
NOVÝ FORD MUSTANG   I   CENÍK

Karoserie Motor Palivo Výkon Převodovka Pohon Cena vč. DPH

Fastback

2.3 EcoBoost benzín 213 kW / 290 k 6st. manuální zadní 1 134 990

2.3 EcoBoost benzín 213 kW / 290 k 10st. automatická zadní 1 184 990

5.0 Ti-VCT V8 GT benzín 331 kW / 451 k 6st. manuální zadní 1 284 990
5.0 Ti-VCT V8 GT benzín 331 kW / 451 k 10st. automatická zadní 1 334 990

Convertible

2.3 EcoBoost benzín 213 kW / 290 k 6st. manuální zadní 1 234 990

2.3 EcoBoost benzín 213 kW / 290 k 10st. automatická zadní 1 284 990

5.0 Ti-VCT V8 GT benzín 331 kW / 451 k 6st. manuální zadní 1 384 990

5.0 Ti-VCT V8 GT benzín 331 kW / 451 k 10st. automatická zadní 1 434 990

Ceny jsou platné od 22. 12. 2017. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Datum vydání 22. 3. 2018. 

Fastback = pevná splývavá střecha, Convertible = plátěná skládací střecha

Hlavní prvky standardní výbavy

19" x 9.0” kola z lehkých slitin lakovaná v černém lesku●

SYNC 3 s 8" dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v češtině,●

Bluetooth® handsfree a ovládáním na volantu, 9 reproduktorů
Palubní počítač s 12" displejem (digitální 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, 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 ●

Sportovní brzdová soustava obsahující čtyřpístkové přední třmeny a 14"●

chlazené brzdové kotouče
Track Apps - aplikace se závodními režimy●

Line Lock (zámek předních brzd) - systém řízeného protáčení zadních●

kol

 Navíc ve verzi V8 GT:
19" x 9.0” / 9.5” kola z lehkých slitin lakovaná v černém lesku●

GT Performance sportovní brzdová soustava obsahující šestipístkové●

přední třmeny Brembo™ a 15" chlazené brzdové kotouče
Launch Control (řízení startu) - systém kontroly rozjetí●

Aktivní dvoustupňová regulace výfuku s čtyřmi chromovanými●

koncovkami

Kolenní airbag

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

12" přístrojový panel

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

10st. automatická
převodovka

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

Adaptivní podvozek
MagneRideTM

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



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka EcoBoost V8 GT

Zvýhodněné sady (sady PREMUIM a CARBON SPORT nelze vzájemně kombinovat)   

Sada PREMIUM BLACK
 - sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov
 - 12 prémiových reproduktorů "Shaker Pro"
 - vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)
 - 19" kola z lehkých slitin (D2VBN) v černé pro 2.3 EcoBoost (standard)
 - 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé pro 5.0 Ti-VCT V8 (standard)
 - 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

53 000 53 000

Sada PREMIUM SILVER
- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov 
- 12 prémiových reproduktorů "Shaker Pro" 
- vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX) 
- 19" kola z lehkých slitin (D2VB3) ve stříbrné pro 2.3 EcoBoost 
- 19" kola z lehkých slitin (D2GBU) ve stříbrné pro 5.0 Ti-VCT V8 
- 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

63 700 63 700

Sada PREMIUM SILVER PLUS
- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov 
- 12 prémiových reproduktorů "Shaker Pro" 
- vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX) 
- 19" kovaná kola z lehkých slitin (D2VL2) s leštěným povrchem ve stříbrném
provedení pro 2.3 EcoBoost
 - 19" kovaná kola z lehkých slitin (D2GB4) s leštěným povrchem ve stříbrném
provedení pro 5.0 Ti-VCT V8 
- 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

77 000 77 000

Sada CARBON SPORT
 - sedadla kůže/Alcantara v černé barvě s šedým prošitím
 - výplně dveří Alcantara v černé barvě s šedým prošitím 

 Interiér v unikátním provedení s dekorem z kompozitu vyztuženého uhlíkovými
vlákny:
 - lišta palubní desky (okolo výdechů klimatizace)
 - hlavice řadicí páky

dostupné jen s čalouněním kůže
SALERNO/ALCANTARA;

 není dostupné se sadami PREMIUM
42 500 42 500



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka EcoBoost V8 GT

Audiosystémy, zábava a navigace   

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
 - podporované formáty  .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .aa, .aax, .flac, .ogg

