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Explorer ST-Line
v metalické barvě modá Metallic (výbava na přání)
s 20", 5x2paprskovými koly s broušenou
povrchovou úpravou v černo-stříbrném provedení
(standardní výbava).

KVALITA ZNAMENÁ UDĚLAT TO SPRÁVNĚ, I KDYŽ SE NIKDO NEDÍVÁ.
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Explorer Platinum
v metalické barvě červená Rich Copper (výbava na přání)
s 20", 5x2paprskovými koly s broušenou povrchovou
úpravou v šedo-stříbrném provedení (standardní
výbava).
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Ford Explorer ST-Line v ikonické stříbrné metalické barvě stříbrná
Iconic (výbava na přání) s 20", 5x2paprskovými koly s broušenou
povrchovou úpravou v černo-stříbrném provedení (standardní
výbava).
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Elektrický pohon
Vítejte v senzačním novém SUV Ford Explorer Plug-in Hybrid. Kombinace pokročilé elektrifikované hybridní technologie s prostorným a luxusním
interiérem posouvá krásu a výkon na zcela novou úroveň. Díky své jedinečné kombinaci stylu a podstaty přináší Explorer Plug-in Hybrid svůdnou
kombinaci odvážného a výrazného designu, dynamiky a rafinovanosti. Vše je umocněno nejmodernějšími technologiemi, které zajistí bezpečí, výkon i
zábavu.
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Ford Explorer ST-Line v ikonické stříbrné metalické barvě stříbrná Iconic (výbava na
přání) s 20", 5x2paprskovými koly s broušenou povrchovou úpravou v černo-stříbrném
provedení (standardní výbava).

Technologie Plug-in Hybrid
Nový Ford Explorer Plug-in Hybrid kombinuje výkonný zážehový motor Ford
EcoBoost 3,0 l V6 s pokročilou elektrickou technologií. Společně zajišťují
plynulý výkon a prakticky okamžitý točivý moment, spojený s přidanou
jistotou pro dlouhé cesty. Akumulátor vozu Explorer Plug-in Hybrid lze
snadno nabíjet doma pomocí běžné zásuvky, nástěnné dobíjecí stanice
wallbox nebo veřejné nabíjecí stanice. Jízda po silnici v režimu s elektrickým
pohonem poskytuje nejtišší a přitom nejdynamičtější zážitek z jízdy.

Dobij a vyraž
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Ford Explorer ST-Line v metalické barvě šedá Magnetic (výbava na přání) s 20", 5x2paprskovými
koly s broušenou povrchovou úpravou v černo-stříbrném provedení (standardní výbava).

* Nabídky dostupné pro majitele vozů PHEV se mohou mezi jednotlivými trhy lišit. Pro více informací prosím kontaktujte svého
prodejce Ford.

Řiďte budoucnost
Tichý, pohodlný a bezproblémový Nový Explorer Plug-in Hybrid je schopen
dosahovat nulových emisí při jízdě až do vzdálenosti 48 km, s možností přepnout na
hybridní režim pro šetření baterií, nebo do režimu jízdy na palivo pro delší cesty.
Pravidelné dobíjení, ať už doma nebo v dobíjecí stanici, pomáhá maximalizovat jízdu
na elektřinu na kratších cestách.

Vlastnictví vozidla Explorer Plug-in Hybrid znamená, že můžete využívat určité
nabídky*, jako jsou například nákupní příspěvky, nižší silniční daně, snížené mýtné v
centru města, nižší poplatky za parkování a přístup k vyhrazeným jízdním pruhům.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
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Ford Explorer Platinum v ikonické stříbrné metalické barvě stříbrná Iconic (výbava na přání) s 20",
5x2paprskovými koly s broušenou povrchovou úpravou v černo-stříbrném provedení (standardní
výbava).

Připraven na vaše další dobrodružství
Inteligentní systém pohonu všech kol vozu Ford Explorer Plug-in Hybrid je navržen
pro téměř každé dobrodružství, které vás cestou potká. Se sedmi volitelnými jízdními
režimy na dosah ruky dokáže snadno zvládnout celou řadu jízdních podmínek a
terénů. A díky impozantní tažné síle 2 500 kg, spolu s výkonným krouticím
momentem hybridního pohonu, má sílu táhnout a přepravovat lodě, přívěsy nebo
jinou výbavu, takže si můžete plně vychutnat své koníčky, ať jsou jakékoliv.

Tažný výkon
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Ford Explorer ST-Line v metalické barvě červená Lucid (výbava na
přání) s 20", 5x2paprskovými koly s broušenou povrchovou úpravou v
černo-stříbrném provedení (standardní výbava).

*Zahrnuje 51 litrů pod podlahou v zavazadlovém prostoru a 4 litry v odkládacím prostoru ve
dveřích.

Luxusní prostor
Nový interiér vozu Explorer Plug-in Hybrid je navržen tak,
aby splňoval požadavky nejnáročnějšího životního stylu. Se
sedmi plnohodnotnými sedadly a spoustou zavazadlového
prostoru je zde místo pro všechny a všechno potřebné
vybavení.

