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Ford lanserer Omnicraft reservedeler
Ford-verksteder i hele Europa vil nå snart få tilgang til Omnicraft reservedeler
til andre bilmerker.
Dette skjer ved at en ny portefølje og merkevare for reservedeler, Omnicraft,
nå skal lanseres i hele Fords nettverk i Europa. Ved lanseringspunktet skal
nærmere 2000 av de vanligste slitedelene være tilgjengelig for andre
bilmerker.
- Ford har attraktive biler og mange av våre forhandlere tar fremmede
bilmerker i innbytte. Disse bilene har ulike vedlikeholdsbehov som utføres før
bilen selges videre i bruktmarkedet, og vi ønsker å sikre at våre forhandlere

har tilgang til reservedeler også til disse bilene, levert av oss, sier direktør
servicemarked hos Ford Motor Norge, Marius Revhaug.
Ved oppstart vil de mest etterspurte delene, inkludert oljefiltre,
bremseklosser og skiver, startmotorer og dynamoer være tilgjengelig. I de
kommende månedene vil Ford også blant annet introdusere motor- og
kupèfiltre. På sikt vil Ford ha, eller kunne tilby slitedeler til majoriteten av
biler på veien, uansett bilmerke.
Ved lanseringen vil Omnicraft-deler bli tilgjengelig på mer enn 400
FordStores og Ford-forhandlere på 11 markeder i Europa. Omnicraft vil
lanseres i Norge sent i 2017.
Til egne eldre biler tilbyr Ford originaldeler og et mer økonomisk alternativ
til eldre Ford-modeller gjennom sitt Motorcraft sortiment.

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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