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Ford og DEFA inngår avtale om salg av
smarte ladeløsninger gjennom Fords
forhandlernettverk

Etter en omfattende prosess har Ford Europa valgt DEFA som sin partner for
leveranser av ladeløsninger gjennom sitt forhandlernettverk i Norge og
Sverige. Avtalen gjelder salg av DEFAs løsninger for hjemmelading til kunder
som kjøper ladbare biler.

- Vi er veldig stolte over at Ford har valgt DEFA som sin leverandør av
elbillading i Norge og Sverige. DEFA har koblet biler til det elektriske nettet i
over 60 år med våre bilvarmeløsninger, og leverer også testvinnende



ladeteknologi som sikrer at elbilister får tilgang til markedsledende
ladeløsninger med en smidig installasjonsprosess. Dette gjør det svært enkelt
for Fords kunder å anskaffe en fremtidsrettet hjemmelader, sier Ståle Kvitle,
EVP i DEFA.

Avtalen betyr at Fords kunder vil bli tilbudt ladeløsninger som inkluderer
eRange ladestasjoner og komplett installasjon. eRange ladeteknologi har
vunnet tester av brukervennlighet, pålitelighet og sikkerhet utført av Europas
største bilorganisasjon, tyske ADAC, samt deres søsterorganisasjon i
Østerrike.

Overveldende interesse for ladbare Ford-modeller

- Vi har allerede lansert nye Ford Kuga ladbar hybrid og den store 7-seters
SUV-en, Ford Explorer ladbar hybrid. Interessen har vært overveldende. Tidlig
neste år kommer også vår helelektriske SUV, Mustang Mach-E med opptil 600
km rekkevidde - som flere tusen nordmenn går og venter på. Med DEFAs
løsning er vi trygge på at de mange som har valgt en ladbar bil, får det beste
tilgjengelige tilbudet på markedet nå, sier servicemarkedsdirektør i Ford
Motor Norge, Marius Revhaug.

Bilkundene kan velge mellom ladestasjoner med uttak eller fast kabel, med
EU-godkjent energimeter og innebygget fulldynamisk lastbalansering. Med
eRange IQ får man også mulighet til å koble seg til CloudCharge appen.

DEFA har allerede installert over 100 000 ladepunkter og 5 000 ladeanlegg i
Norden og samarbeider med alle store bilimportører og installatørkjeder i
Norden.
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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. 45.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 59.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 19 produksjonsenheter (hvorav 12 er heleide og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). 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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Vårt mål er å gjøre menneskers hverdag enklere, mer effektiv og mer miljøvennlig.
Vi tilbyr produkter og tjenester som forbedrer måten folk lader, forvarmer og
sikrer sine kjøretøy, lyser opp sine bygninger og veier og styrer sine eiendeler. Vi
fortsetter å utvikle verdensledende produkter og digitale tjenester ved å fokusere
på kontinuerlig forbedring og innovasjon.

DEFA er et norsk selskap, stiftet i 1946. Vi har nå mer enn 400 ansatte på 3
kontinenter. Våre produkter og tjenester distribueres over 40 land spredt over hele
verden. 
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