
eb6d3da413e34d76aaf2730341ea8893-dc3ca0b3da4440e4b3b5ba30d7538e64-00000_book.indb 66 08/02/2021 15:42:42

Mustang 21MY V2 HUN_HU_15:57_08.02.2021



EGYSZERŰ MEGOLDÁS,
HOGY EGY ÚJ FORD MUSTANG
TULAJDONOSÁVÁ VÁLJON

1FELFEDEZÉS

KIVÁLASZTÁS

TEGYE EGYÉNIVÉ!

MŰSZAKI ADATOK

VÁSÁRLÁS

2
3
4
5

  

Mustang Mach 1 Fastback Grabber Yellow karosszériafényezéssel, fekete
motorháztetővel és oldalsó csíkokkal, fehér hangsúlyokkal (opció),
magasfényű Magnetic 19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal (opció).
Mustang GT Fastback Race Red karosszériafényezéssel és 19"-os 5x2 küllős
Luster Nickel kovácsolt alumínium kerekekkel (opció).

Az interaktív változat megtekintése
online
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EGY PÁLYA, EGY CÉL
A vadonatúj Mustang Mach 1 a valaha létezett modellek
közül a leginkább versenypályára született, 5,0 literes V8
Mustang. Speciálisan kalibrált motorja 460 LE (338 kW)
teljesítményre képes percenként 7250-es fordulatszámon.
Az új Mach 1 a legjobb pályaidőkre képes, kormányzása a
legprecízebb, és sokkal többet tud  úton és versenypályán,
mint bármely sorozatgyártású Mustang.

A Mach 1 aerodinamikus kialakítása növeli a leszorítóerőt
és javítja a hűtést, miközben továbbfejlesztett
karosszériájának köszönhetően javul a pályán nyújtott
teljesítménye és kezelhetősége. A pályán elvárható
tartóssági normák* alapján az új Mach 1 az egyik leginkább
versenypályára tervezett autó, amit a Ford valaha gyártott.

Mustang Mach 1 Fastback FighterJet Gray színben, fekete
motorháztető és oldalsó díszcsíkokkal, valamint narancsszínű
hangsúlyokkal (opció), és magas fényű Magnetic 19"-os Y-küllős
könnyűfém keréktárcsákkal (opció).

Megjegyzés Hivatásos autóvezető, védett pálya. Ne próbálja ki!
*Manuális sebességváltós modell a 2012-es Ford Mustang Boss 302 tartóssági normái
alapján tesztelve a pályán.

1FEDEZZE FEL
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Mustang Mach 1 Fastback Oxford White karosszériafényezéssel, fekete
motorháztető és oldalsó díszcsíkokkal, valamint piros hangsúlyokkal, magasfényű
Magnetic 19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal (opció).

Megjegyzés Hivatásos autóvezető. Védett pálya. Ne próbálja ki!

ENGEDJE SZABADJÁRA A
LOVAKAT

SZÍNTISZTA ÉLETÖRÖM
Az 1969-ben bemutatkozott Mustang Mach 1 a GT változat
képességeinek fejlesztését célozta, ahol a teljesítmény és a külső
megjelenés fokozása volt a középpontban. Napjaink Mach 1 modellje
szintén ezt az elvet követi, a Shelby GT350 és GT500 típusokból
származó izgalmas Ford Performance alkatrészekkel, miközben hű
marad az eredeti modell lelkületéhez.

Célja a színtiszta életöröm. Jellemzői többek közt:

■ Választható vezetési üzemmódok segítségével aktiválhatja az
előre beállított erőátviteli és futómű kalibrációkat. A négy, vezető
által választható üzemmód – Normal, Sport, Track és Csúszós út
– meghatározza a fojtószelepválasz, a kapcsolási pontok
(automata sebességváltós modelleknél), a kormányzási erő és a
menetstabilitás kalibrációját, hogy megfeleljenek a különböző
vezetési körülményeknek (alapfelszereltség a GT és Mach 1
modelleken).

■ Fordulatszám-szinkronizálás teszi zökkenőmentessé a
sebességváltást, ami a motor fordulatszámát a kerékéhez igazítja.
Visszaváltáskor a motorfordulatszám azonnal megnő, hogy
kiegyenlítse a sebességek közti váltásokat (alapfelszereltség a
manuális sebességváltós GT és Mach 1 modelleken).

FELFEDEZÉS1
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Mustang Mach 1 Fastback Oxford White karosszériafényezéssel, fekete
motorháztető és oldalsó díszcsíkokkal, valamint piros hangsúlyokkal, magasfényű
Magnetic 19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal (opció).

Megjegyzés Hivatásos autóvezető. Védett pálya. Ne próbálja ki!

ENGEDJE SZABADJÁRA A
LOVAKAT

SZÍNTISZTA ÉLETÖRÖM
Az 1969-ben bemutatkozott Mustang Mach 1 a GT változat
képességeinek fejlesztését célozta, ahol a teljesítmény és a külső
megjelenés fokozása volt a középpontban. Napjaink Mach 1 modellje
szintén ezt az elvet követi, a Shelby GT350 és GT500 típusokból
származó izgalmas Ford Performance alkatrészekkel, miközben hű
marad az eredeti modell lelkületéhez.

Célja a színtiszta életöröm. Jellemzői többek közt:

■ Választható vezetési üzemmódok segítségével aktiválhatja az
előre beállított erőátviteli és futómű kalibrációkat. A négy, vezető
által választható üzemmód – Normal, Sport, Track és Csúszós út
– meghatározza a fojtószelepválasz, a kapcsolási pontok
(automata sebességváltós modelleknél), a kormányzási erő és a
menetstabilitás kalibrációját, hogy megfeleljenek a különböző
vezetési körülményeknek (alapfelszereltség a GT és Mach 1
modelleken).

■ Fordulatszám-szinkronizálás teszi zökkenőmentessé a
sebességváltást, ami a motor fordulatszámát a kerékéhez igazítja.
Visszaváltáskor a motorfordulatszám azonnal megnő, hogy
kiegyenlítse a sebességek közti váltásokat (alapfelszereltség a
manuális sebességváltós GT és Mach 1 modelleken).

FELFEDEZÉS1
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Mustang Mach 1 Fastback Grabber Yellow karosszériafényezéssel, fekete
motorháztető és oldalsó díszcsíkokkal, valamint fehér hangsúlyokkal (opció), magas
fényű Magnetic 19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal (opció).
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A Mach 1 dizájner és mérnöki csapata kitolta a határokat az exkluzív, nagy
teljesítményű erőátviteli rendszerrel és futóművel. Még az autópályán nyújtott

megbízhatóságát is növelte három további hőterelővel és két plusz szivattyúval, a
nagyobb hűtési teljesítmény érdekében.

Az egyedi aerodinamikus forma és a Ford Performance vezetéstámogató
technológiák még élvezetesebbé tesznek minden kormány mögött töltött pillanatot.

A fejlettebb futóműnek, a nagy teljesítményű Michelin PS4 abroncsoknak és a
gyorsan reagáló fékrásegítésnek köszönhetően az autópályán még jobban megnő a

teljesítménye.

TÁGÍTJA A HATÁROKAT

FELFEDEZÉS1
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A Mach 1 dizájner és mérnöki csapata kitolta a határokat az exkluzív, nagy
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gyorsan reagáló fékrásegítésnek köszönhetően az autópályán még jobban megnő a

teljesítménye.

TÁGÍTJA A HATÁROKAT

FELFEDEZÉS1
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ÉLEN A VERSENYPÁLYÁN

STÍLUSOS ÉS AGILIS
A Mustang mindig is egyedi sportautó volt, de a Mach 1-gyel az
élmény most új magaslatokba emeli. Az egyedi Recaro első
sportülésektől a speciális fejlesztésű, teljesen független
felfüggesztésű futóműig, erősebb keresztmerevítőkig és első rugókig,
valamint a precíz kormányzásig ez a legélvezetesebb és leginkább
agilis sorozatgyártású Mustang, amely valaha készült.

■ A Recaro első sportülések visszatekintenek a Mach 1 örökségére,
és stabilan tartanak – körről körre (választható a GT Fastback és a
Mach 1 esetén)

■ A teljesen független felfüggesztés geometriáját úgy hangoltuk,
hogy kiegyenlítse az indulási, a megemelkedési és a fékezési
billenési nyomatékot. Ez segít a Mustang karosszériáját erős
gyorsítás vagy fékezés esetén is szintben tartani
(alapfelszereltség).

■ A MagneRide® lengéscsillapító rendszer hozza el a valódi
Mustang vezetési élményt. A rendszer (amely a Mach 1-ben
egyedileg kalibrált) folyamatosan ellenőrzi magát, és
másodpercenként több ezerszer is kiigazítja a működését, így éri el
a kivételes szintű menetstabilitást, kényelmet és irányíthatóságot.
A négy beállítással (Normal, Sport, Track és Csúszós út) az
útviszonyoknak és a vezetési stílusának megfelelően hangolhatja a
kezelhetőséget (alapfelszereltség a Mach 1 esetén, opció a GT-nél).

FELFEDEZÉS1

Mustang Mach 1 Fastback FighterJet Gray színben, fekete motorháztető és oldalsó
díszcsíkokkal, valamint narancsszínű hangsúlyokkal (opció) és Recaro első
sportülésekkel Ebony színben (opció).
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A Mustang mindig is egyedi sportautó volt, de a Mach 1-gyel az
élmény most új magaslatokba emeli. Az egyedi Recaro első
sportülésektől a speciális fejlesztésű, teljesen független
felfüggesztésű futóműig, erősebb keresztmerevítőkig és első rugókig,
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agilis sorozatgyártású Mustang, amely valaha készült.

