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Volvo S90/V90 on Suomen suosituin taksi 
 
Volvo S90/V90/V90 Cross Country on ottanut ykköspaikan taksirekisteröinneissä 
ja on nyt Suomen suosituin taksimalli. Alkuvuonna Volvo S90/V90 -mallista on 
rekisteröity yhteensä 132 taksia, kun MB E-sarja yltää 125 taksiautoon (1-3/2017).  
 
- Volvo on pitkään ollut taksi-yrittäjien suosiossa ja malliuudistuksemme on 
vahvistanut Volvon haluttavuutta entisestään. Olemme iloisia ja kiitollisia taksi-
yrittäjien osoittamasta luottamuksesta, sanoo Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja 
Lasse Ahlstedt. 
 
Bilian taksimyyntiin erikoistunut myyjä Timi Hietanen löytää helposti syyn 
menestykseen.  
 
- Volvon istuin on tietenkin jo käsite ja autoilijalle merkittävä yksittäinen varuste, 
mutta tärkeintä on, että palvelun kokonaisuus ja jälkimarkkinointi on 
toimiva.  Uuden mallin myötä auto koetaan kaikilta mitoiltaan riittäväksi ja sen 
lisäksi täytyy sanoa, että auton ulkonäkö, sekä sisältä että päältä, on puhuttanut 
enemmän kun koskaan aikaisemmin, sanoo Hietanen. 

Uusi Volvo -mallisto vetoaa myös muihin kuin taksi-autoilijoihin. Myös Vuoden 
Auto Suomessa 2017 -tittelin voittanut Volvo S90/V90 -mallia on alkuvuonna 
rekisteröity yhteensä 1.085 kpl. Tämän lisäksi V90 Cross Country -autoja on 
rekisterissä 57 kpl. Malliston yhteenlasketut 1.142 rekisteröintiä oikeuttavat   
mallitilastossa peräti kolmanteen sijaan – edellään ainoastaan Skoda Octavia 
1.881 kpl ja Nissan Qashqai 1.739 kpl.  
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Volvo Car Group vuonna 2016 
Tilivuonna 2016 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 153,1 miljoonaa euroa (700,0 miljoonaa euroa vuonna 2015). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 18,9 miljardia euroa (17,2 miljardia euroa). Vuoden 2016 myynti käsitti ennätykselliset 
534 332 autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin kasvua vuoteen 2015 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car 
Groupille eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 
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Tietoja Volvo Car Groupista 
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2016 yhteensä 534 332 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 
Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 
ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 
 
Volvolla oli joulukuussa 2016 yli 31 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 
Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 
(Ruotsi). 
 

 
 
 
 

 
 


