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Goodyear anbefalt1 i mer enn 80 % av magasinenes dekktester 

I løpet av de siste 5 årene har Goodyear blitt «anbefalt»1 i over 80 % av europeiske 

magasiners dekktester.  

Oslo, september 2017 –  I 208 magasindekktester, utført av 37 europeiske, anerkjente 

motormagasiner – inkludert Teknikens Värld, ADAC, Vi Bilägare, Auto Bild, Tuulilasi, Auto Motor 

& Sport (AMS, Sverige & Norge), Auto Bild Allrad og Auto Moto – har Goodyears dekk blitt 

anbefalt1 i mer enn 80 % av testene i løpet av de siste 5 årene. Goodyear kom på førsteplass i 

43 av disse testene.  

Hver gang et nytt dekk blir utformet og utviklet, tester Goodyears ingeniører det mot mer enn 50 

ulike kvalitetskriterier før det går til produksjon. Dette sikrer at alle nye Goodyear-dekk oppfyller 

de høyeste krav og til syvende og sist gir bedre kjøreopplevelser.  

«Vi er veldig stolte over å kunne offentliggjøre disse fantastiske resultatene. De fremhever enda 

en gang Goodyears fokus på å levere enestående kjøreegenskaper, produktkvalitet og 

innovasjon», sier Martijn De Jonge, varemerkedirektør for forbrukerdekk PBU i EMEA-regionen.  

Om Goodyear 

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har omtrent 65 000 ansatte og produserer sine 

produkter på 47 anlegg i 21 land over hele verden. De to innovasjonssentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i 

Luxembourg arbeider for å utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen både innen 

teknologi og kjøreegenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear-produkter, kan du gå til 

www.goodyear.no.  

Flere bilder er tilgjengelige i vårt digitale presserom på http://news.goodyear.eu.   

Du kan også følge oss på Twitter @Goodyearpress eller bli med i vår ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

                                                           
1 *Basert på 208 magasintester siden 2013, utført av 37 uavhengige europeiske dekkmagasiner. Bare tester der Goodyear har deltatt, er tatt med i 

beregningen. Videre informasjon er tilgjengelig på https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-80-claim.html. Begrepet «anbefalt» er 
basert på de individuelle rangeringssystemene i de ulike magasinpublikasjonene, og defineres som tester der Goodyears dekk har oppnådd enten 
rangering mellom 1 og 3, eller har blitt omtalt som «svært anbefalelsesverdige», «anbefalelsesverdige», «svært gode», «gode», «eksemplariske» eller 
«tilfredsstillende». 
Anbefalingen viser til Goodyears forbrukermerke som helhet og dekker både sommer-, vinter- og helårssegmentet. 
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