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Autosalon Brussel 2016 

Persconferentie Ford 12 januari, 8u 
 
Ford België in 2015 
-Productlanceringen: Focus, Mondeo, Focus ST, Mustang en Mondeo Vignale 
-Distributie: opening van 19 'Ford Stores', flagship stores met een hoogstaande service bieden 
-Verkoopresultaten: een stijging van klantencontracten met 7,5%, inschrijvingen gelijk aan 2014 
-Ford Driving Skills for Life: gratis rijvaardigheidsprogramma voor 18- tot 24-jarigen. 750 
deelnemers (500 in 2014) 
 
CES Las Vegas – Ford Smart Mobility 
-Ford SmartDeviceLink, een systeem voor integratie van smartphones dat ook door andere 
constructeurs wordt toegepast en dus op weg is om de standaard te worden in de autosector 
-Ford sponsort 12 start-ups die werken rond slimmere mobiliteit, met telkens $120.000 
-Ford verdriedubbelt zijn testvloot van zelfrijdende auto's 
-Partnership met Amazon voor interactie tussen slimme voertuigen en slimme huizen 
-Partnership met drone-bouwer DJI 
 
(persberichten rond Ford op CES beschikbaar op www.fordpers.be) 
 
2016 – Ford productnieuws 
-Ford Focus RS - Belgische première op het Salon: Ford Performance-model met AWD-
vierwielaandrijving, een 350 pk sterke 2.3 EcoBoost motor, Launch Control en verschillende 
rijmodi, waaronder 'Drift Mode'. De Ford Focus RS sprint van 0 naar 100 km per uur in 4,7 
seconden en heeft een topsnelheid van 266 km per uur. Bij de FordStores vanaf de lente, nu al 
250 bestellingen in de BeLux. 
-Ford Edge - Belgische première op het Salon: Vlaggenschip van het SUV-gamma van Ford 
(naast de EcoSport en de Kuga). Uitgerust met een 2.0 TDCi van 180 of 210 pk met een CO2-
uitstoot van minder dan 150 gram per kilometer, AWD vierwielaandrijving en een premium 
uitrusting en technologieën. Lancering in juni, prijzen vanaf € 42.900. 
-Ranger - Belgische première op het Salon: opvolger van het huidige model Ranger, de best 
verkochte pick-up in Europa. Keuze uit een 160 pk  sterke 2.2 TDCi of 200 pk sterke 3.2 TDCi. 
Nu verkrijgbaar met verschillende veiligheids- en comfortsnufjes, waaronder een 
radargestuurde cruise control en het infotainmentsysteem met stembediening SYNC 2. 5-
sterrenrating in de EuroNCAP crashtest. 
-Mondeo – nieuwe versies: Vignale, Hybrid, 210 pk sterke 2.0 TDCi met dubbele turbo, AWD 
vierwielaandrijving. 
-Intelligent All-Wheel drive uitgebreid verkrijgbaar: Edge, Kuga, Galaxy, S-MAX, Mondeo, 
Focus RS, Ranger. 
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Vergroening BIV in Vlaanderen 
-EcoBoost benzinemotoren in bijna het volledige Ford-gamma, met een uitstekende verhouding 
verbruik-prestaties-fiscaliteit dankzij downsizing, directe injectie en turbo. Bij ons verkrijgbaar  in 
cilinderinhoud 1.0, 1.5, 1.6, 2.0, 2.3 en 3.5. Beschikbaar in Fiesta, B-MAX, EcoSport, Tourneo 
Courier, Tourneo Connect, Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy, Focus RS, Mustang 
en Ford GT. 
-Nu al grote vraag naar EcoBoost benzinemotoren in de verkoop: 73% bij Fiesta, 80% bij B-
MAX, 70% bij EcoSport, 31% bij Focus 
 
Ford GT 
-Supersportwagen van Ford, derde generatie met stijlelementen van de Ford GT uit de jaren 
'60. aangedreven door een meer dan 600 pk sterke 3.5 EcoBoost V6. Nu al een lange lijst 
potentiële kopers in België.  
-De Ford GT neemt deel aan het World Endurance Championship in 2016, met ondermeer een 
deelname aan de 6 uren van Spa-Francorchamps en de 24 uren van Le Mans, 50 jaar na de 
legendarische 1-2-3 overwinning van de Ford GT in de Franse etmaalrace in 1966. 
 
Partnership met Team Sky - wielrennen 
-Ford sloot een partnership met Team Sky, drievoudig winnaar van de Tour de France, en wordt 
de exclusieve leverancier van auto’s en bestelwagens aan het wielerteam. 
 
Partnership met CarAmigo – autoverhuur tussen particulieren 
-CarAmigo is een platform dat particulieren in staat stelt om hun auto veilig en makkelijk te 
verhuren aan andere particulieren en zo de maandelijkse autokost te verlagen. 
-Het partnership tussen CarAmigo en Ford is erop gericht zoveel mogelijk Ford-eigenaars aan 
te zetten om de mogelijkheden van het platform te verkennen.  
-CarAmigo sloot akkoorden met de Belgische fiscus om rechtszekerheid te bieden aan wie zijn 
auto verhuurt.  
 
Ford Driving Skills for Life 
-Gratis rijvaardigheidstraining voor 18- tot 24-jarigen. Wordt in 2016 voor het derde jaar op rij 
georganiseerd in België. 500 deelnemers in 2014, 750 in 2015, in 2016 wordt gemikt op meer 
dan 1.000 deelnemende jongeren. 
-In april zullen sessies georganiseerd worden rond Brussel en Antwerpen. In het najaar worden 
sessies georganiseerd op andere locaties in België. 
-Inschrijven kan op www.drivingskillsforlife.be 
 
Motorsport – Floral Racing 
-Doorlopend rallyprogramma met Fiesta R2 en R5 in het Belgische Rallykampioenschap 
-Mustang Trophy op circuit 
-Ford Performance Club Belgium-Luxembourg 
 
Salonvoorwaarden 
-Condities: klassieke korting, overname/recyclagepremie, saloncheque met bijkomende korting, 
financiering aan 0,99% JKP. 
-Communicatie met accent op de te betalen nettoprijs, niet op het totale kortingspercentage. 
 


