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Fleet Van Awards 2014:

Fiat Professional Årets Fleet-tillverkare
• Vid 2014 års upplaga av "Fleet Van Awards" prisade domarna Fiat
Professional för deras "Otroliga engagemang för fleet kunder och
dess vilja att engagera sig och agera med hänsyn till Fleet
Managers behov".
• Enligt domarna är Fiat Professional "ett riktmärke som alla
transportbilstillverkare bör försöka efterlikna".
• För tredje året i rad, har Fiat Fiorino erhållit titeln "City Van of the
Year" tack vare sin vinnande kombination av praktikalitet, komfort,
tillförlitlighet och ekonomi, samt utmärkt stöd garanterat genom
märkets officiella återförsäljare.

Fiat Professional har utnämnts till "Årets Fleet-tillverkare" i
Storbritannien vid prestigefyllda Fleet Van Awards 2014. En betydande
titel som inte bara lyfter fram Fiat Professional sortimentets attraktivitet
och mångsidighet men är också ett kvitto på de ansträngningar som
varumärket ständigt gör för att förbättra och utöka kvaliteten på de
tjänster man erbjuder alla sina Fleet-kunder.
Nu på sitt sjunde år, ger den prestigefyllda årliga "Fleet Van Awards"
erkännande för prestationer av fordonstillverkare, åkerier och
leverantörer genom en jury av internationella experter, däribland
medlemmar av redaktionen för Fleet News / Fleet Van.
Domarpanelen konstaterade att Fiat Professional äntligen tog
topplaceringen efter att ytterligare ha förbättrat produktkvalitet och stöd
till stora fordonsflottor. ”Fiat Professionals otroliga engagemang för sina
kunder och sin vilja att engagera sig och agera med hänsyn till
fleetkundernas behov, samt dess utmärkta modellprogram, gjorde dem
till en värdig vinnare."
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Domarna pekade på förbättringar som FIAT Professional
reservdelspolicy, vilket minskar stilleståndstiden. Domarna
sammanfattade med att säga: ”Fiat Professional är ett riktmärke som alla
transportbilstillverkare bör försöka efterlikna".
För tredje året i rad har Fiat Fiorino vunnit titeln "City Van of the Year" i
hård konkurrens. Konkurrerande fordon jämförs över ett antal
kärnkriterier, som nyttolast och flexibilitet, säkerhet och teknologi,
bränsleeffektivitet och utsläpp, tillförlitlighet och återförsäljar back-up,
komfort och prestanda och, naturligtvis de totala driftskostnaderna. Enligt
panelen: " Fiorino har perfekt nyttolast och passar för stadens bruk och
backas upp av utmärkt support från tillverkare och återförsäljare. Starka,
högeffektiva motorer och låga kostnader gör den till den perfekta
transportbilen för citybruk.
Det prestigefyllda "Fleet Van Awards 2014" som nu mottagits av Fiat
Professional kan läggas till ytterligare två viktiga utmärkelser i
Storbritannien. I juli vann Fiat Doblò Cargo titeln "Fleet Van Of The Year
2014" av panelen för "Motor Transport Awards 2014", den viktigaste
utmärkelsen i kategorin vägtransportfordon, medan Fiat Fiorino, för tredje
året i rad, fick namnet "Best Light Van 2014" i "Van Fleet World Honours
2014".
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Bildtext: För tredje året i rad har Fiat Fiorino vunnit titeln "City Van of the Year" i
Storbritannien i hård konkurrens. I Sverige är Posten den största fleet kunden
för bilen.
Bilder finns på: http://www.fiatprofessionalpress.com/press/article/116454
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