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Rekordår 2015 för Atteviks.
2015 blev ett riktigt rekordår för Atteviks Personvagnar där många rekord slogs. Först och främst slog vi 
2014 års omsättningsrekord och omsättningen slutade för 2015 på nästan 1,9 miljarder kronor. En ökning 
mot 2014 med 13,4%.

• 9 225 nya och begagnade bilar såldes ifrån Atteviks under 2015.

• 8 879 levererades under samma år.

• Volkswagen är vårt största varumärke och ökade inom Atteviks varumärken till 2 424 nya Volkswagen 
en ökning med 20% mot året innan. Och Transportbilar sålde 669 st och ökade med 21%.

• Omsättningen för bolagets servicemarknad blev 326 890tkr. Och var ett all time high.

• Den sammanlagda omsättningen steg till 1.9 miljarder kronor och även detta är högsta uppnådda 
omsättningen i Atteviks historia.

På vår service marknad steg omsättningen till hela 326 890 tkr. Även här en ökning mot 2014 med 8 %

På bilsidan så var alltså leveranser och försäljning ”all time high” Nästa stora milstolpe att nå är 10 000 
sålda nya och begagnade bilar.

Volkswagen personbilar ökade till 2 424 sålda bilar en ökning med 20 % mot året innan.

Vi sålde 788 Audi en ökning med 14% Transportbilar såldes totalt 669 st en ökning även här med 21 %.

Nya Skoda såldes det under 2015, 595 st ! En ökning med hela 34% mot 2014. 

Och likaså gällande nya Seat så nådde volymen ett ”all time high” med hela 225 st sålda bilar, vilket blev 
en ökning med hela 60%.

Begagnade bilar, likaså här blev året ett rekordår, 4 525 bilar såldes en ökning mot året innan med 3% 
drygt.

Vi kan tillägga att bolaget ökat sin försäljning av nya och begagnade bilar på 5 år med 55%.

Resultatet för 2015 är per idag inte klart ännu men kommer även det nå ”all time high”status. Det innebär 
fler anställningar och fortsatt expansion.

För mer information kontakta Dan Jonsson på tel 036-34 88 50
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Atteviks grundades 1945 av Sigvard Attevik och drivs i dag av tredje generationens Attevikare. Företaget är en av Sveriges större 
privata återförsäljare av märkena VW, Audi, Seat, Skoda och Scania. Atteviks är en modern koncern med verksamhet på åtta olika 
orter i Småland. Detta har skett genom målmedveten satsning på egen lönsamhet och kloka uppköp av andra bilföretag i regionen. 
Verksamheten är uppdelad i två försäljningsbolag: personvagnar och lastvagnar. Moderbolaget Atteviks Bil har sitt säte i Jönköping. 
Koncernen har en omsättning på 1700 miljoner och har ca 350 anställda.


