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Sportlovsfirare får gratis skjuts av Ford
Bilen står fortfarande i stor utsträckning för frihet, och det blir kanske som
mest tydligt på skidsemester. För att underlätta transportpusslet för
sportlovsfirare i Sälen erbjuder Ford och Uber gratis skjuts som kan bokas
genom Ubers smartphone-app. Fem bilar finns på plats under
sportlovsveckorna sju, åtta och nio.

Utöver körglada, snygga och kvalitativa bilmodeller – med bland annat den
egenutvecklade intelligenta fyrhjulsdriften, som är väl anpassade till det
svenska fjällklimatet – drivs Ford av ett högt servicetänk och omsorg om
kunden. Nu får det utlopp i form av en gratis skjutstjänst till sportlovsfirare i

Sälen, tillsammans med Uber.

Det handlar om fem bilar av modellerna Ford Mondeo och lyxversionen Ford
Mondeo Vignale som går att boka genom Ubers användarvänliga
smartphone-app.
– Ford Mondeo har tagits emot väldigt bra i Sverige och nu vill vi visa upp
bilen på ett nytt sätt. Tillsammans med Uber har vi hittat ett intressant
samarbete där service – som är en viktig grund för oss båda – ligger i fokus,
säger Mikael Antonsson, försäljningschef på Ford Sverige.

Logistiken en stor utmaning på skidsemestern
Sportlovsfirare i Sälen kommer kunna få skjuts av Ford och Uber måndaglördag veckorna sju, åtta och nio från nio på morgonen till tio på kvällen. Alla
bilar är så klart utrustade med takbox för att enkelt få med både skidor och
skidåkare till eller från backen, eller kanske hem från restaurangen på
kvällen.
– Jag vet själv hur frustrerande det kan vara när olika delar av sällskapet vill
hem från backen eller restaurangen vid olika tid, och det är den typen av
bekymmer man vill slippa på semestern. Jag hoppas att vi kan hjälpa riktigt
många till en bättre sportlovsupplevelse, säger Mikael Antonsson.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn
i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar.
Koncernen har cirka 180 000 anställda världen över och 65 fabriker. Dess fordon
marknadsförs bl.a. under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster
erbjuds genom Ford Motor Credit Company. För mer information om Ford och
bolagets produkter världen över, vänligen besök
http://www.corporate.ford.com/eller http://www.ford.se/
Ford of Europe ansvarar för produktion, försäljning och service av fordon av

märket Ford på 50 separata marknader och har cirka 47 000 anställda vid sina
helägda anläggningar och cirka 67 000 anställda medräknat joint ventures och
okonsoliderade företag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company driver Ford
Europa även Ford Customer Service Division och 22 produktionsanläggningar (13
helägda eller konsoliderade joint venture-anläggningar och 9 okonsoliderade
joint venture-anläggningar). De första Fordbilarna levererades till Europa 1903,
samma år som Ford Motor Company grundades. Tillverkningen i Europa startade
1911.
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