■ A Recaro első sportülések visszatekintenek a Mach 1 örökségére,
és stabilan tartanak – körről körre (választható a GT Fastback és a
Mach 1 esetén)

■ A teljesen független felfüggesztés geometriáját úgy hangoltuk,
hogy kiegyenlítse az indulási, a megemelkedési és a fékezési
billenési nyomatékot. Ez segít a Mustang karosszériáját erős
gyorsítás vagy fékezés esetén is szintben tartani
(alapfelszereltség).

■ A MagneRide® lengéscsillapító rendszer hozza el a valódi
Mustang vezetési élményt. A rendszer (amely a Mach 1-ben
egyedileg kalibrált) folyamatosan ellenőrzi magát, és
másodpercenként több ezerszer is kiigazítja a működését, így éri el
a kivételes szintű menetstabilitást, kényelmet és irányíthatóságot.
A négy beállítással (Normal, Sport, Track és Csúszós út) az
útviszonyoknak és a vezetési stílusának megfelelően hangolhatja a
kezelhetőséget (alapfelszereltség a Mach 1 esetén, opció a GT-nél).

FELFEDEZÉS1

Mustang Mach 1 Fastback FighterJet Gray színben, fekete motorháztető és oldalsó
díszcsíkokkal, valamint narancsszínű hangsúlyokkal (opció) és Recaro első
sportülésekkel Ebony színben (opció).
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Élvezze a szél simogató érintését a magával ragadó Ford Mustang kabrióban! A
kezdetektől fogva kabriónak tervezték, de amellett, hogy rendelkezik a nyitott tetős
vezetés izgalmas érzésével, a ferdehátú sportautók teljesítményét és attitűdjét is
magáénak tudja.

Mustang GT Convertible Antimatter Blue karosszériafényezéssel (opció) és 19"-os 5x2 küllős
Luster Nickel könnyűfém keréktárcsákkal (opció).

FELSZABADULT
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Mustang GT Convertible Antimatter Blue színben (opció), Salerno bőrülésekkel
Russet színben (nem elérhető).

KAPCSOLATBAN AZ ÚTTAL

IHLETETT DIZÁJN
A pilótafülkék által ihletett belső terével a Mustang izgalmas vezetési
élményt nyújt. A  fontosabb kezelőszervek könnyen elérhetők, és ezek
mindegyikét úgy alakítottuk ki, hogy még erősebb kapcsolatban álljon
az úttal.

■ Az LCD műszercsoporton testre szabhatja, hogy menet közben
milyen információk jelenjenek meg. A teljesen egyedileg beállítható
digitális műszercsoporton választhat a Normal, Sport és Track
üzemmódok közül, hogy személyre szabja a megjelenő
információkat, kezdve a műszerek színével (alapfelszereltség).

■ A Mustang MyMode segítségével tárolhatja kedvenc vezetési
beállításait, beleértve a felfüggesztésre és a kormányzásra
vonatkozókat is (alapfelszereltség).

■ A B&O hangrendszer 12 hangszórójával feldob minden utazást,
úgy élvezheti a zenét, ahogy azt a művész elképzelte
(alapfelszereltség a Mach 1, választható a GT esetében).

■ Az arc magasságában elhelyezett középső szellőzőnyílások a
Mustang egyéni dizájnörökségét elevenítik fel, miközben
hatékonyan és stílusosan frissítik fel az utasteret
(alapfelszereltség).

■ A bőrborítású, 3 küllős sport kormánykerék az ikonikus Mustang
logóval pedig egyszerűen tökéletesen illeszkedik a kezébe
(alapfelszereltség).

FELFEDEZÉS1
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Mustang GT Convertible Antimatter Blue színben (opció), Salerno bőrülésekkel
Russet színben (nem elérhető).

KAPCSOLATBAN AZ ÚTTAL

IHLETETT DIZÁJN
A pilótafülkék által ihletett belső terével a Mustang izgalmas vezetési
élményt nyújt. A  fontosabb kezelőszervek könnyen elérhetők, és ezek
mindegyikét úgy alakítottuk ki, hogy még erősebb kapcsolatban álljon
az úttal.

■ Az LCD műszercsoporton testre szabhatja, hogy menet közben
milyen információk jelenjenek meg. A teljesen egyedileg beállítható
digitális műszercsoporton választhat a Normal, Sport és Track
üzemmódok közül, hogy személyre szabja a megjelenő
információkat, kezdve a műszerek színével (alapfelszereltség).

■ A Mustang MyMode segítségével tárolhatja kedvenc vezetési
beállításait, beleértve a felfüggesztésre és a kormányzásra
vonatkozókat is (alapfelszereltség).

■ A B&O hangrendszer 12 hangszórójával feldob minden utazást,
úgy élvezheti a zenét, ahogy azt a művész elképzelte
(alapfelszereltség a Mach 1, választható a GT esetében).

■ Az arc magasságában elhelyezett középső szellőzőnyílások a
Mustang egyéni dizájnörökségét elevenítik fel, miközben
hatékonyan és stílusosan frissítik fel az utasteret
(alapfelszereltség).

■ A bőrborítású, 3 küllős sport kormánykerék az ikonikus Mustang
logóval pedig egyszerűen tökéletesen illeszkedik a kezébe
(alapfelszereltség).
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Mustang GT Fastback Antimatter Blue karosszériafényezéssel (opció), Bent-bar
szellőző Mini Perf luxus préselt bőr kárpittal, Ebony színben (nem elérhető).

*Bőr üléskárpit, kivéve a fejtámla alsó részét, valamint az ülések utasoldal felőli felületét.

FEDEZZE FEL AZ AUTÓ
BELSŐ TERÉT

BELSŐ FELSZERELTSÉG
A Mustang hívogató belső terének bőrborítású első ülései fűthetők,
hűthetők és elektromosan hat irányban állíthatók, míg a vezetőülés
gerinctámasza és elektromos masszázsfunkciója jóvoltából Ön
tökéletes kényelemben vezethet. Az első ajtók küszöbborítása
megvilágított „MUSTANG” emblémával rendelkezik.

■ A bőr* üléskárpit a Mustang GT Fastback és Convertible
alapfelszereltségének része (alapfelszereltség a GT modelleken)

■ A fűthető és hűthető első ülések időjárástól függetlenül tovább
javítják a vezetési kényelmet (Mach 1-en alapfelszereltség, GT
modellhez választható, Recaro ülésekkel nem elérhető)

FELFEDEZÉS1

A bőr borítású* első ülések
fűthetők, hűthetők és
elektromosan hat irányban
állíthatók. A vezetőülés statikus
deréktámasszal is el van látva.
(Alapfelszereltség)
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ÉLMÉNYVEZETÉS

ÉLMÉNYEKKEL TELI UTAK
Fejlett technológiájával és könnyed erejével a Mustang magasabb
szintre emeli a vezetés élményét.Akár a műszercsoport mérőóráit
szeretné testre szabni, akár gond nélkül kipörgetni a hátsó kerekeket,
a Mustang Track Apps* (alapfelszereltség) szórakoztató és hasznos,
valós idejű teljesítményadatokat jelenít meg, amivel minden útból a
legtöbbet hozhatja ki. A Track Apps funkciói többek közt:

■ Line Lock – blokkolja az első fékeket, hogy a hátsó kerekek
szabadon pöröghessenek, amivel felmelegítheti a
gumiabroncsokat a jobb tapadás érdekében

■ Gyorsulásmérő – megjeleníti az autó gyorsulását vagy lassulását
a műszercsoport egy virtuális műszerén

■ Gyorsulásmérő óra – méri a gyorsulások idejét, és tartalmaz egy
karácsonyfa stílusú stopperórát a valódi versenyélményhez

■ Launch Control – segít korlátozni a hátsó kerekekre jutó
nyomatékot, hogy megakadályozza a kerekek kipörgését.

FELFEDEZÉS1

*Csak versenypályán történő használatra. Tilos közúton használni. Tilos más vezetési körülmények között
használni. Érvénytelenítheti a jármű korlátozott jótállását. A használattal kapcsolatban lásd a Kezelési
kézikönyvet.

Mustang Mach 1 Fastback FighterJet Gray karosszériafényezéssel, fekete motorháztető
és oldalsó díszcsíkokkal, valamint narancsszínű hangsúlyokkal (opció),  magasfényű
Magnetic 19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal (opció).
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon integráció csak iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vagy frissebb operációs rendszerű telefonok esetén érhető el. Néhány SYNC 3 funkcióhoz adatkapcsolatra van szükség, melyekre a mobil adatforgalom költségei
érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve Android Auto alkalmazások elérhetőek-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, Android Auto weboldalakat.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
***Wi-Fi hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) korlátozott idejű ingyenes próbaidőszakkal, mely az aktiváláskor kezdődik. A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a
Vodafone weboldalán talál. A beépített wi-fi hotspot használatának előfeltétele, hogy a Ford jármű fel legyen szerelve a szükséges hardware elemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség
nincs mindenütt biztosítva és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei  érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
†A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard)  információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt*. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os (20,3 cm)
színes érintőképernyőt, mintha okostelefonját használná. Az érintőképernyőn
egyszerű hangparancsokkal hívásokat kezdeményezhet, szöveges
üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve vezérelheti a zenelejátszást és a
műholdas navigációt.

