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Νέο ρεκόρ πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών
αυτοκινήτων για το Volkswagen Group
2021/10/20 09:06 στην κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Το Volkswagen Group συνέχισε ακάθεκτο την παγκόσμια ηλεκτρική επίθεση του και
το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Παρά την έλλειψη ημιαγωγών, 122.100 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV)
παραδόθηκαν σε πελάτες από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, αύξηση 109% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Σημαντική ήταν η άνοδος στην αγορά της Κίνας, με παραδόσεις 28.900 BEV, έναντι
18.300 το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων αντιπροσώπευαν το 6%
των συνολικών παραδόσεων του Group το τρίτο τρίμηνο, με τις συνολικές
παραδόσεις για το πρώτο εννεάμηνο του έτους να ανέρχονται σε 293.100 BEV (+138
%).

Αντίστοιχα μεγάλη εξακολουθεί η ζήτηση για plug–in υβριδικά οχήματα (PHEVs).
Συνολικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, το Volkswagen Group παρέδωσε 246.000 PHEV τους
πρώτους εννέα μήνες του 2021, υπερδιπλάσια από ό,τι την προηγούμενη περίοδο
(+133%).
Σχετικά, ο Christian Dahlheim, Επικεφαλής Πωλήσεων του Volkswagen Group,
δήλωσε: «Ο παγκόσμιος στόχος μας του ενός εκατομμυρίου ηλεκτροκίνητων
οχημάτων (BEV και PHEV) για το 2021 δείχνει εφικτός, παρά τις όποιες δυσχέρειες».
Όσον αφορά τις παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων ανά περιοχή, η Ευρώπη
απορρόφησε σημαντικό μερίδιο των BEV του Volkswagen Group, με 209.800 οχήματα
(ποσοστό 72% του συνόλου). To Group ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Ευρώπη,
με μερίδιο αγοράς περίπου 26%.
Στις Η.Π.Α., το Group παρέδωσε 27.300 BEV, που αντιστοιχούν στο 9% των
παγκόσμιων παραδόσεων ηλεκτρικών οχημάτων του. Το νούμερο αυτό έφερε το
Volkswagen Group στη δεύτερη θέση της αγοράς BEV των Η.Π.Α., με μερίδιο περίπου
8%.
Στην Κίνα, οι παραδόσεις 47.200 BEV μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεύουν
το 16% των παγκόσμιων παραδόσεων BEV του Group.
Παγκοσμίως, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, η μάρκα Volkswagen είχε παραδώσει
σε πελάτες 167.800 BEV (μερίδιο 57% των συνολικών παραδόσεων BEV του Group).
Ακολούθησαν η Audi με 52.800 οχήματα (18%), η SKODA με 32.100 οχήματα (11%), η
Porsche με 28.600 οχήματα (10%) και η SEAT με 8.800 οχήματα (3%).
Τα 5 κορυφαία BEV μοντέλα του Volkswagen Group στο 9μηνο του έτους:
– Volkswagen ID.4, 72.700 αυτοκίνητα
– Volkswagen ID.3, 52.700 αυτοκίνητα
– Audi e–tron (συμπεριλαμβανομένου του Sportback), 36.100 αυτοκίνητα
– Porsche Taycan (συμπεριλαμβανομένου του Cross Turismo), 28.600 αυτοκίνητα
– SKODA Enyaq iV, 28.200 αυτοκίνητα

