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Zájem o online prodej ojetých aut stále roste. 
ŠKODA Plus zaznamenává rekordní počet 
nabídnutých i vykoupených vozů  
 

› Za první půlrok letošního roku byl v online prostředí ŠKODA Plus nabídnut k výkupu 

téměř stejný počet vozů jako za celý rok 2021 

› Dealeři ŠKODA Plus zároveň za první pololetí roku 2022 vykoupili bezmála 95 % 

z celkového počtu loňských výkupů 

› Mezi nejčastěji vykupované modely patří ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA FABIA 

 

Mladá Boleslav, 29. července 2022 – Zájem o online výkup ojetých vozů je v roce 2022 stále 

vyšší. Již v červnu dosáhl počet nabídek k výkupu přes ŠKODA Plus téměř stejného počtu 

jako  za celý rok 2021. Počet reálně vykoupených vozů je za uplynulých 6 měsíců ve 

srovnání s minulým rokem již na 87 % celkového loňského výkupu. Mezi nejčastěji 

vykoupené modely přes online formulář patří OCTAVIA a FABIA. ŠKODA Plus také často 

vykupuje ojeté modely SUPERB či KAMIQ. Průměrné stáří online vykoupených automobilů 

je pět let.  

 

„Online prostředí programu ŠKODA Plus výrazně urychluje celý proces prodeje ojetého auta. Letos 

vidíme výrazný nárůst oproti výsledkům minulého roku, který byl z pohledu výkupu ojetin doposud 

nejúspěšnější,“ vysvětluje Markéta Slámová zodpovědná za program ŠKODA Plus. 

 

Proces online výkupu ojetin je rychlý a snadný 

Nabídku programu prodeje certifikovaných ojetých vozů ŠKODA Plus pokrývají z převážné většiny 

automobily značky ŠKODA, nicméně partneři nabízejí a vykupují i modely jiných značek. 

Pokud zákazník preferuje výhradně osobní kontakt nebo má v okolí pobočku ŠKODA Plus, je 

možné vše vyřídit osobně od prvního kroku. V neustále se zrychlujícím světě však může zákazník 

ocenit možnost prodeje vozu online, který začíná jednoduchým vyplněním formuláře na webových 

stránkách. Tato volba přináší zejména zrychlení úvodního kontaktu, možnost oslovení více 

prodejců ojetých vozů v rámci jednoho kroku a získání hrubého odhadu výkupní ceny.  

Jednou ze zadávaných položek je také VIN neboli identifikační číslo vozidla, podle kterého si 

autorizovaní dealeři ŠKODA Plus prověří provozní i servisní historii vozidla a je pro ně možné 

vytvořit přesnější odhad výkupní ceny. Následně může být zájemce o prodej kontaktován dealery, 

kteří sídlí v určité předem definované vzdálenosti (zákazník si sám určuje, jak daleko je auto 

ochotný dopravit) a vybírá si nabídku, která je pro něj nejvýhodnější. Když si zákazník z nabídek 

vybere, čeká ho schůzka u dealera, který je připraven zajistit veškerou administrativu a klientskou 

podporu.  

Značka ŠKODA Plus je dnes největším obchodníkem s ojetými vozy na českém trhu a díky 

pobočkám u většiny autorizovaných partnerů ŠKODA AUTO Česká republika také regionálně 

nejdostupnějším. Dealeři ve svých obcích a městech působí desítky let, jsou zárukou seriózního 

přístupu k výkupu i prodeji a přispívají tak ke kultivaci tuzemského obchodu s ojetými vozy i k 

edukaci zákazníků. Showroomy ŠKODA Plus jsou k dispozici na 155 prodejních místech po celé 

České republice. Neustále aktualizovaný výčet vozů najdou zájemci na portálu www.skodaplus.cz a 

mohou se tak seznámit s vyhlédnutým exemplářem dříve, než se vydají ke konkrétnímu prodejci. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
http://www.skodaplus.cz/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní 

komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína  

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Zájem o online výkup ojetých aut stále roste  

Zájem o online výkup ojetých vozů je v roce 2022 stále 

vyšší. Již v červnu dosáhl počet nabídek k výkupu přes 

ŠKODA Plus téměř stejného počtu nabídek jako v celém 

roce 2021. Počet reálně vykoupených vozů je za 

uplynulých 6 měsíců ve srovnání s minulým rokem již na 

87 % celkového loňského výkupu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Výkup online nebo na pobočce ŠKODA Plus 

Zákazník si sám určuje, jak daleko je auto ochotný 

dopravit a vybírá si nabídku, která je pro něj 

nejvýhodnější. Když si zákazník z nabídek vybere, čeká 

ho schůzka u dealera, který je připraven zajistit 

veškerou administrativu a klientskou podporu. Pokud 

zákazník preferuje výhradně osobní kontakt nebo 

má  v okolí pobočku ŠKODA Plus, je možné vše vyřídit 

osobně od prvního kroku. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů 

s elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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