
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

AutoWallis: Megtörtént az új Jaguar és Land Rover szalon műszaki átadása a Váci úton 

 

Budapest, 2021. november 25. – Januárban nyit a régió legújabb Jaguar és Land Rover 

autókereskedése és szolgáltató központja, miután sikeresen megtörtént a Váci út 76-80. alatt 

található szalon műszaki átadása. Az AutoWallis által hazánkban és a régió nyolc másik 

országában képviselt két ikonikus brit márka a jövő év elejétől egy olyan több mint 2.200 

négyzetméteres komplexumban várja az érdeklődőket, melynek kialakítása során az ügyfelek 

legmagasabb szintű kiszolgálása mellett a fenntartható működés is kiemelt szempont volt. 

 

Mindössze 8 hónap alatt elkészült az AutoWallis 

Csoport által képviselt Jaguar és Land Rover 

márkák legújabb budapesti, a Váci út és Megyeri út 

kereszteződésében található autókereskedése és 

szolgáltató központja, így szerdán megtörtént az 

épület sikeres műszaki átadása. Az AutoWallis 

2020 júniusában vásárolta meg a fejlesztési telket, 

melyen egy 2.244 négyzetméteres épületben 

indulhat el jövő januárban a két ikonikus brit márka 

értékesítése, valamint a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások. Az épületben kialakításra került egy 

874 négyzetméteres, 14 jármű kiállítására alkalmas bemutatóterem, egy 11 állásos, 650 

négyzetméteres szerviz, melyben egy teljes műszaki vizsgasor is található, valamint egy 720 

négyzetméteres terület egyéb kiszolgáló tevékenységeknek (munkafelvétel, raktár, irodák, stb.). 

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője az átadás kapcsán 

elmondta, hogy az ingatlanfejlesztés teljes projektköltsége 2,8 milliárd forint volt, melyet az 

AutoWallis részben a nyáron kibocsátott zöldkötvényekből fedezett. Ennek megfelelően az új 

komplexum megfelel az AutoWallis Zöld Finanszírozási Keretrendszerében leírtaknak, a 

beruházás során a fenntartható működést helyezték előtérbe: az ingatlan hőcserélős hűtő-fűtő 

rendszerrel üzemel, a zöld tetőn elhelyezésre kerülő napelemek második ütemben történő 

beüzemelését követően az ingatlan az AA energetikai besorolás elvárásait is teljesíti, emellett 7 

darab e-töltő várja az ügyfeleket. Antal Péter kiemelte, hogy az ingatlan a régió kiemelkedő Jaguar 

és Land Rover szolgáltató központja lesz, megnyitása jól illeszkedik az AutoWallis stratégiájába. Az 

ingatlan generálkivitelezője a Bernecker Zrt., míg generáltervezője az Aspectus Zrt. volt. 

Az AutoWallis Csoport tagjaként a Wallis Automotive Europe 2016-tól van jelen a Jaguar és a Land 

Rover márkák kizárólagos importőreként a közép-kelet-európai piacon (Albánia, Bosznia-

Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia), mely 

mellé 2020 tavaszán csatlakozott Magyarország is. Andrew Prest, az AutoWallis 

nagykereskedelmi üzletágának vezetője szerint a Jaguar Land Rover elmúlt évtizede 

egyértelmű autóipari sikertörténet, amelyet tavaly óta a hazai piacon is sikeresen 

képviselnek. A brit gyártó folytatja a korábban megkezdett lendületes és innovatív 

termékfejlesztést, amely számottevően megnövelte presztízsét a prémium autók piacán. Andrew 

Prest szerint a márkák eddigi hazai eredményei azt mutatják, hogy van tér a növekedésre, 

amit alátámaszt az is, hogy idén több mint duplájára nőtt az értékesített gépkocsik száma 

2020-hoz képest. A növekedést az eddigi, Budapest-központú értékesítés országossá bővítésével 

is támogatni kívánják, ennek érdekében több vidéki nagyvárosban tervezik a szalonnyitást. 

 



  
 
 

 

AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. 

célja, hogy az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási 

szolgáltatója legyen. A vállalat célja, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának 

folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő 

vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, 

Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és 

nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A 

Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Dacia, az Isuzu, a 

Jaguar, a Kia, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a Saab 

alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis a Budapesti Értéktőzsde Legek 2020 Díjátadón elnyerte „Az év alaptőke-

emelése” díjat. www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  

 

További információ: 
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