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Globální prodej automobilky Volvo Cars v lednu vzrostl o 

30,2 % 

Automobilka Volvo Cars zahájila rok 2021 z hlediska prodeje zatím svým vůbec nejlepším lednem  
v historii. Zvýšenou poptávku po svých produktech zaznamenala v Evropě, Číně i USA. 
  
Počet a prodaných po celém světě stoupl v rámci meziročního srovnání o 30,2 % na 59 588 kusů, 
což bylo dáno především vynikajícími výsledky v Číně, kde se společnost po předchozím útlumu  
z důvodu pandemie covidu-19 více než zotavila. 
  
I nadále zde přetrvává silná poptávka po řadě SUV značky Volvo, která představuje 71 % celkového 
objemu prodeje. Současně zde dále roste popularita řady elektrifikovaných vozů Recharge s 
možností dobíjení. 
  
Letos v lednu se oproti stejnému měsíci minulého roku objem prodeje vozů Recharge více než 
zdvojnásobil a nyní tvoří více než 23 % všech automobilů Volvo prodaných po celém světě. 
  
V Číně vzrostl v lednu prodej o 91,3 % až na 19 160 vozů, což znamená, že se největší trh 
automobilky Volvo po loňském lednovém propadu způsobeném pandemií více než zotavil. 
  
Zvýšení objemu prodeje v Číně napomohla celkově silná poptávka na trhu, přičemž bylo současně 
podpořeno nárůstem zájmu o kompaktní SUV Volvo XC40 a sedan Volvo S60. 
  
Na území USA se v lednu prodalo 8 151 vozů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 
znamená zvýšení o 32,4 %. Za masivním růstem prodeje stojí především řada cenami ověnčených 
SUV v čele s Volvem XC90. 
  
V Evropě došlo v prvním měsíci roku k nárůstu prodeje o 9,0 % na 24 857 prodaných vozů, k čemuž 
dopomohla značná poptávka na trzích, jako jsou Švédsko, Německo a Nizozemsko. Vozy řady 
Recharge tvořily 41 % celkového evropského prodeje. 
  
V lednu 2021 se stalo nejlépe prodávaným modelem automobilky Volvo XC40 se 17 770 prodanými 
vozy (2020: 10 802), následované Volvem XC60, kterého se prodalo 17 053 jednotek (2020: 13 
353), a modelem XC90, jehož prodej dosáhl 7 564 vozů (2020: 6 902). 
  
Podrobné informace o prodeji v jednotlivých regionech najdete níže: 

 Leden Leden  

 2020 2021 Změna 



Evropa 22 810 24 857 9,0 % 

Čína 10 015  19 160  91,3 % 

USA 6 157 8 151 32,4 % 

Ostatní 6 770 7 420 9,6 % 
    

Celkem 45 752 59 588 30,2 % 
                                                 
------------------------------- 
Volvo Car Group v roce 2019 
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy 
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo 
705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %. 
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie, 
jíž automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti 
pro další fázi růstu.  
  
 Informace o společnosti Volvo Car Group 
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes 
automobilka Volvo Cars představuje jednu z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších 
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 (41 500) 
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení 
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC 
sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v 
Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), 
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se 
produkují ve švédském Olofströmu. 
  
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům 
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do 
celé řady obchodních ambicí společnosti: například chce do půlky současného desetiletí dosáhnout 
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž hodlá 
do té doby navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala 
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu – jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální 
společností. 
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. Některé z popisovaných 

funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou být 

předmětem změny bez předchozího upozornění. 
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