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Wordt Polestar groter dan Tesla? 
 
[intro] 
Vooralsnog verkoopt Tesla in Nederland meer voertuigen 
dan Polestar, maar Polestar is goed op weg om net zo 
groot als Tesla te worden of misschien nog wel groter, zo 
blijkt uit onderzoek van Diks Verzekeringen. De Polestar 2 
is een rechtstreeks alternatief voor de Tesla Model 3. 

Polestar is een elektrische performance-automerk uit 
Zweden, in gemeenschappelijk eigendom van Volvo Car 
Group en Zhejiang Geely Holding.   

Polestar 2 schiet uit de startblokken 
Waar er in augustus van dit jaar nog zo’n 16 Polestars 
verkocht werden, staat de teller halverwege september al 
op 147 Polestars. Dit is nu al een stijging van meer dan 900%. 

[visual 1] 

In het aantal Tesla verkopen in de maand juli is een enorme daling te zien ten opzichte van 
juni dit jaar. Werden er in juni nog 937 Tesla’s verkocht in juli waren dit er ‘slechts’ 190. Al 
lijkt de verkoop van Tesla’s weer aan te trekken, zoals te zien is in de afgelopen twee 
maanden. 

[visual 2] 

In 2017 lanceerde Polestar op kleine schaal de Polestar 1, een hybride auto met 609 pk, 
1000 Nm en een elektrisch bereik van 124 km (WLTP) – het grootste bereik onder hybride 
auto’s.   

De Polestar 2 werd in 2019 onthuld en is de eerste volledig elektrische premium auto die in 
een grotere oplage geproduceerd wordt. Midden 2020 werd de Polestar 2 in verschillende 
markten geïntroduceerd en heeft 300kW, 660 Nm, vierwielaandrijving, een 78 kWh sterke 
accu en een range van 470 km (WLTP).  

Polestar zit niet stil en onthulde dit jaar Polestar de Precept, een visie op de toekomst van 
het merk op het gebied van duurzaamheid, digitale technologie en design. Er zijn al plannen 
om de Polestar 3 aan het portfolio toe te voegen. Dit wordt een volledig elektrische 
performance SUV.  

Polestar is dus hard op weg om een grote speler te worden op het gebied van elektrische 
auto’s.  

Lees alles over dit onderzoek op onze speciale onderzoekspagina: 
www.diks.nl/autoverzekering/onderzoek-polestar-tesla/ 

http://www.diks.nl/autoverzekering/onderzoek-polestar-tesla/


Over Diks Verzekeringen 
Diks Verzekeringen, opgericht in 1970, is sinds 1997 al actief in het online vergelijken van 
verzekeringen. Wij zijn geen verzekeraar, maar vergelijken verzekeringen. Bij ons worden 
verzekeringen onafhankelijk vergeleken op prijs én kwaliteit. Ons streven is om iedereen 
verzekerd te krijgen tegen de beste premie en voorwaarden. Daarbij maken wij verzekeren 
duidelijk, gemakkelijk en snel. 
Bij Diks vinden we persoonlijk advies en service heel belangrijk. Verzekeren moet eenvoudig 
en duidelijk zijn. Kijk voor meer info op www.diks.nl. 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Diks. 
Telefoonnummer: 06-14600637 
E-mail: marc@diks.nl 
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