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MAGASINET FOR DEG SOM ER NAF-MEDLEM

Hvilken elbil skal
du velge?
Ny Tesla knuser konkurrentene

MOTOR ØKER!
Med en økning på 30.000 lesere
har magasinet
16 sider Motor nå 692.000
dekktest-spesial!
lesere
ogBESTE
er suverent størst på
ÅRETS
bil, mobilitet og reise.
SOMMERDEKK
+ VERSTINGER PÅ
BUDSJETT

BRUKTBILGUIDE

ENDRINGER I EU-KONTROLLEN

SLURVER MED Å LEGGE OM:

Modellene som gir deg
mye for pengene

Strengere krav til dem som
utfører kontrollene

Derfor er piggfrie vinterdekk
krise på sommerføre

KUPP FOR FAMILIER

BLIR DYRERE

LIVSFARLIG

Magasinet Motor er et populært magasin som det kan
dokumenteres at leserne er svært fornøyd med. Samtidig
med at det trykte magasinet får stadig flere lesere kan også
nyhetsnettstedet motor.no vise til kraftig vekst.

Motor er et redaktørstyrt
medium som arbeider etter
Redaktørplakaten og Vær
Varsom-plakaten.
Ansvarlig redaktør:
Peter Raaum
Utgiver: NAF
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Hvilken elbil skal
du velge?

MOTOR
ØKER!

Audi e-tron best blant luksusmodellene

16

sider
dekktest-spesial!

ÅRETS BESTE
SOMMERDEKK
+ VERSTINGER PÅ
BUDSJETT

BRUKTBILGUIDE

KUPP FOR FAMILIER
Modellene som gir deg
mye for pengene

EUROPEISK DRØMMEREISE

SLURVER MED Å LEGGE OM:

Spennende opplevelser
utenfor allfarvei

Derfor er piggfrie vinterdekk
krise på sommerføre

BILTUR I KROATIA

LIVSFARLIG

TIL FJELLS MED BIL – TIL FOTS I FJELLET

NORGES BESTE BILKJØP

UT PÅ TUR: Høsten er flott i fjellet,
enten du legger opp til en dagstur
med fine stopp underveis, eller om du
vil på en lenger tur med overnatting i
telt eller hytte. Foto:Thomas Rasmus
Skaug/Visitnorway.com

Til fjells
med bil – til
fots i fjellet

Årets beste bilkjøp: VW E-GOLF

EN LEVENDE

ELGENDE

MOTORS DEKKTEST

TIDENES
BESTE PÅ IS

Høsten er flott i fjellet, og fjellet byr på mange fine turer. Hvorfor ikke
begynne med å finne fram Veiboka? Den er ikke bare en nyttig veiviser for
deg som er ute og kjører bil. Den kan også brukes som guide for deg som
planlegger neste fottur.

Mens mange av oss ser storøyde inn i krystallkulen og blir blendet av
selvkjørende biler og utslippsfri rekkevidde herfra til månen, setter
juryen i «Årets beste bilkjøp» en fot i bakken og kårer en levende legende
til vinner. Vi mener VW e-Golf er årets beste bilkjøp.

Er du på jakt etter maksimalt grep på is, bør du ta en kikk på
det nye piggdekket fra Michelin. Resultatene på is er historisk
bra i Motors tradisjonsrike vinterdekktest. Blant de piggfrie
dekkene er Pirelli vinterens overraskelse.

TEKST OG FOTO: PER ROGER LAURITZEN

B

are se, ikke røre! Det nye piggdekket fra
Michelin har nemlig hele 250 pigger.
Det er ganske nøyaktig 154 flere enn på
dekkene som de siste årene har falt jevnt på
resultatlistene i Motors tester. I fjor var
Michelin nede på 10. plass. I år ender det på 2. plass.
Resultatene i vinterdisiplinene på is er eksepsjonelt bra.
– Det er de beste resultatene vi noen gang har fått,
bekrefter testsjefen i Test World, Jukka Antila, overfor
Motor.
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TESTBIL: FORD FOCUS
dekkdimensjon 205/55R16

