
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Produktionsstart 

SEAT investerar 800 miljoner euro i nya Leon  
/ Ny modell garanterar 1 600 jobb hos SEAT och fler än 6 000 hos underleverantörer  
/ Investeringar i produktionslinjen ökar produktionskapaciteten och konkurrenskraften 

vid Martorell-fabriken 
/ Med nya Leon ökar fabriksproduktionen och bilmärkets internationella tillväxt  

 
Södertälje, 26/10/2012 - SEAT har inlett produktionen av nya Leon vid Martorell. Modellen 
presenterades nyligen vid Bilsalongen i Paris och har inneburit en total investering på 800 
miljoner euro, främst inom fordonsutveckling och produktionsanläggningar.  
 
Strategiskt sett är Leon bilen som är bäst lämpad att leda SEAT:s internationella expansion. 
Den kommer även att bidra till att tillverkningen ökar vid Martorell-fabriken, där de olika 
versionerna av SEAT Ibiza, Altea och Exeo – tillsammans med Audi Q3 – tillverkas.  
 
Den nya modellen kommer att konkurrera i kompaktklassen, C-segmentet, (som står för 38 
% av den totala försäljningen inom bilsektorn i Europa), och man har som mål att upprepa 
framgångssagan med Ibiza, så att den blir ytterligare en tillväxtkraft för märket.  
 
Tillverkningen av nya Leon innebär även goda nyheter på arbetsfronten. Den nya modellen 
säkerställer 1 600 jobb vid Martorell-fabrikens produktionslinje plus fler än 6 000 jobb hos 
underleverantörer. I framtiden kan de två nya versionerna av Leon leda till att nya 
medarbetare behöver anställas.  
 
Andreas Tostmann som är vice VD för produktionen berättade att “i och med nya Leon har vi 
ökat produktiviteten med 10 % och blivit mer flexibla, vilket garanterar en optimering av våra 
produktionskostnader". Tostmann sa också att “med investeringen på 800 miljoner euro i 
nya Leon befäster vi vår position som Spaniens ledande företag inom industriell forskning 
och utveckling”, och tillade att “Leon, tillsammans med Ibiza, utgör själva kärnan i det SEAT 
står för. Det är en bil som utstrålar kraft, precision och kvalitet”. 
 
SEAT har nu påbörjat produktionen av femdörrarsversionen av Leon. Försäljningen på den 
svenska marknaden startar i Sverige i januari 2013.  
 
För ytterligare information, kontakta Sanna Strömbäck SEAT Sverige på 070-1651846 eller 
sanna.stromback@seat.se  

 
SEAT med huvudkontoret i Barcelona ingår i Volkswagen Group. SEAT utvecklar och 
producerar bilar som särskiljer sig genom uttrycksfull design. Modellprogrammet i Sverige 
omfattar Mii, Ibiza, Leon, Altea XL, Exeo och Alhambra. Under 2011 såldes totalt 350.000 
bilar i de 73 länder där SEAT är verksamma. Under 2012 firar SEAT 20 år på den svenska 
marknaden.  
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