
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEAT Leon-ägare nöjdast i kompaktklassen 
 

Södertälje, 2014-06-13-Varje år utför tidningen auto motor & sport en undersökning i syfte att 
sammanställa ägarbetygen för fem år gamla bilar. Slutmålet är att kora ett segrande märke och 
modell vars förare är mest nöjda med sin bil. Undersökningen fokuserar på att ta fram den 
faktiskt upplevda kundnöjdheten istället för att sammanställa bilprovningens strikt mekaniska 
tester. Med undersökningen fångar AMS upp samtliga kvalitetsproblem enligt kundens egen 
upplevelse. 
 
Ägarna betygsätter sin bil på flera olika moment där ”problemfri” är ett av kriterierna. 
Poängskalan är 0–100 poäng och motortidningen har tagit med bilar av årsmodell 2009 som 
under 2013 var fem år gamla. 
 
”Idag blir det allt vanligare med mjukvarubuggar och elektriska barnsjukdomar i nya bilar. De 
kommer sällan fram i besiktningstatistiken så vår databas, där Sveriges bilägare sätter betyg på 
sina bilar, ger en unik möjlighet att se vilka bilar som har hög kvalitet." säger Alrik Söderlind, 
chefredaktör på auto motor & sport. 
 
”I kompaktklassen har Seat Leon de ägare som är mest nöjda med bilens kvalitet.” tillägger Alrik. 

 

Sedan lanseringen av nya Leon i januari 2013 har bilen blivit en storsäljare för SEAT. 

 

”Leon är i dag vår viktigaste modell och det känns riktigt roligt att kundernas fina betyg ger oss 

en seger i kompaktklassen.” säger Åke Lundberg, märkeschef på SEAT Sverige. 

”Hela Leonfamiljen växer och kunderna kan sedan slutet av förra året köpa Leon som kombi, med 

fyrhjulsdrift, som miljöbil och med massor med modern teknik såsom LED-strålkastare och 

adaptiv farthållare”, berättar Åke. 

Mer detaljerad information om undersökningen finns i det senaste numret av tidningen auto 

motor & sport. 
 
Källa: auto motor &sport Nr 13, 2014. 
 
För ytterligare information, kontakta Sanna Strömbäck, SEAT Sverige, 070-165 18 46 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, Toledo, Leon, Altea XL och Alhambra. Under 2013 såldes totalt 355 000 bilar i de 73 länder 
där SEAT är verksamma. 

 


