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Volkswagen vill elektrifiera Sverige – bjuder på 

laddboxen  

 

Ett uttalat mål från regeringen är att öka andelen fossilfria bilar. 

Volkswagen, som har omfattande elbilsplaner, ger nu sitt bidrag till den 

målsättningen när man med start 3 juli erbjuder gratis laddbox till alla 

som köper en eldriven bil. 

 

Bakgrunden till satsningen är en 

undersökning som Volkswagen 

gjort hos förare av laddhybrider. 

Den visar på att ett av de 

viktigaste incitamenten att köra 

eldrivet var en bra möjlighet att 

ladda hemma. Genom en smart 

och uppkopplad laddbox får man 

en säkrare och smidigare laddning 

vilket leder till att man också får 

en bättre uppföljning av sina elkostnader.  

 

Nu har Volkswagen tagit beslutet att erbjuda kostnadsfri laddbox inklusive 

installation till alla som köper en elbil eller laddhybrid. Värdet av detta är 

cirka 17 000 kronor per bil och erbjudandet börjar gälla 3 juli. Det pågår 

sedan fram till årsskiftet. 

 

− Genom detta erbjudande kan vi med fog hävda att vi elektrifierar Sverige 

och vi räknar med att flera tusen hushåll kommer att få tillgång till 

laddbox, säger Volkswagen-chefen Sten Forsberg och tillägger: 

 

− Vi vill att eldrift ska finnas tillgänglig för bredare kundgrupper och med 

vårt kommande elbilsprogram kommer det också att bli så. 

 

Volkswagen har som uttalat mål att bli världsledande på elbilar och år 

2020 kommer man att börja lanseringen av I.D.-familjen som kommer att 

vara elbilar med lång räckvidd med pris motsvarande konventionell teknik.  

Redan idag erbjuder Volkswagen flera elbilar och laddhybrider, däribland 

Passat GTE som månad för månad varit Sveriges mest sålda supermiljöbil. 

 

Erbjudandet med laddbox på köpet görs tillsammans med CLEVER, som 

arbetar med utbyggnaden av laddmöjligheterna i Sverige. Varje ny 

Volkswagen-kund som beställer en elbil eller laddhybrid får en laddbox 

 

Volkswagen bjuder på laddbox inklusive installation. 
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inklusive installation med köpet av sin bil. Volkswagen-återförsäljaren 

förmedlar kontakten vidare till CLEVER, som ordnar med installationen och 

därefter tar över kontakten med kunden i alla frågor relaterade till 

laddningen av bilen. 

 

− Vi är glada och stolta att arbeta tillsammans med Volkswagen i deras 

ambition att ställa om till fossilfria fordon genom elektrifiering. Genom att 

inkludera laddbox i bilens pris visar Volkswagen verkligen att de tar ansvar 

för att göra det lätt att köra elektrifierat, säger Fredrik Nordin, VD för 

CLEVER Sverige AB. 

 

Startskottet för erbjudandet går lämpligt nog under Almedalsveckan – ett 

evenemang där många aktörer samlas för att diskutera framtidens 

energifrågor. Volkswagen visar också upp sin unika konceptbil I.D. i Visby. 

 

− I Almedalen sänder vi också en signal till riksdagen om behovet av en bra 

infrastruktur för laddning av elbilar. Idag omfattar exempelvis inte ROT-

avdraget installation av laddbox, vilket vi tycker man borde ändra på, säger 

Sten Forsberg och fortsätter: 

 

− Skiftet mot en elektrifierad fordonsflotta blir allt tydligare. De närmaste 

åren blir väldigt spännande och vi kommer att få se en utveckling på 

området som man kanske inte trodde var möjlig bara för några år sedan. 

 

 

Om Volkswagen: “We make the future real” 

Volkswagen Personbilar finns på mer än 150 marknader över hela världen och tillverkar bilar på 50 platser i 14 

länder. Under 2016 levererade Volkswagen  5,99 miljoner personbilar, bland annat storsäljare som Golf, 

Passat, Tiguan och Polo. På den svenska marknaden levererades 58 000 personbilar vilket gav en 

marknadsandel på 15,5 procent. 

 Idag är ca 218 000 personer sysselsatta inom Volkswagen över hela världen. Företaget har också 7 700 

återförsäljare med ca 74 000 anställda. 

Volkswagen bedriver ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla tillverkningen av bilar. Elektrisk 

mobilitet, smart mobilitet och digital omvandling av varumärket är de viktigaste strategiska frågorna inför 

framtiden. 


