
Hybrides, plug-ins en zuinige benzinewagens strijden voor de titel van Green Car of the 

Year 2013 

- Winnaar wordt bekendgemaakt op 29 november tijdens de persconferentie van LA Auto Show 

LOS ANGELES, 25 oktober 2012 /PRNewswire/ -- Vijf uitzonderlijke auto's zijn als finalisten 

gekozen van de 2013 Green Car of the Year®-prijs van het tijdschrift Green Car Journal. Voor 

het achtste opeenvolgende jaar wordt ecologische innovatie in de autosector erkend en geëerd 

met de Green Car of the Year-prijs voor ecologisch leiderschap in de autosector. De winnaar 

wordt bekendgemaakt op een persconferentie tijdens de persdagen van de LA Auto Show op 29 

november. De finalisten van dit jaar zijn de Dodge Dart Aero, Ford C-MAX, Ford Fusion, 

Mazda CX-5 SkyACTIV en de Toyota Prius c.  

Multimedia-informatie over dit bericht kunt u vinden op: http://www.multivu.com/mnr/58908-la-

auto-show-2013-green-car-of-the-year-honor  

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121025/MM98886 )  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20060612/LAM005LOGO ) 

"Dit zijn boeiende tijden voor het Green Car of the Year-programma," aldus Ron Cogan, 

redacteur en uitgever van het Green Car Journal en president van het Green Car Institute. "Al 

twee decennia lang volgt het Green Car Journal de ecologische evolutie in de autosector, van 

toen men nog slechts sprak van concepten en demonstratieprogramma's tot vandaag, met een 

aantal ecologisch geproduceerde voertuigen dat ronduit indrukwekkend is."  

Cogan wijst erop dat de verschuiving naar 'groene' wagens goed nieuws is voor consumenten die 

op een milieuvriendelijkere en efficiëntere manier willen autorijden en toch hun rijplezier willen 

behouden. "Het enige wat moeilijker is vandaag, is het kiezen van een vijfvuldigheid in dit 

universum van gegadigden," aldus Cogan. 

Deze "groenste" vijfvuldigheid - die niet alleen staat voor de vijf finalisten van de Green Car of 

the Year 2013-prijs maar ook de 'Top 5 Green Cars for 2013' van Green Car Journal - 

onderstreept de groeiende aandacht van de autosector voor brandstofefficiëntie en CO2-uitstoot. 

De brandstofzuinige Dodge Dart Aero en Mazda CX-5 SkyACTIV tonen dat traditioneel 

aangedreven wagens met explosiemotoren kunnen concurreren met de efficiëntie van hybrides. 

Met de Prius c bouwt Toyota verder op zijn traditie om volledig nieuwe, brandstofzuinige 

hybride-modellen aan te bieden onder de naam Prius. De Ford C-MAX en Fusion illustreren hoe 

traditionele modellen verschillende efficiëntievoordelen kunnen aanbieden. Zo komt de C-MAX 

zowel in hybride als in een plug-in-versie, en de Fusion biedt naast deze keuze ook een 

brandstofzuinige EcoBoost-variant. Maar wat nog belangrijker is: dit zijn allemaal betaalbare 

massa-geproduceerde voertuigen die bestuurders de volledige functionaliteit en 

aantrekkingskracht van traditionele wagens bieden, en dus een verschil kunnen maken in het 

brandstofverbruik en de CO2-emissies van het dagelijkse verkeer.  

De winnaar zal worden gekozen door een gerespecteerde jury die bestaat uit de belangrijkste 

ecologische leiders van het land, waaronder de heer Michael Brune, uitvoerend directeur van de 
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Sierra Club, de heer Jean-Michel Cousteau, president van Ocean Futures Society, de heer Matt 

Petersen, president van Global Green USA, en ook Jay Leno, de presentator van de Tonight 

Show en autoliefhebber, en medewerkers van Green Car Journal. 

Over de Los Angeles Auto Show  

Als de eerste grote autobeurs van het seizoen in Noord-Amerika is de LA Auto Show 2012 het 

toneel van een aantal belangrijke lanceringen van nieuwe auto's en zet het de toon voor de rest 

van het jaar. De expodatums zijn 28 en 29 november voor de pers, en 30 november tot 9 

december voor het publiek. Persmedewerkers dienen zich op uiterlijk 9 november online te 

registeren om via de post hun identificatiekaart te ontvangen. Na de persdagen wordt de show 

een van de meest bezochte openbare autobeurzen ter wereld. Voor de laatste nieuwtjes en 

informatie over de beurs kunt u de LA Auto Show volgen op Twitter via 

twitter.com/LAAutoShow, onze Facebook-pagina bezoeken op 

facebook.com/LosAngelesAutoShow en zich inschrijven voor meldingen op LAAutoShow.com. 

Over Green Car of the Year®  

De GCOY-prijs vormt een belangrijk onderdeel van de missie van Green Car Journal om 

ecologische innovaties in de autosector een podium te bieden. Green Car Journal vestigt sinds 

zijn oprichting in 1992 de aandacht op het raakvlak tussen auto's, energie en milieu, eerst met 

een nieuwsbrief en daarna met een bekroond tijdschrift voor autoliefhebbers. Vandaag wordt het 

tijdschrift beschouwd als de belangrijkste bron van informatie over brandstofzuinige, 

emissiearme, technologisch geavanceerde wagens en alternatieve brandstoffen. De non-

profitorganisatie Green Car Institute heeft de analoge missie onderzoek en opleiding te bieden en 

een schoner en efficiënter transport te promoten. Green Car of the Year® is een gedeponeerd 

handelsmerk van Green Car Journal en RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc. 
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