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Ford med dobbeltseier da årets beste
nyttekjøretøy ble kåret

Ford gjorde rent bord da årets priser for lette nyttekjøretøy i 2020 ble delt ut.
Mens elektrifiserte Ford Transit Custom Hybrid line-up ble kåret til
International Van of the Year (IVOTY) 2020, vant Ford Ranger prisen som
beste pickup, International Pickup Award 2020 (IPUA).

Med det ble Ford den første bilprodusenten som har vunnet disse to
ettertraktede prisene samme år ved to anledninger. Første gangen det
skjedde var i 2013.



- Denne dobbeltseieren viser hvorfor Ford fortsatt vil være bestselgeren i det
europeiske nyttekjøretøymarkedet. Både de elektrifiserte Transit Custom-
modellene og nye Ranger leverer langt lavere driftskostnader og er bedre for
miljøet. Samtidig har vi ikke latt dette gå på bekostning av nyttelast, plass og
andre praktiske løsninger, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge,
Per Gunnar Berg.

Les mer om Fords prisvinnende nyttekjøretøy her

Ford har nå vunnet i alt 6 IVOTY-titler.

Ford er Europas mest solgte nyttekjøretøymerke så langt i år og styrket i fjor
sin posisjon som Norges nest største nyttekjøretøymerke. Denne posisjonen
har de fremdeles, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

- Vi gratulerer Ford med dobbeltseieren. Det er en stor bragd og prisene er
velfortjent. Med sin satsing på elektrifisering har Fords ingeniører utviklet
drivlinjer som er bærekraftige og som kan tas i bruk av kunder både i og
utenfor byene, sa styreformann i International Van of The Year-juryen, Jarlath
Sweeney i forbindelse med prisutdelingen.

Nye Transit Custom ladbar hybrid snart i Norge

https://www.ford.no/nyttekjoeretoey


Nye Ford Transit Custom ladbar hybrid ankommer Norge om kort tid.

Den helelektriske rekkevidden er i henhold til den nye og strengere WLTP-
målemetoden opptil 43 km ved kombinert kjøring (48 km ved bykjøring).
Transit Custom ladbar hybrid er en forhjulsdreven bil som drives helelektrisk
av en 92,9 kW elektrisk motor og en 13,6 kWh lithium-ion batteripakke.

- Dette er en uslåelig kombinasjon for de mange bedriftene som ønsker å få
en mer miljøvennlig nyttekjøretøyflåte, men som fremdeles trenger nyttelast,
rekkevidde og plass som i de største 1-tonns varebilene, sier Berg.

Les: Nye Transit Custom ladbar hybrid - banebrytende teknologi - en mer
effektiv arbeidshverdag

Nye Ranger tilbyr en uslåelig kombinasjon i pickupsegmentet

Nye Ford Ranger pickup ble lansert i sommer. Den kommer med en avansert
2-liters EcoBlue dieselmotor med opptil 9 % lavere dieselforbruk når den
kombineres med en ny og avansert 10-trinns automatgirkasse.

- Den har en uslåelig kombinasjon av hengerkraft, drivstoffeffektivitet og
smarte førerassistanseteknologier. Med den nye 2-liters EcoBlue
dieselmotoren får du kjøreopplevelse som i en personbil. Med FordPass

https://www.ford.no/fremtidige-modeller/nye-transit-custom?vehicleNavCategory=fv
https://www.ford.no/fremtidige-modeller/nye-transit-custom?vehicleNavCategory=fv


Connect-modem i bilen åpner det seg også en rekke nye og spennende
muligheter, enten du bruker den som arbeidsbil eller på fritiden, sier
administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Les også: Derfor er Ford Ranger kåret til Europas beste pickup

Se video på YouTube her

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

https://www.ford.no/nyttekjoeretoey/ranger
https://www.youtube.com/watch?v=aIGJZCFXmRU


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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