 • •

Sada AUDIO NAVI
 - viz sada AUDIO výše, navíc:
 - 3D navigace s vykreslováním budov
 - reproduktory SHAKER PRO: 12 prémiových reproduktorů s příkonem 390W (1x
centrální, 4x středobasový a 4x výškový, 2x efektový a 1x subwoofer v kufru)

 31 900 31 900

Funkční výbava   

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 (nové)
- Režim Drag (nové)

 • •

Klimatizace - automatická dvouzónová, se senzorem vlhkosti vzduchu  • •

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

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

 • •

Přední LED mlhová světla  • •

Zadní LED světla  • •

Zadní parkovací senzory  • •

Zadní parkovací kamera  • •

Stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti  • •

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním  • •

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 - •/-

Aktivní snižování hlučnosti  • -

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

 • •

Dvojité centrální zamykání s dálkovým ovladačem  • •

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie
Thatcham 1)  10 700 10 700

Olejový chladič  - •

 
 



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka EcoBoost V8 GT

Bezpečnost

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

 • •

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

 • •

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

Interiér   

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 LUX
- kožené čalounění sedadel v barevném provedení kůže / prošívání:
- LUX kůže - černá / šedá
- LUX kůže - černá / modrá
- LUX kůže - červená / červená
 
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 

dostupné jen v sadách PREMIUM

Kůže SALERNO / ALCANTARA
- kombinované čalounění (boky kůže/střed Alcantara) v barevném provedení
čalounění / prošívání:
 - sedadla kůže/Alcantara - černá / šedá
 - výplně dveří Alcantara - černá / šedá
 
 Interiér v unikátním provedením s dekorem z kompozitu vyztuženého uhlíkovými
vlákny:
 - lišta palubní desky (okolo výdechů klimatizace)
 - hlavice řadicí páky

dostupné jen v sadě CARBON SPORT

Kůže RECARO
- přední sedadla sportovně tvarovaná (jen Fastback), čalounění kůže Salerno v
barevném provedení kůže / prošívání:
- RECARO kůže - černá / šedá 
- RECARO kůže - černá / modrá 
- RECARO kůže - červená / červená
 
Specifikace sedadel RECARO:
 - manuálně nastavitelné sedadlo řidiče ve 4 směrech
 - manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce ve 2 směrech

jen pro Fastback; dostupné jen se
sadami PREMIUM;

 nelze s ventilovanými a vyhřívanými
předními sedadly

48 800 48 800



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka EcoBoost V8 GT

Vyhřívaná a ventilovaná sedadla řidiče a spolujezdce nedostupné pro sedadla RECARO 16 000 16 000

ISOFIX úchyty pro dětské sedačky ve druhé řadě  • •

Zadní dělená sklopná sedadla  • •

Zadní elektricky ovládaná okna jen pro Convertible • •

Hlavice řadicí páky, ruční brzda a volant potažený kůží  • •

Vyhřívaný volant  • •

Sekvenční řazení pádly pod volantem SelectShift jen součástí automatické převodovky • / - • / -

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

Prosvětlené ozdobné lišty prahů předních dveří  • •

Hliníkové pedály  • •

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

Stropní konzola se schránkou na brýle  • •

Kuřácká sada  • •

Podlahové rohože - přední, velurové  • •

Rohož zavazadlového prostoru  • •

Elektrická zásuvka pro 230V  • •

Exteriér   

Nemetalický lak karoserie - bílá Oxford  • •

Nemetalický lak karoserie - červená Race  • •

Mica lak karoserie - černá Shadow  18 700 18 700

Metalický lak karoserie - stříbrná ingot  18 700 18 700

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic  18 700 18 700

Metalický lak karoserie - modrá Lightning  18 700 18 700

Metalický lak karoserie - modrá Kona  18 700 18 700

Metalický lak karoserie - červená Ruby  18 700 18 700

Metalický lak karoserie - červená Royal Crimson  18 700 18 700

Speciální nemetalický lak karoserie - žlutá Triple  34 500 34 500

Speciální nemetalický lak karoserie - oranžová Fury  34 500 34 500

Lakovaná střecha - černá
jen pro Fastback;  nelze kombinovat se

Sportovními pruhy a černou karoserií
vozu

13 300 13 300

Sportovní pruhy na kapotě vozu - černé nelze kombinovat s černou karoserií
vozu 10 700 10 700