FORDPASS CONNECT
A járműbe beépített FordPass Connect modem egy sor olyan szolgáltatást
biztosít, amelyek egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a vezetést**. Ilyenek a
Live Traffic†, amely friss közlekedési információkat küld a SYNC 3 navigációs
rendszerének, valamint a Local Hazard Information††, mely figyelmeztetheti
az esetleges veszélyekre, még azok bekövetkezte előtt. Baleset esetén az
eCall‡  automatikusan felhívja a mentőket és megosztja a helyadatokat. Az
optimális összekapcsoltság élményéhez a FordPass Connect modem
legfeljebb tíz eszközhöz biztosít fedélzeti WIFI-kapcsolatot***.

FORDPASS ALKALMAZÁS
Hozza ki a legtöbbet az összekapcsolt autózási élményből a FordPass
alkalmazás segítségével! Az okos távoli szolgáltatásoktól az autó műszaki
állapotáról küldött részletes jelentésekig a FordPass alkalmazás
segítségével még több funkcióhoz férhet hozzá a mobiltelefonján keresztül.
Hogy teljes legyen a nyugalma, járművét bárhonnan lezárhatja vagy
kinyithatja, jégtelenítheti a szélvédőt, aktiválhatja az ülésfűtést és a fűthető
kormánykereket (ha van), mielőtt egy hideg téli reggelen útnak indulna (csak
automata váltós modelleknél).

Az autó műszaki állapotáról fontos információkat küld a telefonjára, úgymint
abroncsnyomás és üzemanyagszint figyelmeztetések.

A FordPass alkalmazásban megtalálja az Utazásaim funkciót, amely rögzíti
utazásait és hasznos információkkal látja el arról, hogyan optimalizálhatja
vezetési stílusát. Minden utazás rögzítve és tárolva lesz, így
összehasonlíthatja a távolságot, az időtartamot stb. Naplózhatja utazásait
személyes vagy üzleti kategóriákban, és exportálhatja is az adatokat. Az
alkalmazás arról is hasznos visszajelzést ad, hogyan vezethet
hatékonyabban, ehhez megmutatja, hol fékezett túl hirtelen, gyorsított túl
intenzíven vagy kanyarodott túl nagy sebességgel.

FELFEDEZÉS1

ÖSSZEKAPCSOLVA – AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon integráció csak iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vagy frissebb operációs rendszerű telefonok esetén érhető el. Néhány SYNC 3 funkcióhoz adatkapcsolatra van szükség, melyekre a mobil adatforgalom költségei
érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve Android Auto alkalmazások elérhetőek-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, Android Auto weboldalakat.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
***Wi-Fi hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) korlátozott idejű ingyenes próbaidőszakkal, mely az aktiváláskor kezdődik. A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a
Vodafone weboldalán talál. A beépített wi-fi hotspot használatának előfeltétele, hogy a Ford jármű fel legyen szerelve a szükséges hardware elemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség
nincs mindenütt biztosítva és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei  érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
†A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard)  információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt*. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os (20,3 cm)
színes érintőképernyőt, mintha okostelefonját használná. Az érintőképernyőn
egyszerű hangparancsokkal hívásokat kezdeményezhet, szöveges
üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve vezérelheti a zenelejátszást és a
műholdas navigációt.

FORDPASS CONNECT
A járműbe beépített FordPass Connect modem egy sor olyan szolgáltatást
biztosít, amelyek egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a vezetést**. Ilyenek a
Live Traffic†, amely friss közlekedési információkat küld a SYNC 3 navigációs
rendszerének, valamint a Local Hazard Information††, mely figyelmeztetheti
az esetleges veszélyekre, még azok bekövetkezte előtt. Baleset esetén az
eCall‡  automatikusan felhívja a mentőket és megosztja a helyadatokat. Az
optimális összekapcsoltság élményéhez a FordPass Connect modem
legfeljebb tíz eszközhöz biztosít fedélzeti WIFI-kapcsolatot***.

FORDPASS ALKALMAZÁS
Hozza ki a legtöbbet az összekapcsolt autózási élményből a FordPass
alkalmazás segítségével! Az okos távoli szolgáltatásoktól az autó műszaki
állapotáról küldött részletes jelentésekig a FordPass alkalmazás
segítségével még több funkcióhoz férhet hozzá a mobiltelefonján keresztül.
Hogy teljes legyen a nyugalma, járművét bárhonnan lezárhatja vagy
kinyithatja, jégtelenítheti a szélvédőt, aktiválhatja az ülésfűtést és a fűthető
kormánykereket (ha van), mielőtt egy hideg téli reggelen útnak indulna (csak
automata váltós modelleknél).

Az autó műszaki állapotáról fontos információkat küld a telefonjára, úgymint
abroncsnyomás és üzemanyagszint figyelmeztetések.

A FordPass alkalmazásban megtalálja az Utazásaim funkciót, amely rögzíti
utazásait és hasznos információkkal látja el arról, hogyan optimalizálhatja
vezetési stílusát. Minden utazás rögzítve és tárolva lesz, így
összehasonlíthatja a távolságot, az időtartamot stb. Naplózhatja utazásait
személyes vagy üzleti kategóriákban, és exportálhatja is az adatokat. Az
alkalmazás arról is hasznos visszajelzést ad, hogyan vezethet
hatékonyabban, ehhez megmutatja, hol fékezett túl hirtelen, gyorsított túl
intenzíven vagy kanyarodott túl nagy sebességgel.

FELFEDEZÉS1

ÖSSZEKAPCSOLVA – AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
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Mustang Mach 1 Fastback FighterJet Gray karosszériafényezéssel, fekete
motorháztető és oldalsó díszcsíkokkal, valamint narancsszínű hangsúlyokkal
(opció), magas fényű Magnetic  19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal
(opció).

FORDULATSZÁM SZINKRONIZÁLÁS
A Mustang 6 sebességes manuális sebességváltója mostantól
fordulatszám szinkronizálással érhető el. Ez a vezetési élményt
fokozó funkció a sebességváltó pozíciójának és a kerék sebességének
összehangolásával simább sebességváltást eredményez, különösen
lefelé váltáskor. A Track Apps-ben be- és kikapcsolható.
(Alapfelszereltség manuális sebességváltó esetén.)

MOTORHÁZTETŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
A motorháztető levegőkivezető nyílásai segítenek, hogy Mustangja
hatékonyabban üzemeljen azáltal, hogy elvezetik a hőt és friss, hideg
levegőt engednek a motortérbe. (Alapfelszereltség)

FELFEDEZÉS1
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AKTÍV SZELEPES KIPUFOGÓRENDSZER
A Mustang olyannyira egyedivé tehető, hogy még a motorhangja is
megváltoztatható. A négy kipufogóvéggel szerelt aktív
kipufogórendszer lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással
megváltoztassa a kipufogórendszer hangját és az átáramló
légmennyiséget. A Mach 1 négy darab 4,5"-os (11,43 cm)
kipufogóvége perforált, hogy még jobb legyen a hangja, ráadásul az
egyedi aktív kipufogószelep hangolása is illik az autó egyedi
karakteréhez. (Alapfelszereltség)

Megjegyzés A kipufogórendszer választott üzemmódja
befolyásolhatja a motor teljesítményét.

ELSŐ LÉGBEÖMLŐK ÉS SPLITTER
A lökhárítón lévő egyedi, alacsonyabban elhelyezett légbeömlők
segítenek a motort és a fékeket hűtő légáramlás maximalizálásában,
hogy még nagyobb legyen a teljesítmény. A nagy fékhűtő nyílások
kiegészítik a hűtőcsövek felől áramló levegőt. Az első splitter növeli az
autó elején a leszorítóerőt és csökkenti a légellenállást, miközben a
levegőáramot az optimális hűtés érdekében a motortérbe vezeti. Az
új alvázborítás és a nagy „alsó szárny” tovább javítja a leszorítóerőt és
a fékeket hűtő légáramlást. Mindent összevetve, a Mach 1
leszorítóereje 22%-kal nagyobb, mint a Mustang GT modellé.
(Alapfelszereltség a Mach 1-nél.)
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AKTÍV SZELEPES KIPUFOGÓRENDSZER
A Mustang olyannyira egyedivé tehető, hogy még a motorhangja is
megváltoztatható. A négy kipufogóvéggel szerelt aktív
kipufogórendszer lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással
megváltoztassa a kipufogórendszer hangját és az átáramló
légmennyiséget. A Mach 1 négy darab 4,5"-os (11,43 cm)
kipufogóvége perforált, hogy még jobb legyen a hangja, ráadásul az
egyedi aktív kipufogószelep hangolása is illik az autó egyedi
karakteréhez. (Alapfelszereltség)

Megjegyzés A kipufogórendszer választott üzemmódja
befolyásolhatja a motor teljesítményét.

ELSŐ LÉGBEÖMLŐK ÉS SPLITTER
A lökhárítón lévő egyedi, alacsonyabban elhelyezett légbeömlők
segítenek a motort és a fékeket hűtő légáramlás maximalizálásában,
hogy még nagyobb legyen a teljesítmény. A nagy fékhűtő nyílások
kiegészítik a hűtőcsövek felől áramló levegőt. Az első splitter növeli az
autó elején a leszorítóerőt és csökkenti a légellenállást, miközben a
levegőáramot az optimális hűtés érdekében a motortérbe vezeti. Az
új alvázborítás és a nagy „alsó szárny” tovább javítja a leszorítóerőt és
a fékeket hűtő légáramlást. Mindent összevetve, a Mach 1
leszorítóereje 22%-kal nagyobb, mint a Mustang GT modellé.
(Alapfelszereltség a Mach 1-nél.)
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2
KIVÁLASZTÁS
Választhat a Fastback vagy Convertible karosszériatípusok között,
válogathat az opcionális belső és külső stíluselemekből - így a GT
vagy az ikonikus Mach 1 sorozattal minden új Ford Mustang egyedi
élményt kínál.