Sedadla druhé řady lze sklápět, naklopit dopředu či dozadu
a posunout dopředu pro snadný přístup do třetí řady. Třetí
řada sama o sobě poskytuje dostatek místa k sezení
s dostatečným prostorem pro tašky za sedadly,  ve
skutečnosti lze snadno naložit dvě sady golfových holí se
všemi obsazenými sedadly.

Snadno sklopná sedadla s funkcí Power Raise zajišťují, že se
sedadla ve druhé a třetí řadě sklopí naplocho pouhým
stisknutím tlačítka, čímž se vytvoří prostor o délce 2140 mm
a šířce 1222 mm v nejužším místě. Maximální objem
zavazadlového prostoru je 2 274 l*. Pro ještě jednodušší
nakládání nabízí Explorer standardně bezdotykové,
elektricky ovládané zadní dveře.

Prostor a všestrannost
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Vyobrazen je Ford Explorer ST-Line s čalouněním sedadel v perforované kůži Salerno v černé Ebony,
červeným prošíváním (standardní výbava) a v metalické barvě karoserie stříbrná Iconic (výbava na
přání).

Řízení jako fantastický zážitek
Objevte nový rozměr pohodlí v prostorném a vzdušném interiéru vozu Explorer
Plug-in Hybrid. Kokpit se obtáčí kolem řidiče s velkým důrazem na horizontální linie
tak, aby bylo minimalizováno vizuální rozptýlení. Nový 10,1" dotykový displej,
instalovaný ve středovém panelu, poskytuje rychlou a citlivou interakci s vestavěným
systémem SYNC 3.

Mezi další konstrukční detaily, které pomáhají vozidlu odlišit jeho charakter, patří
jedinečné aplikace na přístrojové desce s dynamickým povrchem „Hexa Cut“ u řady
ST-Line. K dispozici je také standardní systém pro potlačení hluku, který pomáhá
odstranit nežádoucí hluk ze silnice a větru, takže můžete nerušeně pokračovat v
rozhovoru s přáteli a rodinou ve všech třech řadách, což dělá Explorer jedním z
našich nejtišších vozidel.

Zdokonalení bez námahy
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Technologie po ruce
Explorer Plug-in Hybrid nabízí celou řadu funkcí, které
usnadňují cestování.

Přístrojový panel s 12,3" barevným displejem (standardní
výbava) může přijímat a zobrazovat obrovské množství
snadno čitelné dynamické grafiky a výzev, včetně
rychloměru, stavu nabití baterie a množství paliva. Používá
3D animovanou grafiku k zobrazení různých informací
v závislosti na tom, který ze sedmi režimů jízdy vyberete
prostřednictvím systému řízení jízdy v terénu (Terrain
Management systém).

Podložka bezdrátového nabíjení, zabudovaná do středové
konzoly, umožňuje nabíjet kompatibilní mobilní zařízení
bezdrátově. K dispozici je až pět USB portů, tři 12voltové
zásuvky a jedna 230voltová zásuvka.

Nová 10stupňová automatická převodovka se snadno
ovládá otočným voličem, jehož použitím se v interiéru
uvolnilo více místa pro cestující i odkládací přihrádky.

Pod dozorem
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Vlastnosti systému SYNC 3

■ Telefon, přehrávání hudby, aplikace i navigaci můžete ovládat pomocí
jednoduchých hlasových příkazů.

■ Systém vám nahlas přečte textové zprávy.
■ Aplikace kompatibilní se systémem SYNC můžete ovládat pomocí rozhraní

AppLink, zatímco se službami Apple CarPlay a Android Auto budete moci
ovládat chytrý telefon prostřednictvím domovské obrazovky systému
SYNC 3 stejným způsobem, jako byste telefon drželi v ruce.

■ Barevná dotyková obrazovka podporuje gesta tažení a oddalování či
přibližování pomocí prstů, a umožňuje uspořádat zobrazení ikon aplikací

a pozadí stejným způsobem jako na tabletu nebo chytrém telefonu.

Přístup k dodatečným funkcím na vašem chytrém telefonu získáte pomocí
aplikace FordPass.

■ Vybírejte body zájmu v blízkosti své trasy. FordPass odešle tato místa do
navigace SYNC 3, jakmile se připojíte přes AppLink.

■ Vyhledávejte čerpací stanice podle značek nebo kvality paliva
a porovnávejte ceny.

■ Vyhledávejte volná parkovací místa, ověřte cenu, otevírací hodiny
a hodnocení.

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 se bezproblémově integruje s vaším chytrým telefonem a umožní vám ovládat vše od telefonních hovorů a textových zpráv až po hudbu a
satelitní navigaci – to vše prostřednictvím centrální dotykové obrazovky nebo jednoduchých hlasových příkazů. Aktualizace map zaručí, že nesjedete z cesty a
do cíle dorazíte včas. Je bezplatná po omezenou dobu po registraci vozidla.

