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Goodyear valgt som originalutstyr for den nye Volkswagen Touareg 

Oslo, juli 2018 – Goodyear er stolte over å kunngjøre at en serie med sommer- og vinterdekk 

er godkjent for å monteres som originalutstyr på den nye Volkswagen Touareg.  

Goodyear har kunnet oppfylle Volkswagens krav til dekk for global bruk med gode samlede 

kjøreegenskaper og utmerket mekanisk og akustisk komfort kombinert med lav rullemotstand. 

Disse nominasjonene beviser også Goodyears ekspertise i å levere premiumdekk til premium-

SUV-segmentet. 

Nick Harley, Goodyears administrerende direktør for originalutstyr for forbrukermarkedet i 

EMEA-regionen, sier det slik: «Vi fokuserer alltid på å utvikle pålitelige dekk til partnerne våre, 

og med originaldekkene til den nye Volkswagen Touareg har vi levert et stort utvalg av dekk og 

løsninger for alle sesonger, og dermed sikret komfort og ytelse på alle typer veier og under alle 

vær- og føreforhold gjennom hele året og gi kundene deres en bedre kjøreopplevelse.» 

Goodyears dekk for den nye Volkswagen Touareg omfatter: 

 

 Produkt Dimensjon 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 

Vinter UltraGrip 8 Performance  255/60R18 108H  

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

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har cirka 64 000 ansatte og produserer sine produkter på 

48 anlegg i 22 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 eller Goodyears 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.  

http://www.goodyear.no/
http://news.goodyear.eu/

