
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAT – Nya Ibiza lyfte SEAT till rekordförsäljning i september 
 
/Lanseringen av nya Ibiza är en succé för SEAT 
/Försäljningen nådde rekordnivå i september med 677 order 
/Antalet registreringar ökade med 39% på en vikande marknad  

 
Södertälje 02/10/17 – SEAT befinner sig just nu i sin största produktoffensiv någonsin och 
lanserade under september den 5:e generationens Ibiza. Resultatet har inte låtit vänta på sig och 
försäljningen nådde rekordnivå redan första månaden. Totalt sett gjorde SEAT sin bästa månad 
någonsin i Sverige då antalet sålda bilar ökade till en ny rekordnivå. Även på registreringar 
fortsatte SEAT sin positiva trend och ökade antalet registreringar med 39% jämfört med 2016, 
trots att marknaden var svagt ner. 
 
- Vi är självklart glada för resultatet i september och ser positivt på framtiden för SEAT. Detta är 
ett viktigt kvitto på att vi är på rätt väg och att våra produkter är attraktiva och att den 
produktoffensiv som just har rullat igång ger resultat, men för mig är det bara början på resan 
för SEAT i Sverige. Vi har en rad intressanta projekt och produkter framöver så jag känner 
självförtroende inför framtiden, säger Per Brinkenberg märkeschef på SEAT Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta 

Henrik Looser, Marknad & PR chef SEAT Sverige på 072-512 84 24 eller henrik.looser@seat.se 

 

SEAT är det enda företaget med full kapacitet för att designa, utveckla, tillverka och marknadsföra bilar i Spanien. SEAT 

ingår i Volkswagengruppen och har sitt huvudkontor i Martorell (Barcelona). Det multinationella företaget exporterar 81% 

av sina fordon och har mer än 1700 återförsäljare i över 80 länder. 2016 nådde SEAT ett rörelseresultat på 143 miljoner 

euro, det största i företagets historia, och sålde drygt 410.000 fordon globalt.  

 

I Sverige sålde SEAT 5707 bilar under 2016, en ökning med 34 procent med en marknadsandel på1,53 procent. SEAT är 

starkast på privatbilsmarknaden. 

 

SEAT-gruppen har mer än 14.500 anställda på sina tre produktionsenheter i Barcelona, El Prat de Llobregat och Martorell 

där de populära Ibiza och Leon tillverkas. Dessutom tillverkas Ateca och Toledo i Tjeckien, Alhambra i Portugal och Mii i 

Slovakien. 

 

I SEAT Technical Centre arbetar 1000 ingenjörer med innovation och utveckling. Denna  ”kunskapsbank” för företaget är 

också Spaniens största investerare i R&D och har verkat sedan 1975. I linje med företagets åtagande för minskad 

miljöpåverkan arbetar SEAT mot minskade utsläpp och ökad energieffektivitet, liksom återvinning och resursoptimering. 
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