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Historický milník: ŠKODA překonala hranici 100 000
objednaných vozů v ČR během jediného roku
› ŠKODA akceleruje vývoj objednávek: poprvé v historii překonána hranice 100 000
› SUV-ofenzíva hlavním tahounem růstu, výborně si vedou i tradiční modely značky
› Trvalý růst registrací od roku 2013 doposud
Mladá Boleslav, 14. prosince 2017 – ŠKODA AUTO má v České republice důvod k oslavě.
Poprvé v historii překonává hranici 100 000 zákaznických objednávek během jediného
kalendářního roku. Na tomto úspěchu se podílelo celkem 8 modelových řad, které jsou
dlouhodobě tahouny svých segmentů. Významnou roli sehrál zájem o nové modely SUV
KODIAQ a KAROQ, které vstoupily na domácí trh právě v letošním roce. Skvěle si vedou i
ostatní modely značky.
Krátce před koncem roku byla zaregistrována stotisící objednávka nového vozu ŠKODA, což
znamená prolomení historického milníku. Ještě nikdy předtím nebylo českými zákazníky objednáno
přes 100 000 vozů během jednoho kalendářního roku. Jubilejním stotisícím vozem objednaným
v České republice byl model FABIA MONTE CARLO, který prostřednictvím autorizovaného
obchodního partnera Autocentrum Přerov CZ, s. r. o. zamíří ke svému majiteli ze Starého Města,
okres Šumperk.
„Máme radost z neutuchajícího zájmu o naše modely, které se těší stále větší oblibě jak privátní,
tak i firemní klientely,“ uvedl ředitel ŠKODA AUTO Česká republika Luboš Vlček. „Značka ŠKODA
si drží vynikající pozici lídra nejen ve firemním segmentu, všechny naše klíčové modelové řady
stále posilují také v retailovém segmentu, což upevňuje vůdčí pozici značky ŠKODA na našem
domácím trhu. Zákazníci oceňují skvělý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou, ale také příznivé
provozní náklady, výhodné podmínky financování i pojištění a v neposlední řadě kvalitu a snadnou
dostupnost poprodejních služeb v autorizované síti našich servisních partnerů. ŠKODA nabízí
nejhustší sít prodejních a servisních míst na našem trhu,“ dodal Luboš Vlček.
Za nejlepším výsledkem všech dob stojí silná a atraktivní modelová paleta. Tradičně největší zájem
českých zákazníků byl i v letošním roce o řadu OCTAVIA. Autorizovaní obchodníci registrovali
31 100 zákaznických objednávek. Následují modelové řady FABIA (24 700), RAPID (15 200) a
SUPERB (8 600). Významně pomohl značce ŠKODA také neutuchající zájem o vozy SUV. Model
KODIAQ vygeneroval 7 000 objednávek a model KAROQ, který je v oficiálním prodeji teprve od
října, má za krátkou dobu na kontě již 5 500 objednávek. Dosavadní modelová řada YETI se letos
doprodávala ze skladových zásob, přesto se může pochlubit 4 300 objednanými exempláři. Když
se přičte ještě 3 600 kusů modelu CITIGO, rekord dostává konkrétní podobu: v roce 2017 bylo
dosud českými zákazníky objednáno celkem 100 000 nových vozů ŠKODA.
Mladoboleslavská automobilka si na domácím trhu dlouhodobě udržuje třetinový tržní podíl a
každoročně navyšuje počty registrací nových vozů. Jestliže v roce 2013 bylo v České republice
registrováno necelých 50 000 automobilů ŠKODA, o rok později to bylo již více než 58 000. Rok
2015 přinesl významný skok na téměř 74 000 vozů a v loňském roce se počet registrací zastavil na
více než 82 200 vozidel. Znamená to, že během pouhých 3 let narostl počet registrací nových vozů
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ŠKODA o 65 %. Z vývoje objednávek je už teď zřejmé, že loňské číslo bude opět výrazně
překonáno.
ŠKODA vévodí nejen českému automobilovému trhu, ale automobilka současně patří k tahounům
domácí ekonomiky. Tradičně zaujímá nejvyšší příčky mezi tuzemskými vývozci, když zajišťuje
kolem 8 % celkového exportu České republiky. V loňském roce se pak stala také největším plátcem
daně z příjmu právnických osob, neboť do státního rozpočtu odvedla přes 6 miliard korun. Ve
statistice nejvýznamnějších zaměstnavatelů loňského roku jí patří 2. místo. Ve svých pobočkách na
území ČR dávala práci téměř 27 500 zaměstnancům. Tímto potvrzuje pozici jediné české
automobilky disponující nejen výrobními a montážními závody, ale především vlastním vývojovým
pracovištěm.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku
T +420 326 811 773
tomas.kotera@skoda-auto.cz

Vítězslav Pelc
Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR
T +420 326 811 788
vitezslav.pelc@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:
ŠKODA překonala hranici 100 000 objednaných vozů
v ČR během jediného roku
ŠKODA akceleruje vývoj objednávek. Poprvé v historii
překonala magickou hranici 100 000 objednaných vozů
během jednoho kalendářního roku.
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ŠKODA překonala hranici 100 000 objednaných vozů
v ČR během jediného roku
Jubilejním stotisícím vozem ŠKODA objednaným v ČR je
model FABIA MONTE CARLO, který zamíří ke svému
majiteli ze Starého Města v okrese Šumperk.
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Infografika: ŠKODA překonala hranici 100 000
objednaných vozů v ČR během jediného roku
Na úspěchu se podílelo celkem 8 modelových řad, které
jsou dlouhodobě tahouny svých segmentů. Významnou roli
sehrál zájem o nové modely SUV KODIAQ a KAROQ,
které vstoupily na domácí trh právě v letošním roce. Skvěle
si vedou i ostatní modely značky.
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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.
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