11

# 31 • 5 OKTOBER 2016 MOTOR-MAGASINET

FOTO MATHILDA THUDIN

K Nyheter

Volvo XC90 som ambulans

KC Motors i Malmö öppnar
Kia Red Cube i Fosie.

d Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) lanserar nu den senaste
modellen av bolagets helbilsgodkända ambulans, Nilsson XC90
Ambulance. Bolagets nya ambulans,
baserad på senaste generationen
Volvo XC90, är den första av bolagets produktlanseringar på Volvos
nya bilplattform.
Ambulansen, baserad på Volvo
XC90, är utvecklad i samråd med
sakkunniga inom prehospital
sjukvård i Sverige och Norge, marknadsexperter samt befintliga och
potentiella kunder för att optimera
slutprodukten. Den första upphandlingen av Nilsson XC90 Ambulance
gjordes av Region Jönköpings län

För att möta den växande efterfrågan på fyrhjulsdrivna ambulansfordon med totalvikt under 3,5 ton har
man ökat produktionskapaciteten, en
fördubbling sedan 2013. Dessutom
startar Nilsson ett försäljningsbolag
i Norge. Å

Greater Than i joint venture
med Moderna Försäkringar

KC Motors öppnar Sveriges
modernaste Kia-anläggning
d KC Motors har invigt Sveriges modernaste Kia-anläggning, belägen i Fosie i
Malmö. Den 3 300 m2 stora, toppmoderna bilanläggningen erbjuder full service
med försäljning av nybil och begagnat,
samt verkstad. Målet på sikt är att sälja
cirka 1 000 stycken bilar, i linje med den
marknadsutveckling Kia har i dag.
– Vi är både stolta och spända av
förväntan då detta är en betydande
investering vi gör i Kia som varumärke.

Med den här placeringen så får vi ett
starkt fotfäste i Malmö området där vi
gör bedömningen att tillsammans med
Kia kunna utveckla marknadsandelarna
betydligt, säger Håkan Pohl, vd för KC
Motors.
– Vi är väldigt glada och stolta
för den satsning KC Motors gör i
Malmö. Det ligger helt i linje med Kias
strategi att förstärka varumärket och
öka tillgängligheten ytterligare. Vi är

övertygade om att det kommer att leda
till framgång i Malmö, säger Peter Himmer, vd på Kia Sverige.
Tillsammans med Kias designavdelning så har KC Motors skapat den
första ”Red Cube”-anläggningen i Sverige. Red Cube har utvecklats för att
förstärka varumärkets fokus på design,
och ger besökarna en ny typ av upplevelse av varumärket och produkterna i
Showroom. Å

d Greater Than har ingått ett joint
venture med Moderna Försäkringar.
Bolagen ska tillsammans introducera
en banbrytande bilförsäkring på
Enerfys plattform. Med Modernas
kunskap inom försäkringar kombinerat med Greater Thans teknologi för
att prissätta risk i realtid kommer
bolagen tillsammans att bygga framtidens digitaliserade bilförsäkring.
Moderna Försäkringar är i dag
Sveriges femte största aktör på
sakförsäkringsmarknaden och satsar
stort på bilförsäkringar som står för
en betydande del av bolagets portfölj. Moderna är en del av Nordens
näst största försäkringskoncern,

Tryg Forsikring A/S, med totalt 2,8
miljoner privatkunder och 3 400
anställda.
Moderna vill erbjuda sina kunder
de bästa, nyaste och mest uppdaterade försäkringslösningarna. Greater
Than ser sig som en utmanare på
marknaden med sin produkt, Enerfy,
som är en digitaliserad tjänst och
kommer att föra framtidens försäkringar vidare till en ny nivå.
Samarbetet består av att Moderna levererar försäkringstjänsten
så som risk- och skadereglering
samt att Greater Than tillhandahåller
den tekniska plattformen som kan
bedöma risk i realtid. Å

