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Ford og ALD Automotive lanserer New
Fleet Management Business i Europa for å
øke salget av kommersielle kjøretøy og til
næringsmarkedet.

• Ford og ALD Automotive vil sammen tilby en ny integrert løsning
for flåtefinansiering i Europa under navnet Ford Fleet
Management

• Ford Fleet Management vil tilby en konkurransedyktig, integrert
“one-stop shop” løsning til privat- og næringskunder i det
Europeiske markedet. Produktene vil omfatte leasing og



biladministrasjon, som vil redusere kundenes ressursbruk og
kostnader.

• Formålet er å støtte Fords visjon om å befeste og styrke
posisjonen som markedsleder innen nyttekjøretøy i Europa ved å
tilby kundene innovative løsninger som kan hjelpe deres
virksomheter til å oppnå forbedrede resultater.

• UK er det første markedet der Ford Fleet Management vil tilby
sine produkter - med lansering til høsten - og intensjonene er å
tilby løsningen i andre Europeiske markeder over tid.

Ford og ALD Automotive, to ledende globale leverandører av
mobilitetsløsninger, har inngått en aksjonæravtale om å etablere en løsning
for leveranse av integrerte leasing- og administrasjonsløsninger til
Europeiske kunder.

Det nye selskapet, som vil ha navnet Ford Fleet Management, der begge
parter i samarbeid vil evne å levere en konkurransedyktig integrert leasing-
og administrasjonsløsning. Både nyttekjøretøy og personbiler vil bli tilbudt
gjennom Ford Fleet Management via Fords forhandlernettverk - både i
direkte kundekontakt og på digitale plattformer.

Ford Fleet Management vil nyttiggjøre seg begge parters omfattende
kunnskap og forståelse for kunder, produkter og mobilitetstjenester, så vel
som et stort og veletablert forhandlernettverk, etter en ambisjon om «best-
in-class» aktiv driftstid for bilene. Ford vil i dette partnerskapet bidra med sin
ekspertise om produkter og tilkoblede biler mens ALD Automotive vil bidra
med sin globale kompetanse om full-service leasing og
administrasjonsløsninger.

Ford Fleet Management lanseres først i UK denne høsten forutsatt
godkjenning fra relevante myndigheter. Intensjonen er at videre etablering vil
skje i øvrige utvalgte markeder på et senere tidspunkt.

Dette samarbeidet forsterker et langt og godt samarbeide med ALD
Automotive som har tilbudt Ford Lease Services i mer enn 15 år i Europa.

«Dette nye forretningsområdet markerer et signifikant skritt i å styrke vår



posisjon som Europas ledende bilprodusent av nyttekjørtøy ved å tilføre nye
muligheter for oss til å betjene våre kunder med biladministrasjonsløsninger»
uttalte Stuart Rowley, president, Ford of Europe. «Med ALD Automotive’s
størrelse og erfaring innen biladministrasjonsmarkedet kan Ford Fleet
Management tilby “one-stop shop” til våre kunder for en mer effektiv og
kostnadsbesparende drift».

«ALD Automotive er svært fornøyde med utvidelsen av samarbeidet med
Ford, noe som merkbart vil bidra til utviklingen av
biladministrasjonssegmentet i Europa» uttalte Tim Albertsen, chief executive
officer ALD Automotive. «Med dette understøttes vår ledende posisjon i
biladministrasjonsmarkedet i Europa. Dette reflekterer vår evne til å skape
langsiktig leasing-partnerskap og er en naturlig utvidelse av vår suksessrike
relasjon til Ford”.

Med fokus på å holde kundene på veien, vil Ford Fleet Management levere et
omfattende produktspekter og tjenester, fra leasing og vedlikehold til digitale
biladministrasjonsløsninger og mobilitetsløsninger.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på en rekke
kjøretøy som inkluderer personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte
kjøretøy og Lincoln luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester
gjennom Ford Motor Credit Company. Ford Motor Company har som mål å ha en
ledende rolle innen elektrifisering, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende
biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 ansatte over hele
verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor Credit Company,
vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 59.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i

http://www.corporate.ford.com


1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa
startet i 1911.

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.
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