TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-5 / 2017
Registrace nových osobních automobilů v květnu dosáhly nového měsíčního
rekordu.
Registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti období 1-5/2016 o 10,04%
(ze 107 064 ks na 117 817 ks, tj o 10 753 ks). V měsíci květnu bylo zaregistrováno
27 009 vozidel, což je historicky nejvyšší měsíční hodnota.
První je značka Škoda s 36 681 ks registrovaných osobních automobilů (31,13%),
následují Volkswagen - 12 906 ks (10,95%), Hyundai - 8 390 ks (7,12%), Ford 7 299 ks (6,19%), Dacia - 5 895 ks (5,00%), Renault - 4 698 ks (3,98%), Kia - 3 921
ks (3,32%), Peugeot - 3 893 ks (3,30%), Mercedes-Benz - 3 708 ks (3,14%), Seat 3 637 ks (3,08%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 11 731 ks (9,95%), dále
Škoda FABIA - 9 925 ks (8,42%), Škoda RAPID - 4 792 ks (4,06%), Škoda SUPERB
- 3 993 ks (3,38%), Volkswagen GOLF - 3 034 ks (2,57%), Hyundai i30 - 2 637 ks
(2,23%), Škoda YETI - 2 603 ks (2,20%), Ford FIESTA - 2 508 ks (2,12%),
Volkswagen PASSAT - 2 288 ks (1,94%), Škoda KODIAQ - 2 243 ks (1,90%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 57,16%, na druhém místě je diesel s 39,32%,
následuje CNG - 0,99%, hybrid - 0,94%, LPG - 0,41%, elektro - 0,11%, (nezjištěno je
1,04%).
Podíl firemních automobilů činí 75%, privátních 25%.
Počet dovezených ojetých OA mírně vzrostl o 0,8% (na 66 873 ks), přičemž podíl
vozidel starších než 10 let stále stoupá a tvoří již 53,79%.
Registrace lehkých užitkových automobilů oproti loňskému roku nepatrně klesly o
0,09% (ze 7 475 ks na 7 468 ks, tj o 7 ks).
První je značka Peugeot s 1 121 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(15,01%), následují značky Fiat - 994 ks (13,31%), Ford - 955 ks (12,78%),
Volkswagen - 889 ks (11,90%), Renault - 833 ks (11,15%), Citroën - 674 ks (9,02%),
Mercedes-Benz - 502 ks (6,72%), Iveco - 351 ks (4,70%), Dacia - 343 ks (4,59%),
Toyota - 221 ks (2,95%), atd.
Registrace nákladních vozidel klesly oproti období 1-5/2016 o 15,67% (ze 4 768 ks
na 4 021 ks, tj o 747 ks).
První je značka Mercedes-Benz s 838 ks registrovaných nákladních vozidel
(20,84%), následují značky MAN - 706 ks (17,55%), Volvo - 625 ks (15,54%), DAF 586 ks (14,57%), Scania - 532 ks (13,23%), Iveco - 386 ks (9,59%), Renault Trucks 228 ks (5,67%), Tatra - 91 ks (2,26%), atd.
Registrace autobusů poklesly oproti loňskému roku o 15,26% (z 380 ks na 322 ks, tj
o 58 ks).
První je značka Iveco Bus s 89 ks registrovaných autobusů (27,63%), následují Setra
- 62 ks (19,25%), SOR - 49 ks (15,21%), MAN - 30 ks (9,31%), Mercedes-Benz - 24
ks (7,45%), Iveco - 11 ks (3,41%), Škoda - 10 ks (3,10%), Solaris - 10 ks (3,10%),
atd.

Kategorie motocyklů zaznamenala pokles o 4,13% (ze 7 679 ks na 7 362 ks, tj o 317
ks).
První je značka Honda s 1 193 ks registrovaných motocyklů (16,20%), následují
BMW - 499 ks (6,77%), Yamaha - 469 ks (6,37%), Maxon - 405 ks (5,50%), CF Moto
- 397 ks (5,39%), KTM - 318 ks (4,31%), Kawasaki - 304 ks (4,12%), Kentoya - 294
ks (3,99%), Linhai - 288 ks (3,91%), Harley Davidson - 267 ks (3,62%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
V Praze dne 5. 6. 2017
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