
Starkt första halvår för Skoda Sverige
Skoda förstärker sin position på den svenska bilmarknaden under årets första sex månader och klättrar från åttonde till
sjunde plats bland landets mest sålda bilmärken. Marknadsandelen efter första halvåret (4,53) ökar med över sex procent
jämfört med helåret 2012 (4,27).

Skoda tar marknadsandelar på en vikande totalmarknad. Det visar Bil Swedens registreringsstatistik efter första halvåret 2013. Från
januari till och med juni i år har 128 900 nya bilar registrerats i Sverige. Av dessa är närmare 6 000 bilar av märket Skoda. Det ger en
ackumulerad marknadsandel på 4,53 procent och en stabil sjundeplats bland landets största bilmärken. 2012 var Skoda Sveriges
åttonde största märke med en marknadsandel på 4,27 procent. I år har man klättrat en placering och mycket pekar på ett starkt
leveransresultat 2013.

Skoda bibehåller en stark position i segmenten med befintliga modeller och gläds åt en framgångsrik introduktion av nya Octavia. 
- Vi ligger stabilt med Yeti och Superb, är tvåa i segmentet med Fabia och har en stark orderingång på nya Octavia, säger Skoda
Sveriges märkeschef Hans Turemark. 
- Under andra halvåret väntar en fortsatt modelloffensiv där vi kan erbjuda full tillgång på Superb Face Lift, Octavia Combi och nya
modellen Rapid.

Fler lanseringar från Skoda är att vänta under kommande månader då märket genomför sin största modelloffensiv någonsin. Skoda har
som mål att nå en global försäljning om 1,5 miljoner bilar till kund år 2018. 2012 levererades 939 200 bilar från Skoda världen över. 

För ytterligare information kontakta Mikael Sandberg pressansvarig Skoda Sverige, 08-120 811 12, 073-26 26 043, mikael.sandberg@skoda.se 

Fabrikerna i Tjeckien och sex andra länder producerade 943 000 och sålde sammanlagt 939 200 bilar under 2012. Företaget tillverkar för närvarande sina bilar i Tjeckien, Ukraina,
Kazakstan, Ryssland, Bosnien-Hercegovina, Indien och Kina. Totalt har Skoda Auto över 25 500 anställda och finns representerade på över 100 marknader.