Seznamte se s novým nejlepším přítelem vašeho telefonu

Upozornění: Plné propojení jednotky SYNC 3 a chytrého telefonu je k dispozici pouze u verzí iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšších. Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky. Nejnovější informace
o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách jejich výrobců.
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Poprvé můžete zůstat bez problémů propojeni se svým vozem Ford, ať jste kdekoli. Je to díky modemu FordPass Connect
a aplikaci FordPass, které společně poskytují přístup k řadě funkcí usnadňujících každou cestu.

FordPass Connect* vám může pomoci ušetři čas i starosti, a také vám
pomůže nastolit klid v duši.

■ Služba Live Traffic** dodává pravidelné dopravní informace přímo do
vašeho navigačního systému SYNC. Technologie poté upraví vaši
doporučenou trasu na základě dopravní situace a pomůže vám, abyste do
cíle dojeli v klidu a včas.

■ Palubní Wi-Fi*** – můžete mít 4G Wi-Fi hotspot až pro deset zařízení,
takže si vy i vaši cestující budete užívat stejného připojení na cestách jako
doma.

■ eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání. V případě
nehody systém automaticky vytočí linku tísňového volání a upřesní
záchranným složkám důležitá data, jako jsou například souřadnice vozu
nebo čas nehody v příslušném jazyce ve všech zemích EU.

Díky aplikaci FordPass je FordPass Connect ještě výkonnější, když je
spárován se smartphonem, protože vám to umožní přístup k celé řadě funkcí.

■ Pomocí telefonu můžete zkontrolovat, zda je vaše vozidlo zamknuté, nebo
umožnit někomu jinému přístup do vašeho vozu, když se právě nacházíte
někde jinde.

■ Sledujte množství paliva v nádrži, počet, ujetých kilometrů a tlak
v pneumatikách prostřednictvím telefonu.

■ Najděte cestu k zaparkovanému vozu na mapě.
■ Přijímejte více než 150 různých upozornění na stav vozidla přímo na chytrý

telefon.

Bezproblémová konektivita

*FordPass Connect je standardní funkce u všech verzí. Palubní modem bude připojen v době dodání vozidla. Můžete se rozhodnout, zda sdílení některých dat zapnete nebo vypnete.Tato technologie bude k dispozici na vybraných trzích v roce 2019,
přičemž pro zbývající trhy bude k dispozici v průběhu roku 2020. Prvních 10 let od registrace vozu je zdarma, poté bude účtován poplatek. 
**Přístup k funkci Live Traffic je zdarma na 1 rok od registrace nového vozu Ford vybaveného systémem SYNC 3 s navigací; poté se platí licenční poplatek.
***Wi-Fi hotspot (až 4G LTE) zahrnuje bezplatnou službu mobilních dat, která začíná běžet okamžikem aktivace zkušebních služeb od Vodafone a končí po uplynutí 3 měsíců nebo při využití 3 GB dat, podle toho, co nastane dříve. poté mohou být
dokoupeny další datové balíčky od Vodafone. Podrobnosti o jejich datových balíčcích najdete na jejich webových stránkách. Aby bylo možné využít zabudovanou funkci přístupového bodu sítě Wi-Fi, musí být automobil (vyrobený nejdéle roku 2019)
vybaven příslušným hardwarem, a také musí být aktivována mobilní data. Pokrytí dat a služba nejsou k dispozici všude a platí podmínky vaší služby, včetně příslušných zpráv a rychlostí přenosu dat.
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Vyobrazen je model Ford Explorer Platinum s interiérem v kůži Geneva
v černé Ebony, s diamantovou perforací a horními díly v kůži Brunello
(standardní výbava).

Bezstarostný luxus
Toužíte po společníkovi, který vám pomůže orientovat se v
rušném životě? Explorer PHEV přichází s prvním dotykovým
displejem o úhlopříčce 10,1". Funguje spolu s 12,3" displejem
přístrojového panelu, a zobrazuje personalizované
informace. Pro jeho ovládání používáte stejná gesta jako na
chytrém telefonu nebo tabletu. Zobrazuje mapy na celé
obrazovce a spojuje vás s vaším digitálním světem
prostřednictvím funkcí systému Ford SYNC 3.

Prémiový audiosystém B&O je pro váš nový Explorer ideální
volbou. Ať už je váš vkus jakýkoliv, každá hudba si zaslouží,
aby zněla tak, jak to její autor zamýšlel. Vzrušující prémiový
audio systém B&O s výkonem 980 Wattů se
14 reproduktory je exkluzivně navržen a vyladěn pro nový
Explorer.

Přední sedadla vozu Ford Explorer jsou elektricky
nastavitelná v 10 směrech s nastavením paměti polohy
řidiče (kromě bederní opěrky). Přední sedadla jsou také
vybavena masážní funkcí pro snížení únavy svalů v nohách a
dolní části zad při dlouhé jízdě.

Informační a zábavní
systémy
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Ford Explorer ST-Line v metalické barvě modrá Metallic (výbava na
přání) s 20", 5x2paprskovými koly s broušenou povrchovou úpravou v
černo-stříbrném provedení (standardní výbava).

