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Stor undersøkelse: 1 av 3 sikrer ikke
hunden i bilen

Hver 3. europeiske hundeeier innrømmer at de ikke alltid sikrer kjæledyret i
bilen. En usikret hund kan utgjøre en fare for både hunden, sjåføren og andre
passasjerer.

Ifølge Fords undersøkelse hvor 5.000 hundeeiere i Frankrike, Tyskland, Italia,
Spania og Storbritannia deltok, oppga hele 32% at de ikke alltid sikret
hunden i bilen på kjøretur.

- Hvis du har en hund må du sikre den akkurat like godt som du sikrer alle



andre som sitter i bilen. Jeg sikrer selv min hund i et hundebur som er
plassert i bagasjerommet på bilen. Det mener jeg er den beste løsningen, sier
hundetreningseksperten, Graeme Hall.

Statens Vegvesen anbefaler alle som kjører med hund i bilen å sikre denne i
et transportbur eller i en egen sele beregnet for transport av hund i bilen.
Buret plasseres i bagasjerommet frem mot ryggstøtten og må festes. Trygg
Trafikk sier at små hunder eller andre dyr i små bur eventuelt kan plasseres
på gulvet foran ett av passasjersetene.

Ifølge Fords undersøkelse oppgir de som ikke alltid sikrer menneskets beste
venn i bilen at de ikke gjør dette fordi hunden ikke liker det (32%). Omtrent
like mange (31%) oppgir at de ikke ser behovet for denne type sikring på
korte turer.

14% sier de ikke sikrer hunden fordi de ikke har plass til hundebur i bilen.

Nye Focus stasjonsvogn med plass til de aller største hunderasene

Nye Ford Focus stasjonsvogn har blitt designet for å romme hundebur som er
store nok til en av verdens største hunderaser, den irske ulvehunden.
Sammen med sitt team har hundeeieren og Ford-ingeniøren Rene Berns, gjort
plassen i bilen ekstra stort ved blant annet å presse sammen skumlaget i
bilens tak og redesignet åpningen inn til bagasjerommet.

Bygg din nye Ford Focus her

Nye Focus stasjonsvogn har en bagasjeromsplass med alle setene i bruk på
hele 608 liter.

- Jeg er stolt over at vi har gjort det lettere for hundeeiere å frakte hundene
sine på en trygg og komfortabel måte, sier Berns.

Ifølge Fords hundeeierundersøkelse har 1 av 4 av de som ikke alltid sikrer
hunden i bilen kjørt mens hunden har stukket hodet ut av vinduet. Noen
oppgir også at de har opplevd at hunden har hoppet ut av vinduet under
kjøreturen.

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikring-av-last/hund-i-bilen
https://www.tryggtrafikk.no/bilbelte-og-sikring/sikring-av-dyr-bil/
https://www.tryggtrafikk.no/bilbelte-og-sikring/sikring-av-dyr-bil/
https://www.ford.no/personbiler/focus
https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/bygg-din-ford-gf3#/catalogID/WAENX-CGE-2018-C519FocusNOR201975/?code=ACMAA_VS-D3


Flere sjåfører oppgir også at de har blitt distrahert av den løse hunden inni
bilen under kjøring.

Det er anslått at selv ved en krasj i så lave hastigheter som 40 km/t så vil en
hund som sitter løst i bilen bli kastet fremover med en vekt som tilsvarer 40
ganger dens egenvekt.

Les også: Her er 5 gode grunner til at nye Ford Focus setter en ny standard i
klassen

Mange nye Focus-varianter

Nye Focus kommer i en rekke varianter skreddersydd ulike målgrupper, bl.a.
som en meget godt utstyrt Titanium-variant, som en luksuriøs Vignale-
modell, som den sportslige og senkede ST-Line og en høyreist tøff Focus
Active. Sistnevnte har rundt 3 cm høyere bakkeklaring.

https://merford.no/5-grunner-til-at-nye-ford-focus-pa-nytt-setter-standarden-i-klassen/
https://merford.no/5-grunner-til-at-nye-ford-focus-pa-nytt-setter-standarden-i-klassen/


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
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

https://www.youtube.com/watch?v=ZCu5xb2Qeqk


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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