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Nye Ford EcoSport: Knallbra kompakt-
SUV nå med firehjulstrekk

Med nye Ford EcoSport får du en sprek kompakt-SUV med trekk på alle fire til
en veldig god pris.

Ingen andre segmenter vokser like fort som SUV-segmentet i Europa. Stadig
flere vil ha en bil du kan gå rett inn og ut av med en høy sitteposisjon og god
oversikt over trafikken. I Norge er også firehjulstrekk en klar fordel. Alt dette
og mer til kan nye Ford EcoSport by på.

Les mer om nye Ford EcoSport og bygg din egen bil her

https://www.ford.no/personbiler/nye-ecosport?vehicleNavCategory=all%20cars


I kombinasjon med en ny og avansert 1.5-liters Ford TDCI 125 HK
dieselmotor får du kompakt-SUVen med trekk på alle fire og det nest høyeste
utstyrsnivået Titanium til 339 600 kroner. Denne inkluderer blant annet seter
i delskinn, takrails i sølv, 16 tommers aluminiumsfelger, cruisekontroll,
nøkkelfri start, ryggesensorer og det nye infotainment-systemet SYNC 3 med
6,5’’ touchskjerm.

Sportslige og gode kjøreegenskaper

På veien er den nye kompakt-SUVen også et svært hyggelig bekjentskap. I
kjent Ford-stil har den sportslige og gode kjøreegenskaper uten at det går
utover komforten.

Er ikke standardoppsettet sportslig nok for deg, kan du også få nye EcoSport
som en Ford Performance-inspirert ST-Line-modell. I tillegg til et mer
sportslig kjøreoppsett får du her med utvendig styling, kontrastfarget tak og
stolper, 17 tommers aluminiumsfelger, SYNC3 med 8’’ touchskjerm og
navigasjon, semskede skinnseter og mye mer.

Les også: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger

Med det minste motoralternativet, en 1.0-liter EcoBoost bensinmotor på 125
hk, det enkleste utstyrsnivået Trend og forhjulstrekk koster nye EcoSport bare
265 600 kroner.

Robust og dynamisk eksteriør

Den nye modellen har også fått et nytt og mer dynamisk og robust eksteriør.
Du ser tydelig bilens slektskap til Fords to andre SUVer - den mellomstore
Ford Kuga og den store Ford Edge. EcoSport leveres i 12 tøffe farger og en
rekke tilpasningsvalg som for eksempel kontrastfargede takfarger.

Stor guide: Slik finner du familiebilen som passer for ditt behov

Fra førerplass er du omgitt av et moderne og brukevennlig førermiljø med en
rekke smarte oppbevaringsløsninger.

Innvendig har den kompakte SUVen fått nye seter som gir enda bedre
komfort, enten du sitter foran eller i baksetet. Plassen er også meget bra -
både i det 356 liter store bagasjerommet, i baksetet og fra førerplass.

https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/
https://merford.no/stor-guide-finn-den-beste-familiebilen-for-ditt-behov/


Mer komfort og premium lydanlegg

Med nye EcoSport kan du også få et helt nytt premium lydsystem fra B&O
Play. Her er hele 10 høyttalere og en subwoofer spesialtilpasset kupeen i den
kompakte SUV-en for å levere den optimale lydopplevelsen.

Trenger du noe for å matche humøret kan du også velge mellom hele syv
forskjellige farger på interiørbelysningen.



Nye EcoSport er sikrere enn noensinne

Nye EcoSport er sikrere enn noensinne. Den har kollisjonsputer foran,
knekollisjonsputer for sjåføren og nye kollisjonsputer langs sidene som er
designet for å bevege passasjerene i bilen vekk fra treffpunktet. EcoSport er
også utrustet med nye «gardin-kollisjonsputer» for maksimal sikkerhet ved en
påkjørsel fra siden.

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
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at

https://www.youtube.com/watch?v=2Bc1U_z1cM4


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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