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Stor guide: Finn den beste familiebilen for
ditt behov

Flerbruksbil, stasjonsvogn eller SUV? Dette er gjerne bilvariantene det står
mellom når barnefamilien skal kjøpe bil. Her er ekspertenes beste råd for å
finne din familiebil.

- Den ultimate familiebilen finnes kanskje ikke? Eller gjør den det? Det er det
viktig at familien definerer hva som er viktigst for dem. Er det bagasjeplass,
romslig plass til store barneseter, kjørekomfort, fremkommelighet eller pris?
Eller kanskje en kombinasjon av disse? Noen er også opptatt av hvor tung
tilhenger kan bilen trekke. Rekkefølgen på disse prioriteringene er med å



avgjøre hva som er den beste bilen for din familie, sier Ford-entusiast og
salgssjef hos Melhus Bil Trondheim, Olav S. Høiaas.

Dette kjennetegner familiebilvariantene:

Flerbruksbil som familiebil

I tester blir ofte denne biltypen trukket frem som det beste kjøpet for en
familie med behov for plass, fleksibilitet og gode kjøreegenskaper.

Fords egen S-MAX har ved flere anledninger blitt kåret til det beste
familiebilkjøpet. Det er svært god plass inni bilen, og fås med syv seter som
kan flyttes individuelt frem og tilbake. Ford S-MAX er også bred nok i
baksetet til at du fint får plass til tre barneseter. Når du skal kjøpe bil er det
viktig å sjekke romsligheten rundt de to bakerste setene på 3. seterad. I
mange biler er det på langt nær like stor plass som i Ford S-MAX.

Familiebiltest: Derfor er Ford S-MAX den perfekte 7-seters familiebilen

For de med behov for fleksibilitet og plass er også nye Ford Tourneo Connect
et godt alternativ. Denne kan fås med plass både til fem eller syv personer.

Har du behov for en familiebuss er det nye Tourneo Custom som gjelder. Den
får du med hele ni seter, masse plass og personbilfølelse bak rattet. Denne
kommer nå også etterhvert som en ladbar hybrid.

Både Ford S-MAX og Ford Galaxy kan også fås med trekk på alle fire.

Les mer om Fords flerbruksbiler her: Ford S-MAX, Ford Galaxy, nye Ford
Tourneo Connect og nye Ford Tourneo Custom

https://merford.no/familiebil-derfor-er-ford-s-max-norges-beste-7-seter/
https://www.ford.no/personbiler/s-max?vehicleNavCategory=family%20cars
https://www.ford.no/personbiler/galaxy?vehicleNavCategory=family%20cars
https://www.ford.no/personbiler/tourneo-connect?vehicleNavCategory=family%20cars
https://www.ford.no/personbiler/tourneo-connect?vehicleNavCategory=family%20cars
https://www.ford.no/personbiler/nye-tourneo-custom?vehicleNavCategory=family%20cars


SUV som familiebil

De mest åpenbare fordelene med en SUV er den høye bakkeklaringen
(avstanden mellom bakken og bilens understell), noe som gir bedre
fremkommelighet. Spesielt ved snø og dårlig underlag kan dette være en
fordel.

Mange SUV-er fås både med forhjulstrekk og trekk på alle fire. Fords SUV-er,
Ford EcoSport og den større Ford Kuga, tilbyr begge dette valget. Fordelen
med firehjulstrekk er enda bedre fremkommelighet. Velger du trekk på
forhjulene får du imidlertid den samme bakkeklaringen og en lavere
utsalgspris. På langt nær alle har i dag behov for trekk på alle fire.

Les: Ford EcoSport - Knallbar kompakt-SUV med firehjulstrekk

Den høye bakkeklaringen gir fører høy sittehøyde og enda bedre oversikt i
trafikken. Det gjelder også barna i baksetet. Du setter deg rett inn i en SUV,
og slipper å lene deg like mye ned når for eksempel barna i baksetet skal
settes fast i barnesetet.

Les mer om Fords tre moderne familie-SUV-er:Den kompakte Ford EcoSport,
den større Ford Kuga og størstemann, nye Ford Edge.

https://merford.no/nye-ford-ecosport-knallbra-kompakt-suv-na-med-firehjulstrekk/
https://www.ford.no/personbiler/nye-ecosport?vehicleNavCategory=suv
https://www.ford.no/personbiler/kuga?vehicleNavCategory=suv
https://www.ford.no/fremtidige-modeller/nye-edge


Stasjonsvogn som familiebil

For barnefamilien finnes det primært to størrelser å velge mellom blant
stasjonsvognene: kompaktklassen, som nye Ford Focus, og mellomklassen,
som Ford Mondeo. I utgangspunktet er Mondeo-klassen størst, men tilfellet
nye Ford Focus kan faktisk by på enda mer plass i bagasjen enn storebror
Mondeo. Likevel er bredden og lengden utvendig enda større i Mondeo-
klassen.

Les også: 5 grunner til at nye Ford Focus på nytt setter standarden i klassen

Den store fordelen med en stasjonsvogn er det lave tyngdepunktet og bedre
kjøreegenskaper. Plassen i bagasjerommet er ofte bedre enn i en SUV. Det
samme gjelder bredden i baksetet, men den er sjelden så bra som i en
flerbruksbil.

Dersom du ikke trenger all plassen de største stasjonsvognene kan by på, kan
du spare mye penger på å velge nye Ford Focus. Må du ha ekstra plass en
sjelden gang, kan en takboks være en langt rimeligere løsning enn en mye
større bil.

Hybrid: Her er den fornyede familiefavoritten Mondeo hybrid stasjonsvogn

Ford tilbyr også Ford Mondeo med trekk på alle fire. En ny hybridutgave av
den populære stasjonsvognen er også på plass i 2019.

Les mer om Fords familiestasjonsvogner her: Nye Ford Focus og Ford
Mondeo.

https://merford.no/5-grunner-til-at-nye-ford-focus-pa-nytt-setter-standarden-i-klassen/
https://merford.no/fornyet-familiefavoritt-ford-mondeo-hybrid-stasjonsvogn/
https://merford.no/5-grunner-til-at-nye-ford-focus-setter-en-ny-standard-i-klassen/
https://www.ford.no/personbiler/mondeo?vehicleNavCategory=all%20cars
https://www.ford.no/personbiler/mondeo?vehicleNavCategory=all%20cars


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
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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