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Ford – cea mai bine vândută marcă de import din România în
2019 și lider al pieței de vehicule comerciale
BUCUREȘTI, România, 17 ianuarie 2020 - Conform datelor emise în această lună de Direcția
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V), în anul 2019 Ford a
înmatriculat 16.168 de unități. Astfel, marca Ford își asigură o cotă de piață de 8,58% și implicit
poziția de lider al pieței de import. Totodată, Ford își consolidează, pentru al patrulea an
consecutiv poziția de lider al pieței de vehicule comerciale.
În ceea ce privește autoturismele, Ford a înregistrat o cotă de piață de 7,39%, în ușoară
creștere față de anul 2018. Cele mai bine vândute modele au fost Focus, EcoSport și Kuga. De
asemenea, 46.7% dintre autoturismele înmatriculate de Ford în 2019 au fost SUV-uri, fapt ce
arată tendința pieței și preferințele clare ale clienților din România pentru acest segment de
mașini.

Cristian Prichea, director general Ford Romania NSC: “Suntem mulțumiți de rezultatele pe care
le-am obținut în 2019 și vom depune toate eforturile ca și în 2020 să menținem un trend
ascendent. Un model deosebit de important pentru piața din România în 2020 este Ford Puma,
produs exclusiv la Craiova din toamna anului trecut, care a ajuns deja în showroom-urile
distribuitorilor noștri autorizați. Suntem convinși că noul SUV produs la Craiova se va bucura cel
puțin de același succes ca EcoSport, fiind prima mașină fabricată în România ce integrează
tehnologie hibrid”.
În ceea ce privește vehiculele comerciale, Ford domină în continuare, fiind pentru al patrulea an
la rând liderul acestui segment pe piața din România, cu o cotă de piață de 15,85%. În top 3
cele mai bine vândute vehicule comerciale lider este modelul Transit, urmat de Transit Custom
și Ranger, toate aflate pe primul loc în segmentul lor.
“Ford domină în continuare și segmentul de vehicule comerciale, fiind al patrulea an consecutiv
în care ocupă primul loc în topul vânzărilor. Pentru a ne consolida poziția de lider, am dezvoltat,
în a doua parte a anului 2019, propriul program Rabla pentru vehicule comerciale, singurul de
acest fel din România.
Nu în ultimul rând, premiile internaționale obținute în noiembrie 2019 cu Ford Ranger (Pick-upul Internațional al Anului) și cu Transit Custom în versiunile Plug-in Hybrid și EcoBlue Hybrid
(Autoutilitara Internațională a Anului), ne indică faptul că suntem pe drumul cel bun și în ceea ce
privește electrificarea vehiculelor comerciale”, a mai spus Cristian Prichea, director general Ford
România NSC.
Prin rețeaua națională de distribuitori autorizați din România, Ford este prezent în 37 de puncte
de comercializare din toată țara.
Pentru lansarea în producție a noului SUV Puma, Ford a angajat aproximativ 1700 de oameni,
ajungând în prezent la peste 6200 de angajați. În plus, volumele anticipate de producție pentru
modelele EcoSport și Puma, fac ca Fabrica de Asamblare Vehicule să lucreze pentru prima
dată în trei schimburi. Fabrica de Motoare de la Craiova continuă să lucreze în trei și patru
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schimburi, producând mult-premiatul motor Ford de 1.0 litri EcoBoost, în variantele 95 CP, 125
CP, 125 CP mHEV și 155 CP mHEV.
Alături de Puma, Ford va mai lansa în acest an noul Ford Kuga, în variantele mild-hybrid, fullhybrid și plug-in hybrid, dar și noul Ford Explorer în varianta plug-in hybrid.

Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează,
produce, comercializează și furnizează o linie completă de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule
electrificate marca Ford și vehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit
Company și urmărește să ocupe poziții de top în domeniul electrificării, vehiculelor autonome și soluțiilor
de mobilitate. Ford are aproximativ 191.000 de angajați în întreaga lume. Pentru mai multe informații
despre Ford, produsele sale și compania Ford Motor Credit, vă rugăm să vizitați www.corporate.ford.com.
Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea și deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de
piețe individuale, având aproximativ 47.000 de angajați în unitățile proprii și în asocierile în participație
consolidate și aproximativ 62.000 de angajați, dacă includem și societățile neconsolidate. Pe lângă Ford
Motor Credit Company, operațiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienți Ford și 19 unități
de producție (12 unități proprii și șapte asocieri în participație neconsolidate). Primele autoturisme Ford
au fost expediate în Europa în 1903 - în același an a fost fondată Ford Motor Company. Producția
europeană a început în 1911.
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