Sportovní pruhy na kapotě vozu - bílé jen pro Fastback;  nelze kombinovat s
bílou karoserií vozu 10 700 10 700

Nasávací otvory (průduchy) přední kapoty vozu  • •

Plátěná skládací střecha v černé barvě jen pro Convertible • •

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

 • •

Zadní spojler jen pro Fastback; dostupné od léta 2018 13 300 13 300



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka EcoBoost V8 GT

Koncovky výfuku
 - čtyři chromované pro GT
 - dvě pro EcoBoost

 • •

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

Přední a zadní nárazník v barvě karoserie  • •

Kliky dveří v barvě karoserie  • •

Černá lišta kolem linie bočních oken  • •

Chromovaná lišta kolem linie bočních oken dostupné jen v sadách PREMIUM
SILVER

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

 53 000 53 000

Sportovní brzdová soustava obsahující čtyřpístkové přední třmeny a 14" chlazené
brzdové kotouče  • -

GT Performance sportovní brzdová soustava obsahující šestipístkové přední
třmeny Brembo™ a 15" chlazené brzdové kotouče  - •

Kola   

19" x 9.0" kola z lehkých slitin D2VBN s prémiovým lakováním v černém lesku,
pneu  255/40R19  • -

19" x 9.0" / 9.5" kola z lehkých slitin D2GBT s prémiovým lakováním v černém
lesku, pneu  255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní  - •

19" x 9.0" kola z lehkých slitin D2VB3 s prémiovým lakováním stříbrný třpytivý nikl,
pneu  255/40R19 dostupné jen v sadě PREMIUM SILVER -

19" x 9.0" / 9.5" kola z lehkých slitin D2GBU s prémiovým lakováním stříbrný
třpytivý nikl, pneu  255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní dostupné jen v sadě PREMIUM SILVER -

19" x 9.0" kovaná kola z lehkých slitin D2VL2 s leštěným povrchem ve stříbrném
provedení, pneu  255/40R19

dostupné jen v sadě PREMIUM SILVER
PLUS -

19" x 9.0" / 9.5" kovaná kola z lehkých slitin D2GB4 s leštěným povrchem ve
stříbrném provedení, pneu  255/40R19 - přední, 275/40R19 - zadní

dostupné jen v sadě PREMIUM SILVER
PLUS -

Pojistné matice litých kol  • •

Sada na opravu pneumatik  • •

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)  • •

Záruky a servisní smlouvy   

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km dle skutečnosti, která nastane dříve • •

Prodloužená záruka FORD PROTECT
 - prodloužení z 5 na 7 let / 200 000 km

dle skutečnosti, která nastane dříve;
uvedená cena navíc k 5leté záruce 19 000 19 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
 - 5 servisních prohlídek během 5 let

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem 23 000 23 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE
 - 5 servisních prohlídek během 5 let
 - spotřební díly po dobu 5 let / 100 000 km

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem; výměna

spotřebních dílů je omezena skutečností,
která nastane dříve

100 000 100 000

• standardní výbava, - nelze objednat,  součást sady   



FORD MUSTANG   I   TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry Fastback Convertible
 Vnější rozměry     
Celková délka [mm] 4 784 4 784
Celková šířka (včetně zrcátek) [mm] 2 080 2 080
Celková šířka (bez zrcátek) [mm] 1 916 1 916
Celková šířka (se sklopenými zrcátky) [mm] 1 956 1 956
Celková výška  [mm] 1 381 1 394
Rozvor [mm] 2 720 2 720
Rozchod - přední kola [mm] 1 582 1 582
Rozchod - zadní kola [mm] 1 655 1 655
Průměr otáčení [m] 12.2 12.2
Vnitřní rozměry        
 Přední sedadla [mm] Prostor v oblasti hlavy 955 956
 Maximální prostor pro nohy 1131 1131
 Šířka ve výšce ramen 1 430 1 430
 Zadní sedadla [mm] Prostor v oblasti hlavy 884 907
 Minimální prostor pro nohy 777 783
 Šířka ve výšce ramen 1 327 1 135
Objem zavazadlového prostoru [l]*  408 332
Objem palivové nádrže [l] 2.3 EcoBoost 59 59
 5.0 Ti-VCT V8 GT 61 61
*Měřeno metodou ISO 3832.   

