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Celosvětové dodávky vozů ŠKODA v srpnu vzrostly 
 

› Dodávky zákazníkům: Společnost ŠKODA AUTO dodala v srpnu svým zákazníkům 86 100 

vozů, což odpovídá nárůstu o 6,7 % 

› Trhy: Výrazný nárůst v Evropě (+8,5 %), Indii (+76,2 %) a Rusku (+10,5 %) 

› Modely: ŠKODA SUPERB a ŠKODA KODIAQ jsou největšími tahouny růstu 

› SUV-ofenzíva: model ŠKODA KAROQ oslavil výstavní premiéru na autosalonu ve 

Frankfurtu nad Mohanem a koncem října 2017 bude uveden na trh 

 

Mladá Boleslav, 14. září 2017 – ŠKODA v srpnu zvýšila celosvětové dodávky zákazníkům o 

6,7 % na 86 100 vozů (srpen 2016: 80 700 vozů). Silný růst zaznamenala značka zejména 

v Evropě, Indii a Rusku. Tahouny růstu jsou vlajková loď ŠKODA SUPERB a SUV ŠKODA 

KODIAQ, které bylo uvedeno na trh začátkem roku. Další impulzy si automobilka slibuje od 

nového kompaktního SUV ŠKODA KAROQ, které nedávno oslavilo výstavní premiéru 

na mezinárodním autosalonu (IAA) ve Frankfurtu nad Mohanem a které bude v říjnu uvedeno 

na jednotlivé trhy.  

 

„ŠKODA v srpnu úspěšně pokračovala v růstovém kurzu,“ říká Alain Favey, člen představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast prodeje a marketingu. „Zájem o náš špičkový 

model ŠKODA SUPERB je velmi vysoký a také naše velké SUV ŠKODA KODIAQ výrazně přispívá 

k pozitivnímu rozvoji podniku. Další impuls k růstu v důležitém segmentu SUV si slibujeme od 

nového modelu ŠKODA KAROQ, který bude od října postupně uváděn na jednotlivé trhy,“ dodává 

Favey. 

 

ŠKODA v rámci Strategie 2025 rozšiřuje svou modelovou paletu prostřednictvím rozsáhlé SUV 

ofenzívy. Zahájil ji model ŠKODA KODIAQ, kterého bylo od uvedení na trh dodáno již 48 300 kusů. 

Jen v srpnu si toto velké SUV pořídilo 11 200 zákazníků. Pomocí modelu ŠKODA KAROQ, který 

v současnosti slaví výstavní premiéru na mezinárodním autosalonu (IAA) ve Frankfurtu nad 

Mohanem, chce ŠKODA svou pozici v důležitém segmentu SUV dále posilovat. Pohled na budoucí 

modely SUV a technologie značky poskytla ve Frankfurtu studie elektromobilu ŠKODA VISION E. 

K modelům, které jsou na IAA v roce 2017 představovány, patří navíc také ŠKODA KODIAQ 

SPORTLINE a ŠKODA KODIAQ SCOUT.   

 

V západní Evropě rostla ŠKODA v srpnu o 4,4 % na 30 300 vozů dodaných zákazníkům (srpen 

2016: 29 000 vozů). Na nejsilnějším evropském trhu, v Německu překonala ŠKODA s 12 200 

dodanými vozy úspěšný výsledek loňského roku (srpen 2016: 12 100 vozů). Dvouciferné nárůsty 

zaznamenala značka v Rakousku (2 200 vozů; +35,1 %), Francii (1 800 vozů; +15,0 %), Belgii 

(1 300 vozů; +31,9 %) a Itálii (1 100 vozů; +22,5 %).  

 

Ve střední Evropě automobilka dodala v srpnu svým zákazníkům 14 800 vozů a pohybuje se tak 

o 13,3 % nad úrovní srovnatelného období minulého roku (srpen 2016: 13 100 vozů). Na domácím 

trhu v České republice dodala ŠKODA 7 000 vozů a oproti srpnu 2016 (6 400 vozů) si polepšila 

o 9,6 %. Výrazný nárůst byl zaznamenán v Polsku (4 800 vozů; +16,9 %), na Slovensku (1 600 

vozů; +23,5 %), v Maďarsku (800 vozů; +8,0 %) a ve Slovinsku (500 vozů; +18,6 %). 
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Ve východní Evropě bez Ruska se výrazně zvýšily dodávky značky ŠKODA, a to o 27,2 % na 

3 100 vozů (srpen 2016: 2 400 vozů). Dvouciferného růstu bylo dosaženo v Rumunsku (900 vozů; 

+31,0 %), Srbsku (400 vozů; +19,7 %), Bulharsku (300 vozů; +12,0 %) a Bosně a Hercegovině 

(200 vozů; +79,1 %). V Rusku automobilka rovněž zaznamenala dvouciferný nárůst, a to o 10,5 % 

na 5 000 vozů (srpen 2016: 4 600 vozů). 

 

V Číně, celosvětově největším trhu značky ŠKODA, potvrdila automobilka s 26 000 dodanými vozy 

úspěšný výsledek loňského roku (srpen 2016: 26 000 vozů). 

 

V Indii zaznamenala ŠKODA s 1 700 dodanými vozy nárůst ve výši 76,2 % (srpen 2016: 1 000 

vozů).  

 

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

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

ŠKODA OCTAVIA (29 800; -3,1 %) 

ŠKODA RAPID (15 700; -9,7 %) 

ŠKODA FABIA (12 100; -12,6 %) 

ŠKODA KODIAQ (11 200; -) 

ŠKODA SUPERB (10 800; +17 %) 

ŠKODA YETI (4 300; -35,8 %) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě): (2 200; -19,9 %) 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera   Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí prodej, finance a výroba 

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

tomas.kotera@skoda-auto.cz   zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

  

 

Celosvětové dodávky vozů ŠKODA v srpnu vzrostly 

Tahouny růstu jsou vlajková loď ŠKODA SUPERB a SUV 

ŠKODA KODIAQ, které bylo uvedeno na trh začátkem 

roku.  

 

 

 

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, v Alžírsku 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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