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Utmärkelse till Volvo:

Stöldsäkraste bilmärket i Sverige och Storbritannien
Volvo är den tillverkare som har den absolut högsta nivån på stöld- och
inbrottsskydd över hela sitt modellprogram på både den svenska och den brittiska
marknaden. Högsta betyg i försäkringsbranschens säkerhetstester gav Volvo
utmärkelsen, som delades ut i dag i London.
British Insurance Vehicle Security Award är ett viktigt evenemang för den brittiska
bilindustrin. Då delar försäkringsbranschen ut utmärkelser till de nya bilmodeller som
bäst når upp till kraven som säkerhetsnormen NVSA (New Vehicle Security
Assessment) ställer upp för konstruktion och utrustning. Utmärkelser går även till
exempelvis mest innovativa biltillverkaren på säkerhetsområdet och mest miljövänliga
bilmodell.
Under evenemanget delar den brittiska och svenska försäkringsbranschen ut ett
gemensamt pris till den tillverkare som på båda marknaderna har den högsta nivån på
stöld- och inbrottsskydd över hela sitt modellprogram.
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Tre märken låg i topp och har gjort ett mycket bra jobb på båda marknaderna: Audi,
Volkswagen och Volvo. Och det var Volvo som tog hem utmärkelsen – en tillverkare
som ligger i en klass för sig med stöld- och inbrottsskydd över hela modellprogrammet.
– Volvo har gjort en fantastisk ansträngning för att hålla den höga skyddsnivån i både
Sverige och Storbritannien, säger Anders Edvardsson som är affärsområdesansvarig för
NVSA-normen i Sverige.
Detta var andra gången som utmärkelsen delades ut – och andra gången som Volvo tog
hem segern. Att Volvo håller hela sitt modellprogram på den här höga nivån på båda
marknaderna är ett tecken på den positiva trend som den svenska försäkringsbranschen
ser bland biltillverkare.
– Jag vill framhålla Audi och Volkswagen med ett omnämnande för sin strävan att
tillsammans med oss arbeta för mer stöld- och inbrottssäkra bilar, tillägger Anders
Edvardsson.
NVSA-normens resultat är högintressant för bilköpare

NVSA-normen för klassificering av stöld- och inbrottsskyddet hos bilar infördes i
Sverige 2008, som första land utanför Storbritannien. Sedan dess har nya
personbilsmodeller som lanserats på den svenska marknaden testats.
Klassificeringen är högintressant för bilköpare, som enkelt kan bedöma olika
bilmodellers säkerhet när det gäller stöld och inbrott. Den behövs också för att kunna
sätta en rättvis premie på olika fordon, och påverkar således konsumenternas
försäkringskostnader.
I förlängningen kan NVSA-normens krav också ge mer stöldsäkra bilar. Testernas
resultat visar tydligt att de flesta tillverkare arbetar för att förbättra stöld- och
inbrottsskyddet.
Läs mer om NVSA på www.tff.se under rubriken Skadeförebyggande.

För mer information kontakta:
Anders Edvardsson, affärsområdesansvarig NVSA, tel: 08-522 780 49.
Nina Niska, kommunikatör, tel: 08-522 782 10.
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