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Globální prodej automobilky Volvo Cars stoupl
za první kvartál roku 2018 o 14,1 %
Společnost Volvo Cars oznámila, že se jí za první čtvrtletí roku 2018 podařilo dosáhnout
meziročního zvýšení prodeje o 14,1 %, čehož bylo možné docílit díky tomu, že na všech
hlavních trzích došlo oproti stejnému období loňského roku k nárůstu prodeje.
Za zmíněný kvartál, ve kterém byla mimo jiné SUV Volvo XC40 a Volvo XC60 korunována
Evropským autem roku a Světovým autem roku, dokázala automobilka Volvo Cars prodat celkem
147 407 vozů, což ve srovnání se 129 148 vozy prodanými loni znamená výrazné zlepšení.
K těmto vynikajícím výsledkům přispívá velká obliba nových SUV a modelů řady 90 u zákazníků.

Skvělé výsledky zaznamenal v prvním čtvrtletí trh USA, kde ve srovnání s prvními třemi měsíci
loňského roku stoupl prodej o 49 %, což znamená, že se zde prodalo 20 083 vozů.
Nejžádanějšími modely se zde stala SUV Volvo XC90 a Volvo XC60.

Na největším trhu společnosti Volvo Cars, kterým je Čína, vzrostl prodej v prvním kvartálu roku
2018 oproti loňskému roku o 23,3 %, přičemž zde i nadále pokračovala silná poptávka po lokálně
vyráběných modelech XC60 a S90. Za první čtvrtletí letošního roku se v Číně prodalo 28 768 vozů,
zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 23 335 vozů.
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V prvním kvartálu letošního roku automobilka Volvo zaznamenala zvýšení prodeje i v Evropě, kde
se prodalo 79 512 aut, což znamená nárůst o 5,7 %. Hlavním hnacím motorem prodeje zde byla
značná poptávka po novém Volvu XC60, modelech řady 90 a po novém SUV XC40, jehož
dodávání bylo zahájeno letos v únoru.

Celkový prodej v březnu vzrostl při 63 038 prodaných vozech oproti stejnému měsíci loňského
roku o 10,3 %.

Množství prodaných vozů (předání koncovému zákazníkovi) automobilky Volvo Car Group:
Březen
2017

Leden–březen
2018

Změna 2017

2018

Změna

75 245

79 512

5,7 %

Evropa

35 623 35 941 0,9 %

Čína

9 095

10 700 17,6 % 23 335

28 768

23,3 %

USA

5 356

8 233

53,7 % 13 476

20 083

49,0 %

Další trhy 7 084

8 164

15,2 % 17 092

19 044

11,4 %

Celkem

57 158 63 038 10,3 % 129 148 147 407 14,1 %

Celosvětově nejlépe prodávaným modelem se v prvním čtvrtletí letošního roku stalo nové Volvo
XC60 se 38 241 prodanými jednotkami (2017: nebylo k dispozici), následované Volvem XC90,
kterého se prodalo 22 962 vozů (19 170). Třetí příčku obsadila Volva V40 a V40 Cross Country při
celkovém počtu 22 207 prodaných kusů (23 546). 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/226870/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.
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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 v přibližně 100 zemích. Majitelem
společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang Geely Holding (Geely Holding).
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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