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Viktige Ford-nyheter med Europa-
premiere på den internasjonale
bilutstillingen i Frankfurt

Ford Mustang og den nye kompakte SUV-en, Ford EcoSport, har premiere i
Frankfurt neste uke. Det har også en spesialutgave av Europas mest solgte
pickup hittil i år, Ranger Black Edition, og den nye og luksuriøse 9-seteren
Tourneo Custom.

Det er en mer strømlinjeformet og muskuløs utgave av den ikoniske
Mustangen som skal presenteres på den internasjonale bilutstillingen i



Frankfurt. I tillegg blir det premiere på en mer sporty, komfortabel EcoSport
med firehjulstrekk, en luksuriøs 9-seters versjon av nye Tourneo Custom og
den eksklusive Black Edition av pickupen Ford Ranger.

Sistnevnte selges i et svært begrenset opplag på 2 500 biler i Europa. Det er
ventet at bilen blir revet bort i løpet av få uker.

Ny EcoSport: Her er den nye kompakt SUV-en, Ford EcoSport

Viser hele den nye Fiesta-familien

Også alle versjonene av den nye Ford Fiesta vises på Frankfurt-messen. Dette
inkluderer den mer SUV-aktige crossover-varianten Fiesta Active, som
kommer til Norge på nyåret. Også Fiesta ST med en 200 HK sterk 1.5-liters
tresylindret Ecoboost-motor presenteres i Frankfurt. Den er også klar for
Norge neste år.

Spesialutgave av supersportsbilen GT

Etterspørselen etter den forrige spesialutgaven av Ford GT har vært så stor at
Ford lanserte en ny spesialutgave, GT’67 Heritage Edition. Denne er også
utstilt på årets messe. GT ’67 Heritage Edition hedrer arven etter racerbilen
GT40 Mark IV som vant 24-timers løpet på Le Mans i 1967.



Med en målt hastighet på ekstreme 347 km/t er standardutgaven av den nye
supersportsbilen den raskeste serieproduserte Ford noensinne. En nordmann
har allerede bestilt bilen med en anslått startpris før moms og avgifter på i
overkant av 4,7 millioner kroner. Den ankommer Norge i løpet av 2017.

---------------------------

FAKTA OM FORD PÅ BILMESSEN: 
Besøkende til Frankfurt Motor Show vil finne Fords stand i Hall 9.

Pressemappe med engelske pressemeldinger, bilder og videoer:
http://iaa2017.fordpresskits.com

Toppsjefen for Ford Europa, Afrika og Midtøsten, Steven Armstrong, holder
innlegg om Fords visjon for fremtidens mobilitetsløsninger 12. september kl.
18.30 i hall 3.1.

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
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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