
<b>Dacia a comercializat peste 31.000 de autovehicule in primul semestru al anului 2003</b>
Automobile Dacia a vandut in primul semestru 31.493 de vehicule, cu 14% mai mult fata de cele 27. 449
de unitati livrate in perioada similara a anului 2002. Din acest total 27. 044 de automobile au fost vandute
pe piata interna iar 4.449 de vehicule au fost exportate. Dupa un inceput de an mai dificil, explicabil prin
iesirea din fabricatie in luna ianuarie a modelului SupeRNova, vanzarile Dacia au crescut continuu o data
cu lansarea gamei Solenza, ajungand la niveluri record in trimestrul al doilea. Astfel, in iunie volumul
vanzarilor s-a ridicat la 7.375 de unitati (6. 077 pe piata interna si 1.298 la export), cu aproape 1.000 de
vehicule mai mult fata de luna precedenta, care marcase deja un record pentru ultimii trei ani. Cu 7.845
de unitati comercializate in Romania, din care 3.057 in luna iunie, Solenza este cel mai vandut model
Dacia, in medie in fiecare zi aproape 150 de noi clienti intrand in posesia unui automobil din aceasta
gama. In plus, la inceputul lunii iulie, in portofoliul Dacia se aflau peste 1. 000 de comenzi pentru
modelul Solenza. Dacia berlina a avut 4. 996 de cumparatori in primul semestru, in timp ce modelul break
a fost vandut in 2. 050 de exemplare. La sfarsitul lunii iunie vanzarile de vehicule utilitare totalizau 8. 263
de unitati, 80% din acestea (6.688 de unitati) apartinand gamei echipate cu motor Diesel. In ceea ce
priveste exporturile, acestea s-au triplat fata de perioada similara a anului trecut. Cu 4.449 de vehicule
expediate in primele sase luni, volumul exporturilor Dacia se apropie in acest moment de nivelul
inregistrat pentru intreg anul 2002 (4. 993 de unitati). Vanzarile modelului Solenza, care a fost lansat pe
pietele de export la sfarsitul lunii mai, au ajuns deja la 1. 722 de unitati. Principalele destinatii de export
sunt Siria, Ucraina, Serbia, Turcia, Algeria, Croatia si Republica Ceha. 
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