Stará se o vás
Společnost Ford vyvinula řadu mimořádně vyspělých
technologií pro asistenci řidiči s názvem Ford Co-Pilot360,
aby byla vaše cesta jednodušší, bezpečnější a příjemnější.
Mezi jeho funkce patří 360stupňová kamera, která
umožňuje celkový pohled na vozidlo, a usnadňuje vám tak
manévrování v těsných prostorách, dále informační systém
pro sledování mrtvých úhlů a funkci aktivního brzdění
Pre-Collision Assist, která dokáže automaticky brzdit v
nouzové situaci.

Systém brzdění Post-Collision Braking pomáhá snížit dopad
případné sekundární kolize automatickým použitím mírného
brzdného tlaku. Zpomalením vozidla umožňuje řidiči čas
reagovat a může pomoci snížit riziko sekundárního nárazu.

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go a funkcí aktivního
udržování v jízdním pruhu pomáhá udržovat vhodnou
vzdálenost od vozidel před vámi, a uvolňuje stres při
dlouhém cestování tím, že pomáhá udržet vaše vozidlo
uprostřed jízdního pruhu.

Intuitivní technologie
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Zjednodušte si život
Explorer Plug-in Hybrid je navržen tak, aby řízení bylo
snadné a pohodlné.

Asistent vyhýbacího manévru sleduje průběh jízdy a je
navržen tak, aby rozpoznal, zda se vyhnete překážce v cestě.
Systém poskytuje dodatečnou sílu při řízení, která vám
usnadní objetí překážky a zamezí kolizi.

Pro maximální využití elektrického pohonu modelu Explorer
PHEV může být auto nabíjeno doma nebo na veřejné
dobíjecí stanici, což vám umožní ujet až 48 km s nulovými
emisemi.

01 Dobíjení vozu Explorer Plug-in Hybrid je stejně
jednoduché, jako zapojení zástrčky do zásuvky. Explorer
PHEV lze nabíjet pomocí standardní domácí zástrčky,
domácí nabíječky (wallbox) nebo veřejné dobíjecí
stanice.

02 Asistent vyhýbacího manévruØ2) je navržen tak, aby
detekoval možné úhybné odbočení a pomohl se
vyhnout překážce na cestě. (Součást systému Pre-
Collision Assist)

Pokročilé technologie
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Maximalizace důvěry při řízení
Inteligentní pohon všech kol vozu Explorer Plug-in Hybrid
optimalizuje jízdní výkon vozu a poskytuje větší jistotu na
téměř každém povrchu vozovky. Rovněž může automaticky
odpojit přední nápravu pro úsporu paliva, využívá pohonu
zadních kol, když není potřeba všech kol AWD. Spolu s
impozantním předním a zadním nájezdovým úhlem je
Explorer PHEV jako doma na silnici i mimo ni.

Nový Terrain Management systém, který je ovládán
otočným ovladačem na středové konzole, vám umožní
vybrat si ze sedmi různých režimů pro maximalizaci jízdního
výkonu v různých terénech a podmínkách.

03 Terrain Management systém obsahuje sedm
volitelných režimů jízdy – Normal, Eco, Sport, Slippery
(kluzký povrch), Deep Snow/Sand (hluboký sníh/
písek), Trail (nezpevněná cesta) a Tow/Haul (tažení/
těžký náklad) – takže můžete jednoduchým otočením
voliče zvládnout řadu dobrodružství. (Standardní
výbava)

04 Inteligentní pohon všech kol AWD rozděluje výkon
mezi přední a zadní nápravu podle aktuálních potřeb.
To je ideální pro jízdu ve městě. Zároveň je dostatečně
univerzální, aby ho bylo možné použít pro jízdy v zimě i v
létě. (Standardní výbava)

Přidaná inteligence

ØPoužívá senzory.
02)Pomocná funkce pro řidiče.
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Funkce, které budete milovat
Nový Explorer Plug-in Hybrid je vybaven technologiemi, funkcemi
a promyšlenými prvky tak, aby zlepšil váš zážitek z cestování – a
to nejen pro řidiče, ale i pro celou rodinu.

Panoramatická střecha Exploreru s elektrickým otvíráním/
zavíráním pustí slunce do celého vozu. Elektricky ovládaný střešní
panel lze otevřít pro přísun čerstvého vzduchu, zatímco
integrované žaluzie a sklo s ochranou proti UV záření pomáhají
chránit interiér před přímým sluncem. (Standardní výbava)

Ještě úžasnější

Vyobrazen je Ford Explorer ST-Line v metalické barvě karoserie modrá
Metallic (výbava za příplatek).
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Vylepšeno technologiemi
Vše v novém voze Ford Explorer PHEV je navrženo tak, aby
vás propojilo se světem kolem vás. Od 360stupňové kamery
až po chytrou funkci čištění kamery zde najdete technologie,
které vám pomůžou na silnici i mimo ni.

