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ŠKODA pokračovala v úspěšném kurzu i v dubnu 
 
› Nejlepší duben v historii: ŠKODA zvýšila celosvětové dodávky zákazníkům na 107 100 vozů (+10,1 %) 
› Trhy: Nárůst o 34 % v Číně, dvouciferný růst ve východní Evropě a v Rusku 
› Modely: poptávka po modelech KODIAQ a KAROQ výrazně roste 
 
Mladá Boleslav, 15. května 2018 – ŠKODA se ohlíží za dalším rekordním měsícem: poprvé 
ve své historii dodala česká automobilka v dubnu svým zákazníkům více než 100 000 vozů. 
Se 107 100 dodanými vozy překonala ŠKODA výsledek stejného měsíce loňského roku 
o 10,1 % (duben 2017: 97 300 vozů). Na svém největším trhu v Číně dosáhla značka nárůstu 
o 34,0 %, ve východní Evropě a v Rusku ŠKODA rovněž rostla dvouciferně. Podstatnou 
měrou k úspěchu přispěly zejména modely segmentu SUV - KODIAQ (+164,4 %) a KAROQ.  
 
„S nejlepším dubnovým výsledkem v historii pokračuje značka ŠKODA působivě ve svém růstu,“ 
říká Alain Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje a 
marketingu. „Nadále rostoucí poptávka po našich vozech dokazuje, že s naší aktuální modelovou 
paletou máme na trhu velmi dobrou pozici. Nejdůležitějším motorem rostoucí poptávky jsou naše 
atraktivní modely segmentu SUV. Nedávno představená ŠKODA KAMIQ rozšiřuje naši nabídku 
SUV na našem největším trhu v Číně. Prodej nového městského SUV bude brzy zahájen,“ dodává 
Favey. 
 
V západní Evropě vzrostly dodávky zákazníkům ve srovnání se stejným měsícem loňského roku 
o 5,1 % na 43 200 vozů (duben 2017: 41 100 vozů). S 15 700 dodanými vozy je nejsilnějším 
evropským trhem i nadále Německo (duben 2017: 14 400 vozů; +8,9 %). Růstu ŠKODA dosáhla 
ve Francii (2 800 vozů, +23,2 %), Itálii (2 400 vozů; +14,5 %), Nizozemsku (1 800 vozů; +47,9 %), 
Španělsku (2 700 vozů; +21,0 %), Švédsku (1 600 vozů; 4,7 %) a ve Finsku (1 000 vozů; +5,9 %).  
 
Ve střední Evropě zaznamenala ŠKODA v dubnu 18 000 dodávek zákazníkům (duben 2017: 
18.700 vozů; -3,5 %). Na domácím českém trhu jsou dodávky ve výši 8 500 vozů lehce 
pod loňským výsledkem (8 700 vozů; -2,0 %). Na Slovensku vzrostly dodávky zákazníkům 
ve srovnání se stejným měsícem loňského roku o 5,8 % na 2 000 vozů (duben 2017: 1 900 vozů). 
 
Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly dodávky zákazníkům o 21,2 % na 4 100 vozů 
(duben 2017: 3 400 vozů). Dvouciferný růst zaznamenala automobilka v Bosně a Hercegovině 
(200 vozů; +43,6 %), Rumunsku (1 300 vozů; +44,7 %), v Pobaltí (800 vozů; +20,6 %), Srbsku 
(700 vozů +15,7 %) a Bulharsku (400 vozů; +24,1 %). 
 
V Rusku rostly dodávky zákazníkům rovněž dvouciferným tempem, konkrétně o 17,8 % na celkem 
6 300 vozů (duben 2017: 5 400 vozů). 
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Dodávky zákazníkům v Indii vzrostly o 5,7 % na 1 400 vozů (duben 2017: 1 300 vozů). 
 
Mimořádně výrazného růstu dosáhla ŠKODA na svém největším trhu v Číně. Celkem 28 000 vozů, 
dodaných zákazníkům v uplynulém měsíci, představuje nárůst o 34 % (duben 2017: 20 900 vozů). 
 
Dodávky vozů značky ŠKODA v dubnu 2018 (v kusech, zaokrouhleno, po jednotlivých 
modelech; +/- v procentech oproti stejnému měsíci minulého roku): 
 
ŠKODA CITIGO (Prodej pouze v Evropě: 3 600; +6,1 %) 
ŠKODA FABIA (16 300; -10,5 %) 
ŠKODA RAPID (17 200; -1,4 %) 
ŠKODA OCTAVIA (32 800; -4,4 %) 
ŠKODA SUPERB (12 100; +0,4 %) 
ŠKODA KAROQ (10 000; -) 
ŠKODA YETI (2 100; -69,7 %) 
ŠKODA KODIAQ (13 000; +164,4 %) 
 
 
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 
 
 
Infografika, fotografie a logo k tématu: 
 

 

Infografika: ŠKODA pokračovala v úspěšném kurzu i 
v dubnu 
Se 107 100 dodanými vozy překonala ŠKODA výsledek 
stejného měsíce loňského roku o 10,1 % (duben 2017: 
97 300 vozů). Na svém největším trhu v Číně dosáhla 
značka nárůstu o 34,0 %, ve východní Evropě a v Rusku 
ŠKODA rovněž rostla dvouciferně. 
 
Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

ŠKODA pokračovala v úspěšném kurzu i v dubnu 
ŠKODA se ohlíží za dalším rekordním měsícem: poprvé 
ve své historii dodala česká automobilka v dubnu svým 
zákazníkům více než 100 000 vozů.  
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Logo společnosti 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 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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