MUSTANG
CENÍK
Ceník platný pro skladové vozy

FORD CREDIT

FORD PROTECT

Výhodné financování

Prodloužená záruka
5 let / 100 000 km

I Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

CENÍK
FORD MUSTANG
Motor

Palivo

Výkon

Převodovka

Pohon

Fastback

Convertible

5.0 Ti-VCT V8 GT

benzín

449 k (330 kW)

6st. manuální

Zadní

1 506 900

1 606 900

5.0 Ti-VCT V8 GT

benzín

449 k (330 kW)

10st. automatická

Zadní

1 566 900

1 666 900

5.0 Ti-VCT V8 MACH 1

benzín

460 k (338 kW)

6st. manuální

Zadní

1 806 900

-

5.0 Ti-VCT V8 MACH 1

benzín

460 k (338 kW)

10st. automatická

Zadní

1 886 900

-

Doporučené ceny jsou v Kč, zahrnují DPH 21 % a platí od 22. 12. 2022. Datum vydání 22. 12. 2022. Pro konkrétní nabídku se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford. Individuální
nabídku financování vám připraví autorizovaný prodejce Ford.
Vůz Ford Mustang je dostupný pouze skladem bez možnosti zadání vozu do výroby.
Fastback = pevná splývavá střecha
Convertible = plátěná skládací střecha

KOLENNÍ AIRBAG

12" PŘÍSTROJOVÝ PANEL

Při aktivaci poskytne airbag
dostatečnou ochranu dolních
končetin řidiče i spolujezdce na
předním sedadle.

Zcela nový digitální přístrojový panel
mění grafiku v závislosti na vámi
zvoleném jízdním režimu.

10ST. AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA

ADAPTIVNÍ PODVOZEK
MAGNERIDE

Historicky poprvé si můžete objednat
10st. automatickou převodovku, díky
které je Mustang dynamičtější a
hospodárnější.

Tato technologie upravuje nastavení
tlumičů podle povrchu vozovky,
jízdních podmínek a dokonce i vašeho
stylu jízdy.

PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY
GT
· 19" x 9.0" / 9.5" kola z lehkých slitin
lakovaná v černém lesku
· SYNC 3 s multifunkčním dotykovým
displejem a hlasovým ovládáním v češtině,
Bluetooth® handsfree a ovládáním na
volantu, 9 reproduktorů
· FordPass Connect (vestavěný modem 4G)
· Palubní počítač s 12" displejem (digitální
přístrojový štít)
· Přední sedadla sportovně tvarovaná,
čalouněná kůží, elektricky nastavitelná v
6 směrech
· Hlavice řadicí páky, ruční brzdy a volant
potažený kůží
· Vyhřívaný volant
· Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED
diodami
· Přední LED světlomety, zadní LED světla,
LED pásky denního svícení, automatické
světlomety a stěrače s dešťovým
senzorem, přední LED mlhová světla

· Systém KeyFree – vstup do vozu
a startování bez použití klíče
· Zadní parkovací kamera a zadní parkovací
senzory
· 8x airbag Fastback / 6x airbag Convertible
· Adaptivní tempomat
· Pre-Collision Assist s funkcí detekce
chodců a vozidel
· Systém udržování v jízdním pruhu (LDW +
LKA)
· Přední sportovní odpružení (tlumiče)
· Nezávislé zavěšení zadních kol Integral-link
· Track Apps - aplikace se závodními režimy
· Line Lock (zámek předních brzd) - systém
řízeného protáčení zadních kol
· GT Performance sportovní brzdová
soustava obsahující šestipístkové přední
třmeny Brembo™ a 15" chlazené brzdové
kotouče
· Aktivní dvoustupňová regulace výfuku s
čtyřmi chromovanými koncovkami

MACH 1
Navíc oproti verzi GT:
· Interiérová a exteriérová sada přinášející
výrazný vzhled ve stylu závodních vozů
· Performance sada vylepšující jízdní výkon
(vhodné pro závodní okruhy)
· 3D navigace, prémiový audiosystém B&O s
12 reporoduktory a výkonem 1 000 W
· Kožené čalounění sedadel s kontrastním
proužkem

· Vyhřívaná a ventilovaná sedadla řidiče a
spolujezdce
· Adaptivní odpružení MagneRide™
· Unikátní 19" litá kola 9.5”/10” v matném
provedení Dark Tarmish

Oproti verzi GT neobsahuje:
· Adaptivní tempomat
· Zadní parkovací senzory
· Přední LED mlhová světla

