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V Praze dne 24. ledna 2020

M MOTORS SLAVÍ 15 LET

Oficiální dovozce vozů Mitsubishi na český a slovenský trh slaví v tomto roce
15 let od založení.
Působení M MOTORS (MMCZ) je spjaté s obchodními aktivitami společností
Autobinck a Autopalace, se kterými je úzce spojeno, když spadá do skupiny ACDR
(Autobinck Car Distribution and Retail) zabývající se prodejem a distribucí nových i
ojetých vozů v mnoha evropských zemích.
V Čechách a na Slovensku disponuje MMCZ stabilní dealerskou sítí 50 prodejních
a servisních míst, která pokrývají všechny regiony obou států.
„Jsem hrdý na to, co se nám podařilo za uplynulých 15 let vybudovat. Dobře
fungující organizaci se spokojenými obchodními partnery, zaměstnanci i
zákazníky. Dokonce celá třetina současné dealerské sítě je s námi už od začátku
v roce 2005. Od roku 2015 pak udržujeme také díky úspěchům modelu ASX velmi
stabilní prodejní výsledky“, říká generální ředitel M Motors, Kamil Šilhavý.
MMCZ celkem v Čechách od roku 2005 registrovalo 26 412 vozů.
Nejúspěšnějším modelem Mitsubishi na českém trhu je jednoznačně ASX s 11 126
prodanými vozy následováno Outlanderem (5 073) a modely Colt (2 661), L200
(2 170) a Lancer (2 259). Hranici tisíce vozů pokořilo legendární Pajero s prodejem
1 068 vozů.
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„V předvečer výročí jsme v roce 2019 na trh uvedli hned 4 nové nebo výrazně
inovované modely (Space Star, ASX, L200 6. generace, nebo Outlander PHEV 2,4)
a rok 2020 před námi otevírá další příležitosti v podobě dalších novinek a nových
technologií a rádi bychom letos toto výročí oslavili také s našimi zákazníky
v podobě zajímavých prodejních akcí“, dodává Kamil Šilhavý.

Registrace vozů Mitsubishi 2005-2019
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