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ŠKODA dosáhla v prvním pololetí 2016 

nového prodejního rekordu 
 

› Nejlepší první pololetí všech dob: 569 400 dodávek zákazníkům (plus 4,6 

procenta) 

› Nejlepší červen v historii: 98 800 dodávek (plus 4,4 procenta) 

› Mezinárodní úspěch: ŠKODA roste v Číně, Evropě a Rusku 

› Úspěšné modely: FABIA, SUPERB a YETI rostou dvojciferným tempem 

 

Mladá Boleslav, 27. července 2016 – ŠKODA v prvním pololetí pokračovala 

v růstovém kurzu. Od ledna do června rostly dodávky zákazníkům 

v celosvětovém měřítku o 4,6 procenta na 569 400 vozů (první pololetí 2015: 

544 300). To je nový prodejní rekord značky ŠKODA pro první pololetí roku. 

V červnu dodala česká automobilka svým zákazníkům 98 800 vozů (plus 4,4 

procenta oproti červnu 2015). K rekordu přispěl pozitivní vývoj na 

nejdůležitějších trzích, tedy v Číně a v Evropě, stejně jako výrazný růst prodejů 

modelových řad ŠKODA FABIA, SUPERB a YETI.  

 

„ŠKODA si v první polovině roku vedla dobře, nadále udržuje stabilní růstový kurz,“ říká 

člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a 

marketingu Werner Eichhorn. „Prodejní rekord je výsledkem atraktivní modelové palety a 

skvělých výkonů celého našeho týmu. Dobré prodejní výsledky prvních šesti měsíců nás 

naplňují optimismem, pokud jde o druhou polovinu roku,“ dodává Eichhorn. 

 

V západní Evropě ŠKODA v červnu i v celém prvním pololetí posílila svůj růst. 

V porovnání se stejným měsícem minulého roku vzrostly dodávky zákazníkům o 5,3 

procenta na 45 000 vozů (červen 2015: 42 700 vozů). Od ledna do června zvýšila značka 

své dodávky o 7,5 procenta na 242 500 vozů. Dodávky zákazníkům v Německu v tomto 

období vzrostly o 6,9 procenta na 86 500 vozů. Dvojciferný růst zaznamenala česká 

automobilka v červnu v Nizozemí (1 600 vozů; plus 37,3 procenta), Francii (2 600 vozů; 

plus 21,2 procenta), ve Velké Británii (8 500 vozů; 17,8 procenta), Itálii (2 000 vozů; 

plus 27,2 procenta) nebo ve Španělsku, kde prodeje vzrostly o 31 procent na 2 400 vozů. 

 

Výrazný nárůst prodejů zaznamenala ŠKODA také ve střední Evropě. V červnu vzrostly 

prodeje o 13 procent na 17 200 vozů (červen 2015: 15 300 vozů). V prvním pololetí 

dodala ŠKODA 96 300 vozů a dosáhla tak růstu o 8,3 procenta. Na domácím českém trhu 

vzrostly dodávky vozů v červnu o 7 procent na 8 200 vozů a v prvním pololetí o 7,9 

procenta na 46 200 vozů. Dvojciferným tempem rostly prodeje v Chorvatsku (500 vozů; 

plus 18,4 procenta), Polsku (5 200 vozů; 21,7 procenta) nebo v Maďarsku (1 000 vozů, 

plus 30,7 procenta). 

 

Ve východní Evropě (bez Ruska) překonala ŠKODA v červnu loňský výsledek o 12,8 

procenta a dodala zákazníkům 3 300 vozů (červen 2015: 2 900 vozů). Na těchto 
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složitých trzích si česká značka polepšila i v celém prvním pololetí (17 000 vozů; plus 6,5 

procenta) a kromě toho zvýšila i svůj tržní podíl na 8,5 procenta (plus 14,6 procenta). V 

Rusku zaznamenala ŠKODA oproti stejnému měsíci loňského roku nárůst o 8,9 procenta 

na 4 800 vozů (červen 2015: 4 400 vozů). Od ledna do června dodala ŠKODA v Rusku  

26 900 vozů (první pololetí 2015: 28 000) a podstatně zvýšila svůj tržní podíl na 4,3 

procenta (plus 12,8 procenta). Prodeje značky vzrostly také v Pobaltí (500 vozů; plus 3,7 

procenta), v Bosně a Hercegovině (100 vozů; plus 96,9 procenta), Bulharsku (300 vozů; 

plus 3,3 procenta), Rumunsku (1 000 vozů; plus 32,8 procenta) nebo na Ukrajině (300 

vozů, plus 202,7 procenta). 

  

Také na svém největším trhu značky v Číně, překonala ŠKODA úroveň loňského roku: 

v červnu dodávky vyšplhaly o 11,8 procenta na 22 400 vozů. Pozitivní je i pololetní 

bilance s plusem ve výši 5,4 procenta (145 800 vozů). Nárůst dodávek zaznamenala 

ŠKODA také na Novém Zélandu (100 vozů; plus 12,8 procenta) nebo na Tchaj-wanu 

(400 vozů; plus 46,2 procenta).  

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v červnu 2016 (v kusech, 

zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému 

měsíci minulého roku): 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 4 000; -8,7 %) 

ŠKODA FABIA (19 600; +3,0 %) 

ŠKODA RAPID (17 700; +6,2 %) 

ŠKODA OCTAVIA (36 000; -5,4 %) 

ŠKODA SUPERB (12 600; +108,2 %) 

ŠKODA YETI (8 900; -0,4 %) 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v prvním pololetí 2016 (v kusech, 

zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému 

měsíci minulého roku): 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 20 000; -3,2 %) 

ŠKODA FABIA (104 700; +14,0 %) 

ŠKODA RAPID (102 600; -5,1 %) 

ŠKODA OCTAVIA (219 500; -1,9 %) 

ŠKODA SUPERB (70 100; +81,1 %) 

ŠKODA YETI (52 400; +11,7 %) 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, 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 
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Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA dosáhla v prvním pololetí 2016 nového 

prodejního rekordu 

Jako motor vysokého růstu vyniká vedle modelů 

FABIA a YETI zejména ŠKODA SUPERB (foto). 

V porovnání se stejným měsícem minulého roku 

vzrostly prodeje vlajkové lodi značky o více než 

dvojnásobek. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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