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Globální prodej automobilky Volvo Cars vzrostl
v srpnu o 14,5 %
Společnost Volvo Cars si pevně drží kurz směrem k dalšímu roku rekordního globálního
prodeje. Svědčí o tom její prodejní výsledky za měsíc srpen, kdy si ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku polepšila o 14,5 %. Společnosti se během minulého
měsíce podařilo prodat celkem 43 361 vozů, což bylo dáno růstem ve všech klíčových
regionech, tedy na trzích USA, Číny a Evropy.
V období od ledna do srpna letošního roku prodala automobilka Volvo po celém světě 411 931
vozů, což je také o 14,5 % více než ve stejné době předchozího roku. Za celý rok 2017 prodala
společnost Volvo Cars celkem 571 577 automobilů.

Na trhu USA vzrostl prodej v srpnu o 12,2 %, a to především díky modelům XC60 a XC90, o které
je zde velký zájem. Během zmíněného měsíce zde společnost prodala celkem 8 970 vozů,
zatímco v loňském srpnu jich bylo 7 994.

Čína, kde se hlavními hnacími motory prodeje staly lokálně vyráběné modely XC60 a S90,
dosáhla zvýšení prodeje o 18,4 %. Konkrétně zde v srpnu dosáhl počet prodaných automobilů
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hodnoty 11 386, vloni se zde touto dobou prodalo 9 616 vozů.

Na území Evropy dosáhlo meziroční zvýšení prodeje při 14 923 prodaných vozech 4,9 %. Pro
úplnost dodáváme, že v loňském roce se zde v srpnu prodalo 14 221 vozů. K vynikajícím
výsledkům zde přispěla poptávka po novém Volvu XC60, modelech řady 90 a Volvu XC40.

Srpen
2017

Leden–srpen
2018

Změna 2017
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Změna

Evropa

14 221 14 923 4,9 %

Čína

9 616

11 386 18,4 % 70 797

82 987

17,2 %

USA

7 994

8 970

12,2 % 49 063

65 214

32,9 %

Další trhy 6 048

8 082

33,6 % 47 939

59 972

25,1 %

Celkem

191 999 203 758 6,1 %

37 879 43 361 14,5 % 359 798 411 931 14,5 %

Z globální perspektivy si i nadále udržuje pozici nejlépe prodávaného modelu nové Volvo XC60,
kterého se během prvních osmi měsíců letošního roku prodalo celkem 116 381 jednotek (2017:
5 304 jednotek). To je následováno Volvem XC90 s celkovým objemem prodeje 61 949 jednotek
(52 659 jednotek) a modely Volvo V40/V40 Cross Country, kterých se v daném období prodalo
51 739 jednotek (60 695 jednotek). V průběhu prvních osmi měsíců se prodalo celkem 39 286
kusů Volva XC40 a 39 149 vozů Volvo S90 (24 357).

Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/237118/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.
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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), v Gentu (Belgie) a v Čcheng-tu a v Ta-čchingu
(Čína), zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly
karoserie se vyrábí ve švédském Olofströmu.
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