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KORT – Ford Fiesta ‘Lease Auto van het Jaar 2018’ (Economy)
Sint-Agatha-Berchem, 27 april 2018 – De Ford Fiesta werd door leasemaatschappij Alphabet
uitgeroepen tot ‘Lease Auto van het jaar 2018’ in de categorie Economy. De Fiesta wist de jury
vooral te overtuigen met zijn gunstige ‘Total Cost of Ownership’, mede dankzij de zuinige TDCi
Diesel- en EcoBoost benzinemotoren. Daarnaast haalde de Fiesta ook hoge scores op het vlak
van veiligheid en kwaliteit. Een extra vermelding van de jury kreeg de nieuwe Ford Fiesta voor
zijn vinnige onderstel, leuke stuurgedrag en hoge niveau van interactie met zijn bestuurder,
kwaliteiten die hij dankt aan de goede zorgen van Ford Lommel Proving Ground.
De ‘Lease Auto van het Jaar’-verkiezing werd al voor de 26ste keer georganiseerd en is de
belangrijkste onderscheiding op de Belgische fleetmarkt. De prijs is een mooie bekroning voor
het werk dat Ford leverde bij het ontwerpen van de nieuwe Fiesta, die kan schermen met een
bijzonder uitgebreid gamma van geavanceerde rijhulpmiddelen en connectiviteitsvoorzieningen.
Het Fiesta-gamma is het meest uitgebreide in de meer dan 40-jarige geschiedenis van het
model, met onder andere een ST-Line en Vignale-uitvoering. Binnenkort wordt het Fiestagamma nog uitgebreid met een sportieve, 200 pk sterke ST en de Fiesta Active, een stoere,
SUV-geïnspireerde cross-overversie met een verhoogde bodemvrijheid en robuuste
koetswerkdetails.
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 54,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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