
 

 
Hvilken bil er den billigste blandt de mest solgte 

biler i 2018? 

 
Segment J - SUV 
Dette segment stod, ifølge De Danske Bilimportører, for 26% af det samlede bilsalg i 2018. I                

alt blev der registreret 56.999 SUV’er i 2018. Dette er en stigning på ca. 40% procent siden                 

2017, hvor der kun blev solgt 40.780 SUV’er, og segmentet også kun stod for 18% af det                 

samlede bilsalg. 

 

SUV 
Antal 
solgte Indkøbspris 

Udbetaling 20% 
(billån) 

Månedlig ydelse 
(billån) Brændstofforbrug Bilforsikring 

Grøn 
ejerafgift Serviceaftale 

Totalpris 
første år 

Nissan Qashqai 7.742 kr 249.990 kr 49.998 kr 32.244 kr 11.288 kr 4.084 kr 4.240 kr 3.360 kr 105.214 

Renault Captur 2.950 kr 166.990 kr 33.398 kr 22.140 kr 8.765 kr 3.594 kr 2.380 kr 3.240 kr 73.517 

Peugeot 2008 2.872 kr 204.990 kr 40.998 kr 26.760 kr 9.745 kr 3.769 kr 3.020 kr 2.748 kr 87.040 

Volkswagen 
Tiguan 2.781 kr 347.996 kr 69.599 kr 44.184 kr 11.128 kr 4.291 kr 4.240 kr 2.628 kr 136.070 

Peugeot 3008 2.664 kr 288.990 kr 57.798 kr 36.996 kr 10.322 kr 4.699 kr 3.640 kr 2.748 kr 116.203 

 
 
Segment B - Minibil 
Dette segment stod, ifølge De Danske Bilimportører, for 24% af det samlede bilsalg i 2018. I                

alt blev der registreret 51.539 minibiler i 2018. Dette er et fald på ca. 7% procent siden 2017,                  

hvor der blev solgt 55.336 minibiler, og segmentet også stod for 25% af det samlede bilsalg. 

 

Minibiler 
Antal 
solgte Indkøbspris 

Udbetaling 20% 
(billån) 

Månedlig ydelse 
(billån) Brændstofforbrug Bilforsikring 

Grøn 
ejerafgift Serviceaftale 

Totalpris 
første år 

Peugeot 208 8.800 kr 164.990 kr 32.998 kr 21.888 kr 9.122 kr 3.367 kr 2.380 kr 2.748 kr 72.503 

Volkswagen 
Polo 5.458 kr 169.194 kr 33.839 kr 22.404 kr 9.122 kr 3.382 kr 2.380 kr 2.388 kr 73.515 

Citroën C3 5.163 kr 124.990 kr 24.998 kr 17.004 kr 8.765 kr 3.307 kr 2.380 kr 2.748 kr 59.202 

Toyota Yaris 5.015 kr 124.900 kr 24.980 kr 16.992 kr 9.930 kr 3.276 kr 3.020 kr 3.816 kr 62.014 

Renault Ny Clio 4.431 kr 128.990 kr 25.798 kr 17.496 kr 8.172 kr 3.351 kr 1.780 kr 4.620 kr 61.217 

 

  



 

Segment C - Mellemklassebiler 
Dette segment stod, ifølge De Danske Bilimportører, for 19% af det samlede bilsalg i 2018. I                

alt blev der registreret 40.643 mellemklassebiler i 2018. Til sammenligning stod dette for             

samme andel i 2017, nemlig 19%. I 2017 blev der solgt 41.835 mellemklassebiler, og dette               

segment har derved en meget stabil udvikling med et lille fald på ca. 3%. 
 
 

Mellemklasse
biler 

Antal 
solgte Indkøbspris 

Udbetaling 20% 
(billån) 

Månedlig ydelse 
(billån) Brændstofforbrug Bilforsikring 

Grøn 
ejerafgift Serviceaftale 

Totalpris 
første år 

Volkswagen 
Golf 6.209 kr 220.596 kr 44.119 kr 28.668 kr 8.864 kr 3.625 kr 2.380 kr 2.628 kr 90.285 

Skoda Octavia 4.230 kr 233.800 kr 46.760 kr 30.276 kr 8.966 kr 4.006 kr 2.380 kr 2.628 kr 95.016 

Peugeot 308 3.394 kr 259.990 kr 51.998 kr 33.468 kr 9.745 kr 4.197 kr 3.020 kr 2.748 kr 105.176 

Mercedes-Benz 
A-klasse 2.839 kr 296.098 kr 59.220 kr 37.860 kr 9.745 kr 4.322 kr 3.020 kr 3.468 kr 117.635 

Ford Focus 2.702 kr 198.785 kr 39.757 kr 26.016 kr 8.765 kr 6.053 kr 2.380 kr 3.708 kr 86.679 

 
 

 
Kilder 
 
Antal solgte biler - De Danske Bilimportører  

● Der er ved hjælp af statistikker fra De Danske Bilimportører valgt de tre segmenter,              

der stod for størstedelen af solgte biler i 2018. Derefter er de fem mest solgte biler i                 

disse tre segmenter udvalgt. 

 

Indkøbspris - Bilforhandlerne 

● Der er i alle tilfælde taget udgangspunkt i den billigste version af den pågældende bil.               

Yderligere er priserne uden ekstraudstyr, og der er så vidt muligt valgt en bil, der               

kører på benzin frem for diesel. 

 

Bilforsikring - Forsikringsguiden  

● Bilforsikring forudsætter følgende: 35 årig, bor i København, har ingen tidligere           

skader, kører 15.000 km om året samt en selvrisiko på 5.000 kr. Forsikringen             

inkluderer ligeså en kaskoforsikring. 

 

Billån - Santander Consumer Bank 

● Billånet forudsætter en udbetaling på 20% af bilens pris, og tilbagebetales over en             

periode på 96 måneder for alle bilerne. 

https://www.bilimp.dk/Nyhed?id=5985
http://forsikringsguiden.dk/#!/bilforsikring/nummerplade
https://santanderconsumer.dk/bil-og-fritid/


 

 

Serviceaftale - Bilforhandlerne  

● Serviceaftalerne er fundet hos bilforhandleren, som forudsætter en binding på 36           

måneder med maksimalt 15.000 kørte km om året. 

 

Grøn ejerafgift - Skattestyrelsen  

● Den grønne ejerafgift er fundet ved at benytte skattestyrelsens beregner. Km pr. liter             

for de enkelte biler er fundet hos bilforhandlerne i den pågældendes bils            

specifikationer. 

 

Brændstofforbrug - Q8 & Bilforhandlere  

● Benzinpriserne er fundet via Q8, der til dagligt opdaterer gennemsnitsprisen på           

benzin og diesel. Priserne er taget d. 16/01-19. Derudover er km pr. liter for de               

enkelte biler, som tidligere nævnt, fundet hos bilforhandlerne. 

 

 

 

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=4052
https://www.q8.dk/priser/prislister/

