
2019. I-III. 

negyedév

Eladott új gépjárművek** száma (darab) 1 551              

Eladott új gépjárművek** száma (darab) 2 332              

Eladott használt gépjárművek** száma (darab) 651                 

Szerviz órák száma (óra) 37 943            

Flotta méret – gépjárműkölcsönzés kapcsán (darab) 592                 

Bérleti események száma (darab) 19 177            

* Fontos információk: 

Közzététel időpontja: 2019. október 31.

Következő tervezett megjelenés(ek):

2019. I-IV. negyedév 2020. január 31.

Előzetes, nem konszolidált adatok.

Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett adatok (továbbiakban: Adatok) az AutoWallis Nyrt. és 

leányvállalatainak becslései alapján kerültek összeállításra. A közzétett Adatok kizárólag tájékoztatási célt 

szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az AutoWallis Nyrt. nem vállal felelősséget. 

Az AutoWallis Sales Report nem alkalmas az AutoWallis Nyrt. pénzügyi, üzleti eredményeinek becslésére, 

vagy erre vonatkozó következtetések levonására, így nem minősül sem nyereségbecslésnek, sem nyereség-

előrejelzésnek. Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett Adatok saját célra, saját felelősségére 

használhatóak fel. 

** A 2019. I-II. negyedéves Sales Report-ban "autók" megnevezés szerepelt, de az akkori és a mostani Sales 

Report is ezen soron tartalmaz minden járművet, beleértve a motorkerékpárokat is.

Az AutoWallis Nyrt. Sales Report minden negyedévet követő hónap utolsó napján jelenik meg (ha az 

hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a rákövetkező munkanapon).

AutoWallis Sales Report *

Nemzetközi disztribúciós üzletág

Belföldi disztribúciós üzletág

Autóipari szolgáltatói üzletág

2019. I-III. negyedév



2018. I-III. 

negyedév
Változás

1 312             +18,2%

1 984             +17,5%

418                +55,7%

32 551           +16,6%

543                +9,0%

19 613           -2,2%

2019. október 31.

Előzetes, nem konszolidált adatok.

Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett adatok (továbbiakban: Adatok) az AutoWallis Nyrt. és 

leányvállalatainak becslései alapján kerültek összeállításra. A közzétett Adatok kizárólag tájékoztatási célt 

szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az AutoWallis Nyrt. nem vállal felelősséget. 

Az AutoWallis Sales Report nem alkalmas az AutoWallis Nyrt. pénzügyi, üzleti eredményeinek becslésére, 

vagy erre vonatkozó következtetések levonására, így nem minősül sem nyereségbecslésnek, sem nyereség-

előrejelzésnek. Az AutoWallis Sales Report-ban közzétett Adatok saját célra, saját felelősségére 

használhatóak fel. 

** A 2019. I-II. negyedéves Sales Report-ban "autók" megnevezés szerepelt, de az akkori és a mostani Sales 

Report is ezen soron tartalmaz minden járművet, beleértve a motorkerékpárokat is.

Az AutoWallis Nyrt. Sales Report minden negyedévet követő hónap utolsó napján jelenik meg (ha az 

hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a rákövetkező munkanapon).
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