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Nu kan Ford GT blive din
Nu kan du gøre drømmen til virkelighed. Ford åbner op for bestilling af
superbilen Ford GT. Og på websitet kan du bygge din helt egen Ford GT i Fords
online konfigurator.
Ford starter produktionen af en af de vildeste Ford-biler nogensinde, Ford GT,
i slutningen af 2016. Ford GT produceres kun i 500 eksemplarer henover de
næste to år, og det er ingen hemmelighed, at det er en udvalgt skare, der
ender med at få deres drøm opfyldt.
Ansøgningsprocessen foregår ikke på samme måde, som når du normalt
køber bil, og det er der en grund til. Det er essentielt, at disse unikke biler

bliver solgt til personer, der vil repræsentere Ford brandet på den helt rigtige
måde. Ford leder ikke efter rigmænd, der blot skal have endnu en luksusbil
gemt væk i garagen. De leder efter entusiaster, som vil bruge og hylde Ford
GT som den superbil, den er. For at ansøge om at blive blandt de udvalgte,
skal du gå ind på www.FordGT.com og udfylde en ansøgning.
Er du én af de udvalgte, der når gennem nåleøjet, kan du se frem til en
skræddersyet proces. Ford GT Concierge Service (Ford GT’s særlige service
afdeling) sikrer, at du får det præcis, som du ønsker.
”Ford GT købsprocessen er ligeså unik som bilen selv”, siger Henry Ford III,
global marketing manager, Ford Performance. ”GT-kunder er stærke
ambassadører for Ford Motor Company, og vi ser frem til at yde dem en
service, der er ligeså unik, som den superbil de køber.”
Ford GT er den mest avancerede produktionsmodel fra Ford nogensinde, og
er produceret med den nyeste teknologi i form af letvægtsmateriale,
aerodynamik og EcoBoost motor teknologi; det er med andre ord en bil, der
fremviser alt det bedste og de mest innovative løsninger fra Ford.
Alle med interesse i at eje en Ford GT opfordres til at sende en ansøgning.
Som ansøger kan du udpege din foretrukne Ford-forhandler, og såfremt du er
en af de heldige udvalgte, vil Ford GT Consierge Service tage over, og fører
dig sikkert i mål. De vil ikke blot hjælpe dig med at bestille og levere din bil;
hele processen vil være skræddersyet for at imødekomme dine behov før,
under og efter købet.
Byg din drømmebil
Den nye Ford GT-hjemmeside indeholder en konfigurator, der giver dig
mulighed for at bygge din drømmeversion af en Ford GT, og når det er gjort,
kan du dele din drømmebil med resten af verden på de sociale medier.
Konfiguratoren tilbyder et væld af farvekombinationer, hjul og materialer; og
du kan også vælge, hvilket interiør du ønsker.
Ford GT er tilgængelig i otte farver inklusiv den eftertragtede speciallakering
Liquid Blue samt fire forskellige interiør ”temaer”.
De otte farver kan parres med én af syv forskellige stribe-farver, hvilket giver

den enkelte Ford-køber mulighed for at gøre bilen helt unik. Visse
kombinationer fra konfiguratoren vil muligvis ikke være tilgængelige, når
produktionen af Ford GT starter i slutningen af 2016, men dette værktøj
tilbyder entusiasterne størst mulig fleksibilitet, når GT’en skal designes.
Blot åben for ansøgninger i 30 dage
Ford GT bliver ét af de mest sjældne Ford produkter nogensinde med sine
250 producerede biler om året de næste to år. Og med blot 500 biler
produceret til hele verden, kan det kun gå for langsomt med at få sendt
ansøgningen afsted.
Ansøgningsfristen udløber d. 12. Maj 2016 kl 05.59 (CEST). Herefter vil Ford
GT Consierge Service teamet kontakte de udvalgte indenfor 90
dage. Eftersom Ford GT ikke udbydes til direkte salg i Denmark, skal
ansøgere udfylde ansøgningen hos et af de lande, som fremgår af Ford GT
ansøgningswebsite’et – for eksempel det engelske, som herunder.

Byg din Ford GT drømmebil i dag på www.FordGT.com.
###

Følg Ford på Pressecenter – Facebook – Ford.dk
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About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in
Dearborn, Mich. With about 199,000 employees and 67 plants worldwide, the
company’s core business includes designing, manufacturing, marketing, financing

and servicing a full line of Ford cars, trucks, SUVs and electrified vehicles, as well
as Lincoln luxury vehicles. At the same, Ford is aggressively pursuing emerging
opportunities through Ford Smart Mobility, the company’s plan to be a leader in
connectivity, mobility, autonomous vehicles, the customer experience and data
and analytics. For more information regarding Ford, its products worldwide or
Ford Motor Credit Company, 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.

