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VÝHODNÉ

FINANCOVÁNÍ

FORD PROTECT
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 

5 LET / 100 000 KM

Mustang Mach-E Mach-E Mach-E AWD Mach-E GT

Pohon/akumulátor Energie Výkon Převodovka  
POHON ZADNÍCH KOL (RWD)   

75,7 kWh STANDARDNÍ DOJEZD elektřina 198 kW / 269 k automatická 1 349 900 - -
98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD elektřina 216 kW / 294 k automatická 1 514 900 - -

DVA MOTORY, POHON VŠECH KOL (AWD)   
75,7 kWh STANDARDNÍ DOJEZD elektřina 198 kW / 269 k automatická - 1 514 900 -
98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD elektřina 258 kW / 351 k automatická - 1 749 900 -

98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD elektřina 358 kW / 487 k automatická - - 1 999 900
Doporučené ceny jsou v Kč, zahrnují DPH 21 % a platí od 1. 3. 2022 pro modelový rok 2022.50, který se vyrábí od dubna 2022. Datum vydání 1. 3. 2022. Uvedený obrázek zobrazuje sadu Frost 
White a je pouze ilustrační.

Individuální nabídku financování vám připraví autorizovaný prodejce Ford.
Záruka na vozidlo 5 let/100 000 km nebo 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor a vysokonapěťové komponenty. Ostatní díly se řídí podmínkami Ford Protect.

Plně elektrické vozidlo 
(BEV)     PaaK a E-Latch     Volitelné jízdní režimy     SYNC 4A

Ford rozšiřuje rodinu Mustangů  
a ikonický divoký kůň vstupuje do 
elektrické éry modelem Mustang 
Mach-E. Dynamický charakter 
Mustangu podtrhuje točivý moment 
o síle až 860 Nm a pohon všech kol. 
Plně elektrické SUV s dojezdem až 
610 km (WLTP) vás doveze kamkoli 
budete potřebovat a s nulovými 
lokálními emisemi.

K odemčení a spuštění vozu Mustang 
Mach-E použijte telefon jako klíč 
(PaaK). Když se přiblížíte k
vozu, systém rozpozná váš telefon
nebo klíč a rozsvítí tlačítko na B 
sloupku dveří. Dveře otevřete 
jednoduchým stiskem tohoto tlačítka 
(E-Latch). Když odejdete, vůz se také 
automaticky uzamkne.

Mustang Mach-E vám umožňuje 
přizpůsobit si jízdní vlastnosti podle 
vašeho preferovaného stylu. Tři různé 
jízdní režimy, Active (Aktivní), Whisper 
(Tichý) a Untamed (Nezkrocený), 
upravují zvuk motoru, osvětlení 
interiéru a dokonce i citlivost reakce 
vašeho vozidla. Navíc režim Untamed 
Plus pro GT.

Ford SYNC 4A je pokročilý komunikační 
a zábavní systém. Cloudové připojení 
umožňuje pokročilé plánování tras a 
konverzační rozpoznávání hlasu. Díky 
bezdrátové integraci chytrých telefonů, 
správě nabíjení elektrických vozidel, 
intuitivní 15,5” dotykové obrazovce a 
mnoha dalším funkcím budete ve svém 
voze moci využívat zcela nové úrovně 
konektivity.



PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Mach-E  

Hlavní prvky standardní výbavy:

Jeden motor, pohon zadních kol (RWD)
18” kola z lehkých slitin ve stříbrné barvě
Mica lak karoserie - černá Shadow
LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, osvětlení nástupního 
prostoru pod zrcátky s uvítací světelnou projekcí Mustang
Čalounění sedadel vinylem Sensico v černé Onyx s šedým prošíváním
Manuální nastavení předních sedadel včetně nastavení výšky
Světlý potah stropu
10.2" digitální přístrojový štít a 15.5" dotyková obrazovka systému SYNC 4A
SYNC 4A s cloudovým připojením pro navigaci a přirozené hlasové ovládání 
FordPass Connect pro vzdálené nastavení a ovládání vozu, plánování tras, 
vyhledávání nabíjecích stanic a platby za nabíjení
Online vzdálené aktualizace (OTA) umožňující vylepšovat váš stávající vůz
Telefon jako klíč (PaaK) a elektronické zámky (E-Latch)
Co-Pilot 360 (přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera včetně 
ostřikovače, Pre-Collision Assist, adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, 
rozpoznávání dopravních značek, asistent pro jízdu v pruzích, detekce 
protijedoucích vozidel při odbočení a hlídání mrtvého úhlu)
Automatická dvouzónová klimatizace včetně recirkulace vzduchu
Vyhřívané přední sklo, přední sedadla a volant
Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony
Až 150 kW DC vysokorychlostní nabíjení (pro prodloužený dojezd)
2 nabíjecí kabely: 1) pro nabíjení ze zásuvky 230 V, 2) pro nabíjení z wallboxů a 
veřejných nabíjecích stanic (typ 2/typ 2)

