
 

Unika Saabar spreds över Europa  

Intresset var stort för de 78 unika Saabar som fanns med på KVDs samlarbilauktion som 

hölls i början av april.  Störst intresse var det runt de fåtal 9-5 Aero Sportkombi 2012 som 

fanns med. Saabarnas nya ägare finns spridda över hela Europa och flest bilar ropades hem 

av holländska och tyska Saabentusiaster. 
Auktionen av de unika Saab-bilarna avslutades den 3 april och väckte stor uppmärksamhet, 

både i Sverige och internationellt. Dyrast blev en Saab 9.5 Aero Sportkombi, där vinnande 

bud blev 364 000 kronor. Därefter placerade sig en Saab 9-4X 3.0 V6 XWD på 350 000 

kronor, följt av en Saab 9-5 2.0 TiD4 Vector Sportkombi, som såldes för 319 500 kronor. 

Det land dit flest bilar gick var Holland (23) tätt följt av Tyskland (20). Fjorton av Saabarna 

stannade i Sverige och fem gick till Finland. Resten av köparna kommer från Schweiz, 

Österike, Tjeckien, Lettland, Litauen, Norge och Polen och den totala försäljningssumman för 

auktionen hamnade på 13 miljoner kronor.  

– Vår marknadsplats har besökare från hela världen och intresset för Saab är stort, så jag är 

inte förvånad över att många bilar gick till utlandet, säger Per Blomberg, affärsområdeschef 

på KVD.  

Auktionen var den andra samlarbilauktionen med unika Saabar som KVD höll på uppdrag av 

Saab Automobiles konkursförvaltare. Den första auktionen hölls i december 2012 och även 

då var det en Saab 9.5 Sportkombi som budades upp högst. Räknar man in båda auktionerna 

finns numera ägarna till bilarna utspridda i 12 olika länder.  
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KVD, Kungälv 

För mediefrågor kring Sabb-auktionerna kontakta Dag Thyselius, informationsansvarig på 

KVD på 0735 58 31 78 eller dag.thyselius@kvd.se. För frågor om Saabs konkurs kontakta 

Hans L. Bergqvist, Partner Advokatfirman Delphi på konkurs@delphi.se eller Anne-Marie 

Pouteaux, Partner Wistrand Advokatbyrå på konkurs@wistrand.se.  

KVD är Nordens största oberoende marknadsplats för förmedling av begagnade bilar, maskiner och 

tunga fordon. Företaget grundades 1991 och driver marknadsplatserna  www.kvd.se och 

www.kvdauctions.com där förmedling av personbilar, tunga fordon och maskiner sker vid veckovisa 

nätauktioner. Varje år säljs över 22 000 personbilar och 10 000 maskiner och tunga fordon via kvd.se. 

I KVD-koncernen finns dessutom värderingsportalen www.bilpriser.se. 
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