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Počet dodaných vozů ŠKODA v červenci celosvětově opět 
vzrostl 
 

› Společnost ŠKODA AUTO dodala v červenci svým zákazníkům 87 000 vozů, což odpovídá 

nárůstu o 4 procenta 

› ŠKODA zvýšila dodávky zákazníkům v Evropě (+6,5 %) a v Číně (+3,0 %) 

› Silný nárůst v Indii (+34,0 %) a v Rusku (+13,6 %) 

› V červenci bylo dodáno 11 200 vozů ŠKODA SUPERB (+18,2 %)  

› Úspěšný model: vůz ŠKODA KODIAQ byl od uvedení na trh dodán již 37 100 zákazníkům 

› Zahájení sériové výroby: nové kompaktní SUV ŠKODA KAROQ sjíždí z linky kvasinského 

závodu 

 

Mladá Boleslav, 10. srpna 2017 – Celosvětová poptávka po modelech značky ŠKODA dále 

roste: v červenci dodala značka svým zákazníkům 87 000 vozů. V porovnání se stejným 

obdobím minulého roku to odpovídá nárůstu o 4 procenta (červenec 2016 : 83 700 vozů). 

Kromě významného nárůstu v Evropě (+6,5 %) se automobilce podařilo zvýšit prodeje 

zejména v Rusku (+13,6 %) a v Indii (+34,0 %). Ve srovnání s loňským červencem si značka 

ŠKODA opět polepšila také v Číně (+3,0 %). Modely ŠKODA SUPERB a KODIAQ výraznou 

měrou přispěly k celkovému úspěchu značky. Nové SUV ŠKODA KODIAQ dosáhlo s počtem 

37 100 vozů dodaných od února úspěšného vstupu na světové trhy. Další růstové impulzy si 

automobilka slibuje také od modelu ŠKODA KAROQ. K zahájení výroby tohoto nového 

kompaktního SUV došlo v kvasinském závodě koncem července. 

 

„Značce ŠKODA se opět podařilo překonat dobré prodejní výsledky dosažené během loňského 

července. Trvající úspěch je důkazem atraktivity naší modelové palety,“ říká Werner Eichhorn, člen 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast prodeje a marketingu a dodává: 

„Nyní naši SUV ofenzívu ještě zintenzivníme. Prostřednictvím modelu KODIAQ a nového modelu 

KAROQ jsme naše portfolio rozšířili o dvě moderní, atraktivní SUV.“ 

 

V západní Evropě rostla ŠKODA v červenci o 6 procent na 34 700 vozů dodaných zákazníkům 

(červenec 2016: 32 700 vozů). Na nejsilnějším evropském trhu v Německu potvrdila značka 

ŠKODA s 11 000 prodanými vozy výsledek loňského roku (červenec 2016: 10 500 vozů; +5,6 %). 

Pozitivně se vyvíjely prodeje zejména ve Velké Británii (7 100 vozů; +16,9 %), Itálii (1 800 vozů; 

+13,6 %), Rakousku (1 700 vozů; +18,8 %), Norsku (800 vozů; +27,1 %), Řecku (200 vozů; +32 %) 

a Portugalsku (200 vozů; +32,4 %). 

 

Ve střední Evropě dodala automobilka v červenci zákazníkům 14 700 vozů a pohybuje se tak o 6 

procent nad úrovní srovnatelného období minulého roku (červenec 2016: 13 900 vozů). Na 

domácím trhu v České republice dodala značka ŠKODA 6 900 vozů (červenec 2016: 7 100 vozů; -

2,5 %). Růst dodávek zákazníkům zaznamenala ŠKODA také v Polsku (4 400 vozů; + 24,7 %) a 

Maďarsku (900 vozů; +4,6 %). Také na Slovensku si značka ŠKODA polepšila – 1 700 dodaných 

vozů představuje nárůst o 6 procent. 
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Ve východní Evropě bez Ruska se zvýšily prodeje značky ŠKODA o 3,1 procenta na 3 200 vozů 

(červenec 2016: 3 100 vozů). Mimořádně silného růstu přitom automobilka dosáhla na Ukrajině 

(600 vozů; +65,0 %), v Pobaltí (500 vozů; +18,8 %) i v Bosně a Hercegovině (100 vozů; +20,0 %).  

 

V Rusku došlo v červenci k nárůstu prodejů značky ŠKODA o 13,6 procenta na 5 300 vozů 

(červenec 2016: 4 700 vozů). 

 

V Číně, celosvětově největším trhu značky ŠKODA, dodala automobilka zákazníkům v červenci 

22 000 vozů, což je o 3 procenta více než ve stejném měsíci minulého roku (červenec 2016: 21 400 

vozů). 

 

V Indii zaznamenala značka ŠKODA vysoký dvouciferný růst a v červenci dodala zákazníkům 

1 200 vozů (červenec 2016: 900 vozů, + 34,0%). 

 

Nový milník: ŠKODA zahajuje sériovou výrobu modelu KAROQ 

26. července sjely z výrobní linky v kvasinském závodě první vozy ŠKODA KAROQ. Toto zcela 

nově vyvinuté kompaktní SUV dokáže přesvědčit svým emocionálním a dynamickým designem. 

ŠKODA tuto novinku představí od 12. do 24. září na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu nad 

Mohanem. První vozy budou dodány zákazníkům v říjnu tohoto roku. 

 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v červenci 2017 (v kusech, zaokrouhleno, dle 

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

ŠKODA OCTAVIA (29 600; -8,1 %) 

ŠKODA RAPID (14 700; -8,3 %) 

ŠKODA FABIA (14 200; -8,3 %) 

ŠKODA SUPERB (11 200; +18,2 %) 

ŠKODA KODIAQ (10 000; – ) 

ŠKODA YETI (5 100; -26,4 %) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 2 000; -40,4 %) 

 

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: 

  

 

Počet dodaných vozů ŠKODA celosvětově opět 

vzrostl  

Nejvyššího nárůstu dosáhla vlajková loď značky: model 

ŠKODA SUPERB překonal s 11 200 prodanými vozy 

výsledek za stejné období minulého roku o 18,2 %. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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, KAROQ, 

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