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FRIS, SPEELS EN LEUK: DE GLOEDNIEUWE FORD KA 

 

• Gloednieuwe Ford Ka maakt zijn debuut op Autosalon van Parijs 

• Krachtig, eigentijds en stijlvol design 

• Vol jeugdige en brutale Ka-spirit 

• Schitterende opvolger voor het iconisch origineel 

 

 

Keulen, 1 augustus 2008 - De opwindende nieuwe Ka, de frisse, leuke en speelse 

compacte auto van Ford, zal in oktober op het Autosalon van Parijs centraal staan. 

 

De totaal nieuwe Ka tilt de stijl en het rijplezier van betaalbare stadsauto's tot nieuwe 

hoogten. 

 

Twaalf jaar nadat de originele Ka met veel succes werd gelanceerd, verschijnt zijn opvolger 

met hetzelfde jeugdige en brutale karakter. Het nieuwe model behoudt alle kwaliteiten die 

de Ka zo geliefd maakten - compacte afmetingen, schitterende looks, levendige 

rijdynamiek en een speels karakter - maar presenteert ze in een frisse nieuwe verpakking. 

 

Stijlvol aan binnen- en buitenkant 

 

De designers van Ford hebben de nieuwe Ka een eigentijds, modern uiterlijk gegeven, 

gebaseerd op de vormtaal van het 'Kinetic Design' van het merk. Een aantal visuele 

verwijzingen leggen een verband met de originele Ka, maar met zijn kenmerkend gezicht 

en gedrongen verhoudingen vertoont het nieuwe model een heel eigen en uniek karakter. 
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Ook het interieur van de nieuwe Ka is stijlvol en dynamisch ontworpen, een combinatie van 

sterke contrasten en expressieve kleuren die de zin voor avontuur van de typische koper van 

de Ford Ka weerspiegelt. 

 

Heropstanding van een designicoon 

 

Het nieuwe model is voorbestemd om het weergaloze succes van de originele Ford Ka, 

algemeen beschouwd als een designicoon in de autowereld, voort te zetten. Toen hij in 

1996 op het Autosalon van Parijs werd voorgesteld, werd de Ka onmiddellijk geprezen om 

zijn opwindende “New Edge” vormgeving en zijn dynamische eigenschappen die 

toonaangevend waren in zijn klasse. 

 

Tijdens zijn 12-jarige levensduur bleef de Ka altijd enorm populair bij kopers van kleine 

auto's en bleven zijn kopers hem onvoorwaardelijk trouw. In totaal werden van de Ka meer 

dan 1,4 miljoen stuks gebouwd. 

 

Meer informatie over de nieuwe Ford Ka-reeks zal tijdig worden vrijgegeven vóór de 

aanvang van het Autosalon van Parijs begin oktober 2008. 
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