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Globální prodej automobilky Volvo Cars stoupl
v prvních dvou měsících roku 2018, kdy první
zákazníci dostali své Volvo XC40, o 17,2 %
Dobrý start společnosti Volvo Cars v roce 2018 pokračoval i v únoru, kdy
prémiová automobilka zaznamenala meziroční zvýšení prodeje o 12,1 %.
Ke svým novým majitelům se minulý měsíc dostala také první malá SUV XC40.
V letošním únoru se prodalo celkem 40 929 vozů, což je oproti stejnému období předchozího roku,
kdy se prodalo celkem 36 515 vozů, znatelný nárůst. Hlavními hnacími motory této rostoucí
tendence zůstávají i nadále nové Volvo XC60 a modely řady 90. Během prvních dvou měsíců roku
2018 se automobilce podařilo prodat po celém světě celkem 84 368 vozů, což ve srovnání s tímto
obdobím v loňském roce znamená nárůst prodeje o 17,2 %.

V Číně, která představuje největší trh automobilky Volvo Cars, došlo v únoru ve srovnání s
předchozím rokem ke zvýšení prodeje o 11,1 %, což bylo dáno především silnou poptávkou po
místně vyráběných limuzínách S90 a S60 a SUV XC60. Oproti roku 2017, kdy se v únoru prodalo
5 878 automobilů, vyšplhal letos počet prodaných vozů na 6 531.

V Evropě hlásí automobilka Volvo za únor solidní zvýšení prodeje o 8,4 %. Prodalo se zde celkem
22 509 vozů, k čemu přispěl především silný zájem zákazníků o nové Volvo XC60 a o modely řady
90. Svůj podíl na tom mělo i nové Volvo XC40, které již dorazilo k prvním majitelům.
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Trh USA pokračoval v únoru ve své prodejní explozi a při 6 283 prodaných vozech zaznamenal
zvýšení prodeje oproti stejnému měsíci předchozího roku o 35,1 %. Zde slaví největší úspěchy
SUV Volvo XC90 a nové Volvo XC60.

Množství prodaných vozů (předání koncovému zákazníkovi) automobilky Volvo Car Group:

Leden
2017

Leden–únor
2018

Změna 2017

2018

Změna

Evropa

20 768 22 509 8,4 %

Čína

5 878

6 531

11,1 % 14 240 18 068 26,9 %

USA

4 651

6 283

35,1 % 8 120

Další trhy 5 218

5 606

7,4 %

Celkem

39 622 43 570 10,0 %

11 850 45,9 %

10 008 10 880 8,7 %

36 515 40 929 12,1 % 71 990 84 368 17,2 %

Celosvětově nejlépe prodávaným modelem se v únoru stalo nové Volvo XC60 s 10 308 prodanými
jednotkami (2017: nebylo k dispozici) následované Volvem XC90, kterého se prodalo 6 607 vozů
(5 000). Třetí příčku obsadila Volva V40 a V40 Cross Country při celkovém počtu 6 109 prodaných
vozů (6 409). Informace o prodeji jednotlivých modelů najdete v části Sales Volumes na stránkách
Global Newsroom.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/226021/photos

------------------------------Volvo Car Group v roce 2017
Za fiskální rok 2017 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 061
milionů švédských korun (v roce 2016 to bylo 11 014 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 210 912 milionů švédských korun (180 902 MSEK). Za celý rok 2017 se po celém
světě prodalo 571 577 vozů, což oproti roku 2016 znamená zvýšení prodeje o 7,0 %. 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
Značka Volvo působí na trhu s automobily již od roku 1927. Dnes je automobilka Volvo Cars
jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových značek, o čemž
svědčí i fakt, že bylo v roce 2017 prodáno 571 577 jejích vozů ve 100 zemích. Majitelem
společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding).
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Do roku 1999 byla automobilka součástí švédské skupiny Volvo Group, načež byla koupena
americkým koncernem Ford Motor Company. V roce 2010 získala automobilku Volvo Cars
společnost Geely Holding.
V roce 2017 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 38 000 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 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.
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