TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu dovozců automobilů
Registrace vozidel v ČR za 1-2 / 2018
Únorové registrace osobních automobilů se přiblížily loňskému rekordu, podíl
dieselů nadále klesá.
Celkově registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti období 1-2/2017 o
5,20% (ze 41 273 ks na 43 420 ks, tj. o 2 147 ks).
První je značka Škoda s 14 951 ks registrovaných osobních automobilů (34,43%),
následují značky Volkswagen - 4 067 ks (9,36%), Hyundai - 2 930 ks (6,74%), Ford 2 555 ks (5,88%), Dacia - 2 487 ks (5,72%), Peugeot - 1 606 ks (3,69%), Toyota 1 585 ks (3,65%), Kia - 1 540 ks (3,54%), Renault - 1 374 ks (3,16%), Seat - 1 139 ks
(2,62%), atd.
Nejprodávanějšími automobily jsou Škoda OCTAVIA s 4 555 ks (10,49%), Škoda
FABIA - 3 650 ks (8,40%), Škoda RAPID - 2 613 ks (6,01%), Škoda SUPERB - 1 558
ks (3,58%), Volkswagen GOLF - 1 200 ks (2,76%), Škoda KAROQ - 1 074 ks
(2,47%), Škoda KODIAQ - 957 ks (2,20%), Ford FOCUS - 828 ks (1,90%), Hyundai
ix20 - 789 ks (1,81%), Hyundai i30 - 763 ks (1,75%), atd.
Z hlediska paliva vede benzin s 64,0%, podíl dieselu poklesl na 33,07%.
Podíl firemních automobilů činí 75,5%, privátních 24,5%.
Počet dovezených ojetých OA vzrostl za stejné období o 18,8%, přičemž podíl vozidel
starších než 10 let tvoří 51,27%.
Registrace lehkých užitkových automobilů vzrostly oproti loňskému roku o 0,68% (z
2 799 ks na 2 818 ks, tj. o 19 ks).
První je značka Volkswagen s 445 ks registrovaných lehkých užitkových automobilů
(15,79%), následují značky Peugeot - 340 ks (12,06%), Fiat - 335 ks (11,88%), Ford 304 ks (10,78%), Citroën - 292 ks (10,36%), Renault - 256 ks (9,08%), MercedesBenz - 184 ks (6,52%), Dacia - 161 ks (5,71%), Iveco - 120 ks (4,25%), Opel - 95 ks
(3,37%), atd.
Registrace nákladních vozidel klesly oproti období 1-2/2017 o 3,13% (z 1 533 ks na
1 485 ks, tj. o 48 ks).
První je značka DAF s 289 ks registrovaných nákladních vozidel (19,46%), následují
značky Mercedes-Benz - 253 ks (17,03%), Scania - 243 ks (16,36%), MAN - 218 ks
(14,68%), Volvo - 207 ks (13,93%), Renault Trucks - 109 ks (7,34%), Iveco - 86 ks
(5,79%), Tatra - 61 ks (4,10%), atd.
Registrace autobusů vzrostly oproti loňskému roku o 11,43% (ze 105 ks na 117 ks, tj.
o 12 ks).
První je značka Iveco Bus s 57 ks registrovaných autobusů (48,71%), následují
Mercedes-Benz - 27 ks (23,07%), SOR - 22 ks (18,80%), MAN - 2 ks (1,70%),
Scania - 2 ks (1,70%), Setra - 2 ks (1,70%), Iveco - 2 ks (1,70%), atd.
Kategorie motocyklů zaznamenala letos pokles o 10,39% (z 1 271 ks na 1 139 ks, tj.
o 132 ks).

První je značka Honda s 188 ks registrovaných motocyklů (16,50%), následují
značky CF Moto - 141 ks (12,37%), KTM - 85 ks (7,46%), Linhai - 79 ks (6,93%),
BMW - 61 ks (5,35%), Maxon - 47 ks (4,12%), Yamaha - 46 ks (4,03%), Harley
Davidson - 45 ks (3,95%), atd.

Podrobné tabulky jsou uvedeny v sekci Statistika na http://portal.sda-cia.cz/.
V Praze dne 5. 3. 2018
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