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Fords nye helelektriske SUV skal hete
Mustang Mach-E

I dag ble navnet på Fords nye helelektriske SUV offentliggjort. Bilen, som mer
enn 15 000 nordmenn har sikret seg en fortrinnsrett til, skal bære den
ikoniske Mustang-logoen og hete Ford Mustang Mach-E. Det åpnes for
forhåndsbestillinger på nett fra 18. november.

Mustang Mach-E avdukes fra scenen i Los Angeles kl 03.00 natt til mandag
18. november, med hjelp av den kjente skuespilleren Idris Elba.
Verdenspremieren vil bli live-streamet på YouTube, Facebook og Twitter. I
etterkant av avdukingen åpnes det opp for å forhåndsbestille det siste og

http://www.ford.to/LivestreamYT
http://www.ford.to/LivestreamFB
http://www.ford.to/LivestreamTW


nyeste medlemmet i Mustang-familien på www.ford.no

Vises frem for første gang i Europa - i Oslo - rett etterpå

Allerede noen timer etter avdukingen i Los Angeles er den nye elbilen på
plass på et eksklusivt arrangement på Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo. Alle som
har sikret seg en fortrinnsrett til Mustang Mach-E er invitert til det som blir
den første visningen i Europa av nyheten med opptil 600 kilometers
rekkevidde. Rekkevidden er målt etter den nye og langt strengere WLTP-
målemetoden.

- Vi gleder oss til å ta imot flere tusen interessenter for å se det som helt
klart er årets virkelig store nyhet for oss i Ford. Vi får også besøk av presse og
andre interesserte fra hele Europa, sier administrerende direktør i Ford Motor
Norge, Per Gunnar Berg.

Åpner for forhåndsbestilling 18. november

Kunder som ønsker å forhåndsbestille sin Ford Mustang Mach-E mot et
depositum fra 18. november, bør være raskt ute, spesielt når det gjelder den
eksklusive First Edition som vil bli produsert i et begrenset antall. Flere
detaljer vil komme i forbindelse med lanseringen i Los Angeles og Oslo.

Forhåndsbestillingen skjer på Fords norske hjemmesider, www.ford.no

- En helt unik elbil

- Med den fantastiske rekkevidden, plass som i en familiebil og priser som
gjør den tilgjengelig for folk flest, er Ford Mustang Mach-E helt unik. Med
tanke på interessen vi har hatt for en bil som ennå ikke er vist frem, har
tydeligvis mange fått med seg dette. Nå gleder vi oss til snart å kunne dele
mye mer informasjon om denne helelektriske SUV-en, sier administrerende
direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,

http://www.ford.no
http://www.ford.no


USA. Selskapet utvikler og produserer 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, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 194 000
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.50.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 64.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 20 produksjonsenheter (hvorav 13 er heleide og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i
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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