150 de modele, premiere naționale și europene, concepte și
automobile 100% electrice,
la SALONUL INTERNAȚIONAL DE AUTOMOBILE BUCUREȘTI
SALONUL INTERNAȚIONAL DE AUTOMOBILE BUCUREȘTI (www.siab.ro), deschis pentru
public sâmbătă, 24 martie, în noile spații expoziționale Romexpo, B1, B2 si B3, continuă până
duminică, 1 aprilie.
SIAB poate fi vizitat între orele 10:00 și 20:00, zilnic, până sâmbătă, 31 martie, În ultima sa zi (1
aprilie), salonul este deschis între orele 10 :00 și 19:00.
20 mărci își așteaptă vizitatorii cu peste 150 de modele de automobile și vehicule pe două sau
trei roți. Cum viitorul aparține mobilității sustenabile, de la SIAB 2018 nu pot lipsi modele
electrice, hibride sau cele cu alimentare pe hidrogen, acestea fiind dotate cu tehnologii de vârf,
pe care industria auto le propune pentru reducerea poluării din marile orașe.
Ce modele și ce mărci vedem la SIAB?
PORSCHE ROMANIA le dezvăluie vizitatorilor Salonului Internațional de Automobile București
noul VOLKSWAGEN TOUAREG, lansat la deschiderea oficială a evenimentului, pe 23 martie,
concomitent cu premiera mondială ce a avut loc la Beijing. La standul Volkswagen vor mai putea

fi văzute, până duminică, 1 aprilie, prototipul I.D. Buzz (minivan 100% electric), conceptul VW
Golf GTE Sport și modelele: Arteon, T-Roc, Tiguan Allspace, Polo, e-up!, e-Golf, Passat GTE,
dar și două utilitare, Amarok si Multivan.
Tot de la Porsche Romania, SIAB beneficiază de două premiere naționale, noul Audi A6 și Audi
RS4.
Prototipul primului SUV Audi 100% electric, Audi e-tron quattro este și el prezent la salon, astfel
că românii îl pot rezerva chiar pe parcursul desfășurării SIAB 2018, deoarece versiunea de serie
va ajunge pe piață în 2019.
Standul mărcii AUDI invită vizitatorii la întâlnirea și cu alte modele: R8 Spyder, S5, Q2, RS5, S3
,A7, A8L, SQ5, SQ7, RS3, R8, A5 Cabrio.
SEAT prezintă la SIAB 2018 ofertele pentru modelele: Arona FR, Arona Xcellence, Ateca
Xcellence, Ateca FR, Leon CUPRA R, Leon ST CUPRA.
Salonul Internațional de Automobile București găzduiește și modele aparținând SKODA: Fabia
Facelift Monte Carlo (în premieră națională), Fabia R5, Octavia RS 245, Superb Limuzina
Sportline, Octavia Combi Scout, Citigo Style, Rapid Spaceback SMART, Kodiaq Scout, Karoq
Style.
PORSCHE INTER AUTO ROMÂNIA, importator unic al mărcii Porsche pe piața locală, prezintă
iubitorilor de mașini sport din România, în cadrul SIAB, întreaga gamă de modele a mărcii
germane. La standul Porsche sunt expuse cinci automobile diferite, câte unul din fiecare linie de
modele: 718 Boxster GTS, 911 GT3, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, Porsche Macan și
noul Cayenne Turbo.
Marca Lamborghini, importată pe piața locală de Porsche Inter Auto România, este reprezentată
la SIAB 2018 de două modele roadster: Aventador S Roadster, versiunea cabrio a celui mai
puternic supercar al mărcii și Huracán Spyder, cel mai de succes model al mărcii și unul dintre
cele mai iubite supercaruri din lume. Astfel, clienții pasionați de mașini de lux din România pot
admira noul Aventador S Roadster, aflat la prima sa vizită la noi în țară și pot afla totul despre
performanțele extreme ale celor două supercaruri direct de la reprezentanții echipei Lamborghini
București, prezenți la standul mărcii până duminică, 1 aprilie.
Marca Bentley, importată în România de filiala locală a companiei de retail Porsche Inter Auto
România, este reprezentată la SIAB 2018 de noul Bentayga V8, cea mai puternică versiune de
motorizare a SUV-ului de lux, lansată la nivel global la începutul acestui an, și de un Bentley
Continental versiune Supersports.
AUTOMOBILE BAVARIA GROUP este prezentă la salon cu 39 de modele (BMW, ROLLROYCE, MINI, motocicletele MOTTORRAD) printre care și noul ROLLS-ROYCE PHANTOM, cel

mai luxos automobil creat vreodată, a cărui lansare în România a avut loc la SIAB, vineri, 23
martie.
De asemenea, pentru prima dată sunt prezentate publicului român MINI Hatch (facelift) și MINI
Cabriolet (facelift), precum și noile BMW X2, BMW X4, BMW M5.
FORD Romania încântă vizitatorii cu noul MUSTANG, lansat în premieră națională cu ocazia
salonului. Alte modele ce se prezintă publicului nostru pentru prima oară sunt: noua Fiesta
Active, Fiesta ST, noul Ford Transit Custom, EcoSport Titanium, Ka+, Ranger Wildtrack, Ranger
Black Edition și spectaculosul Ford GT. De la SIAB 2018 nu lipsesc vehiculele comerciale Ford,
fiind prezent și noul Tourneo Custom, creat pentru transportul de persoane. Alături de acesta sunt
expuse: Transit Connect V408 LWB VAN SPORT, Transit Connect V408 GRAND TOURNEO,
Transit Bus V363, Transit Van V363 REGULAR, Transit CUSTOM VAN V363, Transit Courier Van
B460
KIA a venit la SIAB cu 15 modele, nelipsind: Stinger 3.3 V6 Bi-Turbo, Stinger 2.0 Turbo, RIO,
SORENTO (facelift), SPORTAGE, OPTIMA, CEED HATCHBACK, CEED SW și noul STONIC. Gama eco
a sud-coreenilor este și ea prezentă prin Niro PHEV (hibrid) și Soul Ev (100% electric). În zona
ISUZU sunt expuse exemplare ale noului ISUZU D-MAX.

