
 

ŠKODA Media Services: http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz 
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic 

Tisková zpráva, Strana 1 z 3 

 

Úspěšný start do nového roku:  

ŠKODA v lednu rostla o 7,5 procenta 
 

› Rekordní leden: ŠKODA AUTO dodala svým zákazníkům 87 000 vozů 

› Mezinárodní úspěch: ŠKODA dosáhla růstu v Evropě i v Číně 

› Skvělý start: Nová ŠKODA Fabia si v západní Evropě polepšila o 55,2 procenta 

› Modelová ofenzíva: Nová ŠKODA Superb oslaví za několik dní svou světovou 

premiéru 

 

Mladá Boleslav, 9. února 2015 – ŠKODA i v roce 2015 udržuje růstový kurz. 

V lednu zvýšila česká automobilka své celosvětové prodeje o 7,5 procenta na  

87 000 vozů (leden 2014: 80 900). Byl to dosud nejlepší leden v historii 

podniku. Také ŠKODA Fabia, která na trh vstoupila koncem roku 2014, měla 

ukázkový start: v západní Evropě si tento model polepšil o 55,2 procent, ve 

střední Evropě o 50 procent. V následujících měsících bude modelová ofenzíva 

značky ŠKODA pokračovat – mimo jiné i novou generací modelu ŠKODA Superb, 

která bude mít světovou premiéru 17. února v Praze.  

 

Dobrým lednovým výsledkem ŠKODA plynule navazuje na úspěšný rok 2014. V minulém 

roce automobilka poprvé prodala více než jeden milion vozů, přesně 1,04 milionu. 

„ŠKODA úspěšně vstoupila do nového roku,“ říká Werner Eichhorn, člen představenstva 

společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a marketingu. „Díky naší aktuální 

modelové paletě a novinkám, které letos uvedeme na trh, máme dobrou startovní 

pozici,“ říká Eichhorn. ŠKODA ve své modelové ofenzívě pokračuje i v roce 2015. Za 

několik dní – 17. února – bude mít Praze světovou premiéru nová generace modelu 

ŠKODA Superb. Na trh bude Superb uveden v červnu letošního roku.  

 

V západní Evropě dodala ŠKODA v lednu svým zákazníkům 29 800 vozů (leden 2014: 

30 100). Opětovného růstu dosáhla značka v Německu, na svém druhém nejsilnějším 

trhu: počet vozů dodaných zákazníkům vzrostl o 5,7 procenta na 10 100 (leden 2014:  

9 500). Tím si ŠKODA upevnila svou pozici nejsilnější zahraniční značky na německém 

trhu. Ve Velké Británii prodala ŠKODA 5 100 vozů (leden 2014: 5 400). Značný nárůst 

značka zaznamenala v Irsku (1 800 vozů, plus 11,2 procenta), ve Španělsku (1 600 

vozů; plus 39,3 procenta), ve Finsku (1 300 vozů; plus 9,6 procenta) a ve Švédsku (900 

vozů; plus 19 procent). 

 

Ve východní Evropě, včetně Ruska, zvýšila ŠKODA své lednové prodeje o 6,1 procenta 

na 7 300 vozů (leden 2014: 6 900). V Rusku dosáhla ŠKODA i za přetrvávajících 

obtížných tržních podmínek nárůstu o 8 procent a dodala svým zákazníkům 5 100 vozů 

(leden 2014: 4 700). Dvouciferným tempem rostla ŠKODA v Rumunsku (500 vozů; plus 

40,6 procenta), v Srbsku (400 vozů; plus 64,2 procenta), v Bulharsku (200 vozů; plus 

105,7 procenta), v Bosně (100 vozů; plus 6,2 procenta) nebo v pobaltských zemích (600 

vozů; plus 97,4 procenta). 
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Dalšího nárůstu dosáhla ŠKODA v lednu rovněž ve střední Evropě. Zde si automobilka 

polepšila o 19,6 procenta na 13 400 dodaných vozů (leden 2014: 11 200). Tržní podíl 

značky ŠKODA vzrostl na 21,4 procenta. Na domácím českém trhu zvýšila automobilka 

své prodeje o 34,1 procenta na 6 300 vozů (leden 2014: 4 700). Dvouciferným tempem 

rostla ŠKODA rovněž v Maďarsku (800 vozů; plus 67 procent) nebo v Chorvatsku (200 

vozů; plus 37 procent). V Polsku dodala ŠKODA zákazníkům 4 400 vozů, což oproti lednu 

minulého roku představuje nárůst o 3,6 procenta.  

 

I v Číně, na největším trhu značky, pokračovala ŠKODA na počátku roku v růstu. Počet 

vozů dodaných zákazníkům v lednu vzrostl o 4,7 procenta na 28 800 vozů (leden 2014: 

27 500). Vysokých přírůstků dosáhla ŠKODA v Izraeli (2 300 vozů; plus 89,2 procenta),  

v Egyptě (1 400 vozů; plus 355 procent) nebo v Turecku (1 000 vozů; plus 123,1 

procenta). V Indii dodala ŠKODA v lednu 1 400 vozů (leden 2014: 1 600). 

 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v lednu 2015 (v kusech, 

zaokrouhleno, dle modelů; +/- v procentech oproti stejnému měsíci uplynulého 

roku): 

 

ŠKODA Octavia (39.600; +15,2 %) 

ŠKODA Rapid (18.800; +19,2 %) 

ŠKODA Fabia (11.500; -10,4 %) 

ŠKODA Yeti (6.800; +27,1 %) 

ŠKODA Superb (6.100; -17,6 %) 

ŠKODA Roomster (1.800; -21,6 %) 

ŠKODA Citigo (prodej pouze v Evropě: 2.400; -16,9 %) 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, vedoucí Komunikace podniku Tomáš Kubík, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 749 

jozef.balaz@skoda-auto.cz tomas.kubik@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Úspěšná nová ŠKODA Fabia 

Nová ŠKODA Fabia předvedla ukázkový start: V 

západní Evropě vzrostl prodej nejnovější generace 

krátce po jejím uvedení na trh o 55,2 procenta, ve 

střední Evropě o 50 procent. 

 

Download                                 Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti sedm modelových řad osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster/Praktik, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.800 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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