
Kevesebb személyautót értékesí-
tett idén a többek között a Daciát 
is forgalmazó Renault Commercial 
Roumanie, ettől függetlenül sike-
rült növelnie piaci részesedését. 
Igazi sikert a Skoda Octavia köny-
velhet el: ott az új Tour, illetve 
a ráncfelvarrott II-es több mint 
2000 vásárlót vonzott csak az 
idén, a dobogó tetejére röpítve a 
mlada boleslavi gyár Romániában 
értékesített termékét.
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Az utóbbi évek során az el-
adott import személygép-
kocsik rangsorában első 

ízben került vezető helyre egy 
15 ezer eurónál drágább jármű: a 
Skoda Octavia. Abból az első félév 
során több mint 2000 darabot ad-
tak el. A trónfosztott, az olcsóbb, 
10 000-nél kevesebbe kerülő a Re-
nault Clio volt. Abból az első félév 
folyamán közel 1600-at adtak el, 
40 százalékkal kevesebbet, mint a 
megelőző esztendő azonos idősza-
kában.

A dolgok ilyenszerű alakulá-
sából viszont helytelen lenne azt 
a következtetést levonni, hogy a 
Renault vesztett a piaci részesedés 
tekintetében is. Az 7,6 százalé-
kos volt, ugyanolyan arányú, mint 
2010-ben. Egyébként a Dacia-, 
Renault- és Nissan-eladásokat 

koordináló Renault Commercial 
Roumanie a piaci részesedés tekin-
tetében megőrizte vezető helyét. Mi 
több, e vonatkozásban gyarapodást 
is jegyzett: 2009-ben a piaci része-
sedése 35,9 százalékos volt, 2010-
ben 39,6, az idei esztendő első hét 
hónapjában pedig 37 százalékos.

Egyébként a cégnek Románi-
ában jelentős hálózata van, több 
mint 100 forgalmazó tartozik 
hozzá, az alkalmazottak száma 
5500, és az éves üzleti forgalom 
meghaladja a 250 millió eurót. 
Ezen belül a legjelentősebb for-
galom a Dacia tekintetében mu-
tatkozik. Abból az esztendő első 

hét hónapjában 16 764 darabot 
sikerült eladni, s a piaci részesedés 
27,4 százalékot tett ki. Az eladott 
Dacia személygépkocsik száma 
ugyan csökkent, s azt a cég képvi-
selői, akárcsak a piaci elemzők, el-
ismerik, hogy egy nagyobb vissza-
esés meggátolásában meghatározó 
szerepe volt a tavaly piacra dobott 
Dacia Dusternek. Az valósággal 
újjáélesztette a Dacia iránti érdek-
lődést, annak ellenére, hogy kiske-
reskedelmi ára közel kétszerese a 
többi Dacia-modellekének. És az 
is sikerként könyvelhető el, hogy a 
vásárlók jobbára a drágább model-
leket részesítik előnyben. A Nissan 
tekintetében az elmúlt esztendő-
ben kedvező fordulatot jelentett a 
Juke forgalmazásának megkezdése, 
amely iránt élénk érdeklődés mu-
tatkozik az idén is. Talán ennek 
köszönhető az, hogy a Nissan sze-
mélygépkocsik piaci részesedése az 
elmúlt esztendei 1,3 százalékról az 
év elejétől eltelt hét hónap során 2 
százalékra emelkedett. A Renault 
esetében, amint már arra utaltunk, 
sikerült megőrizni a nem lebecsü-
lendő 7,6 százalékos piaci részese-
dést. Ebben viszont megvolt a szere-
pe az ugyancsak tavaly piacra dobott 
könnyű teherszállítónak, a Renault 
Master furgonnak. Ebből a jármű-
ből az esztendő első hét hónapjában 
háromszor annyit adtak el, mint a 
megelőző év azonos időszakában. 

A Frankfurtban bemutatkozó 
Misson L nevű tanulmány lehet 
az új Octavia előfutára. A Skoda 
bejelentése szerint ez a koncep-
ció indítja el a márka új stílus-
irányzatát.