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
A standardní výbava, — nelze objednat
S lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné
výbavy

ZVÝHODNĚNÁ SADA
Poznámka

GT

MACH 1

83 000

-

62 000

-

SADA PREMIUM SILVER PLUS
-

sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov
12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W
vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)
19" kovaná kola z lehkých slitin (D2GB4) s leštěným povrchem ve stříbrné barvě
chromovaná lišta kolem linie bočních oken pro Fastback

Interiér v barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:
- kožená sedadla s barevným prošitím
- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím
- výplně dveří s barevným prošitím

Sada dostupná jen ve spojení
s čalouněním - barva kůže /
prošívání:
-

LUX černá / šedá
LUX černá / modrá
LUX červená / červená
RECARO černá / šedá
RECARO černá / modrá
RECARO červená / červená

SADA PREMIUM BLACK
-

sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov
12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W
vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)
19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě
černá lišta kolem linie bočních oken (standard)

Interiér v barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:
- kožená sedadla s barevným prošitím
- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím
- výplně dveří s barevným prošitím

Sada dostupná jen ve spojení
s čalouněním - barva kůže /
prošívání:
-

LUX černá / šedá
LUX černá / modrá
LUX červená / červená
RECARO černá / šedá
RECARO černá / modrá
RECARO červená / červená

A standardní výbava, — nelze objednat
S lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné
výbavy

ZVÝHODNĚNÁ SADA
Poznámka

GT

MACH 1

52 000 / -

-

-

41 000

GT

MACH 1

A

A

A

-

35 000

A

GT

MACH 1

A

A

Klimatizace - automatická dvouzónová, se senzorem vlhkosti vzduchu

A

A

Přední okna - elektricky ovládaná s jednorázovým otvíráním/zavíráním a globálním
otevíráním/zavíráním dálkovým ovladačem

A

A

A

A

Přední LED mlhová světla

A

-

Zadní LED světla

A

A

SADA CALIFORNIA SPECIAL
-

čalounění kůže/velur Miko s červeným prošitím a embosovaným logem GT/CS, výplně dveří Miko
vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla
rohože s červeným prošíváním a nápisem California Special
hliníkový přístrojový panel v provedení “Carbon Hex” a logem California Special
dostupné pouze pro Convertible
GT/CS unikátní maska chaldiče
GT/CS logo mezi zadními světly
GT/CS sportovní pruhy po stranách vozu (bez 5.0 loga)
výztuha mezi věžemi s nápisem California Special
kola z lehkých slitin lakovaná šedou Carbonized: 19" x 9.0” (F) / 19"x 9.5" (R)

SADA MACH 1
- karoserie v barvě laku šedá Fighter Jet
- 3tónový barevný polep kapoty a sportovní pruhy po stranách spodní části vozu v barevném
provedení hedvábná černá s kontrastní oranžovou
- sedadla s šedým prošíváním a oranžovým kontrastním proužkem
- oranžově lakované brzdové třmeny

AUDIOSYSTÉMY, ZÁBAVA A NAVIGACE
Poznámka
FordPass Connect
- vestavěný modem 4G
- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace
vozu)
- 1 rok zdarma na funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a LiveTraffic pro navigaci SYNC 3

některé funkce FordPass Connect
mohou být omezeny pro Českou
republiku

SADA AUDIO
- SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí
kterého lze ovládat audiosystém, klimatizaci a telefon
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem, Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu
- 9 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích)
- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
- 1x USB konektor
SADA AUDIO NAVI
- 3D navigace s vykreslováním budov
- prémiový audiosystém B&O: 12 reproduktorů s výstupním výkonem zesilovače 1000 W (1x
centrální, 4x středobasový a 4x výškový, 2x efektový a 1x subwoofer)
- SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí
kterého lze ovládat audiosystém, klimatizaci a telefon
dostupné také v sadách PREMIUM
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem, Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu
- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
- 1x USB konektor
- podporované formáty .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .aa, .aax, .flac, .ogg

FUNKČNÍ VÝBAVA
Poznámka
Palubní počítač s 12" displejem (digitální přístrojový štít) a proměnnou grafikou v závislosti na
jízdním režimu
-

Režim Normal
Režim Sport+
Režim Snow/Wet
Režim Track
Režim MyMode
Režim Drag

Přední LED světlomety
-

sdružená skupina LED diod (potkávací a dálková světla)
přední LED pásky s funkcí denního svícení
automatické světlomety s přepínáním dálkových světel
automatické nastavení sklonu světlometů