A Mustang GT Fastback semmilyen szemszögből nem téveszthető össze
mással. A hosszú, erőteljes motorháztető, az egyedi profil és a háromcsíkos
lámpák látványa felgyorsítja az ember pulzusát. Ugyanezt nyújtja a
lenyűgöző teljesítmény is.

GT Fastback

Az alapfelszereltség elemei

■ 5,0 L Ti-VCT V8 450 LE (331 kW) benzinmotor
■ 19" x 9 (elöl) és 19" x 9,5 (hátul) 10 Y küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete

színben
■ Bőr üléskárpit Ebony, Ceramic vagy Tan színben
■ 6 dugattyús Brembo® első féknyergek
■ SYNC 3 8"-os színes érintőképernyővel, CD-rádiós audiorendszerrel és kilenc

hangszóróval
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VÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE

A Mustang GT Convertible zsigeri élmény. A V8 összetéveszthetetlen
dübörgése és az elektromos tető még a legrosszabb napját is fel fogja dobni.

GT Convertible

Az alapfelszereltség elemei

■ 5,0 L Ti-VCT V8 450 LE (331 kW) benzinmotor
■ 19" x 9 (elöl) és 19" x 9,5 (hátul) 10 Y küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete

színben
■ Bőr üléskárpit Ebony, Ceramic vagy Tan színben
■ 6 dugattyús Brembo® első féknyergek
■ SYNC 3 8"-os színes érintőképernyővel, CD-rádiós audiorendszerrel és kilenc

hangszóróval
■ Elektromosan lenyitható szövettető

Utakra készült, és a pályákon is bizonyított – a Mustang Mach 1 visszatért,
hogy minden utazást emlékezetes és mámorító vezetési élménnyé
varázsoljon.

Mach 1

Az alapfelszereltség elemei többek közt (a GT Fastback-en felül)

■ 5,0 L Ti-VCT V8 460 LE (340 kW) benzinmotor
■ 19" x 9,5 (elöl) és 19" x 10 (hátul) 5 küllős könnyűfém keréktárcsák tört fényű Dark

Tarnish színben
■ Luxus minőségű prémium préselt bőr üléskárpit díszcsíkokkal
■ Satin Black motorháztető és oldalsó díszcsíkok kontrasztos hangsúlyokkal
■ Egyedi aerodinamikai csomag, például Mach 1 hűtőrács, első splitter, alvázburkolat

„alsó szárnnyal” és fékhűtő légterelő elemek, valamint új hátsó kötény
■ SYNC 3 8"-os színes érintőképernyővel, CD-rádiós audiorendszerrel, kilenc

hangszóróval és B&O Audio navigációs csomaggal
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GT Fastback
Az alapfelszereltség főbb külső elemei

■ 19"-os, Y küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete színben
■ LED-es fényszórók integrált nappali menetfényekkel és

automatikus bekapcsolással, távolsági fényszórókkal és
szintbeállítással

■ LED-es hátsó lámpák
■ Egyedi GT lökhárító és hátsó embléma
■ Fekete hálós első felső hűtőrács ezüst Pony emblémával
■ Fűtött és elektromosan behajtható külső visszapillantók Pony

kilépőfénnyel
■ Négy króm kipufogóvég aktív kipufogórendszerrel
■ 6 dugattyús Brembo® első féknyergek
■ Kerékőrkészlet

Az alapfelszereltség főbb belső elemei

■ Bőr/vinyl sportülések Ebony, Ceramic vagy Tan színben
■ Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC)
■ 12"-os LCD-műszercsoport
■ Hátsó parkolóradar, tolatókamera
■ Klimatizált első ülések
■ Ford SYNC 3 8"-os (20,3 cm) színes érintőképernyővel és kilenc

hangszóróval
■ Track Apps
■ Bőr borítású és fűthető kormánykerék

Motor

Benzinüzemű
5,0 L Ti-VCT V8 450 LE (331 kW)

KIVÁLASZTÁS2
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GT Convertible
Az alapfelszereltség főbb külső elemei

■ 19"-os, Y küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete színben
■ LED fényszórók integrált nappali menetfényekkel és automatikus

bekapcsolással, távolsági fényszórókkal és szintbeállítással
■ Halogén első ködlámpák
■ LED hátsó lámpák
■ Egyedi GT lökhárító és hátsó embléma
■ Fekete hálós első felső hűtőrács ezüst Pony emblémával
■ Fűtött és elektromosan behajtható külső visszapillantók Pony

kilépőfénnyel
■ Négy króm kipufogóvég aktív kipufogórendszerrel
■ 6 dugattyús Brembo® első féknyergek
■ Kerékőrkészlet
■ Elektromosan lenyitható szövettető
■ Elektromos hátsó háromszögablak

Az alapfelszereltség főbb belső elemei

■ Bőr/vinyl sportülések Ebony, Ceramic vagy Tan színben
■ Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC)
■ 12"-os LCD-műszercsoport
■ Hátsó parkolóradar, tolatókamera
■ Klimatizált első ülések
■ Ford SYNC 3 8"-os (20,3 cm) TFT-érintőképernyővel és kilenc

hangszóróval
■ Track Apps
■ Bőr borítású és fűthető kormánykerék

Motor

Benzinüzemű
5,0 L Ti-VCT V8 450 LE (331 kW)

SZÉRIA
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SZÉRIA
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Az alapfelszereltség főbb külső elemei

■ 19"-os, 5 küllős könnyűfém keréktárcsák tört fényű
Dark Tarnish színben

■ Fekete motorháztető és oldalsó díszcsíkok kontrasztos
hangsúlyokkal

■ Egyedi Mach 1 lökhárító és hátsó embléma
■ LED-es fényszórók nappali menetfényekkel és

automatikus bekapcsolással, távolsági fényszórókkal
és szintbeállítással

■ LED-es hátsó lámpák

■ Egyedi fényes fekete Mach 1 felső hűtőrács tört fényű
Magnetic színű Pony emblémával

■ Tört fényű Magnetic hátsó spoiler
■ Négy perforált, króm kipufogóvég és aktív szelepes

nagy teljesítményű kipufogórendszer
■ Fejlettebb, 6 dugattyús Brembo® első féknyergek

Az alapfelszereltség főbb belső elemei

■ Prémium bőr* sportülések díszcsíkkal
■ Prémium belső környezet kontrasztos varrással és

„Dark Spindrift” műszerfali varrással

■ 12"-os (30,5 cm) LCD-műszercsoport
■ SYNC 3 8"-os (20,3 cm) színes érintőképernyővel és

12 prémium B&O hangszóróval
■ Track Apps

Motor

Benzinüzemű
5,0 L Ti-VCT V8 460 LE (340 kW)

Mach 1 Fastback

*Bőrkárpitos ülőfelület és háttámla.

KIVÁLASZTÁS2
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Dizájn Csomag 2
(Elérhető a GT-hez)

■ Prémium bőr üléskárpit és belső környezet
■ Klimatizált ülések (Recaro üléssel nem elérhető)
■ Navigációs rendszer
■ Prémium B&O audiorendszer 12 hangszóróval

KIVÁLASZTÁS2

(Elérhető a GT-hez)

■ Prémium bőr üléskárpit és belső környezet
■ Klimatizált ülések (Recaro üléssel nem elérhető)
■ Navigációs rendszer
■ Prémium B&O audiorendszer 12 hangszóróval
■ 19"-os, 5x2 küllős, Luster Nickel festésű, kovácsolt alumínium keréktárcsák
■ Fényes króm ajtó díszléc
■ Fix hátsó ablak Fastback karosszériatípus esetén

(Elérhető a GT-hez)

■ Prémium bőr üléskárpit és belső környezet
■ Klimatizált ülések (Recaro üléssel nem elérhető)
■ Navigációs rendszer
■ Prémium B&O audiorendszer 12 hangszóróval
■ 19"-os 5x2 küllős, Aluminium könnyűfém keréktárcsák

Dizájn Csomag 4

Dizájn Csomag 3
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(Elérhető a GT-hez)

■ Alcantara Ebony belső kárpit
■ Carbon sebességváltógomb (manuális váltó esetén)
■ Alumínium sebességváltógomb (automata váltó esetén)
■ „Carbon Twill” díszítés a műszerfalon

OPCIÓS CSOMAGOK

(Elérhető a Mach 1-hez)

■ Fighter Jet Gray karosszériafényezés
■ Fekete motorháztető és oldalsó díszcsíkok narancsszínű hangsúlyokkal
■ Narancsszínű Brembo® féknyergek
■ Ebony/Orange kárpit

Carbon Dizájn Csomag

Mach 1 Dizájn Csomag
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3
TEGYE EGYÉNIVÉ!
Kiválaszthatja az Önnek megfelelő színt,
keréktárcsákat, választható
felszereltségeket és extrákat, hogy
Mustang modelljét
eltéveszthetetlenül
magára szabhassa.

