
 
 
 
 
 

 
 

 

SEAT Dealer Team siktar på att försvara titeln "Kungen av 
Solvalla" 
 
/ SEAT Dealer Team - PWR Racings Daniel Haglöf och Robert Dahlgren hoppas kunna försvara 
titeln som kungen av Solvalla 
 
Södertälje 15/06/17 – SEAT Dealer Team - PWR Racing laddar just nu inför en av säsongens 
absoluta höjdpunkter, STCC på Solvalla den 17 juni. Daniel Haglöf och Robert Dahlgren ska i 
varsin SEAT Leon TCR slåss om titeln "Kungen av Solvalla". Ett epitet som de senaste två åren 
tillhört Daniel Haglöf, efter dubbla vinster på den trixiga stadsbanan. 
 
- Jag ser alltid fram emot att tävla, men just Solvalla är verkligen något speciellt. Att försvara 
titeln i huvudstaden ett tredje år hade varit en riktig fjäder i hatten, speciellt eftersom 
förutsättningarna detta år är väldigt annorlunda, säger Daniel Haglöf. 
 
Det 20 bilar stora startfältet kommer traditionsenligt att tävla på en nyasfalterad och väldigt tight 
Solvallabana, något som verkligen innebär en speciell utmaning för både team och förare. Utöver 
de speciella förhållandena är det den tävling som lockar absolut mest publik och SEAT Dealer 
Team har nästan 250 gäster på plats i teamets hospitality under lördagen. 
 
- STCC på Solvalla är verkligen en av säsongens höjdpunkter. Från SEAT Sveriges sida kommer vi 
finnas på plats bl.a med vår nya Leon Cupra som med sina 300 hk och racingprestanda 
verkligen får visas upp i sitt rätta sammanhang. Jag vet att teamet har jobbat stenhårt med 
bilarna sedan Finland och har goda förhoppningar om att teamet ska kunna behålla titeln som 
”kungen av Solvalla”. Jag tror på en fartfylld helg och fullsatt på läktaren, avslutar Per 
Brinkenberg märkeschef på SEAT Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta 

Henrik Looser, Marknad & PR chef SEAT Sverige på 072-512 84 24 eller henrik.looser@seat.se 

 

SEAT är det enda företaget med full kapacitet för att designa, utveckla, tillverka och marknadsföra bilar i Spanien. SEAT 

ingår i Volkswagengruppen och har sitt huvudkontor i Martorell (Barcelona). Det multinationella företaget exporterar 81% 

av sina fordon och har mer än 1700 återförsäljare i över 80 länder. 2016 nådde SEAT ett rörelseresultat på 143 miljoner 

euro, det största i företagets historia, och sålde knappt 410.000 (408.700) fordon globalt.  

 

I Sverige sålde SEAT 5707 bilar under 2016, en ökning med 34 procent med en marknadsandel på1,53 procent. SEAT är 

starkast på privatbilsmarknaden. 

 

SEAT-gruppen har mer än 14.500 anställda på sina tre produktionsenheter i Barcelona, El Prat de Llobregat och Martorell 

där de populära Ibiza och Leon tillverkas. Dessutom tillverkas Ateca och Toledo i Tjeckien, Alhambra i Portugal och Mii i 

Slovakien. 

 

I SEAT Technical Centre arbetar 1000 ingenjörer med innovation och utveckling. Denna  ”kunskapsbank” för företaget är 

också Spaniens största investerare i R&D och har verkat sedan 1975. I linje med företagets åtagande för minskad 

miljöpåverkan arbetar SEAT mot minskade utsläpp och ökad energieffektivitet, liksom återvinning och resursoptimering. 
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