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Ford verkoopt EcoSport Limited Edition SUV voor Europa via 
Facebook® 
 

• Ford Motor Company maakt op de IFA 2013 bekend dat de eerste 500 EcoSport SUV’s voor 
klanten in Europa vanaf nu via Facebook® kunnen worden besteld 
 

• De Ford EcoSport Limited Edition is de eerste wagen die Ford enkel online verkoopt 
 

• De EcoSport Limited Edition kost € 19.950 (1.0 EcoBoost 125 pk) of € 20.950 (1.5 TDCi 90 
pk) en wordt voorzien van een uitrustingspakket met onder meer een exclusief Ford SYNC 
AppLink-systeem, een lederen bekleding 

 
 
BERLIJN, 4 september 2013 – Ford Motor Company maakte vandaag op de IFA 2013 bekend 
dat het de aftrap zal geven voor de verkoop van zijn nieuwe Ford EcoSport op Facebook®, met 
een speciale Limited Edition van de kleine Smart Utility Vehicle. 
 
De EcoSport Limited Edition wordt voorzien van een uitrustingspakket met onder meer het Ford 
SYNC AppLink-systeem, waarmee smartphone apps met de stem kunnen worden bediend 
vanuit de bestuurderszetel. In het pakket zitten ook een lederen bekleding, metaalkleur en een 
uitgebreid assortiment geavanceerde technologieën. 17" lichtmetalen velgen zijn standaard. 
 
Deze maand nog komt Ford met een bijkomend pakket aan apps van zijn SYNC AppLink-
partners speciaal voor de 500 EcoSports Limited Edition, met ook 12 maanden onbeperkt 
rechtstreeks in de wagen te downloaden audio books van Audioteka. 
 
Klanten kunnen hun EcoSport Limited Edition SUV reserveren via http://on.fb.me/17Ea7wI. Ze 
hebben de keuze uit een 125 pk sterke EcoSport met de EcoBoost 1,0-litermotor, de 
International Engine of the Year voor 2013 en 2012, en een versie met 1,5-liter dieselmotor van 
90 pk. 
 
“De EcoSport wordt een unieke wagen op de weg in Europa, - een betaalbare en verrassend 
ruime SUV met een stoere look en de zeer vernieuwende SYNC AppLink-technologie, waarmee 
bestuurders tal van fantastische apps zoals Spotify en Audioteka met de stem kunnen 
bedienen,” aldus Roelant de Waard, vicepresident, Marketing, Sales and Service van Ford of 
Europe. “De EcoSport spreekt een jongere, meer online generatie aan. Daarom leek het ons 
gepast de EcoSport Limited Edition te koop aan te bieden via Facebook.” 
 
De EcoSport zal de wendbaarheid en de brandstofefficiëntie hebben van een kleine 
gezinswagen en bovendien extra flexibiliteit bieden, net als een hoge en comfortabele 
rijhouding. Het grote radiatorrooster, de korte motorkap en de schuine voorruitstijlen creëren 
een sportieve en eigentijdse uitstraling. Hoekige koplampen versterken nog de moderne look. 
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De EcoSport Limited Edition, die € 19.950 (1.0 EcoBoost 125 pk) of € 20.950 (1.5 TDCi 90 pk) 
kost, zal verkrijgbaar zijn in Mars Red, Panther Black en Diamond White en kan nu al, nog voor 
de lancering van de EcoSport in Europa later dit jaar, gereserveerd worden. 
 

### 
 
Facebook® is een geregistreerd handelsmerk van Facebook Inc. 

 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 177,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 

Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit  www.corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 67,000 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 22 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and nine 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 Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.300 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  
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