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ŠKODA AUTO v lednu pokračovala v úspěšném kurzu  
 

› Nejlepší leden všech dob: Společnost ŠKODA AUTO zvýšila celosvětové dodávky vozů 

zákazníkům na 103 800 vozů (+10,7 %)  

› Trhy: dvouciferný růst v Evropě (+13,7 %), Rusku (+26 %) a v Indii (+13,8 %) 

› Modely: Dodávky modelu ŠKODA CITIGO zákazníkům v lednu vzrostly o 19,1 %,  

FABIA si polepšila o 7,2 % 

› K úspěšnému výsledku významnou měrou přispěly nové modely KODIAQ a KAROQ v segmentu SUV 

 

Mladá Boleslav, 14. února 2018 – ŠKODA AUTO plynule navázala na rekordní výsledek 

loňského roku: v lednu dodala česká automobilka svým zákazníkům na celém světě 

103 800 vozů, o 10,7 % více než ve stejném období loňského roku (leden 2017: 93 800), což 

představuje nejlepší lednový výsledek v historii společnosti. Modely značky ŠKODA byly 

žádané hlavně v Evropě (+13,7 %), Rusku (+26 %) a Indii (+13,8 %). K úspěšnému výsledku 

významnou měrou přispěly nové modely KODIAQ a KAROQ v segmentu SUV. 

 

„ŠKODA energicky vykročila do nového roku. Neustále rostoucí poptávka po našich vozech 

dokazuje, že díky naší aktuální modelové paletě jsme skvěle připraveni na budoucí výzvy,“ říká 

Alain Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a 

marketingu. „Jak dokládají lednové údaje o dodávkách zákazníkům, je poptávka po našich 

produktech setrvale vysoká. Naše produktové novinky – například zásadně modernizovaná 

ŠKODA FABIA, které v březnu představíme v Ženevě, nám poskytnou nové impulsy k růstu,“ 

dodává Favey. 

 

V západní Evropě vzrostly dodávky vozů zákazníkům oproti stejnému měsíci minulého roku 

o 13 % na 38 600 vozů (leden 2017: 34 200 vozů). V Německu, na nejsilnějším evropském trhu, 

vzrostly dodávky zákazníkům na 12 800 vozů (leden 2017: 11 200 vozů; +14,4 %). Dodávky vozů 

zákazníkům v Nizozemsku vzrostly o celkem 93,4 % na 1 500 vozů (leden 2017: 800 vozů). 

Dvouciferného růstu dosáhla značka ŠKODA také v Rakousku (2 300 vozů; +18,5 %), v Itálii 

(2 300 vozů, +12,7 %), Francii (2 200 vozů; +27,9 %), Belgii (2 000 vozů; +15,4 %), Švédsku 

(1 400 vozů; +34,8 %), v Dánsku (1 200 vozů; +23,9 %) a v Norsku (700 vozů; +10,8 %).  

 

Ve střední Evropě dosáhla ŠKODA AUTO s celkem 18 700 dodávkami zákazníkům (leden 2017: 

16 700 vozů) nárůstu o 12,3 %. Na domácím českém trhu byly dodávky zákazníkům ve výši 

8 600 vozů o 12,1 % vyšší než v loňském roce (7 700 vozů). Dvouciferného růstu dosáhla značka 

ŠKODA na Slovensku (1 800 vozů; +20,8 %), v Maďarsku (1 100 vozů; +19,2 %) a ve Slovinsku 

(700 vozů; +17,6 %). Silný růst zaznamenala značka i v Chorvatsku (500 vozů; +101,2 %). 

 

Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly dodávky zákazníkům o 15 % na 2 800 vozů (leden 2017: 

2 400 vozů). V Rumunsku (800 vozů; +15,1%), v Pobaltí (800 vozů; +43,8 %) a v Bulharsku 

(300 vozů; +27,4 %) rostla značka ŠKODA rovněž dvouciferným tempem. 

 

V Rusku vzrostly dodávky zákazníkům o 26 procent na 4 500 vozů (leden 2017: 3 600 vozů).  

 

V Číně, na největším trhu značky, dosáhla ŠKODA s 31 500 dodanými vozy ve srovnání se 

stejným měsícem předchozího roku nárůstu o 5 % (leden 2017: 30 000 vozů). 
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Pozitivně se pro značku ŠKODA vyvíjely také trhy v Indii (1 300 vozů; +13,8 %) a v Turecku 

(1 600 vozů; +22 %). 

 

Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v lednu 2018 (v kusech, zaokrouhleno, 

po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému měsíci předchozího roku): 

 

ŠKODA OCTAVIA (35 700; -4,5 %) 

ŠKODA RAPID (16 400; -7,6 %) 

ŠKODA FABIA (16 800; +7,2 %) 

ŠKODA KODIAQ (13 600; - ) 

ŠKODA SUPERB (12 400; -8,3 %) 

ŠKODA YETI (2 000; -68,8 %) 

ŠKODA KAROQ (3 900; - ) 

ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 3 000; +19,1 %) 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí prodej, finance a business 

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

tomas.kotera@skoda-auto.cz   zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Infografika: ŠKODA AUTO v lednu pokračovala 

v růstovém kurzu  

S celkem 103 800 dodanými vozy zaznamenala 

společnost ŠKODA AUTO nejlepší lednový výsledek ve 

123leté historii automobilky.  

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO v lednu pokračovala v růstovém kurzu  

V lednu 2018 dodala automobilka model ŠKODA KODIAQ 

více než 13 600 zákazníkům. 

 

 

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Logo ŠKODA AUTO 

Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO, platné od roku 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Je jednou z nejtradičnějších automobilových společností na světě, založena byla v roce 1895 - v průkopnických 

dnech automobilu. Centrála společnosti zůstává nezměněna - Mladá Boleslav. 
› V současnosti disponuje následujícími modelovými řadami osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ a SUPERB. 
› Dodala v roce 2017 zákazníkům na celém světě více než 1 milion vozidel. 
› Od roku 1991 je součástí koncernu Volkswagen, jednoho z nejúspěšnějších světových výrobců automobilů. 

Společnost ŠKODA vyrábí a vyvíjí v rámci koncernu samostatně, kromě vozidel také komponenty, jako jsou motory a 
převodovky. 

› Provozuje v České republice tři lokality; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii především 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu s místními partnery. 

› Zaměstnává více než 30.000 lidí po celém světě a působí na více než 100 trzích. 
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