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ŠKODA E-shop slaví rekordní rok 2016 
 

› ŠKODA E-shop vykázal v pátém roce existence meziroční nárůst obratu o více než 43 % 

› V roce 2016 zavítalo na stránky ŠKODA E-shopu bezmála 1,4 milionu 

návštěvníků 

› Obratově nejúspěšnějším měsícem byl říjen s meziročním nárůstem 90 % 

› Dvě třetiny zákazníků využívá zaslání zboží zdarma k nejbližšímu dealerovi ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 18. ledna 2017 – Internetový prodej značkového zboží i ŠKODA 

Originálního příslušenství je u zákazníků stále oblíbenější. V uplynulém roce se 

tak automobilce ŠKODA AUTO dařilo nejen v prodejích automobilů, ale rovněž v 

segmentu e-commerce. Oficiální ŠKODA E-shop zaznamenal meziroční nárůst 

obratu přes 43 % a současně s tím se zvýšil i počet návštěvníků stránek ŠKODA 

E-shopu na téměř 1,4 milionu.  

 

Prodej zboží přes internet nabírá v Česku na dynamice. Od roku 2012 se téměř 

zdvojnásobila částka, kterou zákazníci utratí v tuzemských e-shopech a za rok 2016 

vykázal český segment e-commerce tržby 98 miliard Kč1), což představuje meziroční 

nárůst o téměř 21 %. Tento pozitivní spotřebitelský trend následoval také oficiální 

ŠKODA E-shop, avšak s více než dvojnásobnou dynamikou – s nárůstem obratu o více 

než 43 % byl pro ŠKODA E-shop loňský rok s přehledem rekordní.  

 

Stránky ŠKODA E-shopu vloni navštívilo téměř 1,4 milionu návštěvníků a obrat e-shopu 

se meziročně zvýšil o více než 43 %. Oblast merchandise (dárkové předměty ŠKODA) 

zaznamenala růst o téměř 54 %. Prodeje ŠKODA Originálního příslušenství, které 

prochází náročnými testy a samozřejmě má i potřebné homologace, pak vzrostly o 40 %. 

Podle měsíčních statistik byl nejúspěšnějším měsícem říjen, v němž se tržby e-shopu 

oproti říjnu 2015 zvýšily o téměř 90 %. Za tímto úspěchem stojí rostoucí obliba 

internetového prodejního kanálu při pořizování výhodných kompletních sad zimních 

pneumatik a kol, které jsou u valné většiny objednávek zaslány přímo k nejbližšímu 

prodejci ŠKODA, který se postará o jejich odbornou montáž. 

 

Doprava objednávky k autorizovaném partnerovi ŠKODA je vždy zdarma a tuto možnost 

využívají dvě třetiny zákazníků e-shopu, kteří rovněž benefitují z faktu, že má ŠKODA 

AUTO v Česku přes 200 autorizovaných partnerů a tedy zároveň i velmi hustou síť 

výdejních míst e-shopu. Pro objednávky nad 700 Kč (vč. DPH) je v současné době 

doprava zdarma i při zasílání na libovolnou adresu v ČR. 

 

V roce 2016 patřily mezi nejprodávanější položky již zmíněné sady zimních pneumatik 

s originálními disky kol pro modely FABIA a RAPID. Zájem byl rovněž o praktické gumové 

koberce pro model OCTAVIA a mezi nejprodávanějšími produkty nechybí ani atestovaná 

autolékárnička ŠKODA či sluneční brýle z kolekce Monte Carlo. Velmi se dařilo také 

segmentu jízdních kol ŠKODA, který zaznamenal meziroční nárůst obratu o více než 

300 %, což představuje takřka 450 prodaných jízdních kol. 
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Rostoucí potenciál internetového prodeje přes ŠKODA E-shop mladoboleslavská 

automobilka dále podporuje pravidelným rozšiřováním nabídky atraktivních produktů a 

praktických doplňků. Posledními přírůstky, které se rovněž setkaly s bezprostřední 

příznivou odezvou, jsou kolekce KODIAQ a Monte Carlo. V tomto roce bude navíc 

sortiment rozšířen o novou kolekci městských jízdních kol. 

 

1) Zdroj: APEK a Heureka (2017) 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA E-shop slaví rekordní rok 2016 

Internetový prodej značkového zboží a ŠKODA 

Originálního příslušenství je u českých zákazníků rok 

od roku oblíbenější. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA E-shop slaví rekordní rok 2016 

V rámci akčních slev či jarních/zimních servisních 

akcí mohou zákazníci ŠKODA E-shopu výrazně 

ušetřit. Pokud se rozhodnou nechat si zboží poslat 

k jednomu z více než 200 tuzemských prodejců 

ŠKODA, je doprava vždy zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA E-shop slaví rekordní rok 2016 

Segment jízdních kol ŠKODA zaznamenal na ŠKODA 

E-shopu v loňském roce doslova boom s nárůstem 

obratu o více než 300 %. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA E-shop slaví rekordní rok 2016 

Tematické kolekce se na e-shopu těší velké 

popularitě. K nejoblíbenějším vloni patřila kolekce 

Monte Carlo, k nejnovějším pak Kodiaq. 

 

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, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion 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 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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