Mach-E AWD  

Navíc oproti výbavě Mach-E:

Dva motory, pohon všech kol (AWD)
19" kola z lehkých slitin v černé barvě s broušenou povrchovou úpravou
Adaptivní LED přední světlomety s charakteristickými LED Mustang pásky
Lakované partie vozu v černém lesklém provedení
Zpětná zrcátka elektricky sklopná v lesklé černé 
Červené brzdové třmeny
Unikátní čalounění sedadel perforovaným vinylem Sensico v černé Onyx s 
červeným prošíváním
Elektricky nastavitelná přední sedadla v 8 směrech s pamětí nastavení
Tmavý potah stropu
Hliníkové pedály
Akustická fólie skel předních dveří
Palubní deska s dekorem připomínající kompozit vyztužený uhlíkovými vlákny
Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří v designu Mustang
Ambientní osvětlení interiéru LED diodami

Mach-E GT  

Navíc oproti výbavě Mach-E AWD:

20" kola z lehkých slitin
19" brzdové kotouče Brembo
Adaptivní odpružení MagneRide
Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory (560 W)
Bezdotykové elektrické ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří
Aktivní parkovací asistent s plnou asistencí pro podélné a příčné parkování a pro 
vyjetí z podélného parkovacího místa
360stupňová kamera s rozděleným obrazem
Sportovně tvarovaná přední sedadla Ford Performance 
Kombinované čalounění sedadel (sedací část perforovaný velur Miko/zadní část 
vinyl Sensico) v šedé Performance s šedým prošitím
Multifunkční sportovní volant potažený vinylem Sensico
Palubní deska a výplně dveří potažené prémiovým velurem
Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří v designu GT
Černé pedály
Lemy blatníků lakované v barvě karoserie
Sportovní tvarování předního nárazníku a unikátní přední maska se vzorem GT
Černě lakovaná střecha (celá černá karoserie při objednání laku černá Shadow)
Emblém GT na zádi vozu

TM
TM



Výbava na přání a příslušenství Poznámka Mach-E Mach-E AWD Mach-E GT

Zvýhodněné sady    
Sada TECHNOLOGY
- prémiový audio systém B&O s 10 reproduktory (560 W)
- bezdotykové elektrické ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří
- aktivní parkovací asistent s plnou asistencí
- 360stupňová kamera s rozděleným obrazem

43 900 43 900 -

Sada TECHNOLOGY PLUS
Navíc k sadě TECHNOLOGY:
- panoramatická střecha
- přední sedadla elektricky nastavitelná v 8 směrech s pamětí 
(standard pro AWD)
- vnější zpětná zrcátka elektricky sklápěná(standard pro AWD)

113 400 68 400 -

Sada FROST WHITE
- lemy blatníků a kryty vnějších zpětných zrcátek lakované v barvě bílá 
Star
- 19" kola z lehkých slitin D2VL5 v bílé barvě s broušenou povrchovou 
úpravou, letní pneu 225/55 R19 (H)
- bíle lakovaný emblém koně na volantu a exteriéru vozu
- čalounění sedadel, loketní opěrky a výplní dveří vinylem Sensico v 
šedé Light Space

dostupné od léta 2022;
pouze pro Mach-E AWD 

s prodlouženým 
dojezdem v kombinaci s 
lakem bílá Star a sadou 

TECHNOLOGY PLUS

- 28 900 -

Funkční výbava    

Panoramatická střecha dostupné také v sadě 
TECHNOLOGY PLUS ◽ ◽ 25 000

Laky    
Metalický lak karoserie (stříbrná Iced, bílá Space) 22 000 22 000 22 000

Metalický lak karoserie unikátní
(šedá Dark Matter, červená Lucid, bílá Star, modrá Grabber, oranžová 
Cyber)

33 000 33 000 33 000

Výběr z nabídky příslušenství* Obj. kód    

Odnímatelné tažné zařízení, elektroinstalace a trailer modul; vertikální 
zatížení 30 kg pro nosič kol, 75 kg pro tažení

2483493 
2510146
2264297

22 930

Thule®* Zadní držák jízdního kola EuroRide 940 pro 2 jízdní kola, 
nosnost 36 kg 1782519 11 887

Oboustranná rohož do zavazadlového prostoru s rozkládací zadní část 
pro ochranu nárazníku 2482274 2 634

Odolná rohož do zavazadlového prostoru se zvýšeným okrajem, 
povrch je opatřen protiskluzovou úpravou 2465296 3 291

Přední zástěrky, sada dvou kusů 2479382 1 298
Zadní zástěrky, sada dvou kusů 2479025 1 298