01 Ostřikovače přední a zadní kamery pomáhají udržet
povrch čočky přední a zadní kamery čistý.
Funguje současně s funkcí ostřikovače předního a
zadního okna. (Standardní výbava)

02 360stupňová kamera zobrazuje na centrálním
dotykovém displeji „pohled z ptačí perspektivy“, který
vám pomůže při parkování nebo manévrování.
(Standardní výbava)

Účelové inovace

Vyobrazen je Ford Explorer ST-Line v metalické barvě karoserie
modrá Metallic (výbava za příplatek).
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FORD EXPLORER

ST-Line
Standardní prvky vnější výbavy

■ 20" litá kola s 5x2 paprsky s broušenou povrchovou
úpravou v černo-stříbrném provedení

■ Adaptivní LED světlomety se sportovním černým
zatmavením, integrovanými LED páskami s funkcí
denního svícení a odbočovacími světly, dynamickou
regulací sklonu světlometů a automatickými
dálkovými světly

■ Panoramatická střecha a černě lakované střešní ližiny
■ Systém KeyFree Plus s bezdotykovým ovládáním

(otevírání/zavírání) pátých dveří
■ Aktivní parkovací asistent
■ Adaptivní tempomat (iACC) s inteligentním

asistentem rychlosti
■ Vnější zpětná zrcátka v černé barvě, elektricky

ovládaná a sklápěná s paměťovou funkcí a systémem
sledování mrtvého úhlu

■ Vyhřívané čelní sklo, přední automatické stěrače s
děšťovým senzorem a nastavením citlivosti

■ 360stupňová kamera s rozděleným obrazem a
ostřikovačem přední a zadní kamery

Standardní prvky vnitřní výbavy

■ 12,3“ barevný displej přístrojového štítu s
konfigurovatelnou 3D grafikou

■ SYNC 3 s hlasovým ovládáním a 10,1" barevným
dotykovým displejem

■ Palubní modem FordPass Connect s funkcí eCall
■ Prémiový audiosystém B&O, 980 W se 14

reproduktory včetně subwooferu
■ Multifunkční masážní sedadla řidiče a spolujezdce,

elektricky nastavitelná v 10 směrech, čelouněná
černou kůží s červeným prošíváním

■ Třízónová klimatizace včetně vnitřního filtru vzduchu
■ Elektricky nastavitelný a vyhřívaný volant potažený

kůží s červeným prošíváním
■ Potah stropu tmavý

Plug-in hybridní pohon
3.0 V6 EcoBoost Hybrid (PHEV) AWD

Elektricky ovládané panoramatické dvoudílné střešní
okno (standardní výbava).

Adaptivní LED světlomety sportovně zatmavené.

Explorer ST-Line v barvě laku modrá Metallic (za příplatek).
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FORD EXPLORER

Platinum
Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
modelu ST-Line

■ 20" litá kola s 5x2 paprsky s broušenou povrchovou
úpravou v šedo-stříbrném provedení

■ Střešní ližiny v matném chromu
■ Horní mřížka chladiče a stylové dekorační lišty v

provedení matný chrom
■ Spodní lišta předního a zadního nárazníku stříbrně

lakovaná
■ Metalický lak karoserie

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
modelu ST-Line

■ Kůží potažená palubní deska, výplně dveří a loketní
opěrka

■ Dekor pravého dřeva součástí palubní desky a volantu
■ Čalounění sedadel kůží Geneva s diamantovou

perforací a horními díly v hnědé kůži Brunello
■ Potah stropu světlý
■ Podsvětlené prahové lišty předních dvěří

Plug-in hybridní pohon
3.0 V6 EcoBoost Hybrid (PHEV) AWD

10,1“ barevný dotykový displej, na výšku. Prémiový audiosystém B&O se 14 reproduktory včetně
subwooferu.

 

Explorer Platinum v barvě laku červená Rich Copper (za příplatek).
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Červená Lucid
Speciální metalický lak karoserie*

Červená Rich Copper#

Speciální metalický lak karoserie*

Bílá Star
Unikátní metalický lak karoserie*

Bílá Oxford†

Nemetalický lak karoserie
Černá Agate
Metalický lak karoserie*/**

Modrá Atlas†

Metalický lak karoserie*

Stříbrná Iconic
Metalický lak karoserie*/**

Šedá Magnetic
Speciální metalický lak karoserie*

FORD EXPLORER Laky karoserie
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Modrá Metallic
Metalický lak karoserie*/**

*Metalické laky karoserie jsou k dispozici jako příplatková výbava na přání.
**Standardní laky bez příplatku pro výbavu Platinum.
†Tento lak není k dispozici pro výbavu Platinum.
#Tento lak není k dispozici pro výbavu ST-Line.
Na vůz Explorer se vztahuje záruka společnosti Ford proti prorezivění v délce
12 let od data první registrace. Viz obchodní podmínky.
Poznámka Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev
karoserie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostupnosti
produktu na některých trzích. Barvy karoserie a čalounění reprodukované
v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev v důsledku omezení
použitých tiskových technologií.

Nový Ford Explorer vděčí za svůj krásný a odolný exteriér speciálnímu
vícestupňovému postupu lakování. Díky vstřikování vosku do ocelových částí
karoserie či ochranné horní vrstvě laku, novým materiálům a technologickým
postupům bude váš Explorer vypadat dobře i za mnoho let.

