
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 rok był rekordowy w historii marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe w Polsce 
 

• w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 11.192 pojazdy 
marki Volkswagen Samochody Użytkowe, o 1.986 
egzemplarzy więcej niż w 2017 roku 

• wzrost liczby rejestracji pojazdów marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe o aż 21,57 procent jest najwyższy 
wśród pierwszych ośmiu marek w tym zestawieniu 

• udział marki Volkswagen Samochody Użytkowe w rynku 
aut dostawczych zwiększył się z 11,2 procent w 2017 roku 
do 12,12 procent w roku ubiegłym 
 

Poznań, 9 stycznia 2019 r. – w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku 
zarejestrowano w Polsce 11.192 nowe auta marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe, co oznacza wzrost o 21,57 procent w 
porównaniu z wynikiem uzyskanym w 2017 roku. Z 1.173 pojazdów 
dostawczych Volkswagena dostarczonych w grudniu aż 1.083 
zarejestrowały firmy, co w ostatnim miesiącu ubiegłego roku 
zapewniło marce pierwsze miejsce w tej klasyfikacji. 
 
W ubiegłym roku wszystkie modele marki Volkswagen Samochody 
Użytkowe cieszyły się większą popularnością niż w 2017 roku. 
Bestsellerem marki był Caddy, którego zarejestrowano 4.037 
egzemplarzy (+13,62 procent). Drugi najczęściej rejestrowany model to 
seria T (3.835 sztuk, +6,44 procent). Największy wzrost rejestracji – o 
69,05 procent – odnotował nowy Crafter (2.889 egzemplarzy), którego 
zarejestrowano o 1.180 sztuk więcej niż w 2017 roku. Drugi najwyższy 
procentowy przyrost liczby rejestracji – o 26,39 procent – uzyskał pick-up 
Amarok (wzrost rejestracji o 90 sztuk, do 431 samochodów). 
 
Polska jest bardzo ważnym krajem dla marki Volkswagen Samochody 
Użytkowe zarówno pod względem sprzedaży, jak i produkcji. Modele – 
Caddy oraz Crafter są produkowane wyłącznie w naszym kraju, w 
zakładach Volkswagen Poznań, skąd trafiają na rynki całego świata. 
 
Zestawienie liczby rejestracji w 2018 roku według modeli: 
4.037 samochodów Caddy (+13,62%, 484 sztuki więcej niż w 2017 roku) 
3.835 samochodów serii T (+6,44%, 232 sztuki więcej niż w 2017 roku) 
2.889 samochodów Crafter (+69,05%, 1.180 sztuk więcej niż w 2017 roku) 
   431 samochodów Amarok (+26,39%, 90 sztuk więcej niż w 2017 roku) 
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O marce Volkswagen Samochody Użytkowe: 

Volkswagen Samochody Użytkowe (VWU) – jako samodzielna marka koncernu 
Volkswagen – odpowiedzialna jest za rozwój, produkcję i sprzedaż lekkich 
samochodów dostawczych; produkuje modele Caddy, Transporter, Crafter i 
Amarok. VWU wsłuchując się̨ w potrzeby klientów konstruuje samochody 
dostosowane do ich potrzeb oraz odpowiednie rozwiązania z zakresu telematyki i 
logistyki, stosując zasady ochrony zasobów przy uzyskaniu jak największej 
efektywności. W 2017 roku marka dostarczyła 498.000 lekkich aut dostawczych 
wyprodukowanych w fabrykach w Hanowerze (D), Poznaniu (PL), Wrześni (PL) 
oraz w Pacheco (ARG). Volkswagen Samochody użytkowe zatrudnia ponad 
21.000 pracowników na całym świecie. 