FUNKČNÍ VÝBAVA
Poznámka

GT

MACH 1

Zadní parkovací senzory

A

-

Zadní parkovací kamera

A

A

Stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti

A

A

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

A

A

A

A

A

A

A/-

A/-

- vstup do vozu a startování bez použití klíče
- dva pasivní klíče

A

A

Dvojité centrální zamykání s dálkovým ovladačem

A

A

11 000

11 000

A

A

GT

MACH 1

A/-

A

A/-

-

A

A

A

A

A

A

A

-

A

A

- LDW varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
- LKA systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu

A

A

Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání

A

A

Track Apps (aplikace se závodními režimy)
- akcelerometr zobrazující zrychlení vozu
- ukazatel času k dosažení určité rychlosti
- funkce výkonnosti brzd
Line Lock (zámek předních brzd)
- systém řízeného protáčení zadních kol pro zahřátí pneumatik (použití na závodní trati)
Launch Control (řízení startu)
- systém kontroly rozjetí

pouze pro manuální převodovku

Systém KeyFree

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1)
Olejový chladič

BEZPEČNOST
Poznámka
8x airbag Fastback
- přední, boční a kolenní airbagy řidiče a spolujezdce
- stropní airbagy pro cestující na krajních sedadlech vpředu a vzadu
6x airbag Convertible
- přední, boční a kolenní airbagy řidiče a spolujezdce
Aktivní přední kapota
- mírné nadzvednutí kapoty vozu
- zmírnění následků zranění chodce při střetu s vozem
Elektronický stabilizační systém ESC
-

ABS - protiblokovací systém brzd
EBA - elektronický brzdový asistent
EBP - systém elektronického náběhu brzd
TCS - systém kontroly trakce
HLA - asistent rozjezdu do svahu

Tempomat
Adaptivní tempomat (ACC)
- adaptivní tempomat s nastavením omezení rychlosti v rozpětí 30-200 km/h
Pre-Collision Assist (PCA)
- snižuje riziko nehody s chodcem (do 80 km/h) nebo vozidlem:
* Indikace bezpečné vzdálenosti (FDI) - ukazatel rozestupu vozidel na displeji palubního počítače
* Výstraha bezpečné vzdálenosti (FCW) - akustické a vizuální upozornění při nedodržení bezpečné
vzdálenosti
* Pokročilé nouzové brzdění (AEB) - automatické brzdění k odvrácení kolize s chodcem nebo
vozidlem při nereagování řidiče
Systém udržování v jízdním pruhu

INTERIÉR
Poznámka

GT

MACH 1

-

A

A

A

kožené čalounění sedadel, kromě
spodní/zadní strany opěrky hlavy
a boční strany sedadla spolujezdce

A

-

kožené čalounění sedadel, kromě
spodní/zadní strany opěrky hlavy
a boční strany sedadla spolujezdce

-

A

dostupné jen v sadách PREMIUM;
kožené čalounění sedadel, kromě
spodní/zadní strany opěrky hlavy
a boční strany sedadla spolujezdce

S

S

dostupné jen v sadě CALIFORNIA
SPECIAL

S

S

51 000 / -

51 000

17 000

A

ISOFIX úchyty pro dětské sedačky ve druhé řadě

A

A

Zadní dělená sklopná sedadla

A

A

-/A

-

A

A

A

A

-/A

-/A

Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami (výběr ze 7 barev)

A

A

Prosvětlené ozdobné lišty prahů předních dveří

A

A

Hliníkové pedály

A

A

Středová konzola s loketní opěrkou s úložnou schránkou a 2 držáky na nápoje

A

A

Stropní konzola se schránkou na brýle

A

A

Kuřácká sada

A

A

MACH 1 interiérová sada obsahuje oproti verzi GT:
-

unikátní povrchová úprava palubní desky “Dark Spindrift”
ozdobná destička se znakem MACH 1 a pořadovým číslem podvozku
hlavice řadicí páky manuální převodovky ve tvaru kulečníkové koule
přední sedadla s šedým kontrastním proužkem (oranžovým při objednání sady MACH 1)
unikátní výplně dveří
prémiové podlahové rohože s kontrastním prošíváním
ozdobné lišty prahů předních dveří se znakem MACH 1

