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Úspěšný příběh: Celkem bylo prodáno více než 
4,5 milionů vozů FABIA 
 

› FABIA je po modelu OCTAVIA druhým nejprodávanějším vozem značky ŠKODA 

› Již 22 let je FABIA důležitým pilířem modelové palety značky ŠKODA 

› Největšími prodejními trhy jsou Německo, Česká republika, Polsko a Velká Británie  

 

Mladá Boleslav, 16. srpna 2021 – Čtvrtá generace modelu FABIA pokračuje v úspěšném 

příběhu, který se začal psát již v roce 1999. FABIA je po modelu OCTAVIA druhý 

nejprodávanější vůz značky ŠKODA a je důležitým pilířem úspěchu značky ŠKODA. 

Od uvedení na trh v roce 1999 bylo dosud prodáno více než 4,5 milionů vozů karosářské 

verze hatchback a kombi.  

 

Již od své premiéry v roce 1999 je ŠKODA FABIA jedním z nejprodávanějších vozů ve své třídě. 

Vůz, který má kompaktní vnější rozměry, od počátku nabízí velkorysý prostor, vysokou úroveň 

bezpečnosti, úspornosti, funkčnosti a skvělý poměr ceny a užitné hodnoty. Díky těmto kvalitám 

oslovuje FABIA již více než dvacet let velmi široké spektrum zákazníků.  

 

První generace měla premiéru v roce 1999. O rok později byla představena ŠKODA FABIA COMBI. 

Během osmi let se prodalo 1,79 milionů vozů FABIA první generace. V roce 2007 byla 

na autosalonu v Ženevě představena druhá generace, které se prodalo celkem 1 704 000 vozů. 

Třetí generace, která byla uvedena na trh v roce 2014, pokračovala v tomto úspěšném příběhu. 

V roce 2019 byla druhým nejprodávanějším vozem značky ŠKODA po modelu OCTAVIA.  

 

Celkem bylo prodáno více než 4,5 milionů vozů karosářské verze hatchback a kombi. Toto číslo 

překonává pouze model OCTAVIA. Největším prodejním trhem vozu FABIA bylo v roce 2020 

Německo s 18 070 prodanými vozy. Následovala Česká republika s 17 750 vozy, Polsko s 12 556 

vozy a Velká Británie s 9 771 vozy. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem 

#SkodaFabia. 

 
 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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