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Flotă de 100 de vehicule Ford Puma fabricate la Craiova, achiziționate
de compania românească Casa Noastră/QFORT

CRAIOVA, 29 iunie 2020. Ford România, prin intermediul dealer-ului Plusauto Craiova a
demarat procesul de livrare a 100 de vehicule Ford Puma către compania românească Casa
Noastră, deținătoare a brand-ului de ferestre QFORT.
Până în acest moment au fost livrate 20 de mașini, urmând ca restul de vehicule să intre în
posesia QFORT până la finalul acestui an. Aceasta este prima flotă de Ford Puma de
asemenea anvergură, achiziționată de către o companie cu capital 100% românesc.
“Ne bucurăm să vedem că, în această perioadă plină de provocări, o firmă românească susține
industria auto locală. Sperăm ca acest demers să creeze un precedent, astfel încât și alte
companii să achiziționeze modelele Ford produse în România”, a declarat Cristian Prichea,
Director General Ford România - Compania Națională de Vânzări.
Ford Puma este prima mașină cu tehnologie hybrid produsă în România. De asemenea, este
cea mai sigură mașină fabricată la noi în țară, primind anul trecut 5 stele la testele de siguranță
ale organizației internaționale EuroNCAP.
Ștefan Cherciu, președinte al companiei Casa Noastră: “Era necesar să schimbăm flota de
mașini, așa că ne-am decis să susținem producția auto locală și să mizăm pe noul model
construit la fabrica Ford din Craiova, Ford Puma – o super mașină! Recomandăm și altor
companii să facă același lucru”.
La finalul lunii mai, Ford a anunțat că extinde gama modelului Puma, oferind opțiuni
suplimentare de echipare și de motorizare. Astfel, clienții pot acum alege, pentru prima dată,
între un Ford Puma cu motor diesel EcoBlue de 1,5 litri și 120 CP, un Ford Puma echipat cu
transmisie automată cu șapte rapoarte și dublu ambreiaj și o nouă variantă luxoasă de echipare
- Puma ST-Line Vignale.
“Pentru noi este începutul unui parteneriat oltenesc de lungă durată, iar livrarea acestor prime
20 de vehicule Ford Puma, la care s-a adăugat un Ford TRANSIT, arată încrederea companiei
Casa Noastră în brandul Ford. Mulțumim pe această cale și echipei Ford România pentru
colaborarea fructuoasă”, a declarat Adrian Mărășescu, Director de Vânzări Ford Plusauto
Craiova.
Producția modelului Puma a demarat la uzina Ford din Craiova în octombrie 2019, ca urmare a
unei investiții suplimentare de aproximativ 200 de milioane de euro, alăturându-se astfel
modelului EcoSport și multi-premiatului motor de 1.0 l EcoBoost. Din 2008, de la venirea sa în
România și până în prezent, Ford a investit aproximativ 1,5 miliarde de euro în fabrica de la
Craiova în cadrul căreia lucrează în jur de 6300 de angajați.
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Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează,
produce, promovează și asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri și
autovehicule electrice Ford, precum și autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford
Motor Credit Company și urmărește planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule
autonome și soluții de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajați în toată lumea. Pentru
informații suplimentare privind Ford, produsele sale sau Ford Motor Credit Company, vizitați
www.corporate.ford.com.
Ford Europa produce, vinde și servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de piețe individuale și are
aproximativ 45.000 de angajați la facilitățile proprii și aproximativ 59.000 de angajați când sunt luate în
considerate asocierile în participațiune și entitățile neconsolidate. În plus față de Ford Motor Credit
Company, operațiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relații cu Clienții și 19 de facilități de producție
(12 deținute integral sau asocieri în participațiune consolidate și șapte asocieri în participațiune
neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 – același an în care a fost
fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
###
Plusauto a fost înfiinţată în 1992 având ca principală activitate montarea alarmelor auto. În 1999 Plusauto devine
dealer Ford pentru Craiova, însă, showroom-ul avea posibilitatea expunerii a doar 3 autoturisme şi exista un număr
de 2 angajaţi. În prezent, Plusauto numără peste 80 de angajaţi care sunt gata să ofere cele mai înalte standarde
Ford.
QFORT este o companie născută în România, care activează la nivel internațional, în industria produselor de
folosință îndelungată, fabricând tâmplărie termoizolantă pentru piețele europene. Principalele țări în care activează
sunt România, Italia, Franța, Austria, Belgia, Germania și Elveția.
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