Přední sedadla sportovně tvarovaná
- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 6 směrech a elektrické nastavení bederní opěrky
- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 6 směrech
Kůže SALERNO - kožené čalounění sedadel v barevném provední:
- SALERNO kůže - černá
- SALERNO kůže - béžová
- SALERNO kůže - hnědá
Kůže SALERNO MACH 1 - kožené čalounění sedadel v barevném provední:
- SALERNO kůže černá / šedý kontrastní proužek / oranžový pro sadu MACH 1
- vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla
Kůže LUX - kožené čalounění sedadel v barevném provedení kůže / prošívání:
-

LUX kůže - černá / šedá
LUX kůže - černá / modrá
LUX kůže - červená / červená
vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla

Interiér v barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:
- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím
- výplně dveří s barevným prošitím
Kůže/velur MIKO - čalounění sedadel kůže/velur Miko s červeným prošitím
a embosovaným logem GT/CS
- výplně dveří Miko
- vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla
Kůže RECARO - přední sedadla sportovně tvarovaná (jen Fastback), čalounění kůže Salerno
v barevném provedení kůže / prošívání:
- RECARO kůže - černá / šedá (pro GT a MACH 1)
- RECARO kůže - černá / modrá (pro GT)
- RECARO kůže - červená / červená (pro GT)
Specifikace sedadel RECARO:
- manuálně nastavitelné sedadlo řidiče ve 4 směrech
- manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce ve 2 směrech

Vyhřívaná a ventilovaná sedadla řidiče a spolujezdce

jen pro Fastback;
dostupné jen se sadami PREMIUM
nebo MACH 1;
při objednání sedadel Recaro bude
dodáno bez ventilovaných
a vyhřívaných předních sedadel

dostupné také v sadách PREMIUM
a CALIFORNIA SPECIAL;
není dostupné pro sedadla RECARO

Zadní elektricky ovládaná okna

jen pro Convertible

Hlavice řadicí páky, ruční brzda a volant potažený kůží

hlavice manuální převodovky ve
tvaru kulečníkové koule pro MACH 1

Vyhřívaný volant

Sekvenční řazení pádly pod volantem SelectShift

jen součástí automatické
převodovky

INTERIÉR
Poznámka

GT

MACH 1

Podlahové rohože - přední, velurové

A

A

Rohož zavazadlového prostoru

A

A

GT

MACH 1

A

A

9 900

9 900

Mica lak karoserie - černá Shadow

20 900

20 900

Metalický lak karoserie - šedá Dark Matter

20 900

20 900

Metalický lak karoserie - modrá Grabber

20 900

20 900

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Carbonized

24 900

-

-

S

24 900

-

EXTERIÉR
Poznámka
Nemetalický lak karoserie - bílá Oxford
Nemetalický lak karoserie - červená Race

Metalický lak karoserie - šedá Fighter Jet

dostupné pouze v sadě MACH 1

Metalický lak karoserie - speciální - modrá Atlas

Lakovaná střecha - černá

jen pro Fastback;
nelze kombinovat se Sportovními
pruhy a černou karoserií vozu;
není dostupné se sadou MACH 1

14 000 / -

-

Sportovní pruhy na kapotě vozu - černé nebo bílé

jen pro Fastback;
černé pruhy nejsou dostupné
s lakem baroserie černá Shadow
a bílé pruhy nejsou dostupné s lakem
bílá Frozen;
není dostupné se sadou
CALIFORNIA SPECIAL

11 000 / -

-

-

A

-

A/-

-

A/-

A

A

A/-

-

MACH 1 exteriérová sada obsahuje oproti verzi GT:
-

znak koně na přídi vozu v matném provedení
lakovaná zpětná zrcátka v matném provedení Magnetic
3tónový barevný polep kapoty (3 verze podle zvoleného laku karoserie)
sportovní pruhy po stranách spodní části vozu (3 verze podle zvoleného laku karoserie)
znak MACH 1 na bocích předních blatníků
unikátní hroní a spodní mřížka chladiče
tvarování předního nárazníku včetně odbočovacích světel (z Shelby GT350)
rozšířený spoiler pod předním nárazníkem
zadní malý spoiler v matném provedení Magnetic
unikátní kryt mezi zadními světly se znakem MACH 1
4 x 4,5" koncovky výfuku v unikátním provedení
tvarování zadního difuzoru (z Shelby GT500)
unikátní 19" litá kola 9.5”/10” v provedení Magnetic

