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Ford C-MAX - suveræn vinder af Årets
Brugtbil 2017
Juryen bag den velansete kåring ’Årets Brugtbil’ har kåret Ford C-MAX og
Grand C-MAX årgang 2010-2015 som årets bedste brugtbilskøb. Fords CMAX-modeller bryder rekorden og vinder titlen med det højeste antal point i
kåringen nogensinde. Juryen lægger især vægt på Fords duo af MPV-model CMAX er en komplet pakke med dynamiske køreegenskaber, praktisk
indretning og høj driftssikkerhed
For tredje gang siden 2008 løber Ford med sejren i den danske kåring ’Årets
Brugtbil’, som hvert år kåres af en jury bestående af 18 motorjournalister og
brugtbilseksperter samt en afstemning for Facebook-brugere. I 2008 blev

Ford Mondeo (årgang 2004) Årets Brugtbil og i 2009 gik titlen til Ford Focus
(årgang 2005). I 2017 kæmpede fem finalister til sidst om titlen. Sejren og
titlen som Årets Brugtbil 2017 gik til den anmelderroste, dynamiske og
praktiske Ford C-MAX og Grand C-MAX årgang 2010-2015.

Se video på YouTube her

Ford C-MAX er ikke alene den første MPV, der vinder den velansete titel. Den
er også den bilmodel, der har fået det højeste antal point nogensinde i
kåringen. Med hele 240 point er der langt ned til den nærmeste konkurrent
på andenpladsen, som fik tildelt 115 point.
Ford C-MAX imponerer juryen på samme måde, som den imponerer kunderne.
C-MAX er et multitalent. Titlen er en anerkendelse af, at C-MAX-modellerne
er noget særligt, hvor man som kunde får høj funktionalitet, klassisk MPVrummelighed og på samme tid en stor dosis køreglæde og -sikkerhed. I 2010
testede Euro NCAP C-MAX/Grand C-MAX til højeste karakter i
sikkerhedstesten*. At man kan vælge mellem den kompakte C-MAX med fem
sæder og den fleksible Grand C-MAX med praktiske skydedøre og mulighed
for syv sæder, har stor betydning for mange kunder.
”Ford C-MAX er det p.t. mest interessante brugtbilskøb. Du får en fleksibel
indrettet familiebil, der har god plads til hele familien til en meget attraktiv
pris. Samtidig har C-MAX vist sig at have meget få fejl i FDM’s brugtbilstests.
Velkørende, veludstyret og med et bredt udvalg af velfungerende benzin- og
dieselmotorer," lyder vurderingen fra Karsten Lemche, journalist fra FDM's
medlemsblad Motor. Han havde som 10 ud af 17 jurymedlemmer Ford C-MAX
på førstepladsen. Ford C-MAX fik også point af de resterende jurymedlemmer

– og vandt også afstemningen blandt Facebook-brugere.
Ford C-MAX og Grand C-MAX blev allerede i starten mødt med anerkendelse.
Den blev kåret som Årets Bil i Danmark i 2011 af foreningen for danske
motorjournalister, MKD.
Styrke og holdbarhed
I Danmark er der solgt cirka 9.000 styk C-MAX og Grand C-MAX siden
lanceringen af den anden generation i 2010, og i motorrummet har mange af
de danske biler den prisvindende EcoBoost-benzinmotor på 1 liter, en både
stærk og økonomisk motor, der passer godt til bilen.
”For mig står Ford C-MAX tilbage som en komplet pakke. Høj rating fra
Bilbasens brugere, fornuftigt reservedelsprisindeks og tilfredshed med især
service og driftsøkonomi trækker op. Når man så kombinerer det med meget
dynamiske køreegenskaber i en bil, der egentlig ikke ligner én, der burde køre
så godt, som den gør, så har man en vinder-formular. C-MAX er både til
hverdagens praktikalitetshensyn og til søndagsturens frie fornøjelser,” lyder
vurderingen fra Niels Friis, Ekstra Bladet Biler.
Årets Brugtbil skal opfylde mange punkter, for at modtage titlen. Juryen
påpeger, at bilen skal være ordentligt skruet sammen, være et godt køb, og at
ejeromkostningerne skal være lave. Kombinationen af C-MAX’ holdbarhed og
Ford-forhandlernes lave reservedels- og serviceomkostninger har også stor
betydning i BilBasens kåring. Ford-forhandlerne tilbyder blandt
andet Prismatch, som er en ordning, hvor forhandleren matcher officielle
tilbud fra andre værksteder**.
Se vedhæftede video (VNR) fra BilBasen med kåring af Ford C-MAX som Årets
Brugtbil 2017.
Se afsløringen af Årets Brugtbil 2017 i TV2’s populære morgenprogram Go’
Morgen Danmark her til morgen, den 29. marts.
Har Ford C-MAX vakt din nysgerrighed? Find din lokale Ford forhandler.

- Salgsdirektør for Bilbasen og Bilinfo, Tom Due Andersen ønsker Lene Dahlquist,
Kommunikationschef hos Ford Danmark tillykke med kåringen af Ford C-MAX som
Årets Brugtbil 2017 * http://www.euroncap.com/en/results/ford/c-max/11009
** Læs mere om Prismatch: http://www.ford.dk/ford-ejere/Fordprismatch
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About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in
Dearborn, Michigan. With about 201,000 employees and 62 plants worldwide, the
company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury
vehicles. To expand its business model, Ford is aggressively pursuing emerging
opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more
information regarding Ford and its products and services, please visit
www.corporate.ford.com.
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.
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