
 
 
 
 
 

2019 World Car Awards 
 
Suzuki Jimny utses till 2019 World Urban Car! 
 
 
”Provkörningsresan”1 till World Car Awards avslutades i New York den 17 april med en 
stor ceremoni i samband med den presskonferens som öppnade 2019 års New 
York International Auto Show. Under denna utsågs Suzuki Jimny till 2019 
World Urban Car.  
 
En internationell jury bestående av 86 motorjournalister från 24 länder väljer ut årets 
kandidater och när det gäller World Urban Car Award har Suzuki under tre år i rad haft 
en modell med bland ”Top Three in the World”. Bland årets topp 3 återfanns Hyundai 
AH2/Santro, Kia Soul och Suzuki Jimny. 
 
The World Urban Car introducerades 2017 då “bilar till vardagsbruk i många delar av 
världen måste bli mindre. Det är en förutsättning för att hitta utrymme på såväl vägar 
som p-platser i allt mer tätbefolkade städer som hela tiden växer”, säger Mike 
Rutherford, v. ordförande World Car Award.  
 
”Med tanke på att vi inom kort kommer att introducera nya Suzuki Jimny här i Sverige, 
kommer den här fina utmärkelsen onekligen rätt i tiden”, säker en idag stolt Nicholas 
Parts, Märkeschef Suzuki Sverige.  
 
Bilder och videor: www.worldcarawards.com 
Instagram: @theworldcarawards#wca2019#WorldCarAwards 
Twitter: @worldcarawards#worldcarawards”wca2019 
Facebook: www.facebook.com/WorldCarAwards#worldcarawards#wca2019 
Ytterligare upplysningar: Beth Rhind mail: beth@wcoty.com 
 
1World Car Awards i New York baseras på en provkörningsresa där internationella journalister kör de 
utvalda bilmodellerna under sex dagar och därefter avger sina röster. Den officiella starten skedde i 
Paris den 2 oktober och avslutades alltså den 17 april i New York. I årets körningar deltog 48 
journalister från 18 olika länder.  
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Nimag Sverige AB ingår i Louwman-gruppen, som bl a importerar och marknadsför Lexus, 
Suzuki och Toyota i Holland. 
Suzuki Motor Corporation, med huvudkontor i Hamamatsu, Japan, är världsledande tillverkare 
av småbilar och världens åttonde största tillverkare. Företaget, som grundades 1920, har idag 
över 50 000 anställda runtom i världen och bedriver verksamhet i 196 länder samt har 
produktionsbaser i 23 olika länder. 2018 producerade företaget 3 436 589 bilar.  


