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Persinformatie
 Daimler AG verkocht nog nooit zoveel bestelwagens
Datum:
22 January 2008

Afzetrecord Mercedes-Benz bestelwagens in 2007
Met een wereldwijde afzet van 289.076 bestelwagens heeft Mercedes-Benz in 2007 een absoluut record gevestigd. In vergelijking met 2006 steeg de verkoop met ruim 12,5%. Ook Nederland had een uitstekend jaar en realiseerde een groei van 27% ten opzichte van 2006.
Alle Mercedes-Benz bestelwagenmodellen in de plus
De stijging van 256.895 verkochte bestelwagens in 2006 naar 289.076 stuks in 2007 is een absoluut record. Hoewel het gehele Mercedes-Benz bestelwagenprogramma een afzetstijging liet zien, heeft de Sprinter de grootste groei doorgemaakt. Met een plus van maar liefst 179% naar 165.900 stuks was deze in Düsseldorf en Ludwigsfelde geproduceerde bestelwagen in 2007 veruit het succesvolst. De uitstekende marktacceptatie en de grote vraag naar de in 2006 geïntroduceerde Sprinter vormen de basis van dit succes. 
Van de Vito en Viano werden in 2007 maar liefst 99.270 stuks verkocht. De verkoop van de Viano is met 18% fors gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. 
De Mercedes-Benz Vario boekte de beste afzet in zes jaar. In 2007 werden 5.291 Vario’s verkocht, waarmee de Vario bewijst dat dit unieke en veelzijdige concept nog steeds uitermate populair is. 

Goede Nederlandse resultaten
Mercedes-Benz Nederland B.V. boekte in 2007 eveneens uitstekende resultaten. De totaalmarkt van het Vito en Sprinter segment steeg met ruim 29%. Mercedes-Benz deelde in deze groei en realiseerde een afzettoename van 27%. Het grootste succes werd behaald met de Sprinter. Dankzij het brede leveringsprogramma, de standaard automaat en de goede kwaliteit van de bestelwagen werd de Sprinter in 2007 marktleider in zijn segment. Daarnaast waren de Vito V6 CDI en de nieuw op de markt gebrachte Vito lines Business, Executive en Sport bijzonder populair. 
Vertrouwen voor de toekomst
Ook voor 2008 verwacht Daimler AG de stijgende lijn van het afgelopen jaar te kunnen continueren. Belangrijk nieuws in 2008 is de introductie van de Sprinter NGT met aardgasaandrijving. Daarnaast wordt de Viano X-Clusive geïntroduceerd. Deze bijzondere uitvoering kent naast een krachtige V6 dieselmotor een sportief en exclusief design. 
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