TOYOTA CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA

Toyota na Slovensku aj v roku
2019 rastie. Mimoriadne úspechy
dosahuje hlavne u firemnej
klientely
- Medziročný nárast automobilky Toyota až
o5%
- Predaje firemným zákazníkom stúpli až
o viac ako 13 %
- Za úspechom stoja silná modelová ponuka,
rastúci záujem o hybridnú technológiu
a predaje firemným zákazníkom
21. októbra 2019
Od januára do septembra 2019 predala a zaregistrovala spoločnosť Toyota Central
Europe – Slovakia na Slovensku 4 096 vozidiel, čím získava trhový podiel takmer 5 %.
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Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tak automobilka zaznamenala
nárast až o 5,1 %.
Z celkového počtu zaregistrovaných vozidiel 4 096 tvorí až 2 116 práve firemná
klientela. Medziročný nárast v porovnaní s minulým rokom tak stúpol o viac ako 13 %
„V roku 2019 sme uviedli na Slovenský trh až 7 nových modelov, z ktorých najvýraznejší
úspech zaznamenala nová generácia modelu RAV4 a nová Toyota Corolla, ktorá sa okamžite
stala žiadaným vozidlom pre firemných zákazníkov. Nová Toyota Corolla sa zaradila na vrchol
segmentu svojím dizajnom, priestorom a vďaka novej generácii hybridného pohonu aj
spotrebou paliva a veľmi nízkymi nákladmi na prevádzku počas celého obdobia používania
vozidla. Pre firemných zákazníkov je čím ďalej dôležitejší aj dosah na životné prostredie a
hybridný pohon, v ktorom značka Toyota už viac 20 rokov dominuje v súčasnosti tým
správnym riešením.
Tento rok za prvých 9 mesiacov boli najpredávanejšími a zákazníkmi najviac
vyhľadávanými vozidlami model Yaris s počtom zaregistrovaných vozidiel 798, nasleduje
model Corolla - 871 zaregistrovaných vozidiel a prvú trojku uzatvára SUV RAV 4 - 631
zaregistrovaných vozidiel.
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