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN FOTO: LAURI AHTIAINEN

TEKST: ØIVIND A. MONN-IVERSEN FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN
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– Søker du maksimal sikkerhet på glatte veier, så er
dette det beste dekket, sier han.
Selv om testresultatene først foreligger etter uker med
repetisjoner og evalueringer i de forskjellige disiplinene,
kunne Motor ved selvsyn registrere det franske piggdekkets
egenskaper da vi besøkte testsenteret under årets
vinterdekktest.
Med Michelin-dekkene kunne sjåførene ha manøvrert
den hvite test-Focusen rundt isbanen med én finger på
rattet og kaffekoppen i den andre hånda, så bra var grepet

og retningsstabiliteten. Med enkelte andre dekk
måtte de bruke all sin sjåførerfaring for å holde
bilen relativt stabil på veien.
Men: Det er ikke alle bileiere som prioriterer
egenskaper på is. Og et dekk kan aldri være best på
alt. Derfor vinner heller ikke Michelin testen. En
annen av årets overraskelser, det piggfrie dekket
fra Pirelli,
dokumenterer at det er umulig å bygge inn topp
egenskaper på alle underlag i ett og samme dekk.

Pirelli er nest best av de piggfrie
dekkene i bremsestestene på is og
på tørr asfalt, men nest dårligst
i bremsetestene på snø og på våt
asfalt.
På de neste sidene kan du
studeretestresultatene for alle
dekkene i de ulike disiplinene på
snø, is og asfalt – og finne dekket
som passer dine behov best.
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SUVERENT STØRST:
Motor leses av hundretusenvis av nordmenn og er i særklasse
Skandinavias største redaksjonelle magasin om bil, mobilitet og
reise. Magasinet har 692.000 lesere (opplag 400.000).
Nettstedet motor.no presenterer daglig nyheter om mobilitet, bil
og samferdsel. På motor.no finner du også alle Motors biltester,
dekktester, veikrotester og hotelltester.
Nettstedet har vært i sterk vekst og hadde i 2018
til sammen 4 millioner unike brukere.

LESERTALL:

692.000		

OPPLAG:

400.000

«Det er de beste
resultatene
vi noen gang
har fått»
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MOTOR.NO

MOTOR ØKER OGSÅ PÅ NETT
Lurer du på hvor mye bompenger du
kommer til å betale på din vei? Siste nytt om
elbil?
Hvilke bruktbiler som er det beste kjøpet?
Hvor du får den beste veimaten i Norge?
Eller om vi i det hele tatt kommer til å eie bil
i framtida?
Hold deg oppdatert på motor.no, nyhetsnettstedet om
bil, mobilitet og reise. Et åpen nyhetsnettsted i vekst,
med ambisjon om å bli Norges største nisjenettsted for
uavhengig journalistikk om bil, mobilitet og reise.
Nettbannere

pr mnd

Format

Artikkelboard

kr 35 000.-

580x500

Toppbanner

kr 35 000.-

980x300

Banner midten – bunn

kr 35 000.-

980x300

Mobilformat

300x250

Minimum 2 virkedager må påregnes før publisering. Maks vekt: 100 kb.
Tillatte filformater: JPG, PNG, GIF, HTML5, Third-party script

ANNONSEPRISER
FORMAT

PRIS

Helside

kr

96.600

Oppslag

kr

176.400

4 sider

kr

288.250

Halvside

kr

54.600

Kvartside

kr

33.100

Bakside

kr

121.800

MOTOR PRINT UTGIVELSER i 2019
Nr. 1

(materiellfrist 28. februar)
Nr. 2

Vi kan tilby flere alternativer og har muligheter for selektering.
Byråprovisjon: 6 prosent.

13. juni
(materiellfrist 23. mai)

Nr. 3

26. september
(materiellfrist 5. september)

Nr. 4
BILAG:

21. mars

5. desember
(materiellfrist 14. november)

ANNONSEFORMATER
2/1 side

2/1 side

420 x 280 mm

390 x 280 mm

utfallende

satsflate

Legg til 5 mm bleed

1/1 side

utfallende
210 x 280 mm
Legg til 5 mm
bleed

1/1 side

1/2 side h

180 x 250 mm

88 x 250 mm

satsflate

1/2 side b

1/4 side

180x123 mm

88x123 mm

Alle annonsemateriell sendes: materiell@hsmedia.no

KONTAKT

Ta kontakt for
et godt tilbud!
Lars Erik Bratli
leb@hsmedia.no
62 94 69 05
452 07 978

Terje Korsmo
tk@hsmedia.no
62 94 69 06
936 03 715

MOTOR
Ansvarlig redaktør og daglig leder:
Peter Raaum
Utgiver: NAF
Motor er medlem av Mediebedriftenes
Landsforening (MBL) og Fagpressen.

