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Mercedes Car Group behaalt in mei wereldwijd hogere afzet
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Uitleveringen van het merk Mercedes-Benz stijgen in mei met 
             22 procent naar 101.800 stuks
Succesvolle start GL-Klasse in de VS
Positieve ontwikkelingen voor M- en S-Klasse in Nederland
Start nieuwe generatie E-Klasse in Europa op 10 juni



De afzet van de Mercedes Car Group is in mei 2006 met 17 procent duidelijk gestegen naar het recordaantal van 112.700 personenwagens (5/2005: 96.700). Aan het einde van de eerste vijf maanden van 2006 liggen de verkopen van de merken Mercedes-Benz, Maybach en smart met 508.500 eenheden (5/2005: 465.400) negen procent boven het niveau van dezelfde periode in 2005.

De afzet het merk Mercedes-Benz steeg in mei met 22 procent naar het recordniveau van 101.800 stuks (5/2005 83.600). Per mei leverde Mercedes-Benz wereldwijd 459.100 (5/2005: 402.400) auto's aan klanten uit, 9 procent meer dan in het afgelopen jaar. 

De groei is te danken aan de zeer positieve ontwikkeling in alle regionen: in West-Europa steeg de afzet van Mercedes-Benz met 25 procent naar 62.400 eenheden. Van de Europese markten deed Duitsland het met een stijging van 23 procent naar 29.800 Mercedes-Benz personenwagens erg goed. In de VS werd met een verkoopstijging van 21 procent naar 21.600 personenwagens wederom een record geboekt. In de regio Azië/Pacific stegen de uitleveringen aan klanten met 12 procent naar het topniveau van 10.200 stuks. In Nederland registreerde Mercedes-Benz in de periode januari t/m mei 2006 6,5% meer auto's dan in de vergelijkbare periode in 2005. In de maand mei bedroeg het aantal registraties van Mercedes-Benz voertuigen zelfs 14,8% meer dan in mei 2005. 

In de verslagperiode januari t/m mei 2006 waren met name de B-Klasse met 1.249 registraties, de M-Klasse met 661 registraties (+ 314%) en de S-Klasse met 414 registraties (+279%) zeer succesvol.

Met een afzetrecord van 8.200 eenheden heeft de nieuwe S-Klasse haar positie als meest verkochte luxe limousine ter wereld verstevigd. Sinds het begin van het jaar werden 40.700 S-Klasse limousines uitgeleverd. 

Ook de nieuwe M-Klasse bevindt zich nog steeds op een succesvolle koers. In mei werden wereldwijd 9.500 eenheden van deze premium off-roader verkocht. In het SUV-segment wordt het aanbod van Mercedes-Benz uitgebreid met de nieuwe GL-Klasse. De verkoop van deze luxe full size SUV is in april in de VS succesvol van start gegaan en inmiddels zijn al 3.100 voertuigen aan klanten uitgeleverd. Vanaf september is de nieuwe GL-Klasse ook in Europa leverbaar.

Nieuwe impulsen worden van de nieuwe generatie E-Klasse verwacht, die vanaf 10 juni in Europa en een paar weken later in de VS in de Mercedes-Benz showroom zal staan. De E-Klasse zet met nieuwe motoren, toonaangevende veiligheidsfeatures en ultramoderne verlichtingstechniek de trend in het segment van de hogere klasse personenwagens.

Van smart werden in mei 2006 wereldwijd 10.900 voertuigen aan klanten uitgeleverd. Per mei lag de afzet op 49.400 eenheden.

 
Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl  
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