Technické údaje motoru
Motor Emisní

norma Zdvihový objem [cm3] Počet
válců Maximální výkon* Maximální točivý moment*

2.3 EcoBoost Euro 6.2 (GPF) 2 261 4 213 kW (290k)
při 5600 min-1

440 Nm
při 3000 min-1

5.0 Ti-VCT V8 GT Euro 6.2 (GPF) 4 951 8 331 kW (451 k)+ 
při 7000 min-1

529 Nm
při 4600 min-1

*Testováno dle ISO 1585. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.  +Měřeno v jízdním režimu Track.
 

Spotřeba paliva,  výkonnost
a emise

Emise CO2
(g/km) 

Spotřeba paliva v l/100 km*  Výkonnostní
parametry**   

Hmotnostní parametry
(kg)

Město Mimo
město Kombinovaná 

Max.
rychlost
(km/h)  

Zrychlení
0-100

km/h (s) 

Minimální
provozní

hmotnost
celkem
(kg)***

Max.
přípustná
hmotnost

vozidla
(kg)(GVM)

Fastback     
2.3 EcoBoost(290 k)
6st. manuální 199 12,2 7,2 9,0 - 5,8 1747 2032

2.3 EcoBoost (290 k)
10st. automatická 205 13,4 6,8 9,2 - 5,5+ 1799 2032

5.0 Ti-VCT V8 GT (451 k)
6st. manuální 277 16,6 8,8 12,4 - 4,6 1818 2087

5.0 Ti-VCT V8 GT (451 k)
10st. automatická 270 19 8,2 12,1 - 4,3+ 1831 2087

Convertible     
2.3 EcoBoost (290 k)
6st. manuální 200 12,1 7,3 9,1 - - 1803 2141

2.3 EcoBoost (290 k)
10st. automatická 211 13,7 7 9,5 - - 1818 2141

5.0 Ti-VCT V8 GT (451 k)
6st. manuální 285 19,1 9,1 12,8 - - 1882 2041

5.0 Ti-VCT V8 GT (451 k)
10st. automatická 279 19,6 8,5 12,5 - - 1893 2041
Všechny motory jsou vybaveny systémem Auto Stop/Start.* Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva v l/100 km byly získány na základě oficiálně schválených testů podle Směrnic (EC) 715/2007 a (EC) 692/2008. Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva
uvedené v tabulce nemusí odpovídat skutečně naměřeným hodnotám daného vozidla.  Všechna vozidla jsou vybavena 6stupňovou manuální převodovkou, automatickou převodovkou nebo automatickou PowerShift převodovkou, pokud není uvedeno jinak. Všechny
údaje jsou založeny na testech prováděných na vozidlech se základní výbavou a se standardními koly a pneumatikami, volitelná kola a pneumatiky nebo kola a pneumatiky z příslušenství mohou mít vliv na emise a spotřebu paliva vozidla. Všechny zážehové motory jsou
vybaveny katalyzátorem. Město: Motor byl nastartován za studeného stavu v laboratorních podmínkách a posléze provozován při proměnných rychlostech s maximální rychlostí 50 km/h, průměrnou rychlostí 19 km/h na teoretické vzdálenosti 4 km. Mimo město: Test
byl proveden bezprostředně po skončení testu na spotřebu ve městě. Polovina vzdálenosti byla ujeta neměnnou rychlostí a druhá polovina vzdálenosti s měnící se rychlostí (max. rychlost 120 km/h). Celková ujetá vzdálenost byla 7 km. Kombinace: Vážený průměr
spotřeby v obou částech testu dle ujetých vzdáleností. **Údaje testů Ford. +Měřeno v jízdním režimu Drag. *** Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče.

Ke každému vozu Ford Mustang: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci
Ford se svým vozem Ford Mustang, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě
ujeté vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u
svého autorizovaného partnera Ford.



Ford Mustang Fastback,
2.3 EcoBoost 290 k,
6st. manuální

Cena vozu
(vč. DPH)

Záloha
49,97 %  Doba trvání úvěru (měsíce) Měs. splátka úvěru vč.

pojištění (Kč)

MUSTANG Flexi úvěr* 1 134 990 567 200 60 13 222*
*Nabídka platí pouze pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2018 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti  sjednané na dobu trvání úvěrové
smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.

Autorizovaný partner Ford

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


