
Rekordår för SKODA i Sverige
2015 blev det bästa året någonsin för SKODA i Sverige. 15 150 nyregistrerade personbilar är en rekordnotering för
varumärket som sedan 1995 importerats via Volkswagen Group Sverige.

2014 nådde SKODA för första gången en global försäljning på över en miljon sålda bilar på ett år. Ett rekord för bilmärket under sin 120
år långa historia. Då ökade SKODA i Sverige sin försäljning med 9,5 procent. 2015 accelererade man ytterligare, växte med 13,57
procent och noterade 15 150 personbilar. Fler bilar än någonsin tidigare för SKODA i Sverige. 
- Vi känner en oerhörd stolthet över att stora delar av våra befintliga kunder väljer att stanna kvar hos oss samtidigt som vi ser en
ökande tillströmning av nya kunder, säger SKODAs Sverigechef Anders Bergman. 

Att SKODA slår rekord just under 2015 känner Anders Bergman stor ödmjukhet inför. 
- Att det visade sig att också vi hade kunder i Sverige som berörts av utsläppsfrågan tog oss väldigt hårt. Vi känner en stor
tacksamhet för det förtroende våra kunder visat oss och våra återförsäljare i vårt arbete att lösa detta på bästa möjliga sätt. 

Sedan 2010 har SKODA lanserat bilar i en rad nya segment samtidigt som alla befintliga modeller har uppdaterats. 2015 kom en ny
generation Fabia och Superb. 
- Vi har många modeller som passar väldigt bra för den svenska marknaden. Med nya Fabia är vi nummer ett i småbilssegmentet och
med en bra försäljning av nya Superb ser vi ännu större potential på den för oss växande tjänstebilsmarknaden, säger Bergman

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

SKODA sålde över 1 miljon bilar till sina kunder under 2014. Företaget tillverkar för närvarande sina bilar i Tjeckien, Ukraina, Kazakstan, Ryssland, Bosnien-Hercegovina, Indien och Kina.
Totalt har Skoda Auto över 25 800 anställda och finns representerade på över 100 marknader.


