
SKODA slår rekord igen- 1,06 miljoner bilar 2015
2015 var ett jubileumsår för SKODA. Något som firades med lansering av nya Fabia, nya Superb och ett rekord i
miljonklassen. 1 055 500 kundlevererade bilar på ett år är den bästa försäljningen någonsin i företagets 120 år långa
historia.

2014 nådde SKODA för första gången över en miljon sålda bilar på ett år. När 2015 summeras slår man rekord igen. Leveranserna
globalt steg under jubileumsåret med 1,8 procent till 1 055 500 bilar (2014: 1 037 200). December månad blev den bästa någonsin med
en ökning på 5,7 procent till 86 600 bilar globalt (2014: 81 900).
- SKODA demonstrerar styrka under ett utmanande 2015, säger SKODAs högste chef Bernhard Maier. Vårt modellutbud har utvecklats
och kan med attraktiv design, innovativ teknologi och många smarta och praktiska funktioner locka fler och nya kunder världen över.

SKODA slog också försäljningsrekord på den svenska marknaden med 15 150 registrerade nybilar under 2015, en ökning med 13.57
procent jämfört med 2014. Totalt för Västeuropa steg försäljningen med 4,3 procent till 430 900 bilar. I Tyskland (SKODAs näst största
marknad) ökade man med 6,2 procent till 158 700 bilar och förstärker därmed sin position som det starkaste icke-tyska bilmärket.

I Östeuropa (exklusive Ryssland) levererade man 32 700 bilar (2014: 34 700) men stärkte sin marknadsandel till 7,5 procent (6,6%).
Även i Ryssland stärkte SKODA sin marknadsandel till 3,7% (3,6%) men tappade i volym till 55 000 leveranser (84 400).

På SKODAs största marknad, Kina, ökade leveranserna med 0,1 procent till 281 700 bilar (281 400).

 

 

För ytterligare information kontakta Mikael Sandberg pressansvarig Skoda Sverige, 08-120 811 12, 073-26 26 043, mikael.sandberg@skoda.se 

SKODA sålde över 1 miljon bilar till sina kunder under 2014. Företaget tillverkar för närvarande sina bilar i Tjeckien, Ukraina, Kazakstan, Ryssland,
Bosnien-Hercegovina, Indien och Kina. Totalt har Skoda Auto över 25 800 anställda och finns representerade på över 100 marknader.