My jsme si vybrali barvu
modrou Metallic.
Pro jakou se rozhodnete vy?
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Kožené čalounění Salerno v barvě Ebony s perforací a červeným prošíváním
(Standardně u výbavy ST-Line)

Kožené čalounění Geneva v barvě Ebony s diamantovou perforací a horními díly v
hnědé kůži Brunello
(Standardně u výbavy Platinum)

Čalounění interiéru

Sofistikovanost a pečlivé řemeslné zpracování se v novém voze Ford Explorer dokonale doplňují. Vzhled a dojem z prvotřídních materiálů ještě posílí váš pocit
z velkoryse dimenzovaného interiéru, ať už cestujete na zadních sedadlech nebo sedíte za volantem.

Pohodlně se usaďte a relaxujte
FORD EXPLORER Čalounění interiéru
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Perfektní povrchová úprava

Nový a úžasný styl vozu Explorer Plug-in Hybrid nedoplní lépe nic jiného, než krásná kola z lehké slitiny.

Kola z lehké slitiny

 

FORD EXPLORER Kola

20"20"
Litá kola s 5x2 paprsky s broušenou povrchovou
úpravou v šedo-stříbrném provedení
(Standardně u výbavy Platinum)

Litá kola s 5x2 paprsky s broušenou povrchovou
úpravou v černo-stříbrném provedení
(Standardně u výbavy ST-Line)
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FORD EXPLORER Osobitý styl

Gumové rohože
Podlahové rohože se zvýšeným
okrajem použitelné za každého
počasí opatřené logem vozu
Explorer jsou vyráběné na míru, aby
perfektně lícovaly a chránily vozidlo
proti nečistotám a vlhkosti. Přední
rohože jsou bezpečně upevněny
přímo k podlaze vozidla, aby
nemohly klouzat. (Příslušenství)

Dobíjecí kabel ZEV+

Nabíjecí kabel pro elektrické vozidlo
k použití na veřejných dobíjecích
stanicích, které nabízí rychlejší
(režim 3) nabíjení. Délka kabelu 5 m,
kapacita 32 A,1 fáze, typ 2, 7pinová
zástrčka. (Příslušenství)

Odnímatelné tažné
zařízení
Díky tažnému zařízení budete moci
převážet více nákladu. Nosnost je až
2 500 kg. Nepoužívané tažné
zařízení lze demontovat.
(Příslušenství)

Navštivte prosím www.prislusenstvi-ford.cz
Pro řadu značkových výrobků Ford – od oblečení až po produkty životního stylu – navštivte www.fordlifestylecollection.com/cz

Střešní box Thule®+

Určen pro přepravu rozmanitých
zavazadel a jejich ochranu před vlivy
počasí a odcizením. Všechny
nabízené modely, které jsou k
dispozici v různých velikostech, se
dodávají s oboustranným otevíráním
pro snadný přístup. (Příslušenství)

Střešní držák jízdních
kol Thule®+

Vysoce kvalitní a snadno
montovatelný střešní držák kol.
(Příslušenství)

Střešní držák lyží
a snowboardů Thule®+

Elegantní, plně uzamykatelný držák
lyží, na kterém můžete přepravovat
až šest párů lyží nebo čtyři
snowboardy. (Příslušenství)

Příčníky pro střešní
ližiny
Robustní uzamykatelné příčníky
slouží k bezpečné a snadné přepravě
zavazadel a sportovního vybavení
na střeše vozidla. (Příslušenství)
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+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka jiného dodavatele, naleznete na zadní obálce.

Rohož do
zavazadlového
prostoru
Odolná rohož do zavazadlového
prostoru s logem Explorer. Je ideální
pro přepravu mokrých nebo
znečištěných předmětů.
(Příslušenství)

Síť na podlahu
zavazadlového
prostoru
Elastická síť se připevňuje k háčkům
v zavazadlovém prostoru. Pomáhá
zajistit menší předměty a věci na
místě. (Příslušenství)

Systém oddělení
zavazadlového
prostoru
Robustní mřížový systém pro
montáž za 1. a 2. řadu sedadel udrží
zavazadla bezpečně

v zavazadlovém prostoru 
(v případě potřeby lze demontovat).
Splňuje evropské bezpečnostní
požadavky normy ECE-R17/ISO
27955.

Nosič kol Uebler+ pro
montáž na tažné
zařízení
Velmi kvalitní nosič kol s volitelným
praktickým sklápěcím
mechanismem (v závislosti na
modelu nosiče) se montuje na tažné
zařízení a umožňuje snadný přístup
do zavazadlového prostoru.
(Příslušenství)

Pojistné matice kol
Sada čtyř pojistných matic, které
pomáhají chránit kola proti krádeži.
(Příslušenství)

Lapače nečistot
Tvarované lapače nečistot chrání
karoserii vašeho vozu Explorer před
ostřikem z vozovky a před kamínky.
K dispozici pro přední a zadní kola.
(Příslušenství)

0b0e332f63b44fddbb0da1e9925a2775-4fa4310a69bf4ff2e3d57c242634f689-00000_book.indb   41 30/01/2020   15:53:24

U625 20MY_V1_#SF_CZE_CZ_16:04_30.01.2020



42

Inteligentní hybridní systém
Úplně nový Ford Explorer Plug-in Hybrid byl navržen s ohledem na elektrifikaci již
od samého počátku. Kombinuje sílu působivého zážehového motoru Ford
EcoBoost se dvěma turbodmychadly s téměř okamžitým točivým momentem
elektromotoru, a dosahuje tak dokonalé kombinace elektrické účinnosti a
schopností SUV.

