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FORD KUGA: EEN STIJLVOLLE, GLOEDNIEUWE 

AANWINST VOOR HET FORD-GAMMA IN 2008 

  
KEULEN, 19 juli 2007 – Begin 2008 krijgt het modellengamma van Ford of Europe er een 

gloednieuwe aanwinst bij - de Ford Kuga. Een preview van het productiemodel zal aan de 

pers en het publiek worden voorgesteld op het IAA-autosalon van Frankfurt 2007, dat op 13 

september zijn deuren opent.  

 

"Met de lancering van de Ford Kuga, zullen we de belofte nakomen die we in 2006 op het 

Salon van Parijs deden: in minder dan twee jaar een stijlvol nieuw model ontwikkelen op 

basis van de verbluffende conceptcar Ford iosis X," verklaarde John Fleming, President en 

CEO van Ford of Europe.  

 

Fords Europese designteam paste zijn opwindende kinetic design vormtaal toe om een 

compacte en unieke nieuwe 4x4-crossover toe te voegen aan het productaanbod van het merk. 

 

Martin Smith, Executive Design Director bij Ford of Europe, merkt op: "We gaven er ons 

rekenschap van dat imagobewuste kopers van dit type wagen een zeer persoonlijke wagen 

zoeken die indrukwekkende rijeigenschappen op de weg naadloos combineert met 

uitstekende terreincapaciteiten.  

 

De Kuga zal zich van de massa onderscheiden door uit te pakken met de visuele 

aantrekkingskracht van het kinetic design en de uitstekende rijeigenschappen op de weg die 

klanten van wagens zoals de Ford Focus, de S-MAX en de nieuwe Mondeo intussen van ons 

verwachten".  
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Het Ford designteam geeft bovendien de eerste officiële stijlschets van het nieuwe model vrij.  

 

"De Kuga is avontuurlijk en uniek, en we wilden dit benadrukken in onze eerste officiële 

afbeelding," licht Lamm toe. "We geloven dat er een rol is weggelegd voor een atletischer en 

charismatischer voertuig dat afwijkt van de norm. Dit werd eerder al bewezen door de 

veelvuldig gelauwerde Ford S-MAX, die een nieuw pad effende voor het MPV-segment." 

 

De nieuwe Ford Kuga gaat begin 2008 in productie in de Ford-fabriek van het Duitse 

Saarlouis. Vanaf de lente 2008 wordt hij in heel Europa gelanceerd.  

 
Fleming besluit: "Het verheugt me echt dat wij de Ford Kuga toevoegen aan ons groeiende 

gamma in Europa. Hij past perfect in ons streven om, via een uitzonderlijk design, emotie en 

aantrekkingskracht toe te voegen aan onze wagens. We verwachten dat hij nog meer nieuwe 

klanten naar het merk met de blauwe ovaal zal aantrekken naarmate we onze productgerichte 

evolutie naar duurzaam commercieel succes verderzetten." 

 

# # #  

 

Een foto vindt u op de mediawebsite van Ford Belux: www.fordpers.be 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Jo Declercq 
Tel: +32 2 482 21 03 
Fax: +32 2 482 21 07 
jdecler2@ford.com 