Sada předních a zadních gumových rohoží (3 ks s uchycením u řidiče i 
spolujezdce) 2526938 4 391

Nosič lyží na tažné zařízení pro až 6 páru lyží nebo 2 páry lyží a 2 
snowboardy, uzamykatelný 2483279 8 527

Ford Connected Wallbox pro třífázové rozvody (až 11 kW) 2576303 16 510

Kolo z lehké slitiny 7 x 18" zális 47,5 pro pneumatiky o rozměru 225/60 
R18 (cena za 1 ks) 2474142 8 601

Přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru v poloviční výšce, 
umístění za zadní sedadla 2483491 8 964

*Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do 
výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.



FORD MUSTANG MACH-E TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Vnější rozměry [mm]

Celková délka 4713  / 4743*

Celková šířka bez zrcátek 1881
Celková šířka se zrcátky 2097

Celková výška (nenaloženo) 1624 / 1613*

Rozvor náprav 2984

Světlá výška (nejnižší pro prodloužený dojezd) 147 / 130*

Průměr otáčení [m] 11,6
Vnitřní rozměry [mm]

Přední sedadla Prostor v oblasti hlavy 987
Maximální prostor pro nohy 1099
Šířka v oblasti ramen 1464

Zadní sedadla Prostor v oblasti hlavy 971
Prostor pro nohy 967

Šířka v oblasti ramen 1419

Objem zavazadlového prostoru (se sadou na opravu pneumatik) [l] Objem zavazadlového prostoru (za 2. řadou)
(ke krytu zavazadlového prostoru) 402

Objem zavazadlového prostoru (za 2. řadou)
(naloženo po střechu) 519

Objem zavazadlového prostoru (za 1. řadou) 1420
Objem zavazadlového prostoru (přední pod 
kapotou) 100

* Údaje za lomítkem platné pro verzi GT. Měřeno metodou ISO 3832. Údaje závisí na modelu a výbavě.

Technické údaje pohonu
Maximální 

výkon 
[kW/k]

Maximální 
točivý 

moment
[Nm]

Pohon

Zrychlení 
0-100
km/h

letmý start
[s]

Zrychlení
0-100
km/h

stálý start
[s]

Max. 
rychlost
[km/h]

Min. 
provozní 

hmotnost 
celkem*** 

[kg]

Max. 
přípustná 
hmotnost 
vozidla**

[kg]

Užitečné 
zatížení

[kg]

Max. 
hmotnost 
brzděného 
přívěsu*** 

[kg]
MACH-E     

75,7 kWh STANDARDNÍ DOJEZD 198/269 430 zadní 6,1 6,9 180 2122 2555 433 750
98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD 216/294 430 zadní 6,2 7,0 180 2238 2605 367 1000
MACH-E AWD      

75,7 kWh STANDARDNÍ DOJEZD 198/269 580 AWD 5,6 6,3 180 2203 2640 437 750
98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD 258/351 580 AWD 5,1 5,8 180 2322 2690 368 1000
MACH-E GT      

98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD 358/487 860 AWD 3,7 4,4 200 2407 2717 310 750
Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je pro všechna provedení maximálně 75 kg.

Technické údaje akumulátoru
Kapacita 

akumulátoru 
instalovaná

[kWh]

Kapacita 
akumulátoru 

využitelná 
[kWh]

Dojezd
[km]

Spotřeba 
[kWh/

100 km]

Max. AC 
nabíjecí 
příkon 
[kW]

Max. DC 
nabíjecí 

příkon
[kW]

Max. DC 
nabíjecí 
tempo 

[km/10 min.]

Nabíjecí čas
vysokorychlostní 

(10-80 %)
[min]

MACH-E  
75,7 kWh STANDARDNÍ DOJEZD 75,7 70 440 17,2 11 115 91 38

98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD 98,7 91 610 16,5 11 150 119 45
MACH-E AWD  
75,7 kWh STANDARDNÍ DOJEZD 75,7 70 400 19,5 11 115 85 38

98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD 98,7 91 540 18,7 11 150 107 45
MACH-E GT  

98,7 kWh PRODLOUŽENÝ DOJEZD 98,7 91 500 20,0 11 150 99 45
Údaje o spotřebě elektřiny byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením (ES) č. 715/2007 a 
nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být 
chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot 
spotřeby vozidla. Konkrétní spotřebu elektrické energie konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání elektrické energie motorem, ale také jízdní styl a další netechnické 
faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.Pro bližší informace o spotřebě se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na 
www.ford.cz.

Spotřeba paliva 0 l/100 km, emise CO  0 g/km pro všechny nabízené verze.2



 

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) infocz@ford.com www.ford.cz www.fordcredit.cz


