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ŠKODA AUTO udržuje i nadále růstový kurs 
 

› Dodávky zákazníkům: ŠKODA AUTO dodala v říjnu svým zákazníkům 107 400 vozů (+9,7 %) 

› Trhy: pozitivní vývoj v Evropě (+11,3 %), Rusku (+23,8 %) a Indii (+7,7 %) 

› Modely: silné růstové impulzy díky SUV ŠKODA KODIAQ; zákazníkům bylo dodáno už  

1 400 vozů ŠKODA KAROQ  

 

Mladá Boleslav, 14. listopadu 2017 – ŠKODA AUTO udržuje růstový kurs. V říjnu česká 

automobilka dodala svým zákazníkům na celém světě 107 400 vozů (říjen 2016: 97 900 vozů; 

+9,7 %). ŠKODA si polepšila zejména v Evropě (+11,3 %), Rusku (+23,8 %) a Indii (+7,7 %). 

Impulzy pro další růst si značka slibuje i od nového modelu ŠKODA KAROQ. Nové 

kompaktní SUV koncem října vstoupilo na první trhy a zákazníkům bylo dodáno již 1 400 

vozů. Velké SUV ŠKODA KODIAQ bylo od svého vstupu na trh v únoru 2017 dodáno již 

74 100 zákazníkům.  

 

„Těší nás, že jsme i v říjnu pokračovali v pozitivním trendu uplynulých měsíců,“ říká Alain Favey, 

člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu. „Náš růst v Evropě 

a v Rusku i úspěch našich nových SUV ŠKODA KODIAQ a ŠKODA KAROQ nás pro příští měsíce 

naplňují optimismem,“ dodává Favey. 

 

V západní Evropě dodala ŠKODA v říjnu svým zákazníkům 38 300 vozů, což v porovnání se 

stejným měsícem předchozího roku představuje nárůst o 8,0 % (říjen 2016: 35 400 vozů). 

V Německu, nejsilnějším evropském trhu, vzrostly dodávky zákazníkům na 14 700 vozů, což je o 

10,7 % více než ve stejném měsíci roku 2016 (13 300 vozů). Dvouciferného růstu dosáhla ŠKODA 

v Dánsku (1 400 vozů; +26,7 %), Finsku (900 vozů; +13,4 %), Francii (2 600 vozů; +18,0 %), Itálii 

(2 200 vozů; +26,1 %), Nizozemsku (1 700 vozů; 17,2 %), v Rakousku (2 000 vozů; +14,0 %) a 

v Norsku (700 vozů; +11,0 %). 

 

Ve střední Evropě vzrostly dodávky zákazníkům o 15,0 % na 18 200 vozů (říjen 2016: 15 800 

vozů). Na domácím českém trhu dodala ŠKODA 8 400 vozů a o 11,5 % tak překonala loňský 

výsledek (říjen 2016: 7 600 vozů). V Polsku (6 100 vozů; +25,5 %) a Maďarsku (1 000 vozů; 

+21,4 %) dosáhla značka ŠKODA dvouciferného růstu.  

 

Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly dodávky zákazníkům o 11,7 % na 3 700 vozů (říjen 

2016: 3 300 vozů). Také v Rumunsku (1 100 vozů; +28,8 %), Bulharsku (300 vozů; +28,6 %) a na 

Ukrajině (500 vozů; +22,5 %) dosáhla značka ŠKODA výrazného růstu.  

 

V Rusku vzrostly dodávky zákazníkům o 23,8 % na 5 700 vozů (říjen 2016: 4 600 vozů).  

 

V Izraeli zaznamenala společnost ŠKODA AUTO silný růst a oproti stejnému měsíci minulého roku 

si polepšila o 70,7 % na 1 700 vozů (říjen 2016: 1 000 vozů). 

 

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

svým zákazníkům 33 000 vozů (říjen 2016: 32 000 vozů; +3,2 %). 

 

V Indii zvýšila automobilka dodávky zákazníkům o 7,7 % na 1 600 vozů (říjen 2016: 1 500 vozů). 
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Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v říjnu 2017 (v kusech, zaokrouhleno, po 

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

 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 3 200; -11,5 %) 

ŠKODA FABIA (17 000; -1,7 %) 

ŠKODA RAPID (18 300; -4,6 %) 

ŠKODA OCTAVIA (37 100; -3,0 %) 

ŠKODA SUPERB (12 800; +4,5 %) 

ŠKODA KAROQ (1 400; –) 

ŠKODA KODIAQ (12 500; –) 

ŠKODA YETI (5 100; -29,4 %) 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera   Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí prodej, finance, business 

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

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

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO udržuje i nadále růstový kurs 

Silný růstový faktor: v roce 2017 bylo zákazníkům dodáno 

už 74 100 vozů ŠKODA KODIAQ.  

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 

Logo společnosti ŠKODA AUTO 

Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO používané od 

roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

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 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, 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. 

 

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx

