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ŠKODA pokračuje v ofenzívě na čínském trhu 
 

› ŠKODA na autosalonu Auto Shanghai 2017 představuje nové modely pro čínský trh 

› Říše středu je od roku 2010 největším trhem české automobilky 

› ŠKODA dosáhla v roce 2016 s 317 100 dodanými vozy nového prodejního rekordu v Číně 

› Od vstupu na čínský trh v roce 2007 byly čínským zákazníkům dodány více než dva miliony 

vozů 

› SAIC a ŠKODA budou v příštích letech investovat více než dvě miliardy eur  

› SUV-ofenzíva pozici značky ŠKODA na čínském trhu dále posílí 

 

Mladá Boleslav/Šanghaj, 19. dubna 2017 – ŠKODA v Číně nadále udržuje úspěšný kurs: od 

vstupu automobilky na čínský trh před deseti lety byly čínským zákazníkům dodány už více 

než dva miliony vozů. V roce 2016 dosáhla automobilka s 317 100 dodanými vozy v Číně 

nového prodejního rekordu (+12,6 %). V příštích letech bude ŠKODA pozici na svém 

nejdůležitějším trhu dále posilovat. Za tímto účelem bude značka společně se svým 

partnerem, firmou SAIC Motor Corporation, investovat do rozšiřování modelové palety více 

než dvě miliardy eur. Na autosalonu Auto Shanghai 2017 (19. - 28. dubna) podtrhuje ŠKODA 

světovou premiérou studie VISION E a uvedením modelů ŠKODA KODIAQ a ŠKODA 

OCTAVIA COMBI význam čínského trhu. 

 

„Od našeho vstupu před deseti lety se ŠKODA na čínském automobilovém trhu vyvíjí velice 

pozitivně. Více než čtvrtina naší roční produkce dnes putuje k zákazníkům v Číně, “ říká předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Tento růstový kurz v příštích letech 

ještě více urychlíme dalším budováním naší modelové palety. V popředí naší modelové ofenzívy na 

čínském trhu bude zejména rozšiřování nabídky vozů kategorie SUV: s modelem ŠKODA KODIAQ 

na trh přichází naše první velké SUV, další atraktivní modely budou následovat v rychlém sledu. 

Naším cílem je zdvojnásobit dodávky čínským zákazníkům na více než 600 000 vozů do roku 

2020,“ dodává Maier. 

 

ŠKODA byla na čínském trhu automobilovým průkopníkem. Již v roce 1936 provozovala značka 

v říši středu pět prodejních zastoupení. V roce 2007 vstoupila česká automobilka na čínský trh 

znovu. V té době ŠKODA zahájila lokální výrobu modelu OCTAVIA pod křídly společnosti SAIC 

Volkswagen. V těsné spolupráci s čínským partnerem se Čína do roku 2010 stala nejvýznamnějším 

trhem značky. Prvního milionu dodaných vozů bylo dosaženo za 75 měsíců, k tomu druhému 

stačilo pouze 42 měsíců. 

 

Bestsellerem je v Číně ŠKODA OCTAVIA. Ze dvou milionů prodaných vozů bylo téměř 1 107 000 

vozů řady ŠKODA OCTAVIA, více než 305 000 vozů ŠKODA RAPID, téměř 268 000 vozů ŠKODA 

SUPERB, více než 251 000 vozů ŠKODA FABIA a zhruba 69 000 vozů ŠKODA YETI. Dnes 

značka v Číně patří mezi etablované velkosériové výrobce. V Číně sjíždí z linky celkem šest 

modelových řad značky ŠKODA: FABIA, RAPID, RAPID SPACEBACK, OCTAVIA, YETI a 

SUPERB. Prodej prvního velikého SUV značky ŠKODA – modelu KODIAQ  - bude zahájen 19. 

dubna 2017. 
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V roce 2016 dodala ŠKODA poprvé čínským zákazníkům více než 300 000 vozů, což představuje 

nový rekord značky. Ve srovnání s předchozím rokem dosáhla ŠKODA na svém největším trhu 

nárůstu o 12,6 % na 317 100 vozů (2015: 281 700 vozů). 

 
Na autosalonu Auto Shanghai, který se koná od 19. do 28. dubna, představí ŠKODA hned několik 

novinek. Prezentace značky v Šanghaji bude ve znamení elektromobility: v podobě studie VISION 

E nechává automobilka poprvé konkrétně nahlédnout do své představy individuální mobility 

budoucnosti. Emocionálně pojaté pětidveřové SUV - Coupé ujede čistě na elektrický pohon až 500 

kilometrů a dosahuje třetího stupně autonomního řízení. Elektromobilita hraje v globální růstové 

strategii automobilky významnou roli. První sériový vůz značky ŠKODA s čistě elektrickým 

pohonem na trh přijde v roce 2020. Do roku 2025 značka rozšíří svou nabídku o pět čistě elektricky 

poháněných vozů v různých segmentech.   

 

Zahájení prodeje modelu ŠKODA KODIAQ je dalším z vrcholů výstavy Auto Shanghai. Od světové 

premiéry v září minulého roku tento model čínská média i zákazníci netrpělivě očekávají. ŠKODA 

KODIAQ přijíždí se všemi přednostmi značky: s charakteristickým designem a mimořádnou 

nabídkou prostoru, s praktickou inteligencí a inovativními technologiemi, které lze běžně najít jen ve 

vozech vyšších tříd. Zahájení prodeje vozu ŠKODA KODIAQ je startovním výstřelem SUV ofenzívy 

v Číně a pomůže značce získat nové tržní segmenty s vysokým potenciálem.  

 

Premiéra modelu ŠKODA OCTAVIA COMBI je dalším vrcholem letošního ročníku autosalonu Auto 

Shanghai. Tato karosářská verze se čínské veřejnosti představí vůbec poprvé. 

 

ŠKODA v koncepci, zpracování a výbavě nově vyvíjených modelů zohledňuje specifická přání a 

požadavky čínských zákazníků. V rámci SUV ofenzívy, která nabírá tempo s příchodem modelu 

KODIAQ, přenáší ŠKODA svůj expresivní design do segmentu SUV a zvýrazňuje tak emocionální 

sílu značky. 

 

ŠKODA bude svou pozici a své zastoupení na čínském trhu i v budoucnu dále posilovat. Během 

státní návštěvy čínského prezidenta Si-Ťin-Pchinga v České republice podepsali Volkswagen, SAIC 

Motor Corporation Limited a ŠKODA AUTO dne 30. března 2016 Memorandum o porozumění. 

V něm je zakotven pětiletý investiční plán ve výši dvou miliard euro. Cílem je rozšíření aktuálních 

modelových řad, například o vozy s alternativními pohony a další vozy kategorie SUV. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž  Zdeněk Štěpánek  

Vedoucí komunikace podniku Tiskový mluvčí prodej, finance a výroba               

T +420 326 811 773 T +420 326 811 771 

jozef.balaz@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA pokračuje v ofenzívě na čínském trhu 

Na autosalonu Auto Shanghai 2017 podtrhuje 

ŠKODA světovou premiérou studie VISION E a 

uvedením modelů ŠKODA KODIAQ a ŠKODA 

OCTAVIA COMBI význam čínského trhu. 

 

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 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 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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