Södertälje, 14 december 2017

Volkswagens laddboxkampanj gav fler eldrivna bilar
I somras inledde Volkswagen kampanjen ”Vi elektrifierar
Sverige”. Genom att ge en kostnadsfri laddbox till alla som
köpte en laddbar Volkswagen ville man öka antalet eldrivna
bilar. Inom kort avslutas kampanjen – och då får kunderna
istället möjlighet att ta del av ett nyligen beslutat statligt stöd.
En kostnadsfri laddbox inklusive
installation till ett kundvärde av cirka
17 000 kronor – det var startskottet i
juli för Volkswagens satsning på att
elektrifiera Sverige och få ut fler
laddbara bilar på våra vägar.

Volkswagen erbjuder idag elbilarna e-up! och e-Golf
samt laddhybriderna Golf GTE och Passat GTE.
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Erbjudandet, som tagits fram i
samarbete med Clever, har under
hösten riktats till alla Volkswagenkunder som köpt en laddbar bil –
antingen ren elbil eller laddhybrid.

Kampanjen pågår som planerat till sista december men redan nu kan man
konstatera att den varit framgångsrik.
− Från och med starten i juli har vi fram till nu beställningar på nästan 3 000
laddboxar. Merparten av dem har varit kopplade till laddhybriden Passat GTE
som ju är Sveriges mest köpta supermiljöbil, säger Sten Forsberg och tillägger:
− Vår tes har hela tiden varit att just möjligheten att ladda hemma har varit
viktig för dem som köper en laddbar bil. I det sammanhanget har vår
laddboxkampanj passat perfekt.
Sten Forsberg är också väldigt nöjd med ett annat resultat av kampanjen.
Regeringen har nämligen föreslagit att alla som installerar en laddbox hemma
från och med 1 januari 2018 kommer att få ett ekonomiskt stöd för detta.
− Jag tror och hoppas att vår satsning har varit bidragande till detta beslut.
Man kan säga att regeringen nu får ta över stafettpinnen när det gäller att öka
antalet hemmaladdare.
Volkswagen, som redan idag har flera laddbara bilar i sitt modellprogram, och
som 2020 med I.D.-serien lanserar sin nya helt elektriska plattform, kommer
att fortsätta med kampanjen ”Vi elektrifierar Sverige”.
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− Inom kort väntar många spännande nyheter och jag är övertygad om att
många kommer att bli överraskade över hur fort vi kommer att få se en
utveckling mot en stor andel elbilar på våra vägar, säger Sten Forsberg.

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.
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