Fighter Jet Gray
Exkluzív karosszériafényezés (csak Mach 1
szérián elérhető)

A Ford Mustang speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak
köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel

ellátott acél karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta
védelemig az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy új

Mustangja még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

ÉLET POMPÁS SZÍNEKBEN
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Lucid Red**
Prémium 3 rétegű metál
karosszériafényezés*

Oxford White
Alap karosszériafényezés

Twister Orange
Prémium 3 rétegű metál karosszériafényezés*

Shadow Black
Prémium metál karosszériafényezés*

Race Red
Prémium karosszériafényezés*

Iconic Silver
Prémium metál karosszériafényezés*

Antimatter Blue**
Prémium metál karosszériafényezés*

Grabber Yellow
Prémium karosszériafényezés*

Carbonised Gray**
Prémium Fashion karosszériafényezés*

Velocity Blue
Prémium Fashion karosszériafényezés*

SZÍNEK

*Felár ellenében választható.
** Csak GT modellen elérhető.

A Ford Mustangra a Ford átrozsdásodás elleni garancia az első regisztrációt követő 12 évig érvényes. A garancia feltételekhez kötött.
Figyelem: Az autókat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása. Előfordulhat, hogy az adott autók nem felelnek meg az érvényes specifikációknak, illetve nem

kaphatók bizonyos piacokon. A katalógusban látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások miatt eltérhetnek a valóságos színektől.
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Üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Ebony színben
Párna: Salerno bőr Ebony színben

Üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Ceramic színben
Párna: Salerno bőr Ceramic színben

Üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Tan színben
Párna: Salerno vinyl Tan színben

Üléspárna: Mini Perf Silver szövettel átfedésben, Ebony
színben
Párna: Salerno bőr Ebony színben

Üléspárna: Szellőzőnyílással ellátott Mini Perf és luxus
minőségű préselt bőr Ebony színben Light Dove Gray
díszcsíkkal
Párna: Lux Grain vinil Ebony színben, Metal Grey varrással

Üléspárna: Szellőzőnyílással ellátott Mini Perf és luxus
minőségű préselt bőr Ebony színben narancsszínű
díszcsíkkal
Párna: Lux Grain vinil Ebony színben, Metal Grey varrással

SZABJA SZEMÉLYRE3

Megjegyzés a Recaro ülések nem kaphatók klimatizált változatban.
2)Lásd 4. szakasz, Carbon Dizájn csomag és Mach 1 Dizájn csomag tartalmának specifikációi

KÁRPITOK

Salerno bőr üléskárpit (alapfelszereltség a GT modelleken)

Alcantara üléskárpit
(a szín nem elérhető2))

Luxus minőségű prémium préselt bőr
üléskárpit (nem elérhető)

Luxus minőségű prémium préselt bőr
üléskárpit (a Mach 1 Dizájn csomag2) része)
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Üléspárna: Bent-bar és Enhanced Mini Perf luxus
minőségű préselt bőrön, Ebony színben
Párna: Lux Grain vinil Ebony színben, Metal Grey varrással

Üléspárna: Bent-bar és Enhanced Mini Perf luxus
minőségű préselt bőrön, Ebony színben, kék kagylóval
Párna: Lux Grain vinil Ebony színben, Grabber Blue
varrással

Üléspárna: Bent-bar Enhanced Mini Perf luxus minőségű
préselt bőrön, Showstopper Red színben
Párna: Lux Grain vinil Showstopper Red színben

(Recaro) üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Ebony
színben, Metal Grey varrással
(Recaro) párna: Salerno vinyl Ebony színben

(Recaro) üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Ebony
színben, kék kagylóval és Grabber Blue varrással
(Recaro) párna: Salerno vinyl Ebony színben

(Recaro) üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön,
Showstopper Red színben
(Recaro) párna: Salerno vinyl, Showstopper Red színben

KÁRPITOK

1)A 2–4. egyedi csomagok tartalmáért lásd 4. szakasz.

Luxus minőségű prémium préselt bőr üléskárpit (a 2–4. Dizájn csomagok része1))

Recaro sport üléskárpit
(opció a GT és a Mach 1 esetén)

Recaro sport üléskárpitok
(opció a GT esetén)
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Üléspárna: Bent-bar és Enhanced Mini Perf luxus
minőségű préselt bőrön, Ebony színben
Párna: Lux Grain vinil Ebony színben, Metal Grey varrással

Üléspárna: Bent-bar és Enhanced Mini Perf luxus
minőségű préselt bőrön, Ebony színben, kék kagylóval
Párna: Lux Grain vinil Ebony színben, Grabber Blue
varrással

Üléspárna: Bent-bar Enhanced Mini Perf luxus minőségű
préselt bőrön, Showstopper Red színben
Párna: Lux Grain vinil Showstopper Red színben

(Recaro) üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Ebony
színben, Metal Grey varrással
(Recaro) párna: Salerno vinyl Ebony színben

(Recaro) üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön, Ebony
színben, kék kagylóval és Grabber Blue varrással
(Recaro) párna: Salerno vinyl Ebony színben

(Recaro) üléspárna: Mini Perf Salerno bőrön,
Showstopper Red színben
(Recaro) párna: Salerno vinyl, Showstopper Red színben

KÁRPITOK

1)A 2–4. egyedi csomagok tartalmáért lásd 4. szakasz.

Luxus minőségű prémium préselt bőr üléskárpit (a 2–4. Dizájn csomagok része1))

Recaro sport üléskárpit
(opció a GT és a Mach 1 esetén)

Recaro sport üléskárpitok
(opció a GT esetén)
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19"

19"

19"

19"

19" x 9" elöl/19" x 9,5" hátul
10 Y küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete
színben
255/40-es első és 275/40-es hátsó gumiabronccsal
felszerelve.
(Alapfelszereltség a GT modelleken.)

19" x 9" elöl/19" x 9,5" hátul
5x2 küllős, Luster Nickel festésű, kovácsolt alumínium
keréktárcsák
255/40-es első és 275/40-es hátsó gumiabronccsal
felszerelve. (GT modelleken választható a Dizájn csomag
3. és 4. részeként.)

19" x 9,5" elöl/19" x 10" hátul
5 küllős könnyűfém keréktárcsák tört fényű Dark
Tarnish színben
255/40-es első és 275/40-es hátsó gumiabronccsal
felszerelve.
(Alapfelszereltség a Mach 1-hez)

19" x 9,5" elöl/19" x 10" hátul
Y küllős könnyűfém keréktárcsák fényes Magnetic
színben
255/40-es első és 275/40-es hátsó gumiabronccsal
felszerelve.
(Választható a Mach 1-hez)

SZABJA SZEMÉLYRE3 KERÉKTÁRCSÁK
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Mustang Mach 1 Fastback FighterJet Gray karosszériafényezéssel, fekete motorháztetővel és oldalsó csíkokkal, valamint narancsszínű hangsúlyokkal (opció), a
magas fényű Magnetic színű 19"-os Y-küllős könnyűfém keréktárcsákkal (opció).

GT Fastback Race Red karosszériafényezéssel, az autó egész tetején végigfutó Oxford White csíkokkal (opció) és 19"-os 5x2 küllős Luster Nickel színű kovácsolt
alumínium keréktárcsákkal (opció).
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Egész tetőn végigfutó Oxford
White csík

Egész tetőn végigfutó fekete csík Herpa print 3M csík

FighterJet Gray
karosszériafényezés

Narancsszínű Brembo®

féknyergek

Iconic Silver karosszériafényezés Shadow Black
karosszériafényezés

Oxford White karosszériafényezés Fekete Brembo® féknyergek

Velocity Blue karosszériafényezés Twister Orange
karosszériafényezés

Race Red karosszériafényezés Grabber Yellow
karosszériafényezés

Fekete Brembo® féknyergek

SZABJA SZEMÉLYRE3 CSÍKOK ÉS FÉKNYERGEK

Az egész tetőn végigfutó fekete csík a Fastback és Convertible karosszériaváltozatokhoz elérhető,
minden karosszériafényezéshez a Shadow Black kivételével.

Az egész tetőn végigfutó Oxford White csík csak a Fastback karosszériaváltozathoz elérhető,
minden karosszériafényezéshez az Oxford White kivételével.

A fekete Herpa print 3M csík a Fastback és Convertible karosszériaváltozatokhoz elérhető.

GT opciók. Versenycsíkok

Mach 1, 1. opció. Fekete motorháztető és oldalsó csíkok narancsszínű  hangsúlyokkal (a Mach 1 Dizájn csomag része)

Mach 1, 2. opció. Fekete motorháztető és oldalsó csíkok piros hangsúlyokkal (alapfelszereltség az alábbi karosszériafényezések esetén)

Mach 1, 3. opció. Fekete motorháztető és oldalsó csíkok fehér hangsúlyokkal (alapfelszereltség az alábbi karosszériafényezések esetén)

Megjegyzés A katalógusban látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások miatt eltérhetnek a valóságos színektől.
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Egész tetőn végigfutó Oxford
White csík

Egész tetőn végigfutó fekete csík Herpa print 3M csík

FighterJet Gray
karosszériafényezés

Narancsszínű Brembo®

féknyergek

Iconic Silver karosszériafényezés Shadow Black
karosszériafényezés

Oxford White karosszériafényezés Fekete Brembo® féknyergek

Velocity Blue karosszériafényezés Twister Orange
karosszériafényezés

Race Red karosszériafényezés Grabber Yellow
karosszériafényezés

Fekete Brembo® féknyergek

SZABJA SZEMÉLYRE3 CSÍKOK ÉS FÉKNYERGEK

Az egész tetőn végigfutó fekete csík a Fastback és Convertible karosszériaváltozatokhoz elérhető,
minden karosszériafényezéshez a Shadow Black kivételével.

Az egész tetőn végigfutó Oxford White csík csak a Fastback karosszériaváltozathoz elérhető,
minden karosszériafényezéshez az Oxford White kivételével.

