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Volvo Cars hlásí za první dva měsíce roku 2021 nárůst 

prodeje o 29,1 % 

Společnost Volvo Cars si v celosvětovém měřítku i v únoru udržela z hlediska prodeje silnou 
růstovou tendenci a za první dva měsíce roku zaznamenala ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku zvýšení prodeje o 29,1 %. 
  
Během uvedené doby se prodalo celkem 110 383 vozů Volvo, přičemž společnost hlásí nárůst 
prodeje v USA, Evropě i Číně. Zvýšení prodeje je dáno probíhajícím zotavováním z pandemie 
onemocnění covid-19, které je oproti loňskému roku citelně znát především v Číně, solidním 
prodejním výkonem v USA a zvýšením prodeje ve Švédsku. 
  
Jen za měsíc únor prodala společnost Volvo Cars celkem 50 795 vozů, což je o 27,8 % více než v 
tomtéž měsíci předchozího roku. Současně se jedná o vůbec nejlepší únorový výsledek automobilky. 
  
Stále větší oblibě se u zákazníků těší modelová řada Recharge, tvořená dobíjecími modely s čistě 
elektrickým nebo plug-in hybridním pohonem. Tyto vozy měly na celkovém prodeji vozů Volvo v 
únoru 26,6% podíl. V Evropě představují vozy Recharge dokonce 44 % celkového objemu prodeje. 
  
V Číně se společnosti Volvo Cars za první dva měsíce roku podařilo prodat celkem 29 243 aut, což v 
meziročním srovnání znamená zvýšení prodeje o 160,6 %. Tato hodnota svědčí o tom, že se na 
místním trhu automobilka po loňském zastavení své obchodní činnosti více než zotavila. 
  
V růstovém trendu pokračují v meziročním srovnání i Spojené státy americké, kde se v lednu a únoru 
prodalo celkem 17 315 vozů, což je o 23,7 % více než ve stejném období loňského roku. Silný nárůst 
byl dán především poptávkou po luxusních SUV značky, které mají na celkovém prodeji v USA 80% 
podíl. 
  
V Evropě se v prvních dvou měsících roku 2021 prodalo 48 784 vozů, k čemuž nejvíce přispěla 
zvyšující se poptávka ve Švédsku. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o zvýšení prodeje o  
5,5 %. 
 
V České republice letošní prodeje vozů Volvo kontinuálně rostou. V únoru došlo se 192 prodanými 
vozy ke 24% nárůstu oproti loňskému únoru. Za první dva měsíce roku 2021 vzrostl meziročně 
prodej dokonce o 46 % (468 nových registrací), přestože celkově český trh s osobními automobily 
zaznamenal v tomto období oproti přechozímu roku více než 19% propad. 
 

  
Podrobné informace o prodeji v jednotlivých regionech najdete níže: 
  



  Únor     
Leden–
únor     

  2020 2021 Změna  2020 2021 Změna 
Evropa 23 442 23 927 2,1 % 46 252 48 784 5,5 % 
Čína 1 205 10 083 736,8 % 11 220 29 243 160,6% 
USA 7 841 9 164 16,9 % 13 998 17 315 23,7 % 
Ostatní  7 254 7 621 5,1 % 14 024 15 041 7,3 % 
Součet 39 742 50 795 27,8 % 85 494 110 383 29,1 % 
  
V únoru se stalo nejprodávanějším modelem Volvo XC40, jehož se v tomto období prodalo celkem 
15 818 vozů (2020: 10 266), po něm následovalo Volvo XC60 s celkem 14 463 prodanými kusy (9 
774) a Volvo XC90 s 6 808 celkově prodanými jednotkami (4 852). 
  

Volvo Car Group v roce 2020 
Za fiskální rok 2020 zaznamenala společnost Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 8,5 miliardy 
švédských korun (v roce 2019 to bylo 14,3 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly 
262,8 miliardy švédských korun (274,1 miliardy SEK). Za celý rok 2020 se po celém světě prodalo 
661 713 vozů (705 452), což ve srovnání s rokem 2019 znamená propad o 6,2 %. 
  
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 2020 prodáno 661 713 jejích vozů v 
přibližně 100 zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská společnost Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding). 
  
V prosinci 2020 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 40 000 lidí (41 500). 
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 do té 
doby hodlá 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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