MACH 1 performance sada pro automatickou převodovku obsahuje oproti verzi GT:
- TREMEC® manuální převodovka testovaná pro odolnost na okruhových závodech a posílený
systému olejového chlazení (z Shelby GT350)
- posílené chlazení zadní nápravy (z Shelby GT500)
- jedinečná kalibrace MagneRide® odpružení
- přední a zadní rám nápravy (z Shelby GT350) a zadní spojovací tyč (z Shelby GT500) pro přesné
řízení
- jedinečná kalibrace elektrického posilovače řízení
- zvětšené vzduchové sání motoru (87 mm)
- výztuha mezi věžemi se znakem MACH 1
- aktivní výfukový systém laděný k charakteru vozu
MACH 1 performance sada pro manuální převodovku obsahuje oproti verzi GT:
- vylepšený přenos točivého momentu automatické převodovky optimalizovaný pro vysoký výkon
(kalibrované pro sportovní řazení) včetně posíleného systému olejového chlazení
- posílené chlazení zadní nápravy (z Shelby GT500)
- jedinečná kalibrace MagneRide® odpružení
- přední a zadní rám nápravy (z Shelby GT350) a zadní spojovací tyč (z Shelby GT500) pro přesné
řízení
- jedinečná kalibrace elektrického posilovače řízení
- zvětšené vzduchové sání motoru (87 mm)
- výztuha mezi věžemi se znakem MACH 1
- aktivní výfukový systém laděný k charakteru vozu
Nasávací otvory (průduchy) přední kapoty vozu
Plátěná skládací střecha v černé barvě

jen pro Convertible

EXTERIÉR
Poznámka

GT

MACH 1

A

A

14 000 / -

-

A

A

A

A

Přední a zadní nárazník v barvě karoserie

A

A

Kliky dveří v barvě karoserie

A

A

Černá lišta kolem linie bočních oken

A

A

S

S

A

A

55 000

A

A

A

GT

MACH 1

A

-

34 000

-

S

-

19" x 9.5" / 10" kola z lehkých slitin D2GCR s lakovaným povrchem v matném provedení Dark
Tarmish, letní pneu 255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní

-

A

19" x 9.5" / 10" kola z lehkých slitin D2GCS s lakovaným povrchem v lesklém provedení Magnetic,
letní pneu 255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní

-

34 000

Pojistné matice litých kol

A

A

Sada na opravu pneumatik

A

A

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

A

A

GT

MACH 1

dle skutečnosti, která nastane dříve,
vč. zajištění mobility až na 5 dní

A

A

dle skutečnosti, která nastane dříve
vč. zajištění mobility až na 5 dní;
uvedená cena navíc k 5leté záruce,

59 400

59 400

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem

27 300

27 300

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru
- osvětlením prostoru pod zrcátky
- elektricky sklápěná
Zadní velký spojler

jen pro Fastback

4 chromované koncovky výfuku
Aktivní dvoustupňová regulace výfuku
- elektricky řízené klapky výfuku s regulací hlasitosti zvuku (navíc tichý režim)

Chromovaná lišta kolem linie bočních oken

dostupné jen v sadě PREMIUM
SILVER PLUS

Nezávislé zavěšení zadních kol Integral-link a přední vzpěry MacPherson s dvojitými kulovými čepy
Adaptivní odpružení MagneRide™
- elektromagneticky řízené nastavení tuhosti tlumičů (úprava nastavení až 1000x za sekundu)
- automatické nastavení tlumičů pro plynulejší jízdu, lepší přilnavost a regulaci nežádoucího
naklánění karoserie
GT Performance sportovní brzdová soustava obsahující šestipístkové přední třmeny Brembo™
a 15" chlazené brzdové kotouče

černě lakované třmeny

KOLA
Poznámka
19" x 9.0" / 9.5" kola z lehkých slitin D2GBT s prémiovým lakováním v černém lesku, letní pneu
255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní
dostupné také v sadě PREMIUM
19" x 9.0" / 9.5" kovaná kola z lehkých slitin D2GB4 s leštěným povrchem ve stříbrném provedení, SILVER PLUS;
letní pneu 255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní
není dostupné se sadami PREMIUM
BLACK a CALIFORNIA SPECIAL
19" x 9.0” / 9.5" kola z lehkých slitin D2VL3 lakovaná šedou Carbonized

dostupné jen v sadě CALIFORNIA
SPECIAL

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY *
Poznámka
Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 100 000 km
Prodloužená záruka FORD PROTECT
- prodloužení z 5 na 7 let / 200 000 km
Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 5 pravidelných servisních prohlídek během 5 let

VÝBĚR Z NABÍDKY PŘÍSLUŠENSTVÍ **
Obj. kód
Gumové rohože, sada 4 ks s logem Pony

2172286

4 308

Odolná rohož do zavazadlového prostoru pro vozidla bez subwooferu/ se subwooferem

