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Goodyear valgt som leverandør af originaludstyr (OE) til den nye 

Volkswagen Touareg 

København, juli 2018 – Goodyear kan med stolthed meddele, at et sortiment af sommer-, 

vinter- og helårsdæk er blevet monteret som originalt udstyr på den nye Volkswagen Touareg.  

Goodyear har kunnet opfylde Volkswagen's krav til dæk med henblik på global anvendelse – 

dæk med gode overordnede performance-niveauer og glimrende mekanisk og akustisk komfort 

kombineret med lav rullemodstand. Disse nomineringer er et yderligere bevis på Goodyears 

ekspertise med hensyn til levering af førsteklasses dæk inden for premium-SUV-segmentet. 

Nick Harley, Goodyears Managing Director OE Consumer EMEA, siger: “Vi har altid fokus på 

at udvikle og levere driftssikre dæk til vores partnere, og med OE-dækkene til den nye 

Volkswagen Touareg har vi leveret en lang række monteringer og løsninger, der passer til alle 

årstider, hvilket sikrer komfort og performance under alle vej- og vejrforhold hele året, og som 

forbedrer køreoplevelsen for kunderne.” 

Goodyear-monteringerne til den nye Volkswagen Touareg omfatter: 

 

 

 

 

 

 

 

 Produkt Dimension GY 

Sommer Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/65R18 106W XL 

Sommer Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60R18 108W  

Sommer Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 255/55R19 107W  

Sommer Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 285/45R20 108W  

Sommer Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 285/40 R21 109Y 

Helårsdæk Vector 4Seasons SUV Gen-2 255/60R18 108V  

Helårsdæk Vector 4Seasons SUV Gen-2 255/55R19 107V  

Vinter UltraGrip 8 Performance  255/60R18 108H  

Vinter UltraGrip 8 Performance 285/45R20 112V XL 
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Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 64.000 personer og har 48 

produktionssteder i 22 lande verden over. Virksomhedens to innovationscentre i Akron, Ohio og Colmar-Berg i Luxembourg 

arbejder målrettet på at udvikle state-of-the-art-produkter og tjenester, der sætter standarden for teknologi og performance i 

industrien. For yderligere oplysninger om Goodyear og virksomhedens produkter, se www.goodyear.eu   

Du finder flere billeder i pressecenteret: http://news.goodyear.eu. 

Du kan også følge os på Twitter @Goodyearpress og være med i vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

http://www.goodyear.eu/
http://news.goodyear.eu./

