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Ford Fiesta er igjen mest kjøpte småbil i
Europa

Med et salg på 293.663 enheter ble Ford Fiesta i 2013 for andre år på rad
Europas mest kjøpte småbil.

- Fiesta er en bil som appellerer like mye til dem som setter pris på stor
kjøreglede som til kunder som mer vektlegger for eksempel
drivstofføkonomien som følger med den prisbelønte 1.0-liters EcoBoost-
motoren, sier Steve Kimber, adm. direktør for Ford Motor Norge.  

– Fra den dynamiske Fiesta ST til den ultrasparsommelige Fiesta ECOnetic –



finner europeiske småbilkjøpere en bil som fullt ut er i med deres behov og
ønsker. Fiesta kan for øvrig leveres i over 11.400 forskjellige varianter,
forteller Kimber.  

Fiesta-fakta

·  De mest populære Fiesta-fargene er Frozen White, Panther Black og
Moondust Silver

. Over 50% av solgte Fiestaer i Norge har den prisbelønte EcoBoost-motoren
og 64% det høyeste utstyrsnivået Titanium.

·  Hver Fiesta inneholder ca. 1 km elektriske ledninger

·  Fiesta selges i 62 land rundt om i verden

·  Som følge av økende etterspørsel vil den tyske Ford-fabrikken i Køln neste
måned utvide med et ekstra skift og dermed øke Fiesta-produksjonen med
110 biler pr. dag.

Se video YouTube: ·http://youtu.be/uC4UOr-NHfU

# # #

*Resultatene til JATO Dynamics er basert på informasjon levert av JATO
Consult, selskapets konsulenttjeneste. Tallene er basert på salget i 30
europeiske land. Besøk http://www.jato.com/ for mer informasjon.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst

http://youtu.be/uC4UOr-NHfU
http://www.jato.com/


besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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