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Verdenspremiere for Fords nye
helektriske Mustang-inspirerte SUV
Ford lanserte i dag en designskisse av sin nye helelektriske Mustanginspirerte SUV, med en rekkevidde på hele 600 km.
Ford annonserer også at verdenspremieren blir 18. november i Los Angeles.
Avdukingen i Los Angeles skjer fra klokken 03.00 norsk tid natt til 18.
november, og vil bli livestreamet.
Med en rekkevidde på opptil hele 600 km målt etter den nye og langt

strengere WLTP-målemetoden, vil den nye elbilen tilby en rekkevidde blant
de aller beste i markedet.
- Vi gleder oss veldig til å få Fords nye elbil til Norge neste år. Dette er en
«game changer» - med den fantastiske rekkevidden, plass som i en familiebil
og med priser som gjør den tilgjengelig for folk flest, vil dette bli en nyhet
som mange norske kunder vil sette pris på, sier administrerende direktør i
Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.
Sikre deg fortrinnsrett til Fords nye elbil: KLIKK HER
Norge har deltatt aktivt i utviklingen av den helelektriske nye modellen fra
Ford.
- Norske kunder er de mest erfarne elbilbrukerne i verden. Vi har også et
svært skiftende klima. Ford Motor Norge har derfor jobbet tett med Fords
elbilteam, Ford Team Edison, og gjort en rekke undersøkelser og studier i
Norge, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer 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, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 194 000
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.50.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 64.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 20 produksjonsenheter (hvorav 13 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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