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Nyugaton jól megy
nálunk még
hátrány a Dacia
márkanév

A Renault elsõ alkalommal nevezett ki magyar leányvállalata, a
Renault Hungária Kft. élére magyar szakembert. Maróthy Miklós olyan három év után vette át
a cég vezetését január elején,
amely alatt a francia márka egyre kevesebb jármûvet értékesített hazánkban, noha a Clio elnyerte az Év Autója 2006 címet.
A szakmában elsõsorban az
utóbbi három esztendõ külföldi
ügyvezetõ igazgatójának tulajdonították a Renault magyarországi zuhanórepülését, a múltról azonban az ezen idõszakot
Horvátországban
töltött
Maróthy Miklós nem beszél.
Ezzel szemben idézi a társaság
rövid távú célkitûzését, amely
szerint jövõre a 2006-ban elért
2,434 milliós szintnél 800 ezerrel több személy- és haszonjármû eladását tervezik világszerte. A magyar piacon pedig ezekben a kategóriákban 15-16 ezer
Renault, valamint Dacia értékesítése a terv.
Tavaly összesen 10 386 gépkocsit – köztük 2027 kishaszonjármûvet – értékesített a Renault Hungária, ám az új ügyvezetõ igazgató szerint – hacsak nem lesz gazdasági összeomlás – teljesíthetõ a terv.
A Dacia-eladások csökkenésérõl Maróthy elmondta: Nyugat-Európában olyan jól megy a
Renault név alatt forgalmazott
Dacia, hogy alig tudják kielégíteni az igényeket. Nálunk azonban ez a márkanév hátránynak
számít.
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Feltérképezik az értékeket
MÁRKÁS VERSENY I.
Az elsõ héten már tizennégy csapat jelentkezett –
fele márkakereskedõ – az I.
Somogy Trophy programjára. A megye értékeit feltérképezõ látványos program
úticélja a Balaton-part.

Alig egy hónapja, hogy lezajlott
az I. Kaposvár Trophy hagyományteremtõ programja, máris
lendületet vett a „somogyi testvér” szervezése. Kováts Csaba a
Top-Túra-Team vezetõje az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokról elmondta: a kezdeményezést felkarolta a megyei önkormányzat és
a rendõr-fõkapitányság, a somogyi múzeumok igazgatósága és a
Balatoni Fejlesztési Tanács.
– Az I. Somogy Trophyval is
hagyományt kívánunk teremteni, Somogyország egy-egy térségét járva be – mutat a térképre
Kováts Csaba. – Az elsõ, szeptember 5-7. közötti program
úticélja Belsõ-Somogy északi
része, a Balatoni déli-part, amivel az utószezont szeretnénk
színesebbé, tartalmasabbá tenni. A helyszínekrõl és idõpontokról a Trophy Magazinban
adunk tájékoztatást.
Ötven autó – fele-fele arányban magán és szponzori, illetve
márkakereskedõi nevezéssel –
indul a versenyen, négy-négy
fõs állandó összetételû csapattal.
– A sajtótájékoztatónk óta eltelt egy hétben tizennégy nevezés érkezett, fele a márkakereskedõktõl – mondja a szervezõ. –
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Somogy Trophy: ötven autóval a Balaton-parton

HÍRSÁV

FIAT a top 5-ben, a Golf
továbbra is listavezető

JATO DYNAMICS, a világ vezetõ autóipari piaci adatés információ szállítója havi jelentése szerint 2008
januárban az európai új
autó piac 1.7%-kal csökkent a tavalyi év azonos
idõszakához képest. Az
össz eladott darabszám
1,272,243 volt. A Volkswagen az erõs kezdésnek köszönhetõen sikerrel tartja
vezetõ márkapozícióját Európában 127,350 db-s
összeladással.A VW mögött a Ford, az Opel/Vauxhall, a Renault és a Fiat sorakozik a top 5-ben.

Százharminc ezer
pickupot hívnak vissza
Az elsõ úticél a Balaton-part, mutatja Kováts Csaba. A résztvevõket fonyódligeti retróhangulatban szállásolják el

Egymilliós összdíjazás vitorlástanfolyammal és intézményes jótékonyság

mezõnyére
a helyszínhez kapcsolódóan
több mint 1 millió forint összértékû díjazás vár. A 3. díj
már megvan: négy csapattag
egy hetes intenzív hajóvezetõi

I. SOMOGY TROPHY

Együttmûködésükre jellemzõ,
hogy a Karg Auto kezdeményezte: a képviseletek egy-egy hetes
autóhasználattal segítsék a
szervezõk munkáját, és ehhez
már többen csatlakoztak.
Az I. Somogy Trophy versenyközpontja a Fonyódligeti Gyermektábor lesz, a retróérzést

tanfolyama vizsgával, a balatonboglári Karsai Vitorlás Iskola felajánlásaként.
A SZERVEZÕK most is figyelnek
a rászorulókra: a verseny terü- intézményt segítenek jótékonyletén egy megyei önkormányzati sági programjuk bevételébõl.

nosztalgiaprogramokkal erõsítve. A verseny résztvevõi napi
100-150 kilométert tesznek meg
a déli-part kulturális, történelmi
és gasztronómai nevezetességeit érintve.
– A közlekedés biztonsága és
a szabályok betartása ismét a
legfontosabb üzeneteink egyike,

erre a megyei fõkapitányság segítségével kiemelten ügyelünk
– emeli ki Kováts Csaba.
A versenyen szigorúan betartják a nevezési és csapatöszszeállítási kiírásokat, és egységes pontozási rendszert alakíta▲
nak ki.
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A LÉGZSÁKOKAT VEZÉRLÕ

szoftver lehetséges meghibásodása miatt közel 130
ezer Navarát hív vissza a
Nissan. Minden olyan jármûvet érint amelyet 2005.
január 3. és 2007 május
31. között gyártottak.

Értékesítési rekorddal
büszkélkedik a Skoda

A ŠKODA 2007-BEN világszerte 630.032 autót értékesített, ami 14,6 százalékos növekedést jelent az
elõzõ évhez képest, egyben a vállalat történetének
legjobb eredménye. A legerõsebb keresletet felmutató régióban, Nyugat-Európában, 327.222 jármûvet
szállítottak ki

