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Úspěšný vstup do nového roku: historicky rekordní 
lednové prodeje 
 

› Společnost ŠKODA AUTO zvýšila dodávky o 2,4 % na 93 800 vozů 

› Výrazný nárůst prodeje ve východní (+23,2 %) a střední Evropě (+17,6 %) 

› ŠKODA KODIAQ zamíří k zákazníkům koncem února 

 

Mladá Boleslav, 13. února 2017 – Společnost ŠKODA AUTO plynule navázala  

na rekordní výsledek minulého roku: celosvětové dodávky vzrostly v lednu  

na 93 800 vozů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak došlo k nárůstu o 2,4 % 

(leden 2016: 91 600). Jedná se o dosud nejlepší lednový výsledek v historii automobilky. 

Mimořádný zájem o modely značky ŠKODA bylo možné zaznamenat ve východní (+23,2 %) a 

střední Evropě (+17,6 %). 

 

„ŠKODA do nového roku vykročila dobře. Naše dodávky vozů zůstávají celosvětově na 

vysoké úrovni,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

zodpovědný za oblast prodeje a marketingu, a dodává: „S naší aktuální modelovou paletou a 

připravovanými produktovými novinkami jsme výborně připraveni na výzvy budoucnosti. 

Obzvláště nová ŠKODA KODIAQ bude značce dodávat další impulsy. Náš nový model SUV 

bude od konce února postupně uváděn na mezinárodní trhy.“ 

 

V roce 2016 dodala ŠKODA celosvětově zákazníkům 1 127 700 automobilů, tedy již třetí rok po 

sobě více než milion vozů. Lednovým výsledkem tak pokračuje v tomto úspěšném kursu. 

 

V západní Evropě zvýšila značka ŠKODA v lednu prodeje o 4 % na 34 200 vozů (leden 2016: 32 

900). V Německu, nejvýznamnějším evropském trhu značky, vzrostly dodávky na 11 200 vozů 

(leden 2016: 10 500; +5,9 %). Dvouciferný růst byl zaznamenán také ve Francii (1 700 vozů; +17,2 

%), Itálii (2 000 vozů; +20,1 %), Španělsku (1 600 vozů; +11,2 %) a Švédsku (1 000 vozů; +21,6 

%). 

  

Dalšího nárůstů prodeje dosáhla společnost ŠKODA AUTO ve střední Evropě, a to o 17,6 % na 

16 700 dodaných vozů (leden 2016: 14 200 vozů). Prodeje na domácím trhu v České republice 

vzrostly ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 19,5 %  

na 7 700 vozů (leden 2016: 6 400). Stejně tak rostly dvouciferně počty vozů ŠKODA dodaných 

zákazníkům v Chorvatsku (200 vozů; +43,5 %), Polsku (5 800 vozů; +20,4 %) a Maďarsku (900 

vozů; +14,1 %).  

 

Ve východní Evropě automobilka zvýšila odbyt o 23,2 % na 2 400 vozů (leden 2016: 2 000 vozů). 

Dodávky na Ukrajinu vzrostly o 118,5 % na 300 vozů (leden 2016: 100 vozů). V Pobaltí byl 

zaznamenán růst o 22,3 % a zákazníkům bylo dodáno 500 vozů (leden 2016: 400 vozů). 

 

V Rusku došlo k lehkému nárůstu prodeje na 3 600 vozů (leden 2016: 3 600 vozů; +0,4 %). 

 

Velká poptávka po vozech ŠKODA je navíc také v Turecku a Izraeli. V Turecku vzrostly dodávky 

zákazníkům o 79,3 % na 1 300 vozů (leden 2016: 700 vozů). Do Izraele bylo vyvezeno 3 500 vozů, 

což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 9,6 % více (leden 2016: 3 200 vozů).  
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V Číně, celosvětově největším trhu značky ŠKODA, bylo zákazníkům dodáno 30 000 vozů (leden 

2016: 31 400 vozů, -4,3 %). 

 

Také v roce 2017 bude společnost ŠKODA AUTO dále pokračovat ve své modelové ofenzívě. V 

únoru budou uvedeny na trh dva nové modely – nová ŠKODA KODIAQ a zcela přepracovaná 

ŠKODA OCTAVIA. Další produktové novinky, jako například modernizovaná ŠKODA CITIGO, 

budou následovat v průběhu roku. 

 

Dodávky značky ŠKODA zákazníkům v lednu 2017 (v jednotkách, zaokrouhleno, dle modelů; 

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

 

ŠKODA OCTAVIA (37 400; -4,6 %) 

ŠKODA RAPID (17 700; +5,9 %) 

ŠKODA FABIA (15 700; +8,2 %) 

ŠKODA SUPERB (13 500; +37,2 %) 

ŠKODA YETI (6 400; -27,3 %) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 2 500; +5,2 %) 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku           Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

Ukázkový vstup do nového roku:  

historicky rekordní lednové prodeje 

Společnost ŠKODA AUTO plynule navázala na rekordní 

výsledek minulého roku. Zahájení prodeje nového 

velkého SUV ŠKODA KODIAQ (foto) slibuje další 

růstové impulsy pro rok 2017.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:jozef.balaz@skoda-auto.cz
mailto:zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/01/Kodiaq_Scout_010.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/01/Kodiaq_Scout_010.jpg


 

 

 
 

  

 

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

 

 

  

Stránka 3 z 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 2016 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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