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ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového 
výsledku v dosavadní historii podniku  
 
› ŠKODA AUTO dodala v únoru svým zákazníkům 92 800 vozů (+14,3 %) 
› Trhy: vysoký růst zejména v Číně (+30,6 %), Rusku (+38,6 %), Německu (+17,6 %) a v Turecku (+79,3 %) 
› ŠKODA OCTAVIA je i nadále bestsellerem značky, důležitými faktory růstu jsou modely 

segmentu SUV - KODIAQ a KAROQ  
› Studie ŠKODA VISION X, přepracovaná ŠKODA FABIA a ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement mají 

světovou premiéru na autosalonu v Ženevě 
 
Mladá Boleslav, 12. března 2018 – ŠKODA AUTO v únoru dodala svým zákazníkům na celém 
světě 92 800 vozů, což představuje nárůst o 14,3 % oproti stejnému období minulého roku 
(únor 2017: 81 200 vozů). Automobilka tak dosáhla nejlepšího únorového výsledku v celé 
své 123leté historii. Dodávky zákazníkům rostly zejména v Číně (+30,6 %), 
Německu (+17,6 %), Rusku (+38,6 %) a v Turecku (+79,3 %). Vedle mezinárodního 
bestselleru, modelu OCTAVIA, k  celkovému výsledku přispěly také oba modely segmentu 
SUV - KAROQ a KODIAQ. 
 
„ŠKODA AUTO pokračuje ve svém růstovém kurzu dalším rekordním měsícem. Poptávka 
po modelech ŠKODA KAROQ a KODIAQ i nadále roste, naše aktuální paleta vozů SUV se tak 
stává pilířem našeho úspěchu,“ říká Alain Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
pro oblast prodeje a marketingu. „Naše nové, atraktivní modely nám dodají další růstové impulsy a 
s jejich pomocí tak vytváříme podmínky pro úspěšnou budoucnost.“  
 
Na letošním Mezinárodním autosalonu v Ženevě mladoboleslavská automobilka představila studii 
ŠKODA VISION X, světovou premiéru tu má i výrazně přepracovaná ŠKODA FABIA. S modelem 
ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement se veřejnosti také poprvé představilo i špičkové provedení této 
žádané modelové řady. 
 
V západní Evropě zaznamenala ŠKODA AUTO v únoru s 38 300 dodanými vozy nárůst o 10,2 % 
oproti stejnému měsíci minulého roku (únor 2017: 34 800 vozů). Na nejsilnějším evropském trhu, 
v Německu, vzrostly dodávky zákazníkům na 14 800 vozů (únor 2017: 12 600 vozů; +17,6 %). 
Dvouciferného růstu dosáhla ŠKODA také v Itálii (2 600 vozů; +18,6 %), ve Francii (2 300 vozů; 
+20,7 %), v Rakousku (2 300; +18,4 %), v Nizozemsku (1 400 vozů; +19,9 %), Norsku (700 vozů; 
+30,2 %) a Řecku (200 vozů; +43,3 %).  
 
Ve střední Evropě jsou dodávky zákazníkům ve výši 18 400 vozů o 6,1 % vyšší než ve stejném 
období minulého roku (únor 2017: 17 400 vozů). Na domácím českém trhu dodala společnost 
ŠKODA AUTO v minulém měsíci 8 300 vozů a v porovnání s loňským výsledkem si tak polepšila 
o 1,5 % (únor 2017: 8 200 vozů). Na Slovensku (1 800 vozů; +10,6 %) v Maďarsku (1 100 vozů; 
+15,8 %) a v Chorvatsku (400 vozů; +44,5 %) dosáhla společnost ŠKODA AUTO dvouciferného 
růstu. 
 
Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly prodeje v porovnání s únorem 2017 o 10,8 % 
na 3 100 vozů (únor 2017: 2 800 vozů). Mimořádně silně rostla automobilka v Rumunsku (900 
vozů; +22,8 %), silný růst zaznamenala také v Bulharsku (300 vozů; +32,3 %). 
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V Rusku vzrostly dodávky zákazníkům o 38,6 % na 5 900 vozů (únor 2017: 4 300 vozů). 
 