5338714/5338723

3 782

Ochranná plachta na zakrytí celého vozidla je určena pro venkovní použití

2249621

19 142

Sada řadicí páky zkracující dráhu řazení včetně černé hlavice řadicí páky z
uhlíkových vláken s logem Ford Performance, pro 6stupňovou manuální
převodovku

2310680

13 552

Eibach®* Sada pružin PRO-KIT Performance pro snížení podvozku, snížení
přední/zadní části vozidla o cca 25 mm/20 mm; nelze pro vozidla s
odpružením MagneRide

2105658

5 715

Eibach®* Sada pružin PRO-KIT Performance pro snížení podvozku, snížení
přední/zadní části vozidla o cca 20 mm/20 mm; pro vozy s odpružením
MagneRide

2457011

6 012

Zadní spojler

2266661

32 882

*

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.

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.
**

BARVY KAROSERIE

Bílá Oxford
nemetalická

Černá Shadow
speciální mica

Červená Race
nemetalická

Modrá Atlas
metalická

Modrá Grabber
nemetalická

Šedá Carbonized
metalická

Šedá Dark Matter
metalická

Šedá Fighter Jet
metalická

TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMĚRY
Rozměry

Fastback

Convertible

Celková délka

4 784

4 784

Celová šířka (včetně vnějších zpětných zrcátek)

2 080

2 080

Celková šířka (bez vnějších zpětných zrcátek)

1 916

1 916

Celková šířka (se sklopenými zpětnými zrcátky)

1 956

1 956

Celková výška

1 381

1 394

Rozvor

2 720

2 720

Rozchod - přední kola

1 582

1 582

Rozchod - zadní kola

1 655

1 655

Průměr otáčení (m)

12,2

12,2

Prostor v oblasti hlavy

955

956

Maximální prostor pro nohy

1 131

1 131

Šířka v oblasti ramen

1 430

1 430

Prostor v oblasti hlavy

884

907

Vnější rozměry [mm]

Vnitřní rozměry [mm]
Přední sedadla

Zadní sedadla

Minimální prostor pro nohy

777

783

Šířka ve výšce ramen

1 327

1 135

Objem zavazadlového prostoru [l] *

Maximální objem zavazadlového prostoru

408

332

Objem palivové nádrže [l]

GT / MACH 1

61

61

*

Měřeno metodou ISO 3832

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU
Motor

Emisní norma

Zdvihový objem [cm³]

Počet válců

Maximální výkon Ø

Maximální točivý moment Ø

5.0 Ti-VCT V8 GT

Euro 6.2 (GPF)

5 038

8

330 kW (449 k)
při 7000 min⁻¹ +

529 Nm
při 4600 min⁻¹

5.0 Ti-VCT V8 MACH 1

Euro 6.2 (GPF)

5 038

8

338 kW (460 k)
při 7250 min⁻¹ +

529 Nm
při 4900 min⁻¹

Ø

Testováno dle ISO 1585. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

+

Měřeno v režimu Track

GPF = filtr pevních částic.

SPOTŘEBA PALIVA, VÝKONNOSTNÍ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
Emise CO₂ *
[g/km]

Spotřeba paliva
kombinovaná *
[l /100 km]

Max. rychlost
[km/h]

0-100 km/h
[s]

Minimální provozní
hmotnost celkem **
[kg]

Max. přípustná
hmotnost vozidla **
[kg]

5.0 Ti-VCT V8 GT (449 k) 6st. manuální

268 - 269

11,8

250

4,9

1 819

2 105

5.0 Ti-VCT V8 GT (449 k) 10st. automatická

256 - 257

11,2 - 11,3

250

4,6

1 832

2 105

5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 (460 k) 6st. manuální

284

12,4

262

4,8

1 839

2 114

5.0 Ti-VCT V8 MACH 1 (460 k) 10st. automatická

270

11,7

262

4,4

1 861

2 150

5.0 Ti-VCT V8 GT (449 k) 6st. manuální

274 - 275

12,0

250

5,1

1 882

2 150

5.0 Ti-VCT V8 GT (449 k) 10st. automatická

263 - 264

11,5 - 11,6

250

4,8

1 893

2 150

Fastback

Convertible

Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva 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. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela
nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí 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 emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva 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 a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz.
*

**

Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota,
kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva.
Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)

infocz@ford.com

www.ford.cz

www.fordcredit.cz

