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Ford geeft extra kleur aan Mustang Mach-E
Ford heeft goed nieuws voor liefhebbers die het leven graag een beetje kleur geven, maar niet per sé in de
markt zijn voor de spectaculaire Mustang Mach-E GT. De voorheen exclusief aan het topmodel van de line-up
voorbehouden kleuren Cyber Orange en Grabber Blue zijn nu ook beschikbaar voor alle overige uitvoeringen
van de Mustang Mach-E.
Reguliere kleuren nog volop leverbaar met 12% bijtelling
Ford heeft de nieuwe kleuren nu vrijgegeven in de configurator op de website. Nu één van de nieuwe kleuren
op de reguliere uitvoeringen bestellen betekent in 2022 rijden. Voor leaserijders die nog dit jaar in een Mustang
Mach-E willen stappen vanwege de gunstige 12% bijtelling, is het goed om te weten dat Ford Nederland uit
de gehele Europese voorraad kan putten. Hierdoor is er nog een ruim aantal varianten van de Mach-E voor
de Nederlandse markt beschikbaar die nog dit jaar kunnen worden geleverd.
De nog in 2021 beschikbare voorraad is hier te bekijken en te reserveren.
###

Zelf rijden
Wilt u als redacteur zelf een keer rijden met één van de nieuwe Ford modellen, neem dan contact op met de
afdeling PR van Ford Nederland via prfordnl@ford.com.

Uw lezers zijn uiteraard ook van harte welkom om een proefrit in te plannen bij één van de officiële Ford
dealers. Het aanvragen van een proefrit kan via deze link: http://www.ford.nl/SBE/ProefritAanvragen/
ProefritAanvragenPersonenautos

Ford Motor Company
Ford Motor Company is wereldwijd toonaangevend op het gebied van auto's en mobiliteit. Het bedrijf is
gevestigd in Dearborn, Mich., Verenigde Staten. Het bedrijf heeft 202.000 werknemers en 62 fabrieken
wereldwijd. De kerntaken zijn het ontwerpen, fabriceren, op de markt brengen, financieren en onderhouden
van een volledig assortiment personenauto's, pick-ups, SUV's en elektrisch aangedreven auto's van het
merk Ford. Ook het luxemerk Lincoln maakt deel uit van Ford. Daarnaast houdt Ford zich via Ford Smart
Mobility ook intensief bezig met nieuwe mogelijkheden. Met dit plan streeft Ford ernaar om toonaangevend
te zijn op het gebied van connectiviteit, mobiliteit, autonome auto's, de klantervaring en data analytics.
Meer informatie over Ford, zijn internationale producten of over de Ford Motor CreditCompany, vindt u op
www.corporate.ford.com.

Ford Europa fabriceert, verkoopt en onderhoudt auto's van het merk Ford in 50 afzonderlijke markten en
heeft ongeveer 52.000 werknemers in dienst. Joint ventures en zelfstandige activiteiten meegeteld, werken
er ongeveer 66.000 mensen voor het bedrijf. Ford Europa bestaat uit Ford Motor Credit Company, Ford
Customer Service Division en 24 productiefaciliteiten (16 eigen of geïntegreerde joint venture-faciliteiten en
8 zelfstandige joint venture-faciliteiten). De eerste auto's van Ford werden in 1903 naar Europa verscheept,
hetzelfde jaar waarin Ford Motor Company is opgericht. De productie in Europa begon in 1911.
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