TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za leden 2018
Registrace osobních automobilů vzrostly meziročně o téměř 12%, jde o
lednový rekord.
Registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti lednu 2017 o 11,53% (z
20 818 ks na 23 219 ks, tj. o 2 401 ks).
První je značka Škoda s 8 532 ks registrovaných osobních automobilů (36,74%),
následují Volkswagen - 2 366 ks (10,18%), Hyundai - 1 513 ks (6,51%), Ford - 1 263
ks (5,43%), Dacia - 1 063 ks (4,57%), Peugeot - 925 ks (3,98%), Toyota - 843 ks
(3,63%), Kia - 693 ks (2,98%), Mercedes-Benz - 636 ks (2,73%), BMW - 579 ks
(2,49%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 2 655 ks (11,43%), dále
Škoda FABIA - 2 004 ks (8,63%), Škoda RAPID - 1 571 ks (6,76%), Škoda SUPERB
- 911 ks (3,92%), Volkswagen GOLF - 648 ks (2,79%), Škoda KODIAQ - 578 ks
(2,48%), Škoda KAROQ - 480 ks (2,06%), Ford FOCUS - 430 ks (1,85%), Hyundai
i30 - 426 ks (1,83%), Volkswagen PASSAT - 420 ks (1,80%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 61,82%, na druhém místě je diesel s 35,23%, jehož
podíl oproti loňskému lednu poklesl o 9,37% (ze 44,60%), ostatní paliva tvoří 2,95%.
Registrace lehkých užitkových automobilů oproti loňskému lednu poklesly o 5,33% (z
1 464 ks na 1 386 ks, tj. o 78 ks).
První je značka Volkswagen s 252 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(18,18%), následují Peugeot - 179 ks (12,91%), Fiat - 165 ks (11,90%), Citroën - 143
ks (10,31%), Ford - 142 ks (10,24%), Renault - 117 ks (8,44%), Mercedes-Benz 108 ks (7,79%), Iveco - 61 ks (4,40%), Toyota - 48 ks (3,46%), Dacia - 47 ks
(3,39%), atd.
Registrace nákladních vozidel poklesly pouze nepatrně, a to 0,24% (z 838 ks na 836
ks, tj. o 2 ks).
První je značka DAF s 168 ks registrovaných nákladních vozidel (20,09%), následují
Scania - 165 ks (19,73%), Mercedes-Benz - 137 ks (16,38%), MAN - 128 ks
(15,31%), Volvo - 110 ks (13,15%), atd.
Registrace autobusů vzrostly oproti lednu 2017 o 97,92% (ze 48 ks na 95 ks, tj. o 47
ks).
První je značka Iveco Bus s 44 ks registrovaných autobusů (46,31%), následují
značky Mercedes-Benz - 24 ks (25,26%), SOR - 19 ks (20,00%), atd.
Kategorie motocyklů zaznamenala meziroční pokles o 12,01% (z 633 ks na 557 ks, tj
o 76 ks).
První je značka Honda s 76 ks registrovaných motocyklů (13,64%), následují značky
CF Moto - 72 ks (12,92%), KTM - 37 ks (6,64%), BMW - 30 ks (5,38%), Linhai - 30 ks
(5,38%), Maxon - 29 ks (5,20%), Harley Davidson - 25 ks (4,48%), TGB - 23 ks
(4,12%), Yamaha - 23 ks (4,12%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
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