Zapoj a vyraž
Explorer Plug-in Hybrid nabízí nejmodernější hybridní technologii
Ford, která spojuje bez námahy výkon s vynikající účinností
a dojezdem. Čistá elektrická energie je k dispozici ve většině
podmínek, s benzínovým motorem připraveným na pomoc v případě
potřeby.

Speciálně navržená, kapalinou chlazená lithium-iontová baterie je
zabudována do podvozku vozu Explorer pod sedadly druhé řady, aby
byl zachován prostor pro cestující i náklad. Ať už dobíjíte auto doma,
v kanceláři nebo používáte veřejnou dobíjecí stanici, zjistíte, že je to
tak snadné, jako nabíjení telefonu.

457 k (336 kW)
3.0 V6 EcoBoost Hybrid (PHEV)
AWD
355 k (261 kW) V6 benzínový
PHEV + 102 k (75 kW) e-motor
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Palivo, výkon a emise

"Motor splňuje emisní normu Euro 6.2.
ØTestováno dle ISO 1585.
*Deklarovaná spotřeba paliva/energie, emise CO2 a dojezd na elektrický pohon byly stanoveny na základě technických
požadavků a specifikací evropských nařízení (ES) č. 715/2007 a (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Lehké užitkové
vozidlo typově schválené na základě celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla (WLTP)
bude mít k dispozici informace o spotřebě paliva/energie a emisích CO2 pro nový evropský jízdní cyklus (NEDC) i WLTP.
WLTP plně nahradí NEDC nejpozději do konce roku 2020. Použité standardní zkušební postupy umožňují porovnání různých
typů vozidel a různých výrobců.

Při určení spotřeby paliva/energie, emisí CO2 a dojezdu na elektrický pohon hrají velkou roli, vedle palivové účinnosti vozidla,
také řidičské chování a jiné netechnické faktory. CO2 je hlavní skleníkový plyn zodpovědný za globální oteplování. Spotřeby
paliva a emise CO2 pro všechny aktuální modely vozů, jsou k dispozici na všech prodejních místech nebo jej lze stáhnout na
adrese www.ford.cz v sekci Katalogy a ceníky..

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. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů
maximálně 75 kg. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je u všech výše uvedených motorů maximálně 90 kg.
        

Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.
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2sedadlové uspořádání,
naloženo po střechu

7sedadlové
uspořádání,
naloženo po
střechu

5dveřový model

Rozměry

*Měřeno podle normy ISO 3832
Údaje závisí na modelu a výbavě

www
Úplný přehled funkcí a specifikací (není zahrnuto v tištěné brožuře)
Máte-li zájem o úplný přehled funkcí a specifikací, stáhněte si digitální brožuru nebo si prohlédněte
interaktivní brožuru. Můžete je stáhnout na adrese: www.ford.cz nebo naskenujte QR kód.
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Šířka: 2 004 mm
Šířka (včetně zrcátek): 2 285 mm

Délka: 5 049 mm
Délka (včetně držáku RZ): 5 062 mm

Vý
šk

a:
 1 

77
8 

m
m

FORD EXPLORER Rozměry
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Dostupnost barev laků a čalounění

*metalické a unikátní laky jsou dostupné jako na přání, za příplatek.

K dispozici.
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standarní výbava.

Stylové doplňky
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standardní výbava.
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Standardní výbava.

Audiosystémy, zábava a navigace
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Bezpečnost a zabezpečení

◊Poznámka: Dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem předního spolujezdce. Nejbezpečnější
pro vaše děti je, když jsou řádně připoutány na zadních sedadlech.
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Standardní výbava.

Bezpečnost a zabezpečení
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Funkční výbava
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Standardní výbava.

Funkční výbava
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Servisní služby a záruky

Udržíme vás v pohybu.

Ford BlueService byl stvořen proto, aby udržoval
váš Ford ve skvělé kondici a pomohl vám vytěžit
ze svého vozidla maximum – a to po celou dobu
jeho životnosti. Podívejte se, na které služby se
můžete jako majitel vozu Ford spolehnout.

FORD BlueService
Bezstarostný požitek z jízdy.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT* si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.
Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek). 
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

FORD PROTECTVyužijte komplexní spektrum
služeb, které vám usnadní
život a dovolí vám zabývat
se věcmi, které chcete dělat.
Kamkoliv pojedete, budeme
stát vždy při vás.

• Elektronický příjem vozidla do servisu
• Bezplatná evropská asistenční služba
• Přehledné a transparentní ceny
• Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
• Jedno telefonní číslo pro jakoukoliv službu

Ford

• Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
• Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze

uplatnit u autorizovaných opravců Ford po
celé Evropě

• Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití
originálních dílů Ford

• Zvýšení hodnoty vozidla při následném
prodeji

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první
registrace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti
smlouvy a ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky naleznete na http://www.ford.cz/
ServisSluzby nebo u autorizovaného prodejce Ford.

