Hola!
SEAT S.A., Grupa Volkswagen, PowerCo wraz z Future: partnerzy projektu
Fast Forward akceptują uchwałę PERTE VEC
Historyczna inwestycja o wartości 10 miliardów euro w celu przekształcenia Hiszpanii w europejski
ośrodek mobilności elektrycznej nabiera tempa. Prezes SEAT S.A., Wayne Griffiths w oficjalnym
oświadczeniu dotyczącym przyjęcia uchwały PERTE VEC podkreśla, że to pierwszy krok do
opracowania konkretnych rozwiązań ambitnego planu elektryfikacji.
- Dzisiaj jest historyczny dzień dla nas wszystkich, ponieważ podejmujemy strategiczny krok. SEAT S.A.,
Grupa Volkswagen, PowerCo i Future, partnerzy Fast Forward, zaakceptowali rezolucję PERTE VEC i
razem zainwestujemy w Hiszpanii 10 miliardów euro – podkreśla Wayne Griffiths, Prezes SEAT S.A.
Plan zakłada, że SEAT S.A. będzie prowadził rozwój pojazdów opartych na platformie Small BEV dla
Grupy Volkswagen. Projekt ten zdemokratyzuje dostęp do zrównoważonej mobilności w Europie dzięki
samochodom elektrycznym wyprodukowanym w Hiszpanii. Grupa Volkswagen zobowiązuje się także
do zelektryfikowania fabryk w Martorell i Pampeluna. Ponadto Hiszpania będzie miała swoją pierwszą
fabrykę akumulatorów w Sagunto (Walencja) dzięki współpracy z PowerCo.
- 70 lat temu SEAT upowszechnił motoryzację w Hiszpanii, teraz wprowadzimy kraj w erę elektryfikacji.
Ten plan przyspieszy transformację hiszpańskiego przemysłu motoryzacyjnego i pomoże stworzyć
tysiące nowych miejsc pracy oraz utrzymać konkurencyjność kraju. Przyjęcie uchwały PERTE przez
Grupę Volkswagen i SEAT-a jest oznaką naszego silnego zaangażowania w elektryfikację Europy.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy umożliwili powodzenie tego planu. Szczególnie za
współpracę z administracją publiczną – dodaje Wayne Griffiths.
SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a
międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80%
produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574
100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.
Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie,
El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon.
Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.
SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania
SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów.
Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces
cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.
Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających
klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny
showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który
przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne
narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online
zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych
salonach marki.
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