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Společnost Volvo Cars hlásí, že z hlediska prodeje
zaznamenala své zatím nejúspěšnější pololetí
Prémiová automobilka Volvo Cars shledala první polovinu roku 2018 jako své zatím
nejúspěšnější pololetí z hlediska prodeje. Při 317 639 prodaných vozech zaznamenala
oproti stejnému období předchozího roku zvýšení o 14,4 %.
Masivní objem prodeje v prvních šesti měsících znamená pro švédskou automobilku, že nastavila
správný kurz k dosažení dalšího roku ve znamení rekordního prodeje. V roce 2017 prodala
společnost Volvo Cars celkem 571 577 vozů.
Pozitivní prognóze pro letošní rok nahrává mimo jiné i fakt, že během posledního šestiměsíčního
období hlásí všechny klíčové regiony, tedy USA, Čína a Evropa, stabilní růst.
Například v USA vzrostl díky silné poptávce po modelech XC60 a XC90 prodej o 39,6 %. Za první
polovinu roku se zde prodalo celkem 47 622 vozů, zatímco v prvním pololetí loňského roku to bylo
„jen“ 34 102 vozů.
Největší samostatný trh automobilky Volvo Cars, Čína, měla18,4% nárůst, který je dán především
silným zájmem o lokálně vyráběné modely XC60 a S90. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy se
v jeho první půlce prodalo 51 914 vozů, dosáhl prodej letos ve stejném období až na počet 61 480
vozů.
Solidního růstu se dočkala také Evropa, kde při 164 480 prodaných vozech oproti loňským 155
653 kusům dosáhl meziroční nárůst prodeje 5,7 %. Zde jdou nejvíce na odbyt nové Volvo XC60,
modely řady 90 a nové malé SUV XC40.
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Množství prodaných vozů (předání koncovému zákazníkovi) automobilky Volvo Car Group:
Červen
2017

Leden–červen
2018

Změna 2017

2018

Změna

Evropa

29 860 33 213 11,2 % 155 653 164 480 5,7 %

Čína

10 113 11 688 15,5 % 51 914

61 480

18,4 %

USA

7 303

9 868

35,1 % 34 102

47 622

39,6 %

Další trhy 7 075

9 289

31,3 % 35 972

44 057

22,5 %

Celkem

54 351 64 058 17,8 % 277 641 317 639 14,4 %

Z globální perspektivy si i nadále udržuje pozici nejlépe prodávaného modelu nové Volvo XC60,
kterého se v první polovině roku prodalo celkem 88 786 jednotek (2017: 829 jednotek). To je
následováno Volvem XC90 s celkovým objemem prodeje 47 658 vozů (40 186) a modely Volvo
V40 a V40 Cross Country, kterých se v daném období prodalo 41 588 kusů (48 554). Za zmínku
stojí také silná poptávka po limuzíně S90, jejíž prodej se v první polovině roku vyšplhal na 30 977
vozů (17 346).
Rostoucí popularitě se těší také kompaktní SUV Volvo XC40, jehož prodej dosáhl za prvních šest
měsíců letošního roku 23 741 vozů.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/234601/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, kterou 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 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.
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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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