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V roce 2017 bylo na celém světě dodáno o čtyři procenta více vozidel

Porsche slaví nový rekord v počtu dodaných vozů
Praha. Společnost Porsche AG pokračovala v růstu i v uplynulém roce, v němž
dodala zákazníkům na celém světě více než 246 000 vozidel. Stuttgartský výrobce
sportovních vozů tak překonal rekordní výsledek z roku 2016 o čtyři procenta.
K úspěšné obchodní bilanci značně přispěla nová modelová řada Panamera
s 28 000 dodanými vozidly a meziročním nárůstem o 83 procent.
„Naši zákazníci velmi dobře přijali zejména hybridní verze nového modelu Panamera,
a potvrdili tak správnost naší produktové strategie. Turbo S E-Hybrid, vrcholná verze
modelové řady, je dokonalým ztělesněním sportovních výkonů a hospodárnosti.
Svými provozními vlastnostmi stanovuje měřítka ve své třídě,“ říká Detlev von Platen,
člen představenstva společnosti Porsche AG, zodpovědný za prodej a marketing.
Von Platen vyhlíží s optimismem i do roku 2018: „S naší produktovou paletou a
vysokou poptávkou v regionech Evropa, Amerika a Asie jsme na letošní rok dobře
připraveni.“
Kromě modelu Panamera výrazně překonaly výsledky z předchozího roku také
modely 718. Celkem bylo zákazníkům dodáno 25 000 sportovních vozů s motorem
uloženým uprostřed, což představuje nárůst o šest procent. Ani modelová řada 911
nepřestává fascinovat. V roce 2017 bylo zákazníkům na celém světě předáno více
než 32 000 vozidel. Macan je nejprodávanějším modelem značky Porsche a s více
než 97 000 dodanými exempláři zůstává na velmi vysoké úrovni předchozího roku
(+2 %).

Největším jednotlivým trhem pro Porsche zůstává Čína. S více než 71 000 dodanými
vozidly byl výsledek předchozího roku překonán o deset procent. USA (+2 %) a
Evropa (+2 %) navazují na dosavadní úspěchy. Domácí trh Německo s 28 300
dodanými vozidly mírně zaostal za výsledkem z roku 2016. „Nový Cayenne bude
v roce 2018 uveden na trhy v důležitých regionech USA a Číně – to je příslibem
dalšího růstu,“ dodává von Platen. „Bez ohledu na to bude mít i v budoucnosti
nejvyšší prioritu exkluzivita značky.“ Cílem pro rok 2018 je zachování prodeje na
vysoké úrovni roku 2017.
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