
 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Új autószalonhoz és szervizhez vásárolt ingatlant az AutoWallis 

 

Budapest, 2020. június 30. – Új autóértékesítési és szervizpont létesítéséhez vásárolt 

ingatlant a budapesti Váci úton az AutoWallis az Appeninn-től. 

 

Az AutoWallis Nyrt. az általa képviselt autómárkák egyike részére kiemelkedően ideális helyen 

vásárolt ingatlant Budapesten, a Váci út és Megyeri út kereszteződésében. A Váci út 76-80. szám 

alatt (hrsz: 70381) található, jelenleg is autószalonként és autóspontként működő ingatlant birtokló 

VCT78 Kft. 100 százalékos üzletrészét az AutoWallis az Appeninn Nyrt-től vásárolta meg, melyet 

készpénzzel és banki hitelátvállalással fizet meg. Az AutoWallis a 6500 négyzetméteres telken 

található, 2700 négyzetméteres felépítmény átalakítását tervezi, melyet követően várhatóan 2021-

ben nyílhat meg az új autós pont. 

 

 

 

 
Az AutoWallis Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a 

közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 

(IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar 

elérni. A vállalat célja emellett, 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 tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a 

Wallis British Motors, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé 

tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab 

alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el 

domináns pozíciót. www.autowallis.hu  

 

További információ: 
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