
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 ze 2 

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

 
 
  

 

ŠKODA dubnovými prodeji potvrdila rekordní 
úroveň loňského roku 
 

› Prodeje: ŠKODA v dubnu dodala svým zákazníkům 97 300 vozů 

› Trhy: dvouciferný růst ve střední (+13,7 %) a východní Evropě (+11,4 %) 

› Modely: dodávky vozu ŠKODA FABIA v dubnu vzrostly o 2,4 % 

› Světová premiéra: ŠKODA 18. května představí své nové SUV KAROQ  

 

Mladá Boleslav, 11. května 2017 – Vozy značky ŠKODA se i nadále těší velké celosvětové 

oblibě. Česká automobilka dodala v dubnu svým zákazníkům 97 300 vozů a potvrdila tak 

rekordní úroveň stejného měsíce minulého roku (duben 2016: 97 200). Zejména ve střední 

(+13,7 %) a východní Evropě (+11,4 %) značka v dubnu výrazně posilovala. Další růstové 

impulsy si ŠKODA slibuje od nového kompaktního SUV ŠKODA KAROQ. Nový model bude 

mít světovou premiéru 18. května ve Stockholmu. 

 

„V dubnu letošního roku jsme potvrdili rekordní dodávky vozů zákazníkům z loňska. Tím jsme 

prokázali naši sílu i v náročných tržních podmínkách,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu. „Slibný start modelu ŠKODA KODIAQ 

je ukázkou intenzity naší SUV-ofenzívy. S novým modelem KAROQ, který bude mít svou světovou 

premiéru za několik dní, naší pozici v důležitém segmentu SUV ještě dále posílíme,“ dodává 

Eichhorn. 

 

ŠKODA pokračuje v rozšiřování své modelové palety v rámci Strategie 2025 zejména svou 

rozsáhlou ofenzívou v segmentu SUV. Po zahájení prodeje modelu ŠKODA KODIAQ bude nyní 

následovat další model – ŠKODA KAROQ. Nové kompaktní SUV značky ŠKODA bude světové 

veřejnosti poprvé představeno 18. května ve Stockholmu. Na trh tento model dorazí koncem 

letošního roku. 

 

V západní Evropě dosáhla značka ŠKODA v dubnu s 41 100 prodanými vozy opět dobrého 

loňského výsledku (duben 2016: 41 400 vozů). Německo je se 14 400 vozy dodanými zákazníkům i 

nadále nejsilnějším trhem v Evropě (duben 2016: 14 900 vozů). Pozitivně se rozvíjely trhy Francie 

(2 300 vozů; +7,4 %), Belgie (2 300 vozů; +12,3 %), Rakouska (2 300 vozů; +9,6 %), Španělska 

(2 200 vozů; +3,2 %), Itálie (2 100 vozů; +3,9 %) a Řecka (400 vozů; +66,1 %). 

 

Ve střední Evropě zaznamenala značka ŠKODA nárůst o 13,7 % na 18 700 vozů (duben 2016: 

16 400 vozů). Na domácím českém trhu dosáhla značka nárůstu o 8,4 % na 8 700 vozů (duben 

2016: 8 000). K mimořádně silnému růstu došlo v Polsku (5 400 vozů; +14,5 %), na Slovensku 

(1 900 vozů; +11,1 %), Chorvatsku (800 vozů; +111,1 %) a ve Slovinsku (800 vozů; +29,3 %).  

 

Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly dodávky značky zákazníkům o 11,4 % na 3 400 vozů  

(duben 2016: 3 100 vozů). Vysoký růst zaznamenala značka v Pobaltí (700 vozů; +15,5 %), Srbsku 

(600 vozů; +16,8 %), na Ukrajině (500 vozů; +42,9 %) a v Bulharsku (300 vozů; +19,0 %). V Rusku 

vzrostly prodeje v dubnu o 8,9 % na 5 400 vozů (duben 2016: 4 900). 

 

V Číně – na celosvětově největším trhu značky ŠKODA – dodala automobilka v uplynulém měsíci 

svým zákazníkům 20 900 vozů (duben 2016: 23 800 vozů; -12,2 %). Tento pokles, který společnost 
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ŠKODA AUTO očekávala, byl způsoben zejména probíhajícími modernizacemi modelů ŠKODA 

OCTAVIA a ŠKODA RAPID. ŠKODA AUTO předpokládá, že se odbyt ve druhém čtvrtletí opět 

normalizuje.  

 

 

Dodávky značky ŠKODA zákazníkům v dubnu 2017 (v kusech, zaokrouhleno, po jednotlivých 

modelech; +/- v procentech oproti stejnému měsíci minulého roku): 

ŠKODA OCTAVIA (34 300; -7,2 %) 

ŠKODA RAPID (17 500; -3,4 %) 

ŠKODA FABIA (18 200; +2,3 %) 

ŠKODA SUPERB (12 100; -6,1 %) 

ŠKODA YETI (6 900; -14,2 %) 

ŠKODA KODIAQ (4 900; -) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 3 400; -2,0 %) 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí komunikace podniku Tiskový mluvčí prodej, finance a výroba 

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

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

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA dubnovými prodeji potvrdila rekordní úroveň 

loňského roku 

Vozy značky ŠKODA se i nadále těší velké celosvětové 

oblibě. Česká automobilka dodala v dubnu svým 

zákazníkům 97 300 vozů a potvrdila tak rekordní úroveň 

stejného měsíce minulého roku (duben 2016: 97 200). Mezi 

nejoblíbenější modelové řady aktuálně patří ŠKODA FABIA 

(Foto). 

 

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 2016 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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