
 
 
 
 
 

 
 

 

Första SM-titeln nära för Dahlgren & SEAT 
 

Södertälje 13/07/17 - Efter tretton år hos Volvo och nästan lika många försök att bärga STCC-titeln ser 

Robert Dahlgren efter bytet till SEAT ut att gå mot sin första seger i det prestigefyllda mästerskapet. En 

vinst blir inte bara Dahlgrens första i STCC utan också det första SM-tecknet för SEAT. 

 

- Jag trivs oerhört bra i SEAT Dealer Team - PWR Racing. Hela teamet jobbar effektivt ihop, allt från 

mekaniker och däcktekniker till data- & raceingenjörer. Det gäller att utvecklas kontinuerligt under hela 

säsongen och det har vi gjort, därför har vi riktigt bra slagläge på mästartiteln nu. Jag känner mig både 

trygg och stark inför finalen. SM-guldet ska bärgas, det finns inget annat, säger Robert Dahlgren. 

 

STCC-finalen går av stapeln lördag den 16 september på Mantorp Park. En klassisk final som många 

gånger varit spännande ända in i det sista. Inför årets batalj har Dahlgren dock så pass stort försprång 

att mästerskapet kan avgöras redan under fredagens kval. Totalt tre poäng delas ut till de som är 

snabbast i respektive kvalpass och Dahlgren är endast två poäng från att säkra STCC-titeln. 

- SEAT Dealer Team har gjort en fantastisk säsong och har minst sagt guldläge inför finalen. Att 

Dahlgrens första titel ser ut att komma tillsammans med oss på SEAT visar tydligt på märkets kvaliteter, 

säger 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 drygt 410.000 fordon globalt.  

 

I Sverige sålde SEAT 5707 bilar under 2016, en ökning med 34 procent med en marknadsandel på 1,53 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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