Két előzetes képet is közzé-
tett Misson L nevű tanul-
mányautójáról a Skoda, 

ezt a szeptember közepén kezdődő 
Frankfurti Autószalonon lepleznék 
le. A cseh márka nem csinált titkot 
abból, hogy a Misson L nagyon kö-
zel áll a szériagyártáshoz, azt viszont 
nem árulták el, hogy pontosan mi-
kortól és milyen néven kerül majd 
a szalonokba. A képeken látható 
tanulmány arányaiból valószínűsít-
hető, hogy az új Octaviát villantot-
ták meg. A Skoda közleménye sze-
rint a szériamodellt Európán kívül 
Oroszországban, Kínában és Indiá-
ban is forgalomba hozzák majd kü-
lönböző karosszéria-változatokban, 
Indiában például nem ötajtós, ha-
nem hagyományos szedán formát 
fog kapni – számol be az Origo.

A Misson L része lesz annak a 
modell-offenzívának, amit a Skoda 
nemrégiben jelentett be: a tervek 
szerint hat új modellt mutatnak be 
a következő három évben, ami azt 
jelenti, hogy félévente jelentkeznek 
valami újdonsággal. Ugyancsak am-
biciózus terveket fogalmaztak meg 

az értékesítési számokat illetően is: 
2018-ig évi 1,5 millióra szeretnék 
felpumpálni az éves értékesítésü-
ket. 2011 első felében összesen 454 

ezer autót adtak el világszerte, ami 
20 százalékos növekedésnek felel 
meg az előző év hasonló időszaká-
hoz képest.

Autósmagazin

Hirdetés

Gyártják az elektromos Octaviát

Elkezdődött az elektromos Skoda Octavia Green E Line gyártása. Első 
lépésben tíz darab készül, csak tesztcélokra. A villanyautó a kombi alapjai-
ra épül, a 26,5 kWh-s lítiumion akkumulátort a padlólemez alá építették. 
Nyolcvan lóerő a villanymotor állandó teljesítménye, de 110 lóerő leadá-
sára is képes, a legnagyobb nyomaték 270 Nm. Százra 12 másodperc alatt 
gyorsul az elektromos Octavia, végsebességét 135 km/óránál korlátozták. 
Egy feltöltéssel akár 140 kilométer is lehet az autó hatótávolsága, 40 km/
órás tempóig (a gyalogosok biztonsága érdekében) beépített zajgenerátor 
szimulálja egy hagyományos belső égésű motor hangját.
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A skoda Misson L. Népautós vonások

DACIA–RenAulT–nISSAn

Csökkent az eladás, nőtt a piaci részesedés

Új STíluSIRányzATOT vIllAnTOTT meG A SKODA

Az Octavia utódja?
Új dízelmotor 
a Qashqaiban

Az eladott Dacia sze-
mélygépkocsik száma 
ugyan csökkent, s azt 
a cég képviselői, akár-
csak a piaci elemzők, 
elismerik, hogy egy 
nagyobb visszaesés 
meggátolásában meg-
határozó szerepe volt 
a tavaly piacra dobott 
Dacia Dusternek. Az 
valósággal újjáélesz-
tette a Dacia iránti ér-
deklődést.

lecseréli a Qashqai dízelmotor-
ját a Nissan. Az eddigi kétliteres 
blokkot egy változatlan csúcs-
nyomatékú, 1,6 literes motor 
váltja.

Új dízelmotort kap a Nissan 
Qashqai és Qashqai+2, a 
kétliteres blokkot takaré-

kosabb, 1,6-os egység váltja. Ugyan 
az új motor 130 lóerős teljesítmé-
nye 20 lóerős csökkenést jelent, a 
vezetési élmény szempontjából fon-
tosabb csúcsnyomaték (320 Nm) 
nem változik, sőt 2000 helyett már 
1750-es percenkénti fordulatszám-
tól rendelkezésre áll.

Változatlan marad a végsebes-
ség is, az azonban nem derült ki a 
Nissan közleményéből, hogy az új 
motorral mennyi ideig tart a 100 
km/órás tempó elérése. Amit a ja-
pánok elárultak, hogy 50-ről 80-
ra 6,29 másodperc alatt gyorsul az 
1,6-os Qashqai, ami jobb a 2.0 dCi 
adatánál.

A fronthajtású változat eseté-
ben kerek egy literrel, 4,9 literre 
csökkent az átlagfogyasztás, a kilo-

méterenkénti szén-dioxid-kibocsá-
tás 129 gramm. Jövőre jön a start-
stop rendszerrel felszerelt változat 
4,5 literes átlagfogyasztással és 119 
grammos kilométerenkénti szén-
dioxid-kibocsátással.

Nissan Qashqai. Csökkenő étvágy


