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Maart 2019, de beste maand in de geschiedenis 
van SEAT
• 	SEAT	verkocht	in	maart	van	dit	jaar	62.500	voertuigen	en	breekt

daarmee	zijn	vorig	maandrecord

• 	Bovendien	sluit	het	bedrijf	het	eerste	kwartaal	af	met	een
recordcijfer:	meer	dan	150.000	voertuigen	verkocht

• 	Duitsland,	het	Verenigd	Koninkrijk,	Algerije,	Oostenrijk	en
Zwitserland	zetten	historische	volumes	neer

• 	CUPRA-verkoop	tekent	drievoudige	groeicijfers	op	onder	impuls	van
de	CUPRA	Ateca

Een ongezien resultaat: in maart liet SEAT zijn hoogste verkoopvolume in één maand 
optekenen in zijn bijna 7 decennia lange geschiedenis. De autobouwer verkocht 62.500 
voertuigen, wat 3,5% meer is dan in maart 2018 (60.400), de maand waarin tot nu toe 
het hoogste verkoopcijfers werd genoteerd.

Dankzij de resultaten voor de maand maart sluit SEAT een eerste kwartaal op recordpeil 
af. De wereldwijde verkoop van het merk steeg met 8,8% in vergelijking met de eerste 
drie maanden van 2018 en met 151.400 verkochte voertuigen doet het een stuk beter 
dan het vorige beste eerste kwartaal (139.200).

CUPRA-verkoop telt door in de bedrijfsresultaten. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 
verkocht CUPRA 6.000 voertuigen, wat 115,7% meer is dan over dezelfde periode een 
jaar eerder. Die stijging is vooral te danken aan de nieuwe CUPRA Ateca (resultaat 
geïntegreerd in de totale verkoopcijfers van SEAT).

SEAT’s ondervoorzitter voor marketing en sales en CEO voor CUPRA, Wayne Griffiths, 
gaf aan dat “het kunnen beschikken over een breed, nieuw productgamma 
ons in staat stelt om ook in het eerste kwartaal van dit jaar records te blijven 
breken. De economische conjunctuur brengt onzekerheden en uitdaging met 
zich mee en dat maakt het behaalde record voor het eerste kwartaal nog een 
stuk opmerkelijker. De nieuwe SEAT Tarraco zal onze wereldwijde verkoop 
een boost geven zodat wij met vertrouwen het jaar tegemoet zien. Bovendien 
zetten de uitzonderlijke CUPRA-resultaten voor het eerste kwartaal ons ertoe 
aan om de aanwezigheid van het merk in Europa en in strategische regio’s 
zoals Noord-Afrika en Latijns-Amerika te blijven versterken.”

Tijdens de eerste drie maanden van 2019 waren Duitsland, het VK en Algerije de 
drijvende kracht achter de groeiende wereldwijde SEAT-verkoop. Spanje en Duitsland 
waren de twee belangrijkste markten met een verkoop van 29.400 voertuigen. In 
Duitsland steeg de verkoop met 16,2%, in Spanje met 6,2% hoewel het totaal aantal 
inschrijvingen in dit laatste land met ongeveer 7% afnam. SEAT is het over het eerste 
kwartaal en op het vlak van retailverkoop de grootste autobouwer op de Spaanse 
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markt. Het Spaanse bedrijf zette in Duitsland zijn beste resultaten ooit neer, net als in het 
VK, waar het 12,3% groeide en 20.600 voertuigen verkocht.

SEAT’s record vindt deels ook een verklaring in de groeicijfers van belangrijke Europese 
markten als Frankrijk (8.100, +10,5%), Italië (7.000, +12,3%), Oostenrijk (6.000, 
+20%), Zwitserland (3.400, +8,8%) en Nederland (3.000, +16,2%). In twee van de 
bovenstaande markten, Oostenrijk en Zwitserland, haalde het Spaanse automerk zijn 
beste resultaten voor een eerste kwartaal ooit. 

Daarnaast is Algerije een van de landen waar de SEAT-verkoop het sterkste toenam in 
vergelijking met het eerste kwartaal van 2018. Goed voor een nieuw record van 10.000 
verkochte wagens (+38,8%). Tot slot boekt SEAT ook in Mexico vooruitgang (+6,2%), een 
land dat met 6.400 verkochte voertuigen een van de belangrijkste markten voor SEAT 
blijft.

SEAT is de enige constructeur die in Spanje wagens ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en commercialiseert. 
De multinational, die deel uitmaakt van de Volkswagen-groep, heeft zijn hoofdzetel in Martorell 
(Barcelona) en exporteert ruim 80% van zijn wagens naar meer dan 80 verschillende landen op de 
5 continenten. In 2017 liet SEAT een nettowinst van 281 miljoen euro optekenen, verkocht het bijna 
470.000 auto’s en haalde het een recordomzet van meer dan 9,5 miljard euro. 

De SEAT-groep stelt meer dan 15.000 personen te werk en beschikt over drie productiecentra in 
Barcelona, El Prat de Llobregat en Martorell, waar onder andere de bijzonder succesvolle Ibiza, Arona 
en Leon worden gebouwd. Verder bouwt SEAT de Ateca en Toledo in Tsjechië, de Alhambra in Portugal 
en de Mii in Slovakije. 

SEAT beschikt eveneens over een Technical Center, een kenniscentrum met ca. 1.000 ingenieurs die 
de drijvende kracht vormen achter de innovaties van de grootste Spaanse investeerder in Onderzoek 
en Ontwikkeling. SEAT gebruikt vandaag al de nieuwste technologie op het vlak van connectiviteit in 
zijn voertuigen en werkt aan de globale digitalisering van de onderneming, ter ondersteuning van de 
mobiliteit van de toekomst.


