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Nieuwsbericht

Van Mossel laat Nederland opnieuw kennismaken met MG
Nieuw dealerschap in Nederland maakt elektrische auto bereikbaar

Waalwijk, 30 september 2019 - Het van origine Britse automerk ‘Morris Garages’ keert na bijna vijftien jaar terug op de
Europese markt. Het kapitaalkrachtige SAIC Motor uit Shanghai is sinds 2007 de eigenaar van MG en heeft Van Mossel
uitgekozen als exclusieve dealer in Nederland voor de geheel nieuwe 100% elektrische auto’s.
SAIC Motor, met een jaaroutput van ruim 7 miljoen auto’s de nummer 7-autofabrikant ter wereld, heeft MG geselecteerd als
exportmerk binnen SAIC. MG wordt wereldwijd op de kaart gezet en ook Europa ontbreekt daarbij niet. Nederland en Noorwegen
zijn als eerste vestigingslanden gekozen. Daarna trekt MG verder Europa in. Binnen Nederland zal Van Mossel de rol vervullen van
leverende dealer.
Online verkoopkanaal
Eric Berkhof, DGA Van Mossel Automotive Groep: “Wij zijn er ongelofelijk trots op om een exclusieve rol te mogen vervullen bij het
aanbod van bereikbare elektrische auto’s in Nederland. Met de toevoeging van MG breidt ons productportfolio zich uit naar 25
sterke automerken waarvan MG het enige merk is met een uitsluitend elektrisch aanbod. De combinatie van onze kennis van de
automarkt, de kracht van het merk en het veelbelovende modelprogramma vormt een uitstekende basis voor een succesvolle
toekomst voor MG in ons land. Waar wij vooral naar uitkijken is om de Nederlandse markt kennis te laten maken met de kracht van
digitale merkbeleving in combinatie met het traditionele verkoopkanaal. De auto is binnenkort online te bestellen op
www.vanmossel.nl/mg en er komen twee fysieke Van Mossel-locaties waar de auto te zien is en een proefrit gemaakt kan worden.
Na aanschaf geldt dat de klant bij maar liefst 60 Van Mossel locaties terecht kan voor service en onderhoud.”
Bereikbare elektrische modellen
Er komen bij de lancering twee varianten, de comfort en de luxury. De comfort uitvoering is al leverbaar vanaf €29.990 en de luxe
variant met €31.990 nét daarboven. De MG ZS EV is dit jaar nog leverbaar en valt daarmee probleemloos onder de 4 procentbijtellingsregels wat gunstig is voor Nederlandse leaserijders. In 2020 wordt de fiscale bijtelling verdubbeld naar 8 procent van de
cataloguswaarde tót 45.000 euro; daarboven is het percentage van de bijtelling 22 procent. Met recht zijn de twee varianten
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daarmee een van de meest bereikbare elektrische modellen voor de Nederlandse markt te noemen. In de komende jaren zal
uitbreiding volgen naar vier tot zeven modellen.
Frank Meijer, Director Sales & Marketing SAIC Motor Europe: “We zijn verheugd om de MG ZS EV in Nederland te lanceren. Er is
een duidelijke, groeiende behoefte naar de overgang tot zero emission voertuigen. De verkenning die we met Van Mossel hebben
gevoerd heeft geleid tot vertrouwen in een zeer succesvolle samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat zij als grootste dealer van
Nederland het merk MG op de juiste manier onder de aandacht kunnen brengen.”
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Over Van Mossel Automotive Groep
De Van Mossel Automotive Groep is in 70 jaar tijd uitgegroeid tot een topspeler binnen de automotive van Nederland. Het bedrijf
telt ruim 140 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. De Van Mossel Automotive Groep is dealer van
de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, SEAT, ŠKODA, Peugeot, Citroën, DS, Hyundai, Kia, Jaguar, Land
Rover, Ford, Opel, Mercedes-Benz, smart, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Renault, Dacia, Nissan en Infiniti.
Verder exploiteert zij 7 Occasion vestigingen en heeft zij een eigen landelijk opererende keten van schadeherstelbedrijven.
Daarnaast biedt de groep diverse diensten onder één dak zoals verzekeringen, financieringen, signing/inbouw/carrosserie en
autoverhuur. International Car Lease Holding, met een wagenpark van circa 78.000 voertuigen en behorend tot de top 5 van
leasemaatschappijen van Nederland, maakt ook deel uit van de Van Mossel Automotive Groep. De onderliggende labels zijn Van
Mossel Autolease, Van Mossel Privélease, DirectLease, Westlease en J&T Autolease. Met ruim 3.100 medewerkers realiseert de
groep een omzet van circa €2,5 miljard op jaarbasis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Van Mossel Automotive Groep
Eric Berkhof
eric.berkhof@vanmossel.nl
+31 6 53 19 89 07
www.vanmossel.nl

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier
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