
 

Informacja prasowa 

 

STRONA 1 Z  4 

 

Grupa Volkswagen dostarczyła w pierwszym kwartale 
2022 roku o 65 procent więcej aut w pełni 
elektrycznych niż rok wcześniej  

Wolfsburg/Poznań, 15 kwietnia 2022 – Grupa Volkswagen kontynuuje swoją globalną 

elektryczną ofensywę; w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła dostawy samochodów z 

takim napędem o 65 procent. Mimo problemów z dostawami półprzewodników i wiązek 

przewodów do końca marca do odbiorców trafiło 99 100 elektrycznych aut, podczas gdy rok 

wcześniej było to 60 000 samochodów. Największy wzrost odnotowano w Chinach, gdzie aż 

28 800 klientów odebrało elektryczne samochody, wyprodukowane przez marki Grupy 

Volkswagen – to ponad czterokrotnie więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku. 

 

Pod względem dostaw w podziale na regiony po pierwszym kwartale 2022 roku wciąż na pierwszym miejscu 

jest Europa, z wynikiem 58 400 samochodów (to przekłada się na udział na poziomie 59 procent). W Stanach 

Zjednoczonych Grupa Volkswagen dostarczyła do klientów ponad 7900 aut elektrycznych, czyli ok. 8 procent 

łącznych dostaw na świecie. W Chinach udało się uzyskać wynik ponad czterokrotnie lepszy niż w pierwszym 

kwartale 2021 roku – 28 800 aut, co stanowi 29 procent wszystkich dostaw aut elektrycznych Grupy 

Volkswagen. 

 

• Mimo problemów z dostawami półprzewodników i wiązek przewodów, od 
początku roku do końca marca Grupa Volkswagen dostarczyła 99 100 w pełni 
elektrycznych samochodów (Q1 2021: 60 000) 

• Ogromny popyt: bank zamówień na pojazdy w pełni elektryczne tylko w samej 
Europie Zachodniej sięga 300 000 samochodów 

• Dostawy samochodów elektrycznych w Chinach zwiększyły się ponad 
czterokrotnie – z 6200 w pierwszym kwartale 2021 roku do 28 800 obecnie 

• „Popyt na samochody elektryczne jest bardzo wysoki na całym świecie, a nasze 
portfele zamówień są pełne. Wzrost dostaw aut z takim napędem mógłby być 
większy, gdyby nie problemy z dostępnością komponentów. Liczymy na to, że 
kolejne atrakcyjne modele i sukcesywna poprawa sytuacji w branży 
półprzewodników zapewnią nam dodatkowy impuls w nadchodzących 
miesiącach. Chcemy, by auta elektryczne stanowiły 7-8 procent naszej 
sprzedaży w 2022 roku” – powiedziała Hildegard Wortmann, członek zarządu 
Grupy Volkswagen, odpowiedzialna za sprzedaż  
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Do końca marca marka Volkswagen dostarczyła do klientów 53 400 aut elektrycznych (54 procent wszystkich 

dostaw Grupy). Kolejne miejsca zajmują Audi z wynikiem 24 200 samochodów (24 procent), Porsche z 

rezultatem 9500 aut (10 procent), SKODA (8800 aut, 9 procent) oraz SEAT/CUPRA z dostawami na poziomie 

2200 pojazdów (2 procent). 

  

Top 5 elektrycznych modeli Grupy Volkswagen w pierwszym kwartale 2022 roku: 

 

– Volkswagen ID.4 – 30 300 szt. 

– Volkswagen ID.3 – 13 000 szt. 

– Audi Q4 e-tron (razem z wersją Sportback) – 10 700 szt. 

– Audi e-tron (razem z wersję Sportback) – 10 300 szt. 

– Porsche Taycan (razem z Cross Turismo) – 9500 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Volkswagen – dostawy w pełni elektrycznych aut do klientów 
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Dostawy do klientów na 

poszczególnych rynkach 

I kwartał  

2022 

I kwartał 

2021 

Zmiana  

(%) 

Europa 58 400 43 800 +33,5 

USA 7900 6800 +16,2 

 Chiny 28 800 6200 +360,5 

Reszta świata 4000 3100 +26,9 

Globalnie 99 100 60 000 +65,2 

 

 

Dostawy do klientów  

w podziale na marki 

I kwartał  

2022 

I kwartał 

2021 

Zmiana  

(%) 

Marki wolumenowe 65 100 36 100 +80,5 

     Volkswagen Samochody  

     Osobowe 
53 400 30 700 +73,7 

     SKODA 8800 2500 +259,7 

     SEAT/CUPRA 2200 2200 -1,4 

     Volkswagen Samochody  

     Dostawcze 
700 700 +7,3 

Marki premium 24 200 14 600 +66,2 

     Audi 24 200 14 600 +66,2 

     Lamborghini/Bentley  -   -   -  

Marki sportowe 9500 9100 +4,4 

     Porsche 9500 9100 +4,4 

TRATON 200 200 +7,0 

     MAN 200 200 +7,0 

     Scania  -   -   -  

     Navistar  -   -   -  

Grupa Volkswagen (razem) 99 100 60 000 +65,2 
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O Grupie Volkswagen: 

Grupa Volkswagen z siedzibą w Wolfsburgu jest jednym z wiodących na świecie producentów aut i największym 

producentem samochodów w Europie. W skład Grupy wchodzi dziesięć marek z siedmiu europejskich krajów: 

Volkswagen Samochody Osobowe, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati i Volkswagen 

Samochody Dostawcze. Oferta samochodów osobowych obejmuje zarówno auta małe, jak i luksusowe. Ducati 

oferuje motocykle. W sektorze samochodów dostawczych i ciężarowych Grupa ma bardzo szeroką gamę produktów 

– od pickupów, przez autobusy aż po duże ciężarówki. Każdego dnia 672 800 pracowników na całym świecie zajmuje 

się usługami związanymi z pojazdami lub pracuje w innych obszarach działalności. Grupa Volkswagen sprzedaje 

swoje samochody w 153 krajach. 

 

W 2021 r. liczba samochodów dostarczonych klientom przez Grupę na całym świecie wyniosła 8,9 mln egzemplarzy 

(2020 r.: 9,3 mln sztuk). Przychody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły 250,2 mld euro  

(2020 r.: 222,9 mld euro). Zysk po opodatkowaniu w 2021 roku wyniósł 15,4 mld euro (2020 r.: 8,8 mld euro). 
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