Productie- en verkoopcijfers Mazda
December 2010 en kalenderjaar 2010
Waddinxveen, 27 januari 2011. Mazda Motor Corporation heeft de productie en
verkoopcijfers bekendgemaakt over de maand december 2010 en over het gehele
kalenderjaar 2010. Met uitzondering van een daling bij de productie en verkoop van
lichte bedrijfswagens op de lokale Japanse markt werd overal een winst genoteerd.
De totale wereldwijde productie van Mazda steeg afgelopen jaar met 32,8 % naar
1.307.540 eenheden.

PRODUCTIE
productie
in Japan
productie
buiten
Japan
wereldwijde
productie

december 2010
eenheden t.o.v. 2009

kalenderjaar 2010
eenheden t.o.v. 2009

personenauto’s

73.244

+ 10,8 %

893.323

+ 28,8 %

bedrijfswagens

1.183

- 18,9 %

19.513

- 17,2 %

totaal

74.427

+ 10,2 %

912.836

+ 27,3 %

personenauto’s

36.886

+ 30,3 %

340.539

+ 49,8 %

bedrijfswagens

4.497

+ 29,1 %

54.165

+ 35,2 %

41.383

+ 30,2 %

394.704

+ 47,6 %

personenauto’s

110.130

+ 16,7 %

1.233.862

+ 34,0 %

bedrijfswagens

5.680

+ 15,0 %

73.678

+ 15,8 %

115.810

+ 16,6 %

1.307.540

+ 32,8 %

totaal

totaal

1. Productie in Japan
1.1. December 2010
De totale productie van Mazda in Japan steeg in december 2010 voor de tweede maand op
rij en groeide met 10,2 % ten opzichte van december 2009, met name dankzij een sterke
stijging bij de productie van personenauto’s.

Productie in Japan van de belangrijkste modellen (december 2010):
Mazda3 (Axela):

29.907 eenheden (+ 11,1 % t.o.v. december 2009)

Mazda5 (Premacy): 8.795 eenheden (+ 30,8 % t.o.v. december 2009)
CX-7:

8.228 eenheden (+ 42,6 % t.o.v. december 2009)
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1.2. Kalenderjaar 2010
De productie van Mazda in Japan over het gehele kalenderjaar 2010 steeg met 27,3 %
vergeleken met 2009, ook hier vanwege een sterke groei in de productie van
personenauto’s.

Productie in Japan van de belangrijkste modellen (kalenderjaar 2010):
Mazda3 (Axela):

383.285 eenheden (+ 17,9 % t.o.v. 2009)

Mazda2 (Demio):

159.079 eenheden (+ 9,4 % t.o.v. 2009)

CX-7:

89.099 eenheden (+ 148,7 % t.o.v. 2009)

2. Productie buiten Japan
2.1. December 2010
Voor de 19e maand op rij steeg de productie van Mazda in de landen buiten Japan. In
december 2010 was de toename 30,2 % vergeleken met dezelfde maand in 2009. De groei
werd veroorzaakt door zowel een stijging van de productie van personenauto’s als die van
de lichte bedrijfswagens.

Productie buiten Japan van de belangrijkste modellen (december 2010):
Mazda6:

19.446 eenheden (+ 27,0 % t.o.v. december 2009)

Mazda3:

9.727 eenheden (+ 44,0 % t.o.v. december 2009)

Mazda2:

4.885 eenheden (+ 4,5 % t.o.v. december 2009)

2.2. Kalenderjaar 2010
De productie van Mazda’s buiten Japan steeg in het kalenderjaar 2010 met 47,6 %
vergeleken met het jaar 2009. Ook hier werd de groei veroorzaakt door zowel een stijging
van de productie van personenauto’s als die van de lichte bedrijfswagens.