Servisní plán údržby
Správná volba pro váš Ford.

Rostoucí výdaje můžete klidně hodit za hlavu.
FORD SERVICE PLAN pokrývá veškeré náklady
spojené s pravidelnou údržbou vozidla. Zahrnuje
až 5 předepsaných servisních prohlídek
v autorizovaném servisu Ford a to po dobu
2 až 5 let. Stačí si jen vybrat délku servisního
plánu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního
servisního plánu rád poradí.

Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat,
prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla.

Servisní prohlídky

Asistenční služba

Spotřební díly

√

√

x

SERVICE PLAN
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ze svého vozidla maximum – a to po celou dobu
jeho životnosti. Podívejte se, na které služby se
můžete jako majitel vozu Ford spolehnout.
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Bezstarostný požitek z jízdy.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT* si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.
Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek). 
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

FORD PROTECTVyužijte komplexní spektrum
služeb, které vám usnadní
život a dovolí vám zabývat
se věcmi, které chcete dělat.
Kamkoliv pojedete, budeme
stát vždy při vás.

• Elektronický příjem vozidla do servisu
• Bezplatná evropská asistenční služba
• Přehledné a transparentní ceny
• Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
• Jedno telefonní číslo pro jakoukoliv službu
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• Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
• Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze

uplatnit u autorizovaných opravců Ford po
celé Evropě

• Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití
originálních dílů Ford

• Zvýšení hodnoty vozidla při následném
prodeji

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první
registrace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti
smlouvy a ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky naleznete na http://www.ford.cz/
ServisSluzby nebo u autorizovaného prodejce Ford.

Servisní plán údržby
Správná volba pro váš Ford.

Rostoucí výdaje můžete klidně hodit za hlavu.
FORD SERVICE PLAN pokrývá veškeré náklady
spojené s pravidelnou údržbou vozidla. Zahrnuje
až 5 předepsaných servisních prohlídek
v autorizovaném servisu Ford a to po dobu
2 až 5 let. Stačí si jen vybrat délku servisního
plánu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního
servisního plánu rád poradí.

Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat,
prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla.

Servisní prohlídky

Asistenční služba

Spotřební díly

√

√

x

SERVICE PLAN
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FORD EXPLORER Další kroky

Navštivte prodejce Ford a domluvte si testovací jízdu v novém Fordu
Explorer. Vyhledejte nejbližšího prodejce vozů Ford na www.ford.cz/
SBE/DealerLocator.

Přizpůsobte Ford Explorer svým požadavkům, podívejte se jak vypadá
a zjistěte jeho cenu na www.ford.cz/konfigurator.

Vyzkoušejte Konfigurátor

Financování Servis

FordPass

Kontakt

Značkové financování Ford Credit je při pořízení vozu
Ford optimální volbou pro soukromé osoby i podnikatele.
Veškerou administrativu i odborné poradenství zajistí
prodejce Ford. Financujete-li vůz klasickým úvěrem,
splácíte část ceny vozu v pravidelných měsíčních
splátkách a stáváte se vlastníkem vozidla. Úvěrové
produkty Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného
komplexního pojištění u renomovaných pojišťoven.
Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford Lease,
vyřešíte financování vašeho vozu bez nutnosti koupě, i
bez počáteční zálohy. Pro více informací navštivte www.
fordcredit.cz.

Ať už vás vaše cesty zavedou kamkoliv, budeme vám
stále nablízku. Společnost Ford disponuje širokou sítí
autorizovaných servisů, které zajistí, že váš vůz bude vždy
v nejlepším stavu. V případě poškození vozu vlivem
dopravní nehody jsou naši autorizovaní partneři tím
nejlepším místem, kde jej vrátí do původního stavu a
umožní vám tak znovu vyjet na silnici.

Zákaznická linka: 800 FORD CZ neboli 800 3673 29

Email: zakaznik@ford.com

FordPass je nová platforma, která naprosto změní váš
pohled na dosavadní způsob dopravy. FordPass dokáže
najít nejbližsí parkovací místa, obsahuje informace o
vozidle a finančních informacích a dokáže také
poskytnout mnoho užitečných návodů. Při zakoupení
nového vozidla Ford se systémem SYNC 3 s navigací,
získate navíc po dobu dvou let zdarma přístup k aplikaci
Live Traffic. Po uplynutí dvou let je přístup možný pouze
za poplatek.
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Záruky a servisní programy
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standardní výbava

za příplatek

*Od data první registrace vozu*Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na ww.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u
autorizovaných prodejců Ford. Pro hybridní pohony platí základní záruka 5 let/100 000 km na všechny vysokonapěťové komponenty a 8 let

na akumulátor. Ostatní díly se řídí podmínkami Ford Protect.

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy
a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci
položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno
jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném
provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje
jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných
dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti
Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených
společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna
aktuálními klimatickými podmínkami.

Vydala společnost Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex, Anglie.

Registrováno v Anglii pod číslem 235446.
BJN 207212. FoE Z79E
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www.ford.cz
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