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731 Volvo-bussar till Quebec 
 
Volvo Bussars kanadensiska dotterbolag, Nova Bus, i provinsen Quebec, har 
säkrat en av de största enskilda ordrarna i företagets historia. ATUQ, en 
inköpsgrupp bestående av nio transportmyndigheter i Quebec, har beställt 731 
bussar för leverans mellan 2008 och 2012 till ett ordervärde av 2 miljarder SEK. 
 
Ordern består av normala 40 fots stadsbussar och hybridbussar. ”Den nya 
hybridmodell som Nova Bus kommer att lansera inom kort var en starkt bidragande 
orsak till att vi fick den här ordern”, säger Gilles Dion, VD för Nova Bus. 

Nova Bus har arbetat intensivt för att förbättra driftssäkerheten och sänka 
livscykelkostnaden på sina produkter under de senaste åren. Kontraktet är också ett 
bevis på hur företaget tar hand om sina kunder, vilket har lett till ett långsiktigt 
partnerskap mellan ATUQ och Nova Bus. 

”Vi är glada över detta beslut och vi är speciellt stolta att ytterligare kunna utveckla vår 
relation med denna kund, vars bussflotta redan idag består till cirka 99 % av Nova Bus 
bussar”, säger Gilles Dion. ”Att även Nova Bus lyckats sänka underhållskostnaden 
kraftigt för ATUQ, var en annan viktig faktor, tillägger Gilles Dion.” 

Nova Bus har de senaste åren utvecklats till ett framgångsrikt företag inom Volvo 
Buss-familjen med hög kundtillfredsställelse, produkter med god kvalitet, nytt 
produktprogram och god lönsamhet. 

”För både Nova Bus och Volvo Bussar är det tillfredsställande att se en så nöjd kund - 
det ger en positiv påverkan på Nova Bus’ trovärdighet och image i Nord-Amerika, 
avslutar Gilles Dion.” 
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För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till 
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det 
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier. 
 

Volvo Bussar är världens näst största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi, 
karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar 
ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem 
för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. 
Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta Gilles Dion +1-(450) 472-6410  
anknytning: 6064 eller Christina Fjellman, Informationschef, Volvo Bussar, +46 
31 322 42 80 

 

 