A fekete Herpa print 3M csík a Fastback és Convertible karosszériaváltozatokhoz elérhető.

GT opciók. Versenycsíkok

Mach 1, 1. opció. Fekete motorháztető és oldalsó csíkok narancsszínű  hangsúlyokkal (a Mach 1 Dizájn csomag része)

Mach 1, 2. opció. Fekete motorháztető és oldalsó csíkok piros hangsúlyokkal (alapfelszereltség az alábbi karosszériafényezések esetén)

Mach 1, 3. opció. Fekete motorháztető és oldalsó csíkok fehér hangsúlyokkal (alapfelszereltség az alábbi karosszériafényezések esetén)

Megjegyzés A katalógusban látható karosszéria- és kárpitszínek az alkalmazott nyomdatechnikai eljárások miatt eltérhetnek a valóságos színektől.
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1. Performance szelepsapka

2. Raktértálca

3. Hátsó spoiler

4. Négyévszakos szőnyegek

5. Performance motorháztető-
kitámasztó

6. Performance váltógomb

7. Performance váltókészlet

8. Védőborítás

9. Performance rugóborítás

10. Herpa print+ gyorsítócsíkok

11. 19"-os, 7 Y küllős könnyűfém
keréktárcsa

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

KIEGÉSZÍTŐKTEGYE EGYÉNIVÉ!3

Töltse le a Mustang tartozék katalógust!

A Ford márkajelzéssel ellátott cikkeket
– ruházattól az életmód kiegészítőkön
keresztül az utazási kiegészítőkig – a
www.fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.

További tartozékokat és kiegészítőket a
www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.

+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket
illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.

eb6d3da413e34d76aaf2730341ea8893-dc3ca0b3da4440e4b3b5ba30d7538e64-00000_book.indb 1 08/02/2021 15:45:08

Mustang 21MY V2 HUN_HU_15:57_08.02.2021

  1.

3.

10.

11.

11.

eb6d3da413e34d76aaf2730341ea8893-dc3ca0b3da4440e4b3b5ba30d7538e64-00000_book.indb 2 08/02/2021 15:45:09

Mustang 21MY V2 HUN_HU_15:57_08.02.2021

  1.

3.

10.

11.

11.

eb6d3da413e34d76aaf2730341ea8893-dc3ca0b3da4440e4b3b5ba30d7538e64-00000_book.indb 2 08/02/2021 15:45:09

Mustang 21MY V2 HUN_HU_15:57_08.02.2021



35

ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció. Megjegyzés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem
helyettesítik a vezető figyelmét, megítélését és a jármű irányításának szükségességét.
*Az Ütközésmegelőző rendszer a Gyalogosészlelés révén képes érzékelni a gyalogosokat, de nem minden körülmények
között, így nem helyettesíti az elővigyázatos vezetést. A rendszer korlátozásait a Kezelési Kézikönyvben találja.
**65 km/h feletti sebességen, többsávos, jól látható útfelfestési jelekkel rendelkező utakon működik. A Sávtartó
automatika nem vezérli a kormányzást.

4
MŰSZAKI ADATOK
Ismerje meg kívül-belül a Ford Mustangot, a
motor teljesítményét növelő intelligens
technológiáktól kezdve az exkluzív belső
felszereltségig.

MUSTANG
MACH 1
A legendás 5,0 L V8 akár 460 LE
(338 kW) teljesítmény és 529 Nm
nyomaték leadására képes.

Manuális sebességváltó

A gyorsabb váltáshoz a Mach 1 6 sebességes manuális TREMEC®

sebességváltója kéttárcsás, vagyis dupla kuplungot kapott és rövid váltási
áttételt, így még jobb fordulatszám szinkronizálásra képes.

Nem bánja, ha pörgeti

A Mach 1 átkalibrált és továbbfejlesztett 5,0 literes V8-asa direktszűrőt
kapott a jobb levegőellátás érdekében, így még maximális fordulatszámon is
csúcsteljesítményt nyújt.

1

2

Brembo® fékek

A hatalmas, hatdugattyús Brembo® első féknyergek magabiztosan állítják
meg az autót. (Alapfelszereltség)

3

2
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4

6

6
Magabiztosság

Az erős fékek mellett a Mustang egy sor vezetéstámogató
technológiával is büszkélkedhet, így minden helyzetet magabiztosan
kezelhet.

Ütközésmegelőző rendszerØ2)*
Folyamatosan – még éjjel is – figyeli, hogy nincs-e mozgó tárgy vagy gyalogos az
autó előtti útszakaszon, és figyelmezteti a vezetőt, ha lehetséges ütközés
veszélyét észleli. Ha a vezető nem reagál, a rendszer automatikusan működtetni
kezdi a fékeket, hogy a gépjármű kellőképpen lelassuljon. (Alapfelszereltség a
Mach 1 modelleken.)

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerØ2)**
Figyelmeztet, ha többsávos úton véletlenül elhagyja a sávot. (Alapfelszereltség)

TELJESÍTMÉNY, TECHNOLÓGIA
Hátsó tengely hűtőrendszere

A hosszabb élettartamért hátsó hőcserélő segít a
differenciálmű hőmérsékletének szabályozásában.
(Alapfelszereltség a Mach 1-hez)

Hátsó diffúzor

A Mach 1 hátsó diffúzora az optimális légáramlás érdekében
összedolgozik a hátsó tengely hűtőrendszerével.
(Alapfelszereltség a Mach 1-hez)

4

6

Légáramlás-kezelés

Az új alvázburkolat segít egyenletesebbé tenni a karosszéria alatti
légáramlást, így növeli az aerodinamikai leszorítóerőt.
(Alapfelszereltség a Mach 1-hez)

5

eb6d3da413e34d76aaf2730341ea8893-dc3ca0b3da4440e4b3b5ba30d7538e64-00000_book.indb 2 08/02/2021 15:45:15

Mustang 21MY V2 HUN_HU_15:57_08.02.2021

4

6

6
Magabiztosság

Az erős fékek mellett a Mustang egy sor vezetéstámogató
technológiával is büszkélkedhet, így minden helyzetet magabiztosan
kezelhet.

Ütközésmegelőző rendszerØ2)*
Folyamatosan – még éjjel is – figyeli, hogy nincs-e mozgó tárgy vagy gyalogos az
autó előtti útszakaszon, és figyelmezteti a vezetőt, ha lehetséges ütközés
veszélyét észleli. Ha a vezető nem reagál, a rendszer automatikusan működtetni
kezdi a fékeket, hogy a gépjármű kellőképpen lelassuljon. (Alapfelszereltség a
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Figyelmeztet, ha többsávos úton véletlenül elhagyja a sávot. (Alapfelszereltség)
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Hátsó tengely hűtőrendszere

A hosszabb élettartamért hátsó hőcserélő segít a
differenciálmű hőmérsékletének szabályozásában.
(Alapfelszereltség a Mach 1-hez)

Hátsó diffúzor

A Mach 1 hátsó diffúzora az optimális légáramlás érdekében
összedolgozik a hátsó tengely hűtőrendszerével.
(Alapfelszereltség a Mach 1-hez)

4

6

Légáramlás-kezelés

Az új alvázburkolat segít egyenletesebbé tenni a karosszéria alatti
légáramlást, így növeli az aerodinamikai leszorítóerőt.
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5
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A Mustang meghatározó eleme az 5,0 L V8 dübörgése gyorsításkor. A GT szabadon szárnyaló
természetén és a Mach 1 kőkemény erején kívül nincs semmi más, ami így szólna, vagy teljesítene.

5 LITERES V8-AS MOTOR
Az elismert 5,0 literes V8-as motor ideális a Ford
Mustanghoz. A továbbfejlesztett
vezérműtengelyek és hengerfejek segítségével a
motor 450 LE (331 kW) teljesítményt és 529 Nm
forgatónyomatékot ad le. A Mustang Mach 1
meghajtásáról a továbbfejlesztett 5 literes V8-as
motor gondoskodik, amely 460 LE-re (338 kW)
és 529 Nm forgatónyomatékra képes.

MOTOROKMŰSZAKI ADATOK4
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Károsanyag-kibocsátási előírás EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Maximális teljesítmény,
fordulatszám

450 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

440 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

450 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

440 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

460 LE (338
kW) 7250-es

fordulatszámon

460 LE (338
kW) 7250-es

fordulatszámon

Nyomaték, Nm 529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

A CO2 kibocsátás (g/km)Ø 268-269 256-257 274-275 263-264 284 270

Üzemanyag-fogyasztás,
l/100 kmØ

Vegyes üzemmódban 11,8 11,2-11,3 12,0 11,5-11,6 12,4 11,7

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg# 1842,6 1831 1882 1893 1851 1851

Confidential - PDF Created: 30 November 2020, 11:53:32 - Origin: MUST_2021_F el_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

øA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós
rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és
specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új
európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/
energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A
WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai
menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a
különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem
műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/
energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a
globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell
üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen
elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.
#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és
90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi. Ez
a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális felszereltségek stb.
függvényében változhat.

Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás
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Károsanyag-kibocsátási előírás EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Maximális teljesítmény,
fordulatszám

450 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

440 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

450 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

440 LE (331
kW) 7000-es

fordulatszámon

460 LE (338
kW) 7250-es

fordulatszámon

460 LE (338
kW) 7250-es

fordulatszámon

Nyomaték, Nm 529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

529 4600-as
fordulatszámon

A CO2 kibocsátás (g/km)Ø 268-269 256-257 274-275 263-264 284 270

Üzemanyag-fogyasztás,
l/100 kmØ

Vegyes üzemmódban 11,8 11,2-11,3 12,0 11,5-11,6 12,4 11,7

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg# 1842,6 1831 1882 1893 1851 1851
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øA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek
megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós
rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki követelményeknek és
specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új
európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/
energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A
WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai
menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a
különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem
műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/
energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a
globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell
üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen
elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.
#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és
90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi. Ez
a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális felszereltségek stb.
függvényében változhat.

Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás
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Teljes hosszúság (mm) 4789/4797** 4789

Teljes szélesség külső tükrökkel (mm) 2081 2081

Teljes szélesség külső tükrök nélkül (mm) 1916 1916

Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) 1957 1957

Teljes magasság (max.) (mm) 1382/1403** 1396

Fordulókör – Szegélytől szegélyig (m) 12,2 12,2

Csomagtér kapacitása (liter)‡ 408 332

Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)

Benzin (GT) 61 61
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‡A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelően történt. A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől függően eltérhetnek.
**Mach 1 modellen.

Az összes műszaki adatot látni
szeretné?
A jármű összes funkciójának és műszaki adatának
megtekintéséhez töltse le a digitális prospektust,
olvassa el az interaktív változatot a www.ford.hu
weboldalon, vagy olvassa be a kódot.

MÉRETEKMŰSZAKI ADATOK4
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*Recaro Ebony kárpittal csak GT-n elérhető.

Alap karosszériafényezés

Felár ellenében választható

Opciós csomagban elérhető

Lehetőségek a kárpit és a karosszériafényezés tekintetében
Alap
karosszéria-
fényezés

Prémium karosszéria-
fényezések

Metál karosszériafényezések Speciális metal
karosszériafényezések
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GT: Prémium bőrülések

Üléspárna/oldalpárna: Bőr/Vinyl, Ebony színben (alapkárpit) – –

Üléspárna/oldalpárna: Bőr/Vinyl, Ceramic színben (alapkárpit) – –

Üléspárna/oldalpárna: Bőr/Vinyl, Tan színben (alapkárpit) – – – –

Üléspárna/oldalpárna: Alcantara bőr, Ebony színben (csomag részeként
választható) – –

Üléspárna/oldalpárna: Prémium bőr/Vinyl, Ebony színben (csomag
részeként választható) – –

Üléspárna/oldalpárna: Prémium bőr/Vinyl, Showstopper Red színben
(csomag részeként választható) – – –

Üléspárna/oldalpárna: Prémium bőr/Vinyl, Midnight Blue színben
(csomag részeként választható) – – – –

GT/Mach 1: Recaro ülések
Üléspárna/oldalpárna: Recaro bőr/Vinyl, Ebony színben (GT-n csak

Fastbacken elérhető, csomag részeként) –

GT: Recaro ülések
Üléspárna/oldalpárna: Recaro bőr/Vinyl, Showstopper Red színben

(csak Fastbacken elérhető, csomag részeként) – – –

Üléspárna/oldalpárna: Recaro bőr/Vinyl, Blue Lightning színben (csak
Fastbacken elérhető, csomag részeként) – – – –

Mach 1: PCAP-bőrülések

Üléspárna/oldalpárna:  Bőr/szövet, Ebony/Dove színben (alapkárpit) – – – –

Üléspárna/oldalpárna: Bőr/Vinyl, Ebony/Orange színben (csomag
részeként választható) – – – – – – – – – –
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Keréktárcsák

19"-os 20 küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete festéssel –

19"-os Aluminium könnyűfém keréktárcsák 255/40 R19 gumiabronccsal szerelve –

19"-os 5 küllős könnyűfém keréktárcsák fényes fekete festéssel – – D2GCR/D3DBC

19"-os 5 Y küllős könnyűfém keréktárcsák magasfényű Magnetic fényezéssel – – D2GCS/D3DBC

Dizájnelemek

Külső visszapillantó tükrök – színre fújt sapkák – BSLAC

Külső visszapillantó tükrök – Magnetic sapkák – – BSLBA

Fekete hűtőrács, GT dizájn, króm Mustang logóval – BLDAW

Egyedi hűtőrács, Mach 1 dizájn – – BLDBD

Egyedi GT lökhárító – sportos alsó lökhárítólemezzel – CLFA1

Egyedi Mach 1 lökhárító – sportos alsó lökhárítólemezzel – – CLFBV

Jelvények (GT dizájn) – Silver 5.0 szárny spoiler embléma, GT logós csomagtartóajtó-díszítés AB5D4

Jelvények (Mach 1 dizájn) – egyedi Mach 1 logós szárny spoiler embléma és csomagtartóajtó-díszítés AB5AC

Motorháztető beömlőnyílásai BLTAB

Black sajtolt övvonal- és ajtódíszcsík BMFAD

Performance hátsó spoiler – Mach 1 dizájn – – BPFAQ

Egyszárnyas hátsó spoiler – nagy – – BPFAH
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Kipufogó – négyes, krómozott kipufogócső F5BAL/F2AAB

Kontrasztos színűre festett tető – fekete (díszcsíkokkal nem érhető el) – – CJDAS

Díszcsíkok – Ebony (kontrasztos színűre festett tetővel és Shadow Black karosszériafényezéssel nem elérhető) – CJTAK/CJPAD

Díszcsíkok – Oxford White – csak Shadow Balck fényezés esetén (kontrasztos színűre festett tetővel nem elérhető – CJTAK/CJPAT

Mach 1 díszcsíkok az ajtó alsó részén és a motorháztetőn – Ebony színben – – CJTBE/CJPCC

Mach 1 díszcsíkok az ajtó alsó részén és a motorháztetőn – Ebony/narancssárga színben (a Mach 1 Dizájn csomag része) – –

Narancssárga féknyergek (a Mach 1 Dizájn csomag része) – – FBBAX

Tető – fekete szövet – – CHAAH

Alumínium pedálok GCEAE

Megvilágított köszöbborítás, belső hangulatfény A1PBA

12"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött BBQAX
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Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként választható, felár ellenében
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Kipufogó – négyes, krómozott kipufogócső F5BAL/F2AAB

Kontrasztos színűre festett tető – fekete (díszcsíkokkal nem érhető el) – – CJDAS

Díszcsíkok – Ebony (kontrasztos színűre festett tetővel és Shadow Black karosszériafényezéssel nem elérhető) – CJTAK/CJPAD

Díszcsíkok – Oxford White – csak Shadow Balck fényezés esetén (kontrasztos színűre festett tetővel nem elérhető – CJTAK/CJPAT

Mach 1 díszcsíkok az ajtó alsó részén és a motorháztetőn – Ebony színben – – CJTBE/CJPCC

Mach 1 díszcsíkok az ajtó alsó részén és a motorháztetőn – Ebony/narancssárga színben (a Mach 1 Dizájn csomag része) – –

Narancssárga féknyergek (a Mach 1 Dizájn csomag része) – – FBBAX

Tető – fekete szövet – – CHAAH

Alumínium pedálok GCEAE

Megvilágított köszöbborítás, belső hangulatfény A1PBA

12"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött BBQAX
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Vezetéstámogatás

ESC menetstabilizáló rendszer - Elektronikus fékerőelosztó (EBD), Blokkolásgátló (ABS), Kipörgésgátló (TCS), Elektronikus vészfékasszisztens (EBA), Elektronikus szervokormány (EPAS) GPAAJ

Parkolóradar – hátsó HNKAB

Tolatókamera J3KAB

Sebességtartó automatika – – GTDAB

Adaptív sebességtartó automatika (ütközésmegelőző rendszerrel és előremenet-érzékelővel) – GTDAC

Visszagurulásgátló2) (alapfelszereltség, csak kézi kapcsolású sebességváltó esetén) A54AB

Külső világítás

LED fényszórók automatikus bekapcsolással, elektromosan vezérelhető fényszóró magasság állítással JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

LED hátsó világítás JDAAD

Felfüggesztés

Független hátsó felfüggesztés DWABS

MagneRide® „R” – adaptív lengéscsillapítás, mágneses vezérlésű lengéscsillapítók DWMAB

Műszerek és kezelőszervek

12"-os digitális kijelző a kormánykerék mögött HCAAX

Abroncsnyomás-felügyelet (TPMS)1) D19AB

Confidential - PDF Created: 30 November 2020, 1 :21:12 - Origin: MUST_2021_Driving x erien_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

Vezetési élmény

1)Biztonsági funkció, 2)Vezetéstámogató funkció.
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Belső kényelem

Középkonzol 2 pohártartóval –

Carbon mintás középkonzol és váltógomb –

Egyedi fehér váltógomb – –

Elektromos ablakemelők komfort funkcióval, globális zárral

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
Rádió/CD-lejátszós audiorendszer – 8"-os színes érintőképernyős kjelzővel, 9 hangszóróval, Ford SYNC 3 Apple CarPlayjel, Android Autóval, Vészhelyzeti Asszisztenssel*, híváskihangosítás, GPS, Bluetooth®

beszédvezérléssel, SMS-felolvasással ICEFG/IEVAL/IDAAQ

B&O audio navigációs csomaggal ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps/Line Lock C2UAB

FordPass Connect (fedélzeti modem) IEPAM

Klímaberendezés

Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC) AC--G

Légszennyezettség-érzékelő G1DAB

Belső világítás

Belső világítás – világító küszöbborítás, belső hangulatfény JCBAD/JCHAB/JCGAK

Térképolvasó lámpa

Confidential - PDF Created: 0 De ember 2020, 10:2 :11 - Origin: MUST_2021_Com _HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

