
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Újabb autómárkával bővül az AutoWallis kiskereskedelmi portfóliója 

 

Budapest, 2022. március 21. – Tovább folytatja növekedését és bővíti a csoport által a 

kiskereskedelemben értékesített autómárkák számát az AutoWallis, miután belép a 

SsangYong hazai kiskereskedelmi piacára. A dél-koreai márkát az AutoWallis kizárólagos 

importőrként a magyar mellett három régiós piacon már képviseli, de eddig kizárólag a 

nagykereskedelemre koncentrált. A lépés jól illeszkedik a Csoport stratégiájába, melynek 

célja, hogy az akvizíciók és üzletfejlesztések mellett organikusan is tovább növekedjen, így a 

már képviselt márkákat a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt a kiskereskedelem terén is 

egyre több országban tegye elérhetővé. 

 

A magyar piacon az egyik legdinamikusabban fejlődő autómárka 

kiskereskedelmi piacára lép be az AutoWallis, miután a csoporthoz tartozó 

budapesti, Váci út 175. szám alatt található autószalonban mostantól a 

Maserati, Isuzu és BMW Premium Selection mellett a SsangYong teljes 

modellpalettája is elérhető az autóvásárlók számára. A csoport 2012 óta 

képviseli a SsangYongot, de eddig a márka gépjármű- és alkatrész kizárólagos nagykereskedelmi 

tevékenységét végezte először Magyarországon, majd Romániában, Csehországban és 

Szlovákiában. A márka sikerét és felfutását jelzi, hogy az elmúlt években a Csoport jelentősen 

növelni tudta piaci részesedését a régióban: Magyarországon 2021-ben összesen 1000 darab 

SsangYong talált gazdára, ami 15,47 százalékos növekedést jelent egy év alatt, miközben a hazai 

személyautó-piac 3,4 százalékkal csökkent*. Az AutoWallis mostani lépése jól illeszkedik a 

Csoport stratégiájába, melynek célja, hogy a vállalat az akvizíciók mellett organikusan is 

tovább növekedjen, így a már képviselt márkákat egyre több helyen tegye elérhetővé a 

kiskereskedelem terén is a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. Antal Péter, az AutoWallis 

Kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta: céljuk, hogy a Csoport által nagykereskedőként 

képviselt márkákat a lokális piaci igényeket felmérve, egyre több országban tegyék elérhetővé. Így 

az AutoWallis ismertsége és pozíciója, valamint a csoport tagjai közötti szinergiák támogatják 

egymást, fokozzák a működési hatékonyságot, ezáltal a részvényesi értéket növelik. Hozzátette, 

hogy a mostani lépéssel a SsangYong összes modellje – a Korando, a Musso és a Musso Grand, a 

Rexton, a Tivoli, valamint a Tivoli Grand – elérhetővé vált az érdeklődők számára, az értékesítés 

mellett pedig hivatalos márkaszervizpont is elérhető a helyszínen, így a Csoport szolgáltatási 

portfoliója is egy újabb márkával bővült. 

* A piaci adatokat a DataHouse szolgáltatta. 

 
AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 
az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen, továbbá 
autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját üzletfejlesztésekkel és akvizíciókkal szélesítse. Az AutoWallis Csoport 
a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, 
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és 
alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A 
Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land 
Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek 
utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis kétszer is elnyerte a Budapesti Értéktőzsde Legeken „Az év alaptőke-emelése” 
díjat (2020, 2021). www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  
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