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Comeback Spyker

Om als serieuze autofabrikant over te komen is het min of
meer verplicht om een stand te hebben op de Autosalon in
Genève. Groot was de verrassing toen bekend werd dat
Spyker er na een afwezigheid van drie jaar weer aanwezig
zou zijn en wel met een nieuw model: de C8 Preliator (vanaf
324.990 euro). De suggestie dat hij op Genève stond om
investeerders warm te krijgen om toch maar weer eens geld
in Spyker te stoppen, wierp ceo Victor Muller ver van zich.
“We beschikken over voldoende middelen om deze C8 in
productie te laten gaan. Klanten die zestig mille aanbetalen
mogen aan ons de vraag stellen of de auto in productie gaat,
verder niemand. We staan hier omdat we ons, nu gelukkig
niet langer als beursgenoteerd bedrijf, kunnen tonen aan de
wereld. Deze C8 is het begin, er volgt dit jaar nog meer.” De
verwachting was dat Spyker na de fusie met Volta Volare,
een bouwer van elektrische vliegtuigen, met een EV zou
komen. “Dat we hier niet met een EV staan, betekent niet
dat die niet komt”, zegt Muller. Muller beleefde met Spyker
een aantal heftige jaren, waarin het bedrijf een paar keer
langs de rand van de afgrond scheerde. “Autofabrikant zijn
is krankzinnig ingewikkeld. Maar tegelijkertijd ongelofelijk
dynamisch, leuk en interessant.”

De EV was grotendeels
afwezig in Genève.
“En autokopers stappen ook steeds meer over van klassieke sedans naar
suv’s die inmiddels door nieuwe technologie enorme reductie in CO2
laten zien”, aldus de non-conformistische directeur van Fiat Chrysler
Automobiles in zijn traditionele meet the press bijeenkomst.
De fabrikanten waren in Genève ook duidelijk meer gericht op de autonoom rijdende auto in al zijn facetten. Er ontvouwt zich zelfs een concurrentiestrijd om een product dat nog niet eens te koop is en waarvoor nog
geen wetgeving bestaat. Volgens Michael Hafner, bij Mercedes-Benz verantwoordelijk voor autonome rijfuncties, heerst er nog veel onduidelijkheid over de actuele ontwikkelingstatus van autonoom rijdende auto´s.
“Zelfs bij experts. Het is bijvoorbeeld onoverzichtelijk of je het daarbij nu
hebt over autonome rijfuncties of over de totaal bestuurderloze auto.
Zelfs een Tesla heeft dat laatste niet. En prototypen kunnen zo’n functionaliteit alleen op beperkte testtrajecten realiseren.”
Eric Coelingh, de Nederlander die bij Volvo de autonome auto-projectenbestiert, is het daar helemaal eens. “Alles verkeert nog in een onderzoeksfase en alleen enkele autonome rijfuncties zijn te koop”, zei
Coelingh. De ontwikkeling verloopt daarom vooralsnog evolutionair.
Vanaf 2020 zullen heel wat autonome rijfuncties te koop zijn maar de
volledig bestuurderloze auto laat volgens Hafner nog wel vijftien tot
twintig jaar op zich wachten. Het wegklapbare stuurwiel van de in
Genève getoonde Nissan en Rinspeed studiemodellen is dus voorlopig
de wens nog vader van de gedachte. //

Margekillers
Senior autoverkopers hebben het er nog vaak over: de tijd dat
je met de verkoop van nieuwe auto’s goed geld kon verdienen.
Het wordt steeds moeilijker om er iets aan over te houden. Dat
was voor de crisis al zo. Maar door nieuwe ontwikkelingen op de
Nederlandse automarkt, de extreem lage rente en het autokopen op internet, wordt het voor zelfstandige merkdealers steeds
lastiger. Daar komt nog bij dat heel veel jonge autokopers kiezen voor gebruik in plaats van bezit – en vallen voor het laagste
maandtarief. En de autoverkoper van nu weet dat hij kansloos is
als hij niet à la minute een private lease offerte kan ophoesten.
Zeker nu steeds meer autokopers lekker thuis winkelen, op internet. En met een paar muisklikken de scherpe offertes uit hun
printer laten rollen. De hedendaagse retailer moet dus ook op
internet zijn zaakjes goed voor elkaar hebben, wil hij kans maken
deze nieuwe kopersgroepen uit de vijver te vissen. Daarnaast is
er in autoland een zeer bedreigende ontwikkeling gaande voor
het voortbestaan van de kleinere,
zelfstandige merkdealers. Grote
dealerholdings verzamelen een
canasta van automerken, in grote
vestigingen. En deze merkdealergroepen gaan met enorme volumebonussen aan de haal. Om vervolgens met de grote inkoopvoordelen
samen met de eigen leasemaatschappij hoge verkoopaantallen te
realiseren. En met lage bijtellingauto’s, scherpe zakelijke leaseprijzen en aantrekkelijke private lease
aanbiedingen spelen deze grote jongens handig in op alle veranderingen in de markt. Met een heldere digitale presentatie worden zowel zakelijk als privérijders met rationele argumenten verleid: de scherpste prijzen en supersnelle levering. Het ziet ernaar
uit dat ook de particuliere autoverkoop ontaardt in een emotieloze onderhandeling over maandtarieven per d
 uizend kilometer.
Waar blijft de merkbeleving? Waar zijn die zware investeringen
in de laatste nieuwe huisstijl eigenlijk voor nodig? En is klanttevredenheid in sales en aftersales opeens niet meer belangrijk? Autoproducenten staan alleen maar tejuichen als grote
dealergroepen enorme aantallen nieuwe auto’s verkwanselen.
En als de importeurs ook alleen nog maar oog hebben voor het
verkoopvolume nieuw, dan wordt geld verdienen door de merkdealer naar de fabeltjeskrant verwezen.
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Ook de particuliere autoverkoop
ontaardt in een
emotieloze onderhandeling.
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