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Ford Mustang er kåret til den klassiske
bilen flest européere ønsker seg - selv før
ikonet er kommet til Europa
Ford Mustang er Europas mest ønskede klassiske bil. Det viser en
undersøkelse blant over 75.000 brukere av nettportalen AutoScout24.
37% av dem som deltok oppga Ford Mustang som den klassiske bilen de
helst vil eie. Mustang, som snart kommer i salg i Europa, var klar vinner av
undersøkelsen, foran BMW M1 (20%) og Volkswagen Boble (11%).

- Ford Mustang er mer enn en bil, den bidrar til en egen livsstil sier Steve
Kimber, administrerende direktør for Ford Motor Norge. - Mustang har
simpelthen vært en fundamental del av den globale bilkulturen i snart 50 år,
og er en av verdens mest gjenkjennelige biler.
Kimber kunne ellers fortelle at Mustang Customizer – et nettsted med blant
annet en nedlastbar app – allerede har tiltrukket seg over 500.000 besøk fra
Europa. Siden lanseringen i fjor har over 4,5 millioner personer fra 49 land
besøkt Mustang Customizer.
Tilgjengelig både for iOS og Android telefoner og nettbrett lar appen
Mustang-entusiastene blant annet bygge drømmebiler (over 2,3 millioner har
allerede gjort det), tjene poeng og merker for hver bil de bygger og laste ned
bakgrunnsbilder av Mustang.
Mustang feirer 50-årssjubileum i 2014 og Ford har lansert en ny “Mustang
Countdown”-serie av videoer for å rette oppmerksomheten mot den ikoniske
sportsbilen og dens tilhengere fra hele verden.
Den første vidoeen – Where It All Started: The Mustang 1 ConceptMustang
web portal.
Mustang ble lansert i 1964 og har inspirert millioner av mennesker med en
livsstil de kunne strekke seg etter. Så er også Mustang en bil som får
entusiastenes hjerter til å banke raskere og sterkere.
###

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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