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Prodeje společnosti Volvo Cars stouply v lednu
2015 o 1,6 procenta, přičemž došlo k nárůstu na
všech klíčových trzích



Společnost Volvo Cars oslavila již 19. měsíc nepřetržitého zvyšování
prodeje
30 854 celkem prodaných vozů představuje oproti loňskému lednu zvýšení
prodeje o 1,6 %

Ve srovnání s prvním měsícem roku 2014 znamenal letošní leden pro automobilku Volvo Cars již 19. po sobě
jdoucí měsíc vzrůstajícího prodeje na trzích Evropy, Číny a Spojených států amerických.
V Evropě stouply prodeje automobilky Volvo Cars oproti stejnému měsíci loňského roku o 4,9 %. Ačkoliv si
všechny dílčí evropské trhy vedly dobře, hlavním zdrojem tohoto nárůstu bylo Spojené království, kde činí
zvýšení prodeje oproti lednu loňského roku 34,4 %.
Mezi trhy, které zaznamenaly nárůst, patří i Švédsko, kde automobilka Volvo Cars prodala 3 628 vozů, což
znamená zvýšení o 0,2 % a současně také udržení si 20% podílu celkového prodeje na tomto trhu. Nejlépe
prodávanými modely byly crossovery Volvo XC60 a XC70.
Ke zvýšení prodeje došlo také v Číně, kde v lednu zákazníci koupili 5 879 vozů, což představuje oproti
tomuto období loňského roku nárůst 0,7 %. V Číně se nejlépe prodávalo Volvo XC60 a také Volvo S60L.
Ve Spojených státech amerických bylo v lednu prodáno 3 795 vozů, což se rovná nárůstu 0,1 %. Zde byl
největší zájem o modely XC60 a S60.
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„Rok 2014 byl pro nás velmi dobrým rokem, na jehož pozitivní vývoj jsme v lednu 2015 navázali 19. z po
sobě jdoucích měsíců nepřetržitého zvyšování prodeje,“ prohlašuje Alain Visser, senior viceprezident
oddělení pro marketing, prodej a zákaznický servis ve společnosti Volvo Cars. „Skutečnost, že jsme ještě
před uvedením zbrusu nového Volva XC90 do showroomů dostali 15 tisíc předběžných objednávek, pro nás
představuje příslib úspěšné budoucnosti automobilky Volvo Cars.“
Množství prodaných vozů (předání koncovému zákazníkovi) automobilky Volvo Car Group:
Leden

2014

2015

Změna

Švédsko

3 621

3 628

0,2 %

USA

3 792

3 795

0,1 %

Západní Evropa*

11 701

12 277

4,9 %

Čína

5 841

5 879

0,7 %

Další trhy

5 417

5 275

-2,6 %

CELKEM

30 372

30 854

1,6 %

*vyjma Švédska

Nejlépe prodávaným vozem se v lednu roku 2015 stalo Volvo XC60 s 10 403 prodanými kusy (2014: 8 947),
za kterým následují Volvo V40 a V40 Cross Country, jejichž prodej dosáhl počtu 6 990 kusů (2014: 6 575).
Třetí příčku obsadily modely Volvo V60 a V60 Cross Country, kterých se prodalo 3 989 kusů (2014: 4
628). Informace o prodeji jednotlivých modelů najdete v části Sales Volumes section na stránkách Global
Newsroom.
----------------Volvo Car Group v roce 2013/14
Za fiskální rok 2013 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk 1 919 milionů švédských korun
(v roce 2012 to bylo 66 milionů švédských korun). Příjem během tohoto období činil 122 245 milionů
švédských korun (124 547 MSEK), zatímco čistý zisk dělal něco kolem 960 milionů švédských korun (-542
MSEK). Za tento rok se po celém světě prodalo 427 840 (421 951) automobilů, což je oproti roku 2012 nárůst
o 1,4 %. Provozní zisk, který byl výsledkem kontroly nákladů a silného prodeje, je dalším nezpochybnitelným
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důkazem progresivity transformačního plánu zavedeného automobilkou Volvo Cars. Za celý rok 2014 se po
celém světě prodalo 465 866 vozů, což znamená oproti roku 2013 zvýšení o 8,9 %. Kompletní finanční
shrnutí roku 2014 bude zveřejněno v průběhu prvního čtvrtletí 2015.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Automobilka Volvo funguje od svého založení v roce 1927. Dnes je společnost Volvo Cars jednou z
nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek na světě, která v roce 2014 prodala 465 866
vozů ve zhruba 100 zemích světa. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang
Geely Holding (Geely Holding). Do roku 1999 byla automobilka součástí skupiny Swedish Volvo Group,
načež byla koupena americkým koncernem Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo
Cars společnost Geely Holding.

V prosinci roku 2014 měla společnost Volvo Cars po celém světě více než 25 tisíc zaměstnanců. Ředitelství,
oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny sídlo ve švédském
Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky Volvo Cars sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními
linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie) a Chengdu (Čína),
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Zhangjiakou (Čína). Díly karoserie se vyrábějí ve
švédském Olofströmu.

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/156914/photos
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