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ŠKODA v roce 2019 dodala zákazníkům na celém světě
1,24 milionu vozů
›
›
›
›

ŠKODA pošesté za sebou dodala svým zákazníkům více než jeden milion vozů
Rekordní rok v Evropě (+5,8 %) a v Rusku (+8,8 %)
114 700 dodaných vozů v prosinci představuje ve srovnání s minulým rokem nárůst o 9,1 %
Modely: OCTAVIA stále bestsellerem; poptávka po modelech SUV i nadále na vysoké úrovni

Mladá Boleslav, 13. ledna 2020 – ŠKODA AUTO dodala v roce 2019 zákazníkům na celém světě celkem
1,24 milionu vozů. Automobilka tak už pošesté za sebou překročila hranici milionu vozů. Dodávky zákazníkům
poklesly o 0,9 % (2018: 1,25 milionu vozů). Hlavním důvodem je i nadále klesající celkový trh s osobními vozy
v Číně. Na ostatních trzích zvýšila ŠKODA své dodávky zákazníkům o 5,3 % na 960 700 vozů. V Evropě (+5,8 %)
a Rusku (+8,8 %) zaznamenala automobilka další rekordní rok. V prosinci zvýšila ŠKODA AUTO své dodávky
zákazníkům na celém světě na 114 700 vozů a zaznamenala tak nárůst o 9,1 %. V roce 2020 vstoupí na trhy čtvrtá
generace modelu OCTAVIA, kromě toho bude zahájena také sériová výroba prvního vozu na bázi modulární
elektrifikované platformy (MEB).
Předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier zdůrazňuje: „Složité geopolitické a ekonomické rámcové
podmínky a z nich vyplývající nejistota na světových trzích, nás v roce 2019 postavily před řadu výzev. Ale i v těchto
neklidných vodách udržuje ŠKODA i nadále stabilní kurs. Rád bych poděkoval zákazníkům za důvěru v naše produkty
a našim skvělým zaměstnancům za jejich ohromné nasazení.“
Alain Favey, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu, dodává: „S modely SCALA, KAMIQ,
SUPERB iV s plug-in-hybridním pohonem a s nedávno představeným modelem OCTAVIA čtvrté generace jsme
v minulém roce úspěšně modernizovali a rozšířili naši atraktivní modelovou paletu. Vozy ŠKODA dokáží nadchnout
zákazníky na celém světě svojí mimořádnou prostorností, maximální funkčností, moderním designem, řadou Simply
Clever řešení a skvělým poměrem ceny a výkonu.
Rekordní rok v Evropě a Rusku
V západní Evropě zaznamenala ŠKODA v roce 2019 celkem 520 500 dodávek zákazníkům, ve srovnání s předchozím
rokem se tak jedná o 7,0% nárůst (leden až prosinec 2018: 486 400 vozů). V prosinci dodávky oproti loňskému roku
vzrostly dokonce o 23,0 % na 42 200 vozů (prosinec 2018: 34 300 vozů). V Německu, na celosvětově druhém největším
trhu značky, vzrostly v roce 2019 dodávky zákazníkům o 8,3 % na 191 200 vozů (2018: 176 600 vozů). Dvouciferný růst
zaznamenala automobilka v roce 2019 ve Francii (37 200 vozů; +16,2 %), ve Švýcarsku (22 600 vozů; +27,5 %),
v Nizozemsku (19 200 vozů; +12,8 %) a v Dánsku (15 600 vozů; +14,6 %).
Ve střední Evropě zaznamenala ŠKODA v minulém roce 215 800 dodávek zákazníkům, což v porovnání s loňským
rokem představuje nárůst o 1,3 % (2018: 212 900 vozů). V prosinci dodala automobilka zákazníkům 17 700 vozů, což ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku reprezentuje nárůst o 13,2 % (prosinec 2018: 15 600 vozů). Na domácím
českém trhu dodala ŠKODA v roce 2019 celkem 94 200 vozů (2018: 93 600 vozů; +0,6 %). V Chorvatsku automobilka
zvýšila své dodávky o 11,3 % na 5 900 vozů (2018: 5 300 vozů).
Ve východní Evropě bez Ruska představuje 50 200 vozů dodaných zákazníkům v roce 2019 nárůst o 8,9 % (rok 2018
celkem: 46 100 vozů). V prosinci zde dodala ŠKODA zákazníkům 4 300 vozů (prosinec 2018: 3 700 vozů; +16,8 %).
Dvouciferný růst zaznamenala automobilka v roce 2019 na Ukrajině (6 200 vozů; +16,8 %) a v Kazachstánu (1 000
vozů; +27,5 %).
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V Rusku dodala ŠKODA v minulém roce zákazníkům 88 600 vozů a v porovnání s předchozím rokem si tak polepšila
o 8,8 % (2018: 81 500 vozů). Dodávky zákazníkům vzrostly také v prosinci. 9 200 vozů představuje oproti prosinci
předchozího roku nárůst o 12,1 % (prosinec 2018: 8 200 vozů).
V Číně, na svém celosvětově největším trhu, poklesly dodávky zákazníkům v porovnání s předchozím rokem o 17,3 %
na 282 000 vozů (2018: 341 000 vozů). Důvodem je setrvalý pokles celkového čínského trhu s osobními vozy, který se
i nadále vyznačuje nejistotou a nákupní zdrženlivostí. V prosinci zde ŠKODA dodala svým zákazníkům 34 200 vozů.
V Indii dodala značka ŠKODA v roce 2019 zákazníkům celkem 15 100 vozů (2018: 17 200 vozů;
-12,3 %). V prosinci si zde však automobilka polepšila s 1 800 dodanými vozy o 17,2 % a překonala tak úroveň
téhož měsíce předchozího roku (prosinec 2018: 1 500 vozů).
Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v roce 2019 (v kusech, zaokrouhleno, po jednotlivých
modelech; +/- v procentech oproti předchozímu roku):
ŠKODA OCTAVIA (363 700; -6,3 %)
ŠKODA FABIA (172 800; -9,5 %)
ŠKODA KODIAQ (171.800; +15,1 %)
ŠKODA KAROQ (152 700; +32,0 %)
ŠKODA RAPID (142 100; -25,8 %)
ŠKODA SUPERB (104 800; -24,2 %)
ŠKODA KAMIQ (64 600; +131,8 %)
ŠKODA SCALA (39 100; –)
ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 31 200; -20,3 %)

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera
Vedoucí Komunikace podniku
tomas.kotera@skoda-auto.cz
T +420 326 811 773

Simona Havlíková
Tisková mluvčí prodej, finance a business
Simona.Havlikova@skoda-auto.cz
T +420 326 811 771
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Infografika, fotografie a logo k tématu:
Infografika: ŠKODA v roce 2019 dodala zákazníkům
na celém světě 1,24 milionu vozů
Automobilka tak pošesté za sebou zaznamenala více než
jeden milion dodávek zákazníkům za rok. Výrazně si ŠKODA
v roce 2019 polepšila v Evropě (+5,8 %) a v Rusku (+8,8 %).

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA v roce 2019 dodala zákazníkům na celém světě
1,24 milionu vozů
S novými modely ŠKODA SCALA (foto) a s městským SUV
KAMIQ, stejně jako se čtvrtou generací bestselleru ŠKODA
OCTAVIA, rozšířila a modernizovala automobilka své portfolio.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Logo společnosti ŠKODA AUTO
Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO, platné od roku 2016.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO
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ŠKODA AUTO
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,24 milionu 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 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení
mobility“.