Productie buiten Japan van de belangrijkste modellen (kalenderjaar 2010):
Mazda6:

182.999 eenheden (+ 36.7 % t.o.v. 2009)

Mazda2:

71.926 eenheden (+ 170.2 % t.o.v. 2009)

Mazda3:

70.826 eenheden (+ 30.4 % t.o.v. 2009)
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VERKOOP IN JAPAN

verkoop
in Japan

december 2010
eenheden t.o.v. 2009

kalenderjaar 2010
eenheden t.o.v. 2009

personenauto’s

7.874

- 26,4 %

195.729

+ 11,4 %

bedrijfswagens

1.651

- 13,8 %

28.132

- 1,8 %

registratie totaal

6.961

- 27,2 %

173.864

+ 12,1 %

micro-mini totaal

2.564

- 16,3 %

49.997

+ 1,5 %

totaal

9.525

- 24,5 %

223.861

+ 9,5 %

3. Verkoop in Japan
3.1. December 2010
Door een daling in de verkopen bij zowel de personenauto’s als de lichte bedrijfswagens
daalde het verkoopvolume van Mazda in Japan in december 2010 met 24,5 % vergeleken
met december 2009. Het geregistreerde marktaandeel van Mazda was 3,9 % (+ 0,1 punten
t.o.v. december 2009), met een 2,4 % aandeel in het micro-mini segment (- 0,1 punten t.o.v.
december 2009) en met een totaal marktaandeel van 3,3 % (- 0,1 punten t.o.v. december
2009).

Verkoop in Japan van de belangrijkste modellen (december 2010):
Mazda2 (Demio):

2.378 eenheden (- 30,9 % t.o.v. december 2009)

AZ-Wagon:

1.191 eenheden (- 29,8 % t.o.v. december 2009)

Mazda3 (Axela):

1.042 eenheden (- 44,5 % t.o.v. december 2009)

3.2. Kalenderjaar 2010
De totale verkoop van Mazda in Japan over het kalenderjaar 2010 steeg met 9,5 %
vergeleken met de verkoop in 2009, te danken aan de sector personenauto’s. Het
geregistreerde marktaandeel van Mazda was 5,4 % (+ 0,1 punten vergeleken met vorig
jaar), met een aandeel van 2,9 % in het micro-mini segment (hetzelfde als vorig jaar) en een
totaal marktaandeel van 4,5 % (+ 0,1 punten vergeleken met vorig jaar).

Verkoop in Japan van de belangrijkste modellen (kalenderjaar 2010):
Mazda2 (Demio):

65.950 eenheden (+ 18,6 % t.o.v. 2009)

Mazda5 (Premacy): 25.553 eenheden (+ 68,1 % t.o.v. 2009)
Biante:

11.909 eenheden (+ 9,6 % t.o.v. 2009)
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EXPORT

export

december 2010
eenheden t.o.v. 2009

kalenderjaar 2010
eenheden t.o.v. 2009

personenauto’s

69.641

+ 13,4 %

726.034

+ 30,0 %

bedrijfswagens

0

-

785

- 49,0 %

Noord-Amerika

27.271

+ 12,8 %

290.660

+ 40,7 %

Europa

20.112

+ 2,5 %

206.785

+ 8.8 %

Oceanië

6.587

+ 5,3 %

73.370

+ 6,4 %

Andere landen

15.671

+ 36,9 %

156.004

+ 65,8 %

totaal

69.641

+ 13,3 %

726.819

+ 29,8 %

4. Export
4.1. December 2010
Voor de derde maand op rij steeg het aantal geëxporteerde auto’s van Mazda en wel met
13,3 % in december 2010, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, waaronder
verschepingen naar Noord-Amerika, Europa, Oceanië en andere regio’s als het Midden
Oosten, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika.
Export van de belangrijkste modellen (december 2010):
Mazda3:
Mazda2:
CX-7:

30.451 eenheden (+ 8,3 % t.o.v. december 2009)
10.145 eenheden (+ 6,0 % t.o.v. december 2009)
8.881 eenheden (+ 43,4 % t.o.v. december 2009)

4.2. Kalenderjaar 2010
Over het hele jaar 2010 genomen steeg de export van Mazda automobielen met 29,8 %
vergeleken met 2009. Naar alle regio’s nam het aantal verschepingen toe: Noord-Amerika,
Europa, Oceanië en ook naar het Midden Oosten, Azië, Afrika en Centraal- en ZuidAmerika.
Export van de belangrijkste modellen (kalenderjaar 2010):
Mazda3:
CX-7:
Mazda6:

352.891 eenheden (+ 19,4 % t.o.v. 2009)
87.635 eenheden (+ 153,3 % t.o.v. 2009)
68.457 eenheden (+ 62,6 % t.o.v. 2009)

Voor meer informatie:
Mazda Motor Nederland
Afdeling PR & Sponsoring
Telefoon: 0182-685080 (direct)
jraatjes@mazdaeur.com
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