SUZUKI expune la SIAB 13 autoturisme și trei motociclete. Dintre acestea, noul Suzuki Swift
Sport este prezentat în premieră națională, el fiind lansat pentru piața autohtonă în prima zi a
salonului. De la standul SUZUKI nu lipsesc: Vitara, Vitara S, Sx4 SCROSS, Swift Hybrid,
Celerio, Baleno, Ignis, Swift Sport (model ce participă în competiția Suzuki Swift Sport Cup). În
ceea ce privește motocicletele Suzuki, sunt expuse următoarele modele: GSX R1000L7 , GSX
V-STROM 650XA ABS si GSX -R1000 R.
În premieră națională absolută este prezentat publicului SIAB și noul VOLVO V60. Din standul
producătorilor nu lipsește VOLVO XC40, Mașina Anului 2018 în Europa (European Car of the
Year 2018 - titlu primit la Salonul Auto Geneva), care vine să completeze gama de alte 12
automobile pe care publicul le poate admira.
În standul MAZDA, vizitatorii își dau întâlnire cu Mazda6 Combi, prezentată în premieră
națională, dar pot admira și alte opt modele de automobile ale companiei japoneze: MX-5 RF ,
MX-5 ST, CX-3, Mazda6 Sedan, CX-5, Mazda3 Sport, Mazda3 Sedan, Mazda2.
HONDA nu se dezminte și dezvăluie publicului SIAB fascinanta lume a motocicletelor. Șase
modele ale acestei mărci își așteaptă vizitatorii și cumpărătorii, două dintre acestea fiind
prezentate în premieră publicului din România, Honda CRF 1000 L și Honda CRF 1000 L
Adventure Sports. Pe lângă gamele de motociclete, HONDA a venit la salon și cu ultimele
modele de automobile, fanii inovației fiind așteptați la stand, până pe 1 aprilie, să descopere,
printre altele, Honda NSX și Civic Type-R.
AUTO EREBUS și BLACK CAB întâmpină vizitatorii SIAB cu 11 modele. De la Opel sunt
prezente: Adam, Corsa, Astra Sedan, Astra K, Insignia, Insignia Country Tourer, Mokka X,

Crossland X, Grandland X, iar BlackCab are expuse modelele: Mercedes E350d și Volkswagen
Transporter.
Modele hibrid se întâlnesc și la standul TOYOTA care a lansat pentru piața din România, în
cadrul SIAB, Toyota Mirai care folosește tehnologia Toyota Fuel Cell System (TFCS), ce îmbină
tehnologia celulelor de combustibil cu cea hibridă. De asemenea, LEXUS aflat la a patra
generație a modelului RX, atrage atenția la SIAB 2018 prin versiunea hibrida a SUV-ului de lux,
RX 450h.
Alte vehicule care contribuie la reducerea aglomerației în trafic
Vizitatorii pot testa și se pot informa până duminică, 1 aprilie, trotinetele E-TWOW, ecologice,
economice, confortabile, practice și distractive. De asemenea, la SIAB se pot încerca și
achiziționa bicicletele GENTLE ELECTRIC, cel mai nou model din gama de biciclete electrice,
avand avantaje precum: control, confort sporti, design modern și ergonomic, fiind pliabile și ușor
de manevrat.
La standul SEGWAY - NINEBOT din cadrul SIAB, de luni până vineri se organizează sesiuni de
test- drive cu modelele companiei, iar în weekend au loc o serie de demonstrații dedicate
adulților, dar și copiilor.
Program de vizitare SIAB
 29 - 31 martie: orele 10:00 și 20:00
 1 aprilie: orele 10:00 și 19:00
Loc de desfășurare
 Centrul Expozițional Romexpo - pavilioanele: B1, B2, B3
Bilet intrare
 30 lei/zi
 Intrare gratuită: copiii sub 7 ani insotiti de parinti, persoanele cu dizabilitati și persoanele
instituționalizate
 Accesul copiilor sub 7 ani este permis doar dacă aceștia sunt însoțiți de un adult.
 Accesul cu animalele de companie nu este permis.
Acces
 Pietonal: Porțile A, B, C si D, cu intrare dinspre: Piata Presei libere, Bulevardul
Expoziției și Strada Parcului;
 Auto: Porțile B, C si D, cu intrare dinspre: Bulevardul Expoziției și Strada Parcului.
 Tarif parcare: 3 lei/ora
Repere SIAB 2018:
• 27.000 mp - spațiu de expunere la interior
• 2 săli de conferință dotate la standarde internaționale
• spațiu amenajat pentru test-drive cu mașini electrice

• 2000 de locuri de parcare cu acces facil din Bulevardul Expoziției și Strada Parcului
• evenimente conexe de interes atât pentru vizitatorii specialiști, cât și pentru firmele expozante:
conferințe, seminarii, ateliere, cu teme de interes pentru vizitatorii specialiști și pasionații de
automobile.

Mai multe informații despre SIAB 2018, pe:
 pagina web - www.siab.ro
 FACEBOOK - @SIAB2018
Mai multe informații destinate presei:
Departamentul de PR şi Comunicare
mailto: pr@romexpo.ro;
tel: +40 21 207.70.00/ 0758 837 759 (Andreea Caitas, Specialist PR)

