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Mitsubishi i topp gällande nöjda bilägare
Tidningen auto motor & sport tittar varje år närmare på hur nöjda bilägarna
är med kvalitén på sina upp till fem år gamla bilar. Undersökningen görs i
deras unika databas på 29 000 personer. Med en ökning på två poäng från
förra året intar Mitsubishi andra platsen.
- Vår unika databas, där över 29 000 svenska bilägare satt betyg på sin bil,
visar att Mitsubishi levererar bilar som ger ett problemfritt ägande. Både ASX
och Outlander tillhör de allra bästa i suv-klassen, där ASX tar en andra plats
säger Alrik Söderlind, chefredaktör auto motor & sport.
- För oss är det glädjande att se att vi har så många nöjda kunder. Det är
verkligen ett kvitto på att vi har bilar med god kvalité vilket bidrar till ett
tryggt ägande för våra kunder säger Lotta Thulin, PR/Informationsansvarig
Mitsubishi Motors.
Mer detaljerad information om undersökningen finns i det senaste numret av
tidningen auto motor & sport som kommer ut nu i dagarna.
_______________________________________________________________________
Åtta års Mitsubishi Motors garanti
Mitsubishi har åtta års Mitsubishi Motors garanti på alla personbilar som säljs
i Sverige.
Den långa garantin ger bilköparna fler bekymmersfria mil, ett tryggare köp
och bättre andrahandsvärde. Garantin följer bilen i åtta år eller upp till 15
000 mil och gäller för alla Mitsubishis personbilar.
Fakta om Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors personbilar säljs i Sverige via MMC Bilar Sverige AB.
Företagets svenska huvudkontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm. MMC

Bilar Sverige AB har 33 anställda och ett nätverk av 73 återförsäljare och 100
serviceverkstäder runt om i Sverige. Mer information finns på
www.mitsubishimotors.se
För mer information, kontakta gärna:
Lotta Thulin, PR- och informationsansvarig, Mitsubishi Motors Sverige 08-474
54 51 eller lotta.thulin@mitsubishimotors.se

MMC Bilar Sverige AB är generalagent för Mitsubishi Motors personbilar och
lätta lastbilar i Sverige. Mitsubishi är Japans äldsta biltillverkare och firade 90
år 2007. Huvudkontoret med 33 anställda, finns i Sollentuna utanför
Stockholm. 73 återförsäljare och närmare 100 auktoriserade verkstäder finns
runt om i landet.
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