
 ŠKODA AUTO V IZRAELI – ROK OD ROKU OBLÍBENĚJŠÍ 

 V TEL AVIVU ZAHÁJILA ČINNOST POBOČKA SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO DIGILAB 

Automobily značky ŠKODA mají v Izraeli dlouhou 
tradici, prodávají se zde od začátku 90. let. ŠKODA 
AUTO svou pozici na izraelském trhu neustále posiluje 
a je momentálně na 4. místě mezi nejprodávanějšími 
automobilovými značkami. ŠKODA AUTO je tak 
s velkým náskokem první mezi evropskými výrobci. 
Nejžádanějším modelem je OCTAVIA.

ŠKODA: NEJPRODÁVANĚJŠÍ EVROPSKÁ 
AUTOMOBILOVÁ ZNAČKA V IZRAELI

>200 000
VOZŮ ŠKODA
Od roku 1991, kdy byly do Izraele dovezeny první 
modely Favorit a Forman, se v zemi prodalo již více  
než 200 000 vozů ŠKODA.

>500
STARTUPŮ  
V DOPRAVĚ

 VĚDĚLI JSTE, ŽE…? 

  Celkový odbyt v Izraeli v roce 2017 dosáhl více než 250 000 vozů. 
Modely ŠKODA jsou stále oblíbenější u koncových zákazníků, roste ale 
i zájem firem a potkat je můžete i v barvách policie nebo jako taxi.

  Importér vozů ŠKODA Champion Motors dodá v blízké budoucnosti 
další vozidla OCTAVIA a SUPERB pro ministerstva a soudy. 

  Nákup automobilu je v Izraeli zatížen jednou z nejvyšších daní. 
Zákazník musí při pořízení nového vozu odvést daň ve výši  
83 % z ceny.

  Nejžádanější kombinací pohonného ústrojí je benzinový motor 
s automatickou převodovkou. V Izraeli však roste zájem o vozy 
s alternativními pohony, a to i kvůli výhodnějšímu zdanění.

V roce 2017 ŠKODA AUTO DigiLab a Champion Motors 
Ltd., izraelský importér české automobilky, založily 
společný podnik v Tel Avivu, zaměřený na spolupráci 
se startupy. S jeho pomocí budou již v rané fázi 
identifikovány projekty, ze kterých se pro ŠKODA AUTO 
dají rozvinout nové oblasti podnikání. Město na břehu 
Středozemního moře patří celosvětově k hlavním 
centrům startupů. V Izraeli působí vice než 500 
nových společností, zaměřených na vývoj moderních 
systémů v dopravě.
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PRODEJ VOZŮ ŠKODA SE OD ROKU 2011 VÍCE NEŽ ZDVOJNÁSOBIL.


