
Jaguar Land Rover noteert lichte stijging
verkoopcijfers

Jaguar noteert verkoopgroei van 1 % en Land Rover van 2 % in fiscaal jaar 2017-

2018

Jaguar en Land Rover samen realiseren verkoopgroei van 1,7 %

In laatste kwartaal van afgelopen fiscaal jaar tekent zich afname af in Europa,

onder invloed van aanhoudende onzekerheid over toekomst van dieselmotoren

Jaguar Land Rover verkocht in het fiscale jaar 2017-2018, dat in maart afliep,

wereldwijd 614.309 auto’s. Dat is een groei van 1,7 procent ten opzichte van het

vorige fiscale jaar. In het vierde kwartaal van het afgelopen fiscale jaar noteerde

zowel Jaguar als Land Rover een afname van de verkopen.



Nieuwe modellen als de Range Rover Velar (onderscheiden met de 2018 World Car Design of

the Year Award) en Land Rover Discovery stimuleerden de groei, terwijl de verkopen van de

onlangs geïntroduceerde Range Rover en Range Rover Sport van modeljaar 2018 en de Jaguar

E-PACE nog steeds toenemen.

 

De verkoop groeide in China (+ 19,9 %), Noord-Amerika (+ 4,7 %) en overige overzeese

gebieden (3,4 %). In het Verenigd Koninkrijk (- 12,8 %) en Europa (- 5,3 %) daalden de

verkopen echter, vooral onder invloed van de voortdurende onzekerheid over de toekomst van

dieselmotoren.

 

Het aantal verkochte auto’s bedroeg 83.732 in maart 2018 en in het gehele vierde kwartaal

172.709. Dat is een afname van respectievelijk 7,8 en 3,8 procent. Dat is vooral aan de mindere

verkoop in het Verenigd Koninkrijk toe te schrijven en in mindere mate aan die in Europa. De

verkoop van de gehele automarkt in het Verenigd Koninkrijk was in maart 15,7 procent lager

dan een jaar eerder, en in het vierde kwartaal van het afgelopen fiscale jaar 12,4 procent. Dat is

meer dan is te verklaren uit de afgenomen verkoop van dieselmodellen. Vorig jaar maart was

echter een recordjaar, omdat in april 2017 de autobelastingen zouden worden verhoogd, wat

daaraan voorafgaand een piek in de autoverkopen veroorzaakte.

 

Felix Brautigam, Jaguar Land Rover Chief Commercial Officer, vertelt: “Weaker market

conditions in the UK and Europe, driven by lack of consumer confidence and lower demand

for diesels, are impacting our growth. But even against this backdrop it’s good to see that we

have closed our financial year with record retail sales. New models such as the award-

winning Range Rover Velar continue to drive our growth. Sales of the completely refreshed 18

Model Year Range Rover and Range Rover Sport, including our PHEV option, are still

ramping up. For Jaguar, sales of the new E-PACE are gathering momentum. The I-PACE, our

first battery electric vehicle, is just going on sale. It is the world’s smartest five seater sports

car and will entice even more customers to our showrooms.”

 



De verkopen van Jaguar groeiden in fiscaal jaar 2017-2018 met 1,0 procent tot 174.560 auto’s,

mede dankzij de introductie van de E-PACE, de voortdurend sterke verkoop van de F-PACE en

de XFL met lange wielbasis in China. Lagere verkopen van de XE en XJ deden dat succes echter

grotendeels teniet. Jaguar verkocht in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2017-2018 met 49.931

auto’s 7,5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. In maart verkocht Jaguar

24.300 auto’s, een daling van 12,7 procent ten opzichte van maart 2017.

 

Land Rover verkocht 439.749 auto’s in het afgelopen fiscale jaar, ofwel 2,0 procent meer dan

het vorige jaar. Dat is vooral te danken aan de introductie van de geheel nieuwe Range Rover

Velar en Land Rover Discovery. De lagere verkoop van de Land Rover Discovery Sport en Range

Rover Evoque deden dat positieve effect weer gedeeltelijk teniet. De verkoop van de Range

Rover en de Range Rover Sport daalde vanwege de overgang naar het nieuwe modeljaar tijdens

het derde en vierde kwartaal van het fiscale jaar.

 

De verkoopcijfers van Land Rover over het vierde kwartaal van het fiscale jaar is 122.778 en dat

is 2,2 procent lager dan het vorige jaar. De verkoop in maart kwam uit op 59.432 auto’s, ofwel

5,7 procent minder dan in maart 2017.

https://landrovernederland.pr.co/documents/35461


OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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