V Číně – na největším trhu značky ŠKODA – dosáhla česká automobilka s 19 600 prodanými vozy 
nárůstu o 30,6 % (únor 2017:15 000 vozů). 
 
V Turecku zaznamenala automobilka silný nárůst a v porovnání se stejným měsícem minulého 
roku vzrostly dodávky zákazníkům o 79,3 % na 2 200 vozů (únor 2017: 1 200 vozů).  
 
V Indii dodala ŠKODA AUTO v porovnání se stejným měsícem minulého roku o 16,8 % více vozů. 
Dodávky zákazníkům tak vzrostly na 1 400 vozů (únor 2017: 1 200 vozů). 
 
Dodávky vozů značky ŠKODA zákazníkům v únoru 2018 (v kusech, zaokrouhleno, po 
jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti stejnému měsíci minulého roku): 
 
ŠKODA OCTAVIA (31 800; +11,1 %) 
ŠKODA FABIA (16 400; -1,9 %) 
ŠKODA RAPID (14 500; -3,2 %) 
ŠKODA KODIAQ (10 200; +>500 %) 
ŠKODA SUPERB (11 300; +3,2 %) 
ŠKODA YETI (1 300; -78,8 %) 
ŠKODA KAROQ (4 700; -) 
ŠKODA CITIGO (prodej pouze v Evropě: 2 600; +10,6 %) 
 
 
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 a infografika k tématu: 
 

 

Infografika: ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího 
únorového výsledku v dosavadní historii podniku 
ŠKODA AUTO v únoru dodala svým zákazníkům na celém 
světě 92 800 vozů, což představuje nárůst růst o 14,3 % 
oproti stejnému období minulého roku (únor 2017: 
81 200 vozů). Automobilka tak dosáhla nejlepšího 
únorového výsledku v celé své 123leté historii. 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového výsledku 
v dosavadní historii podniku 
V uplynulém měsíci dosáhla česká automobilka nejlepšího 
únorového výsledku ve své 123leté historii. ŠKODA AUTO 
překonala výsledky stejného měsíce loňského roku 
o 14,3%. 
 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového výsledku 
v dosavadní historii podniku 
Mimořádně vysoký nárůst zaznamenaly trhy v Číně 
(+30,6 %), Německu (+17,6 %), Rusku (+38,6 %) a 
v Turecku (+79,3 %). 
 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Logo ŠKODA AUTO 
Aktuální logo automobilky ŠKODA AUTO, platné od roku 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 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, v Alžírsku 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. 
 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
mailto:media@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/02/SUPERB_0016.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/02/SKODA_Lappland_011.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/11/170313-%C5%A0KODA-Logo.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/02/SUPERB_0016.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/02/SKODA_Lappland_011.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/11/170313-%C5%A0KODA-Logo.jpg

	ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového výsledku v dosavadní historii podniku
	› ŠKODA AUTO dodala v únoru svým zákazníkům 92 800 vozů (+14,3 %)
	› Trhy: vysoký růst zejména v Číně (+30,6 %), Rusku (+38,6 %), Německu (+17,6 %) a v Turecku (+79,3 %)
	› ŠKODA OCTAVIA je i nadále bestsellerem značky, důležitými faktory růstu jsou modely segmentu SUV - KODIAQ a KAROQ
	› Studie ŠKODA VISION X, přepracovaná ŠKODA FABIA a ŠKODA KODIAQ Laurin & Klement mají světovou premiéru na autosalonu v Ženevě
	› 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, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
	› v roce 2017 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, v Alžírsku 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.

	Infografika: ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového výsledku v dosavadní historii podniku
	ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového výsledku v dosavadní historii podniku
	ŠKODA AUTO dosáhla nejlepšího únorového výsledku v dosavadní historii podniku