*A SYNC rendszer innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth®funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot
hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható

Komfort és kényelem
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Belső kényelem

Középkonzol 2 pohártartóval –

Carbon mintás középkonzol és váltógomb –

Egyedi fehér váltógomb – –

Elektromos ablakemelők komfort funkcióval, globális zárral

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
Rádió/CD-lejátszós audiorendszer – 8"-os színes érintőképernyős kjelzővel, 9 hangszóróval, Ford SYNC 3 Apple CarPlayjel, Android Autóval, Vészhelyzeti Asszisztenssel*, híváskihangosítás, GPS, Bluetooth®

beszédvezérléssel, SMS-felolvasással ICEFG/IEVAL/IDAAQ

B&O audio navigációs csomaggal ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps/Line Lock C2UAB

FordPass Connect (fedélzeti modem) IEPAM

Klímaberendezés

Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC) AC--G

Légszennyezettség-érzékelő G1DAB

Belső világítás

Belső világítás – világító küszöbborítás, belső hangulatfény JCBAD/JCHAB/JCGAK

Térképolvasó lámpa
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*A SYNC rendszer innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth®funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot
hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható

Komfort és kényelem
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Ülések

Elektromosan 6 irányban állítható első ülések, statikus deréktámasszal

Recaro ülések (csak Fastbacken érhető el, dizájn csomaggal együtt)

Klimatizált ülések

4 irányban állítható első fejtámlák (Recaro ülésekkel nem érhető el)

Hátsó ülések – osztott/lehajtható BYBBR

Műszerek és kezelőszervek

Külső visszapillantó tükrök – elektromosan állítható, behajtható, fűtető, Mustang emblémát vetítő kilépőfényekkel BSHBJ

Ablaktörlő – esőérzékelős, automata CFFAE

Sebességváltó fülek a kormányon - automata váltó esetén

Kézifékkar – bőrborítású FAFAB

Ford Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer CBGAL

Kormánykerék – bőrborítású, fűthető, Mustang logóval a légzsákfedélen GTAAE/GTBAB

Technológia

Navigációs központ (az egyéni felszereltségi csomagok része) / / HKCAB

Ford Easy-Fuel Tartálysapka nélküli üzemanyag-feltöltés GBTAG

Opciós csomagok

Carbon Dizájn csomag – Alcantara Ebony kárpit, Carbon műszerfal betétek, Carbon váltógomb (manuális váltó esetén)/Alumínium váltógomb (automata váltó esetén) – AACDX

Dizájn csomag 2 – egyedi belső, prémium bőrkárpit, klimatizált ülések (Recaro üléssel nem elérhető), navigációs csomag, B&O hangrendszer 12 hangszóróval – AACDZ

Dizájn csomag 3 – egyedi belső, prémium bőrkárpit, fix hátsó ablak Fastback karosszéria esetén, fényes külső ajtókeret, klimatizált ülések (Recaro üléssel nem elérhető), 19"-os Aluminium könnyűfén
keréktárcsák 255/40 R19 gumikkal, navigációs csomag, B&O hangrendszer 12 hangszóróval – AACDY

Dizájn csomag 4– egyedi belső, prémium bőrkárpit, klimatizált ülések (Recaro üléssel nem elérhető), 19"-os Aluminium könnyűfén keréktárcsák 255/40 R19 gumikkal, navigációs csomag, B&O hangrendszer 12
hangszóróval –

Mach 1 Dizájn csoomag – Ebony/Orange kárpit, fekete/narancssárga díszítő csíkok az ajtók alsó részén és a motorháztetőn, narancssárga féknyereg, Fighter Jet Grey karosszériafényezés – – A2TAC
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Komfort és kényelem

*A SYNC rendszer innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth®funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot
hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.
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Biztonság

Légzsákok – vezető- és utasoldali elsőu légzsák1), vezetőoldali térdlégzsák1), oldallégzsák1) elöl-hátul (csak Fastback modellen) CPGAC/CPHAC/CN7AJ

ISOFIX rögzítési pontok a hátsó üléseknél CPSAB

Biztonság

Thatcham 1. riasztóberendezés belsőtér érzékelőkkel, emelésérzékelőkkel, külön akkumulátorral HNHAE

Immobilizer – indításgátló

Kerékőr készlet D5HAC

Elektronikusan zárható középső kartámasz

Távirányítós, automata kettős központi zár CBAAN

Fékek

Brembo® 6 dugattyús első féknyergek FEDAD

Ütközésmegelőző rendszer – – FEAAB

Elektronikus vészfékasszisztends (EBA)1) FCBAB
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uMegjegyzés: Ha a Ford jármű működőképes első utaslégszákkal van felszerelve, gyermekek nem szállíthatók az első utasülésre menetiránynak háttal rögzített gyermekülésben! A gyermekek számára
legbiztonságosabb a hátsó ülésre megfelelően beszerelt gyermekülés.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható,

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható

Biztonság és védelem
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Légzsákok – vezető- és utasoldali elsőu légzsák1), vezetőoldali térdlégzsák1), oldallégzsák1) elöl-hátul (csak Fastback modellen) CPGAC/CPHAC/CN7AJ

ISOFIX rögzítési pontok a hátsó üléseknél CPSAB

Biztonság

Thatcham 1. riasztóberendezés belsőtér érzékelőkkel, emelésérzékelőkkel, külön akkumulátorral HNHAE

Immobilizer – indításgátló

Kerékőr készlet D5HAC

Elektronikusan zárható középső kartámasz

Távirányítós, automata kettős központi zár CBAAN

Fékek

Brembo® 6 dugattyús első féknyergek FEDAD

Ütközésmegelőző rendszer – – FEAAB

Elektronikus vészfékasszisztends (EBA)1) FCBAB
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Alapfelszereltség

Felár ellenében választható,

Opciós csomag részeként, felár ellenében választható

Biztonság és védelem
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Szőnyeg és kárpit

Padlószőnyegek – első szőnyegek fekete szövet BBHAU

Fekete-narancssárga díszítő csíkok az ajtó alsó részén – – BCMAC

Díszítő csíkok – Shadow Black fényezés eseté fehér színű, többi fényezés esetén fekete színű –

Szélvédő – laminált
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Praktikus kiegészítők
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2+3/100 000 km* Ford Extra Garancia

1 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti Segélyszolgálat (Európában)

2+3 év/200 000 km* Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia

Confidential - PDF Created: 30 November 2020, 15:25:52 - Origin: MUST_2021_Warranty_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Garancia
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2+3/100 000 km* Ford Extra Garancia

1 év vagy a következő előírt szervizidőpontig érvényes Ford Assistance Országúti Segélyszolgálat (Európában)

2+3 év/200 000 km* Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia
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Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Garancia
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Márkakereskedő keresése és
tesztvezetés igénylése
A Ford weboldalán hely vagy a kereskedő neve
alapján kereshet Ford márkakereskedést, illetve
tesztvezetést igényelhet. Ehhez egyszerűen csak
töltse ki az adatokat, és a kiválasztott
márkakereskedő kapcsolatba fog lépni Önnel a
megfelelő időpont egyeztetése érdekében.

www.ford.hu

Szabja testre a járművét
Weboldalunkon összeállíthatja és személyre
szabhatja Fordját. Ehhez egyszerűen csak
látogasson el a Ford weboldalára, válassza ki
kedvenc modelljét, majd a hajtást, a színt és a
választható felszereltségeket. Itt megtekintheti a
javasolt árat is, és ha szeretné, elküldheti az Ön
által összeállított konfigurációt egy Ford
márkakereskedőnek.

www.ford.hu

5
Vásárlás
A különböző finanszírozási lehetőségeknek
köszönhetően egyszerűen lehet egy teljesen
új Ford tulajdonosa.
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
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tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
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alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
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*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
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Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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Ford Protect Extra Garancia
Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket, válassza a kiterjesztett extra garancia
gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit!

■ Fedezet a nem várt javítási költségekre
■ Védelem a külföldi utak során
■ Ford gépjárműve élettartama

meghosszabbodik
■ Emeli gépjárműve értékét eladásnál

www.ford.hu/erdeklodoknek

Ford Blue Service
A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget
akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
Blue Srevice-t azért hoztuk létre, hogy Fordját
nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse Önt
autójából a legtöbbet kihozni - a teljes
élettartama során.

■ Ingyenes országúti segítségnyújtás Európában
■ Ford Vonal
■ Átlátható és egységes árazás
■ Garantált csereautó szolgáltatás

www.ford.hu/tulajdonosoknak

Ford Szervizcsomagok
Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Szervizcsomagja* tartalmaz mindent, ami Fordja
használatához és élettartama
meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.

Milyen szervizcsomagok közül választhat?

■ 5 év / 3 szerviz
■ 5 év / 4 szerviz
■ 5 év / 5 szerviz
■ 5 év / 7 szerviz

www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-
karbantartas

www.ford.hu

*A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig,
illetve az adott karbantartások számáig.

Védelem5
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1. 2. 3.

A Ford márkajelzéssel ellátott ajándéktárgyak a fordlifestylecollection.com oldalon vásárolhatók meg
További Mustang tartozékokért látogasson el a www.ford-tartozekok.hu oldalra

1. Ford Mustang esernyő

2. Ford Mustang Tri-Bar
kapucnis pulóver

3. Ford Mustang sporttáska

Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés.
Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford
márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie
kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye.
Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/
jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés.
Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel
megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító
által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó
tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és
környezeti körülmények befolyásolhatják.
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