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Ford begint officieel aanvragen op te nemen voor de nieuwe 
Ford GT op FordGT.com 
 
• Vanaf vandaag kunnen aanvragen voor de eerste twee productiejaren (500 voertuigen) van 

de volledig nieuwe Ford GT supersportwagen worden doorgegeven via de website 
FordGT.com. De online configurator biedt iedereen de mogelijkheid om de Ford GT van zijn 
dromen samen te stellen.  

 
• Beperkte productie leidde tot een unieke, klantgerichte aankoopervaring die voor iedereen 

open staat. Het bestelproces helpt om potentiële Ford GT-eigenaars te identificeren die het 
merk Ford in de kijker zullen zetten. 

 
• Lancering van volledig nieuwe Ford GT Concierge Service voor gepersonaliseerde 

aankoopervaring. 
 
Sint-Agatha-Berchem, 13 april 2016 – Klanten die een exemplaar van de volledig nieuwe, 
ultraperformante Ford GT supersportwagen in de wacht willen slepen, kunnen hun aanvraag 
daarvoor vandaag indienen op FordGT.com. 
 
De beperkte productie van de volledig nieuwe Ford GT heeft Ford Performance geïnspireerd 
om een unieke, klantgerichte ervaring uit te werken om potentiële eigenaars te zoeken voor de 
nieuwe supersportwagen. Goedgekeurde aanvragers zullen samenwerken met de nieuwe Ford 
GT Concierge Service voor een gepersonaliseerde aankoopervaring. 
 
"Het aankoopproces voor de Ford GT is even uniek als onze volledig nieuwe supersportwagen," 
verklaarde Henry Ford III, wereldwijd marketingmanager van Ford Performance. "We begrijpen 
dat GT-klanten sterke ambassadeurs zijn voor Ford Motor Company en we kijken er dan ook 
naar uit om hen een dienstverlening te bieden die even uniek is als de auto zelf." 
 
De Ford GT is het meest geavanceerde productiemodel dat Ford ooit bouwde en kan schermen 
met de allernieuwste technologieën op het vlak van gewichtsbeperking, aerodynamica en 
EcoBoost-motoren. Zo vormt hij als het ware een uitstalraam voor de innovatieve kracht van 
Ford. 
 
Mensen die interesse hebben om een Ford GT te kopen, worden aangemoedigd een aanvraag 
in te dienen. Aanvragers krijgen de kans om hun favoriete Ford-concessie op te geven en 
kunnen, wanneer ze zijn goedgekeurd, hun aankoop afronden met de hulp van de nieuwe Ford 
GT Concierge Service. 
 
De conciërgedienst zal contact opnemen met aanvragers uit de hele wereld om hen een 
ervaring op maat te bieden, niet alleen voor de bestelling en levering van de auto maar ook 
zolang ze de auto in hun bezit houden. 
 
De nieuwe Ford GT-website biedt een configurator waarmee consumenten een eerste kans 
krijgen om de Ford GT van hun dromen samen te stellen en hun droomconfiguratie via sociale 
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media te delen met de rest van de wereld. De configurator omvat een keuzefunctie voor de 
kleurcombinaties, velgen en materialen voor de Ford GT, inclusief details over de 
interieurthema's.  
 
De Ford GT is beschikbaar in acht koetswerkkleuren, waaronder het erg populaire Liquid Blue, 
evenals vier interieurthema's.  
 
De acht koetswerkkleuren kunnen worden gecombineerd met een van de zeven verschillende 
streepkleuren, zodat Ford GT-klanten tal van keuzemogelijkheden hebben om hun auto even 
uniek te maken als zij zelf. Bepaalde combinaties van de configurator zijn mogelijk niet 
beschikbaar wanneer de Ford GT eind dit jaar in productie wordt genomen, maar het instrument 
biedt enthousiaste internetgebruikers een maximum aan flexibiliteit om hun eigen virtuele Ford 
GT te bouwen.  
 
De Ford GT wordt een van de meest zeldzame Ford-producten ooit. De productie wordt beperkt 
tot 250 exemplaren per jaar en de initiële bestelperiode heeft betrekking op de eerste twee 
productiejaren: 500 voertuigen.  
 
Het online aanvraagproces voor de eerste ronde van applicaties voor de volledig nieuwe Ford 
GT wordt gesloten op 12 mei 2016 om 23:59 uur CET. Stel uw Ford GT vandaag nog samen op 
Ford GT.com. 
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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 195,000 employees and 66 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford and its products worldwide, 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 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 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 360 employees.  
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