
Säljrekord för begagnade bilar
-          Stor brist på begagnade bilar

Försäljningen av begagnade bilar ökade med 4,5 procent under de tre första kvartalen i år jämfört med samma period 2014. Det
motsvarar över 38 000 fler bilaffärer hittills i år. Flest affärer gjordes i Västra Götaland och största procentuella ökningen fanns i
Jönköping och Kronobergs län. De vanligaste modellerna som såldes under kvartalet var Volvo V70 följt av VW Golf, VW Passat
och SAAB 9-5. Det visar ny statistik från KVD Bilpriser.
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3200 begagnade bilaffärer per dag

Under tredje kvartalet 2015 ökade försäljningen av begagnade bilar med 3,3 procent jämfört med samma kvartal 2014. Totalt bytte 313 703 begagnade bilar ägare
under kvartalet, 10 122 fler bilar än under samma tid förra året. Det motsvarar 3200 bilaffärer per dag.

-          Aldrig tidigare har det sålts så många begagnade bilar som hittills i år. Trots att nybilsförsäljningen ökat, vilket i sig leder till fler bilar på begagnatmarknaden
då nybilsköpare byter in gamla bilar, har utbudet inte kunnat möta efterfrågan. Det har resulterat i stigande prisnivåer och att affärerna gått allt snabbare. Främsta
orsakerna till den ökade efterfrågan är befolkningstillväxten och de låga räntorna, kommenterar Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser.

Småland ökar mest

Flest antal bilaffärer gjordes återigen i Västra Götaland (+ 4,2 procent) följt av Stockholms län (+ 4,6 procent) och Skåne (+ 0,7 procent). Den största procentuella
ökningen fanns i Kronobergs och Jönköpings län med ökningar på 6,4 respektive 6 procent för kvartalet. Enda marknaden där försäljningen minskade var i
Norrbotten (-0,1 procent), jämfört med samma kvartal 2014.

Volvo och VW i topp

Volvo, VW och SAAB är fortfarande de bilmärkena som säljs allra mest på begagnatmarknaden. Ny på topp 10-listan för tredje kvartalet är Volvo V40 som placerar sig
på en åttonde plats.

-          Trots att SAAB sedan flera år tillbaka inte tillverkas, ligger SAAB 9-5 fortfarande på en fjärde plats och SAAB 9-3 på en sjätteplats. Det är också intressant att
Audi ökar i popularitet, kommenterar Jonas Björkman.



Audi ökar i popularitet, kommenterar Jonas Björkman.

2015
1 Volvo V70 19 560
2 VW Golf 13 848
3 VW Passat 11 483
4 SAAB 9-5 8 375
5 Audi A4 (6) 7 021
6 SAAB 9-3 (5) 6 860
7 Ford Focus 6 021
8 Audi A6 (9) 4 919
9 Volvo V40 (ny) 4 793
10 Opel Astra (8) 4 632

Om sammanställningen

KVD Bilprisers kvartalsstatistik av samtliga begagnade bilköp i Sverige är hämtad från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata.
Sammanställningen görs en månad efter kvartalets slut för att få med samtliga bilköp, även de köp där ägarskiftet skett via det gula registreringsbeviset
(Månadsstatistiken räknas upp med cirka 5000 registreringar efter kalendermånadens slut).

För mer informationkontakta: Jonas Björkman, VD, KVD Bilpriser. Tel: 0736- 25 32 15 E-post: jonas.bjorkman@bilpriser.se

KVD Bilpriser AB är Sveriges ledande bilvärderingsföretag och erbjuder, via www.bilpriser.se, privatpersoner och företag marknadens bredaste
utbud av korrekta och trovärdiga fordonsvärderingar. I KVD - koncernen ingår även KVD, Sveriges största marknadsplats för personbilar,
tunga fordon, maskiner och andra varor av högre värde.


