
A következő időszakban fél-
évente egy vadonatúj modellt 
mutat be a Skoda, hogy az 
elkövetkező hét évben meg-
duplázza eladásait. A Citigo 
városi mini mellett egy új egy-
terűt, nagyobb SUV-ot és az 
Octaviánál kisebb kompaktot 
mutat majd be a Volkswagen 
cseh leányvállalata.

A frissen leleplezett Citigo 
csak az első modell a 
Skoda eljövendő offen

zívájában, amelynek célja, hogy 
a tavalyi 762 600 darabról 2018
ra 1,5 millió autóra növeljék 
az eladásokat. A Volkswagen 
cseh leányvállalatának terveiről 
Eckhard Scholz technikai vezető 
nyilatkozott. A Yeti sikerének kö
szönhetően egy nagyobb Skoda 
SUV jön, amely fontos szerepet 
kap majd a gyártó kínai terjesz
kedésében, de Európában is nagy 
keresletre számíthat a Yetinél na
gyobb szabadidőautó. Továbbá 

egy nagyobb, hagyományos egy
terű érkezik az elkövetkező évek
ben, amely a Volkswagen Touran 
vagy a nagyobb Sharan átalakí
tott változata lesz, így nagytest
vért kap a Roomster. Kompakt 
kínálatát is alaposan átalakítja 
a Skoda. A sorozatgyártáshoz 
közeli MissionL tanulmányautó 
végleges változatát – amely akár 
a Rapide nevet kaphatja – az 
Octavia alá pozícionálják majd, 
így árban a Fabia és az Octavia 
között lesz. A márciusban bemu
tatott VisionD a MissionL csa
pott hátú változataként jön, így 
a Golfosztályban is lesz teljes 
értékű típusa a Skodának.

Az új modellek mellett jövő
re bemutatkozik a frissített Su
perb, valamint 2012 végén vagy 
2013 elején jön a harmadik 
generációs Octavia, amely na
gyobb lesz a jelenlegi modell
nél, hogy ne legyen házon belü
li konkurense a MissionL széria
érett változatának. 

Skoda Citigo. Nem állnak meg ennyinél

Az új Range Rover Evoque. Bukarestben is látható lesz
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SpOrtOSAbb, mint Az Up! VAgy A CitigO

Itt van a Seat Up!-ja, a Mii

Új kOmpAkt, nAgyObb egyterű éS SUV jön A SkOdától

Újszülöttek hat hónapra

A Volkswagen Up! és a Skoda 
Citigo után a konszerntárs Seat 
is bemutatta miniautóját, ame-
lyet mii névre kereszteltek a 
spanyolok.  

Ugyanarra az alapra épül a 
Mii, mint két társa, csak 
pár kasztnielem különbö

zik rajta. A közös tervezés, alkatrész
használat és gyártás természetesen a 
költségek alacsonyan tartása miatt 
szükséges – írja az a5.hu. A Seat au
tója mégis picit különbözik a két 
másiktól, a márkától megszokott 
sportosabb hangulat jellemzi az 
autó orrát. A sziluett azonos a 
Skodáéval, míg a hátsó traktusban 
is csak a lámpatestek beosztása és 
a jelvény különbözik. A belsőben 

már sokkal kisebb az eltérés, a 
konszerntársak műszerfalát kap
ja meg a Mii is, amelynek csak a 
kormánya és a váltógombja lesz 
egyedi. A parányi motorháztető 
alatt egy egyliteres háromhenge
res benzinmotor dolgozik majd 
kétféle motorteljesítménnyel. A 
gyengébbik 60, míg az erősebb 
75 lovas lesz. Később érkezik egy 
Ecomotive csomag is az autóhoz, 
a takarékosabb változat startstop 
és fékenergiavisszanyerő rend
szert kap. Alapáron manuális 
váltó jár a spanyol újdonsághoz, 
de rendelni lehet majd hozzá 
robotizált manuális egységet is. 
Az autó már tavasszal vásárolha
tó lesz, míg az ötajtós változatára 
2012 végéig várni kell.

közel egy évtizedes kihagyás 
után ismét megszervezik a bu-
karesti Autószalont (SAb): a 
rendezvény ünnepélyes megnyi-
tójára ma kerül sor a romaero 
băneasa területén. 

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Mintegy tíz évvel ezelőtt 
szervezte meg a Bukaresti 
Autószalont a Premium 

Expo cég, majd annak helyét át
vette az importőrök által meg
szervezett Bukaresti Nemzetközi 
Autószalon (SIAB). Ezt legutóbb 
2007ben tartották meg, a főváros 
közvetlen szomszédságában lévő 
Otopeni településen, az egykori 
Metro nagyáruház területén. Utó
lag a finanszírozás lehetőségének 
beszűkülése, valamint a hazai au

tópiac válságos helyzetbe kerülése 
miatt ezt nem szervezhették meg. 
2009ben ugyan kezdeményezték, 
de aztán mégis lemondtak a meg
tartásáról. Most visszatér a SAB, de 
annak megszervezésében már nem 
vesznek részt az importőrök, és jel
legében is más lesz, mint egy nem
zetközi autószalon. 

A Romaero Băneasa területén 
közel 14 000 m2t foglal el a sza
lon, ebből a csarnokokban 7000 
m2et, és összesen tíz stand lesz 
– méreteit tekintve tehát szerény 
lesz a mostani rendezvény.

A szervezők oly módon kíván
ják színessé tenni a szalont, hogy 
autós kellékeket, autóápolási áru
cikkeket is felvonultatnak. A ki
állítók között van a Romcar Mo
tors (Ford), az MC Distribution 
(Mitsubishi), a Hyundai Motor, 
az AutoClass (Mercedes), a Brit 
Motor AG (Land Rover és Jagu
ar) stb. A szervezők arról is biz
tosították az érdeklődőket, hogy 
hazai viszonylatban premierként 
lesz bemutatva a Range Rover 
Evoque, a Mercedes Benz ML és a 
BClass. A ma megnyíló kiállítás 
vasárnap este zárul.
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Régi-új autószalon Bukarestben
A kiállítók között van a 
Romcar Motors (Ford), 
az MC Distribution 
(Mitsubishi), a Hyundai 
Motor, az AutoClass 
(Mercedes) vagy a Brit 
Motor AG (Land Rover 
és Jaguar).


