než ve stejném měsíci loňského roku (říjen 2015: 3 000). K nejsilnějším růstovým trhům 

patří v tomto regionu Bosna a Hercegovina (100 vozů; +49,5 %), Bulharsko (300 vozů; 

+25,6 %); Pobaltí (800 vozů; +57,2 %) a Ukrajina (400 vozů; +52,2 %).  

 

Dodávky v Rusku dosáhly se 4 600 vozy úroveň loňského roku (2015: 4 600 vozů). 
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Značný nárůst odbytu zaznamenala ŠKODA v Číně. Na největším samostatném trhu 

značky vzrostly dodávky v říjnu o 21,3 % na 32 000 vozů (2015: 26 400 vozů).  

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v říjnu 2016 (v kusech, zaokrouhleno, 

po jednotlivých modelech; +/- v % oproti stejnému měsíci minulého roku): 

ŠKODA CITIGO (3 600; +28,0 %) 

ŠKODA FABIA (17 300; +2,7 %) 

ŠKODA RAPID (19 200; +37,4 %) 

ŠKODA OCTAVIA (38 300; +3,6 %) 

ŠKODA SUPERB (12 200; +58,3 %) 

ŠKODA YETI (7 200; -28,8 %) 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Tomáš Kubík, 

Komunikace podniku Komunikace podniku 

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

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

 

Fotografie k tiskové informaci:  

 

 

Dodávky zákazníkům v říjnu rostly o 10,6 %  

Celosvětově dodala značka 97 900 vozů, tzn. o 

10,6 % více než ve stejném měsíci loňského roku. 

Zvláště silný růst dosáhla v říjnu mimo jiné ŠKODA 

RAPID (19 200 vozů; +37,4 %). 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 
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 koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

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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