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Juni en het månad för Volkswagen i Sverige 
 

I juni registrerade Volkswagen 5 547 personbilar på den svenska marknaden, en ökning 

med 34,9 procent jämfört med samma månad förra året och klart bättre än 

totalmarknaden som steg med 12,6 procent.   

− Orderingången har varit mycket stark under hela 2016. Vi gläds nu åt att detta speglar 

av sig i registreringarna tack vare en ökad produktionskapacitet i våra fabriker, säger 

Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.  
 

I juni var Volkswagens marknadsandel 15,3 procent (juni 2015: 12,8 procent) och märket ligger 

efter första halvåret nu på samma nivå som under första halvåret 2015. Hittills i år januari-juni 

har Volkswagen registrerat 27 394 bilar vilket ger en marknadsandel på 14,6 procent (januari-juni 

2015: 14,8  procent).  

 

Golf och Passat är fortsatt de modeller som går starkast. De ligger tvåa respektive trea på 

topplistan över de mest registrerade bilarna i Sverige. Men även andra modeller går bra. Polo 

återfinns på 9:e plats och den fina förförsäljningen av nya Tiguan, som nyligen lanserades, talar 

för en fortsatt stark utveckling. 

 

Sten Forsberg gläds särskilt åt laddhybriden Passat GTE som för femte månaden i rad är Sveriges 

överlägset populäraste supermiljöbil. I juni registrerades 453 Passat GTE och hittills i år är siffran 

1 623. Det betyder att Passat GTE står för hela 28,2 procent av alla registrerade supermiljöbilar. 

− Laddbara bilar och bilar som kan gå på förnybara bränslen är precis det som behövs mer av om 

vi ska uppnå målsättningen om fossiloberoende, säger han. 

 

Under årets Almedalsvecka erbjuder Volkswagen besökarna att provköra en laddbar supermiljöbil 

via den nyutvecklade webtjänsten Instant Test Drive. Modellerna som kan provköras är 

laddhybriderna Golf GTE och Passat GTE samt helt eldrivna e-Golf. 


