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Ford introduceert Motorcraft Service – een voordelige
servicebeurt voor auto´s vanaf 5 jaar
Sint-Agatha-Berchem, 12 november 2014 – Ford maakt het nazicht van Fords van 5 jaar of
ouder bij de Ford Erkend Hersteller voordeliger dan ooit met de Ford Motorcraft Service.
Klanten die kiezen voor Motorcraft service krijgen originele kwaliteit in onderdelen en
merkspecifieke service tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
De merknaam Motorcraft staat al meer dan 40 jaar voor hoogwaardige, scherp geprijsde Ford
onderdelen voor iets oudere voertuigen. Het assortiment telt ruim 2000 verschillende
onderdelen in originele kwaliteit, inclusief onderdelenwaarborg en dat tegen een aantrekkelijke
prijs. Met Ford Motorcraft Service breidt Ford dat aanbod nu verder uit: de Ford Erkend
Hersteller biedt voortaan ook zijn merkspecifieke kennis aan onder het Ford Motorcraft label.
Eigenaars van Fords die ouder zijn dan 5 jaar krijgen met de Motorcraft Service hoogwaardige
onderdelen en een professionele montage aan scherpe tarieven.
Motorcraft Service voor slechts € 129
De Ford Motorcraft Servicebeurt is nu verkrijgbaar voor een prijs van €129, en dat bij alle Ford
Erkend Herstellers in België & Luxemburg. Dit omvat een uitgebreide controlebeurt op 23
punten, inclusief vervanging van olie en oliefilter voor alle Ford personenwagens vanaf 5 jaar.
Daarnaast gebeurt er een grondige controle van het koetswerk voor behoud van de
carrosseriegarantie, ook na 5 jaar. Bij de lancering van de Motorcraft service wordt tijdelijk ook
de lucht- of interieurfilter gratis vervangen (filter naar keuze van de klant).
Ook voor banden en reparaties
De Ford Motorcraft Service is niet beperkt tot enkel een servicebeurt. Patrick Van der Aa,
Aftersalesmanager van Ford België: “Naast het aantrekkelijke Motorcraft Service
introductieaanbod lanceren we ook scherp geprijsde bandenaanbiedingen, op dit moment
bijvoorbeeld ‘Motorcraft bandenaanbieding vanaf € 45 per band’. Daarnaast bieden we
vervanging van slijtage-onderdelen tegen heel transparante en lage prijzen – zoals
ruitenwissers en remblokken. Alles bij elkaar kun je tot 80% van alle onderhouden en frequente
herstellingen aan je oudere Ford laten doen onder het scherp geprijsde Ford Motorcraft-label.
Volgens Van der Aa verwacht Ford veel van de nieuwe Ford Motorcraft Service “Door dit
nieuwe aanbod zullen veel mensen met oudere Fords opnieuw de weg naar onze werkplaatsen
ontdekken. Je hoeft niemand uit te leggen dat de Ford Erkend Hersteller het meeste verstand
heeft van Ford, en dat je Ford dáár dus in de meest vertrouwde handen is. Veel mensen
denken echter nog steeds dat de prijzen bij erkende herstellers gemiddeld hoger liggen. Met
Ford Motorcraft Service laten we duidelijk zien dat dat niet zo is.”
Ford verwacht met Motorcraft fors meer klanten met oudere Fords in de eigen werkplaatsen te
kunnen helpen. Van der Aa: “We mikken op een verhouding van 1 à 2 op 10 voor Ford
Motorcraft Service ten opzichte van het volledig voorgeschreven Ford Onderhoud in 2015. Dat
is aanzienlijk meer dan nu het geval is. Dat is vrij ambitieus maar het is volgens ons tegelijkertijd
ook reëel. Als je je iets oudere Ford auto kunt laten nazien door de ervaren en deskundige Ford
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Erkend Hersteller, met behoud van carrosseriegarantie, en daar bovendien ook voordeliger uit
bent, dan is volgens ons de keuze toch simpel?”
###
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 186,000 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 50,000 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 (13 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 11 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 3.800 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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