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Erlend Gunstveit vant The Voice og en ny
Ford Mustang Mach-E

Erlend Gunstveit fra Grimstad vant årets sesong av The Voice på TV2.
Sørlendingen fikk lørdag overrakt førstepremien, en helt ny Ford Mustang
Mach-E.

– Jeg er både takknemlig, overrasket og stolt over å vinne The Voice. Jeg
kommer fra en familie hvor nesten alle har kjørt Ford. Da er det selvsagt
ekstra stort også å vinne en ny Mustang Mach-E, selv om det er litt rart for en
beskjeden sørlending at mange snur seg etter bilen når jeg kjører rundt i den,
sier The Voice-vinneren.



Den helelektriske SUV-en han fikk overrakt av Ford Motor Norges
markedsdirektør Geir Haugaard lørdag formiddag, har en helelektrisk
rekkevidde på opptil 540 kilometer og er utstyrt med firehjulstrekk.

– Vi er veldig glade for å kunne overrekke denne til Erlend. Han er en verdig
vinner og vi er trygge på at han vil bli fornøyd med sin nye Mustang Mach-E.
Den kommer med et prisbelønt premium lydanlegg fra B&O så her er han i
perfekte omgivelser når han skal nyte musikk, sin egen eller andres, sier
Haugaard.

Vanvittig kjøre- og lydopplevelse

Den nye helelektriske SUV-en Mustang Mach-E er en helt unik kombinasjon
av en elbil som byr på en rekordlang elektrisk rekkevidde på opptil 610 km,
mulighet for firehjulstrekk, svært gunstige priser, rask lading og det absolutt
siste innen avansert teknologi. Dessuten er den svært romslig og fleksibel og
fungerer perfekt som en familiebil.

– Jeg har kjørt mye med den hele helgen, og det er en helt vanvittig
kjøreopplevelse. Det kan ikke sammenlignes med noe annet jeg har kjørt
tidligere. Jeg har også rukket å bli ekstra glad i lydanlegget. Det gir en helt
enorm lydopplevelse og det er viktig for meg, sier den musikkglade 25
åringen.

Mer enn 1200 nye Mustang Mach-E registrert bare i mai

Bestillingene av nye Mustang Mach-E har ifølge markedsdirektøren gått over
all forventning, Bare i løpet av mai er det registrert mer enn 1200 Mustang
Mach-E i Norge. Frem mot sommeren vil Erlend Gunstveit og tusenvis av
andre helelektriske ponnier gjøre Mustang Mach-E enda mer synlig på norske
veier.

– Med Mustang Mach-E setter vi en helt ny standard blant elbilene for folk
flest. Vi er helt sikre på at også Erlend vil bli svært fornøyd med sin nye
helelektriske SUV. Dette er en elbil som er utviklet fra bunnen av for å bære
den ikoniske Mustang-logoen med stolthet. Den er rask, den er morsom og
den skal representere frihet for en helt ny generasjon Mustang-eiere, sier
Ford Motor Norges markedsdirektør.



For en godt utstyrt Mustang Mach-E med en rekkevidde på opptil 440 km
(Standard Range) er prisen fra 412 000 kroner.

En Mustang Mach-E med den lengste rekkevidden på opptil 610 kilometer og
bakhjulstrekk vil koste fra 463 400 kroner.

Ønsker du firehjulstrekk og opptil 400 km rekkevidde vil Mustang Mach-E
koste fra 482 000 kroner. For varianten med firehjulstrekk og rekkevidde på
opptil hele 540 kilometer vil prisen være fra 544 000 kroner.

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler, produserer, markedsfører og har service på 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, mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende
biler, og sammenkoblede tjenester. Ford har cirka 188 000 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. 43.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte

https://www.youtube.com/watch?v=6ociN4dNhA4
http://www.corporate.ford.com


fellesforetak. De har rundt 55.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er
inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas
virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 10 er heleide
anlegg og 4 er ukonsoliderte fellesforetak). 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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