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Volkswagen up! – ”Årets smartaste bil” enligt 
Motormännen 
 
Motormännens tidning Motor har utsett Volkswagens citybil up! till ”Årets 
smartaste bil”. Kriterierna för att kunna få priset är att bilen ska vara säker, 
miljövänlig, ekonomisk och praktisk.  
 
Motor delar ut priset för fjärde gången. 
– I ett växande utbud är det lätt att bli tveksam och osäker på vad som är ett bra bilval. 
Med ”Årets smartaste bil” vill Motormännen göra det ännu tydligare för bilköparna vad 
som är ett vettigt val, säger Maria Spetz, vd på Motormännen, som sitter i juryn 
tillsammans med Michael Jonsson (chefredaktör Motor) och Anders Helgesson 
(testredaktör Motor).  
 
Juryn har granskat det gångna årets nyheter och de fyra kriterierna för att kunna få priset 
är att bilen ska vara säker, miljövänlig, ekonomisk och praktisk. I år gick segern till 
Volkswagens citybil up! och så här lyder juryns motivering: 
 
”Utöver körsmidighet och låga utsläpp kan årets pristagare uppvisa färdigheter vi tidigare 
inte har förknippat med klassen. Säkerhetstänkandet lyfter till en för klassen ny nivå. 
Komfort och körglädje sätter en ny klasstandard. En stor bil i det lilla.”  
 
Sedan up! lanserades i början av 2012 har bilen fått flera utmärkelser, bland annat har en 
internationell jury utsett den till ”Årets bil i världen 2012”.  
– Vi är mycket glada att up! får ännu en prestigefylld utmärkelse! Vi håller med om att 
up! är en riktigt smart och körglad bil som är ekonomisk i drift för både konsumenter och 
tjänstebilsförare, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.  
 
På den svenska marknaden är up! redan en av de bäst säljande bilarna i sitt segment och 
flera nyheter är på gång. 
– Vi ser nu fram emot att lansera den gasdrivna miljöbilen eco up! som kommer vid 
årsskiftet och senare även en helt eldriven version. Dessa kommer att tillföra ytterligare 
en dimension av miljötänkande till segmentet, säger Sten Forsberg. 


