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PREMIÈRE IN FRANKFURT VOOR NIEUWE FORD 
C-MAX: STIJLVOL EN VEELZIJDIG 
 

Keulen, 4 september 2009 – Ford Europa heeft de eerste officiële beelden vrijgegeven van 

de nieuwe Ford C-MAX, die in wereldwijde première zal gaan op het Autosalon van 

Frankfurt 2009. Het salon is geopend voor het publiek van 17 tot en met 27 september 

2009. 

 

De nieuwe Ford C-MAX heeft een aantal designelementen overgenomen van de 

verbluffende iosis MAX concept-car die dit jaar werd onthuld op het Autosalon van 

Genève, en voegt nieuwe dimensies van stijl en aantrekkingskracht toe aan het segment van 

de compacte multi-activity vehicles (MAV).  

 

Met de gebruikelijke MAV-denkwijze als startpunt, heeft de ‘kinetic Design’-

vormgevingstaal van Ford gezorgd voor een dynamischere passagierswagenlook. Daardoor 

heeft het nieuwe model een coupéachtige, golvende daklijn, maar behield het tegelijkertijd 

de gevestigde Ford C-MAX eigenschappen zoals comfort, ruimte en 

gebruiksvriendelijkheid. 

 

In de nieuwe Ford C-MAX zal een reeks nieuwe technologieën voor het Ford gamma 

worden geïntroduceerd, waaronder een gloednieuwe 1,6-liter Ford EcoBoost benzinemotor 

met directe injectie en andere geavanceerde functies om het gemak en de veiligheid te 

verhogen, zoals een semiautomatisch parallel parkeersysteem en dode hoekmonitor. 

 

De Ford C-MAX zal in de tweede helft van 2010 worden gelanceerd en is de eerste van een 

nieuwe generatie wereldwijde voertuigen die gebouwd zijn op het nieuwe platform van 

Ford voor het C-segment. De introductie hiervan is gepland in de loop van de volgende 

jaren. Het wereldwijde gamma zal ook de gloednieuwe Ford Focus omvatten, die er tegen 

het einde van 2010 aankomt. 
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Meer details over de nieuwe Ford C-MAX zullen worden vrijgegeven op de persconferentie 

van Ford in Frankfurt om 11.00 u op 15 september. 
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Persbericht en foto's in hoge resolutie op www.fordpers.be 
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