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ŠKODA AUTO vstoupí na srílanský trh 
 

› ŠKODA AUTO v květnu 2020 otevře dealerství v hlavním městě Srí Lanky Kolombu  

› Česká automobilka zpočátku nabídne čtyři modelové řady  

› Důsledná internacionalizace je klíčovou součástí Strategie 2025  

 

Mladá Boleslav, 20. února 2020 – Česká automobilka ŠKODA AUTO důsledně pokračuje ve své 

internacionalizaci a od května 2020 bude oficiálně zastoupena také na Srí Lance. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier zdůrazňuje: „Další internacionalizace naší 

značky a získávání nových trhů patří mezi hlavní oblasti Strategie 2025. Opětovný vstup na srílanský trh je dalším 

krokem k tomu, abychom celosvětově i nadále posilovali pozici značky ŠKODA.“ 

 

ŠKODA AUTO se na Srí Lanku vrací po 17 letech: česká automobilka otevře v květnu 2020 dealerství v Kolombu, 

hlavním městě ostrovního státu ležícího u jižního cípu Indie. Za importéra a obchodního partnera si ŠKODA AUTO 

vybrala společnost IWS Automobiles (Pvt) Ltd.  

 

Zpočátku zde bude ŠKODA nabízet čtyři modelové řady: model FABIA, vůz střední třídy SUPERB, velké SUV 

KODIAQ a kompaktní SUV KAROQ. V průběhu letošního roku se nabídka dále rozšíří o bestseller značky - model 

OCTAVIA. Využitím stávajících synergií v projektu INDIA 2.0 by ŠKODA mohla do budoucna na Srí Lance nabídnout 

také modely, které budou vyvinuty v rámci nadcházející modelové ofenzívy na indickém trhu.  

 

Zákazníci si budou moci objednat první vozy od začátku března 2020, první dodané vozy pak zákazníci obdrží při 

otevření nového dealerství v květnu. 

 

Důsledná internacionalizace a vstupování na nové trhy patří mezi hlavní pilíře Strategie 2025, s níž ŠKODA AUTO 

vytvořila podmínky pro trvale udržitelný a dlouhodobý růst. Kromě toho zahrnuje strategie také oblast elektromobility  

a digitalizace a vytváří tak předpoklady pro transformaci společnosti ŠKODA AUTO od výrobce automobilů k „Simply 

Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“. 

 

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 

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO  
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

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 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

	ŠKODA AUTO vstoupí na srílanský trh
	› ŠKODA AUTO v květnu 2020 otevře dealerství v hlavním městě Srí Lanky Kolombu
	› Česká automobilka zpočátku nabídne čtyři modelové řady
	› Důsledná internacionalizace je klíčovou součástí Strategie 2025
	Pro další informace, prosím, kontaktujte:
	Fotografie k tématu:

	ŠKODA AUTO
	› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 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 1,24 milionu vozů,
	› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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“.


