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Renault Samsung  
targets niche markets of LPG, commercial vehicles

Renault Samsung  
celuje w niszowe rynki LPG dla pojazdów użytkowych

RENAULT SAMSUNG, THE SOUTH KOREAN SUBSIDIARY OF FRENCH CARMAKER RENAULT, HAS BEEN TARGETING THE NICHE 
MARKETS OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS AND COMMERCIAL VEHICLES IN RECENT MONTHS, TO PROMOTE SALES IN THE 

FACE OF INTENSIFYING COMPETITION AND A SLUGGISH ECONOMY.

RENAULT SAMSUNG, POŁUDNIOWOKOREAŃSKI ODDZIAŁ FR ANCUSKIEGO PRODUCENTA SAMOCHODÓW RENAULT,  
W OSTATNICH MIESIĄCACH KONCENTRUJE SIĘ NA NISZOWYCH RYNKACH GAZU PŁYNNEGO I POJAZDÓW UŻYTKOWYCH, 

ABY PROMOWAĆ SPRZEDAŻ W OBLICZU ROSNĄCEJ KONKURENCJI I SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO.

QM6, a mid-sized sports utility vehicle powered by LPG, has boosted 
sales in the carmaker’s SUV segment by attracting customers looking 
for alternatives to diesel-powered SUVs here. Sales of SUVs with diesel 
engines have lost steam amid growing concerns over their negative 
impact on the environment and stronger regulations limiting carbon 
dioxide emissions.

Driven by increased sales of the New QM6 LPe, the QM6 ranked 
second on the list of bestselling mid-sized SUVs in July, with 4,262 units 
sold here. In July, Renault’s QM6 also took eighth place for number 
of vehicles sold in Korea, having climbed a notch from the previous 
month. The company has also been promoting the gasoline version of 
the QM6, highlighting high fuel efficiency on a par with diesel vehicles 

and enhanced noise control. The QM6 GDe has been the top mid-sized 
SUV vehicle since its launch in 2017. Its sales surpassed 46,000 in July, 
the company said.

Renault’s attempt to discover new market potential in the commercial 
vehicle sector continues with the Renault Master, a mid-sized van 
launched in October last year. It’s something new for the commercial 
segment, which has been dominated by minivans or small trucks from 
local brands, the company said. It is diversifying its sales platform via 
home shopping channels.
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QM6 to średniej wielkości sportowy samochód użytkowy 
napędzany LPG, który po wprowadzeniu na rynek zwiększył sprzedaż 
w segmencie SUV-ów producentów samochodów, przyciągając 
klientów szukających alternatywy dla SUV-ów napędzanych 
silnikiem Diesla. 

Sprzedaż SUV-ów z silnikami wysokoprężnymi straciła impet  
w związku z rosnącymi obawami o ich negatywny wpływ na 
środowisko oraz zaostrzone przepisy ograniczające emisję 
dwutlenku węgla.

Kierując się zwiększoną sprzedażą nowego QM6 LPe, QM6 zajął 
drugie miejsce na liście najlepiej sprzedających się średnich SUV-ów 
w lipcu, sprzedając na lokalnym rynku aż 4 262 sztuk pojazdu. 

W lipcu QM6 Renault zajął również ósme miejsce pod względem 
liczby pojazdów sprzedawanych w Korei, notując wyższe miejsce, 
niż w poprzednim miesiącu. 

Firma promuje również benzynową wersję QM6, podkreślając 
wysoką oszczędność paliwa na równi z pojazdami z silnikiem Diesla 
i lepszą kontrolę hałasu. 

QM6 GDe jest w Korei najpopularniejszym SUV-em średniej 
wielkości od momentu swojej premiery w 2017 roku. Firma 
poinformowała, że jego sprzedaż przekroczyła w samym lipcu tego 
roku aż 46 000 sztuk.

Próba odkrywania przez Renault nowego potencjału rynkowego 
w sektorze pojazdów użytkowych jest kontynuowana dzięki 
Renault Master, średniej wielkości furgonetce wprowadzonej na 
rynek w październiku ubiegłego roku. To coś nowego w segmencie 
komercyjnym, w którym dominują minivany lub małe ciężarówki 
lokalnych marek. Producent dywersyfikuje swoją platformę 
sprzedaży za pośrednictwem kanałów zakupów domowych.
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