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Ny gratisapp gjør livet på veien enklere
for mange Ford-eiere

Med FordPass får Ford-eiere nå tilgang til en lang rekke tjenester. Her kan du
bestille service, få oversikt over parkeringsplasser med pris og få
trafikkoppdateringer i sanntid direkte til bilens navigasjonssystem.

- De aller fleste Ford-kunder vil ha stor nytte av å laste ned denne gratis-
appen. Den hjelper deg med alt fra nyttige funksjoner som å finne
bensinstasjon og prisen de tar for drivstoffet til parkeringsmuligheter og
bestilling av service direkte i appen, sier Geir Haugaard, markedsdirektør i
Ford Motor Norge.



Appen viser mye nyttig informasjon for deg som sjåfør. Blant annet
instruksjonsbok og varsellamper. I tillegg får man oversikt over drivstoffnivå,
dekktrykk, oljenivå og liknende. Du kan også kontakte din lokale Ford-
forhandler eller få tilgang på Ford veihjelp direkte gjennom appen.

Last ned appen gratis til AppStore eller GooglePlay her

Fungerer best sammen med SYNC 3

Selv om enkelte av funksjonene i FordPass kan brukes av biler med de to
første utgavene av SYNC-systemet, er det først og fremst sammen med SYNC
3, som kom i midten av 2016, som får utnyttet appen maksimalt.. En av disse
funksjonene er Live Traffic, et system som vises på bilens navigasjonssystem.
Her får du oversikten over det løpende trafikkbildet og nøyaktig hvilke
reiseruter du bør velge for å unngå kø og så videre.

- Du kan også planlegge reiseruten, legge inn destinasjoner og sende dette til
bilens navigasjonssystem. Dette vet vi er en tjeneste som mange vil sette pris
på, spesielt om de har flere destinasjoner de skal innom underveis, sier
Haugaard.

Les også: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger

https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/connectivity/fordpass-connectivity#overlay/content/overlays/fordpass-download/fordpass-download
https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/


Vil komme nye tjenester i appen med jevne mellomrom

Med FordPass kan du også i forkant finne frem dine destinasjoner på mobilen
og sende dem til bilens navigasjonssystem.

FordPass vil utvikles og forbedres fortløpende. Nye tjenester som gjør
hverdagen enklere for Fords-kunder vil komme med jevne mellomrom.

Slik kommer du i gang med FordPass og bruker den – Se videoene her

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtfEkl9_OaSwdc9mEZkS0iZvAVztUzqyX


Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving

https://www.youtube.com/watch?v=chxHUZAXLMs?list=PLtfEkl9_OaSwdc9mEZkS0iZvAVztUzqyX


forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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