
Ny in format ion t i l  d ig ,  som kører  Kuga
Plug- in  Hybr id

Kære Ford-kunde

Jeg skriver til dig for at give en opdatering på din Kuga Plug-in Hybrid
og de tiltag, vi hos Ford Motor Company er i færd med at udføre. Det
gør jeg for at understrege, at din sikkerhed er vores højeste prioritet,

og at vi gør absolut alt, vi kan for at finde en løsning på problemet
hurtigst muligt. 

På trods af at Kuga Plug-in Hybrid har gennemgået omfattende tests
inden lancering, har et mindre antal modeller haft tekniske problemer
med batteriet. Helt specifikt drejer det sig om batteriets frigivelse af

varme, som i enkelte tilfælde har ført til overophedning, der udgør en
risiko for brandfare. Af den grund har vi kommunikeret, at du ikke må

oplade batteriet, og at du kun må køre din Kuga Plug-in Hybrid i
køreprogrammet Auto EV. Så længe du følger disse anvisninger, er din

bil stadig sikker at køre i.

Samtidig arbejder vi på højtryk for at finde en løsning. Til det formål
har vi sammensat flere hold på tværs af vores organisation verden

over. Mens dette intensive arbejde står på, vil jeg venligst bede dig om

http://t1.euemail.ford.com/r/?id=h4bcba13,cc40968,cc4096a


at væbne dig med tålmodighed. Så snart vi har nyt i sagen, vil vi
kontakte dig igen for at aftale en tid med din Ford-forhandler for

udbedring af fejlen. Som det ser ud lige nu, kan det tage længere tid at
finde en løsning, end vi havde regnet med og håbet på. Selvom vi for

nuværende ikke kan give en præcis tidshorisont, kan det tage måneder
frem for uger.

I den forbindelse anerkender jeg også, at brændstoføkonomien for din
Kuga Plug-in Hybrid lige nu formentlig ikke er på det niveau, som du

havde forventet, da du købte den. Derfor vil vi – ud over den udvidede
5-årige garanti på din bil, som du allerede er blevet informeret om –

også sende dig et gavekort til brændstof til en værdi af 3.700 kr., som
du kan bruge på alle Circle K-tankstationer. Det gør vi som en tak for

din fortsatte tålmodighed, mens vi arbejder på en løsning.

Vi vil endnu engang understrege, at du ikke må oplade din Kuga Plug-
in Hybrid, og at du udelukkende må køre den i køreprogrammet Auto

EV, som er det køreprogram, bilen automatisk starter i. Derudover
opfordrer vi dig også til at downloade FordPass-appen og forbinde din

Kuga til den, så du kan få direkte besked fra os, så snart der er nyt. Du
kan hente FordPass på App Store og Google Play. Hvis du har brug for

hjælp med opsætningen, kan du se denne video.

Har du spørgsmål, bedes du venligst kontakte Ford Kundeservice på
tlf. 43 68 20 00, via e-mail på crcdk@ford.com eller holde dig

opdateret her. Vores åbningstider er mandag-torsdag 8:00-16:00,
fredag 8:00-15:30 og den kommende weekend (10.– 11. oktober)

lørdag-søndag 10:00-16:00.

Se venligst denne video.

Venlig hilsen,

Frank Skjærbæk Pedersen
Administrerende direktør
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* Det kan tage op til 3 uger at modtage kortet med posten.

Datasikkerhed 

Vilkår og betingelser 

Denne e-mail er sendt til dig fra Ford Motor Company A/S, Borupvang 5 D-E, DK - 2750 Ballerup.
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