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Explorer ST-Line
Chrome Blue metálfényezéssel (nem elérhető),
20"-os 5x2 küllős, csiszolt felületű keréktárcsákkal
és magasfényű fekete dizájnelemekkel
(alapfelszereltség).

LÁTNOKI. ZSENIÁLIS. LENYŰGÖZŐ.
MINDEN AUTÓNK MAGÁN HORDOZZA A KÉZJEGYÉT.
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TARTALOMJEGYZÉK

Explorer Platinum
Stone Grey metálfényezéssel (választható) és 20"-os 10
küllős polírozott könnyűfém keréktárcsákkal és matt
alumínium dizájnelemekkel(alapfelszereltség).
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Ford Explorer ST-Line Iconic Silver metálfényezéssel
(választható), 20"-os könnyűfém keréktárcsákkal
(alapfelszereltség).
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Felvillanyozó vezetés
Üdvözli a vadonatúj Ford Explorer Plug-in Hybrid SUV. A fejlett, elektromos hibrid technológiát a tágas és luxuskivitelű belső térrel párosító jármű a
szépség és a könnyed teljesítmény teljesen új szintjét képviseli. A stílus és a jellem egyedülálló kombinációja révén az Explorer Plug-in Hybrid a
merészség és tekintély, dinamizmus és kifinomultság lenyűgöző keverékét kínálja. A legmodernebb technológiákkal felvértezett Explorert úgy
terveztük, hogy Ön mindig biztonságosan utazhasson, s közben szórakozásáról és a külvilággal való kapcsolatáról sem feledkeztünk meg.
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Ford Explorer ST-Line Iconic Silver metálfényezéssel (választható), 20"-os könnyűfém
keréktárcsákkal (alapfelszereltség).

Plug-in hibrid technológia
Az új Ford Explorer Plug-in Hybrid fejlett elektromos technológiával
kombinálja az erőteljes 3 literes Ford EcoBoost V6 benzinmotort. Együtt
könnyed teljesítményt és szinte azonnali nyomatékot biztosítanak, ami a
hosszabb utak során még megbízhatóbbá teszi. Az Explorer Plug-in Hybrid
akkumulátorát egyszerűen feltöltheti otthoni hagyományos elektromos
aljzatokból és fali töltődobozokból, illetve a nyilvános töltőállomásokon. Ha
a teljesen elektromos mód használatával vezet, a leghalkabb és legsimább
vezetési élményben lesz része.

Töltse fel, és már mehet is

Megjegyzés További üzemanyag-fogyasztással és károsanyag-kibocsátással kapcsolatos információkért tekintse meg a
Műszaki adatok táblázatait.
Megjegyzés A képen látható EVBox Elvi fali töltődoboz kiegészítőként kapható a Ford márkakereskedésekben.
Keresse fel a www.ford-tartozekok.hu weboldalt.
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A jövőbe vezető úton
Csendes, kényelmes és problémamentes. Az új Explorer Plug-in Hybrid nulla
károsanyag-kibocsátásra is képes legfeljebb 42 km†-es távolságig, és lehetővé teszi
a váltást hibrid módról akkumulátorkímélő módra, vagy hosszabb utakon a benzines
üzemmódra való áttérést. Az otthoni vagy a nyilvános töltőhelyeken történő
rendszeres töltéssel maximalizálhatja az elektromotor rövidebb utakon való
használatát.

Alacsony fenntartási költség

Ford Explorer ST-Line Carbonized Grey metálfényezéssel (választható), 20"-os 5x2 küllős csiszolt
könnyűfém keréktárcsákkal és magasfényű fekete dizájnelemekkel (alapfelszereltség).

†Teljes feltöltöttség esetén. Az elektromos hajtáslánc 42 km-es maximális hatótávolságának megállapítása a világszinten harmonizált
vizsgálati eljárás (WLTP)  alapján történt, és egy elérhető konfigurációra vonatkozik. A valós hatótávolság a körülményektől, például a
környezeti elemektől, a vezetési stílustól, a jármű karbantartásától és a lítium-ion akkumulátor életkorától függően változhat.
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Ford Explorer Platinum Iconic Silver metálfényezéssel (alapfelszereltség), 20"-os könnyűfém
keréktárcsákkal (alapfelszereltség).

Kalandra fel!
A Ford Explorer Plug-in Hybrid az Intelligens összkerékhajtásnak köszönhetően
minden kalandban megállja a helyét. Egyetlen gombnyomással hét vezetési mód
közül választhat, így a jármű könnyedén megbirkózik minden tereppel. Megnyerő,
2500 kg-os vontatóerejével és a hibrid hajtás ehhez társuló erőteljes
forgatónyomatékával elég erős a hajók, utánfutók és felszerelések szállításához, így
nyugodtan élvezheti kedvenc hobbijait.

Vontatóerő

*A maximális vontató képesség függ a tehertől, a jármű konfigurációjától, a kiegészítőktől és az utasok számától. A terhelhetőség függ
a súlytól és a súly elosztásától.
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Ford Explorer ST-Line Lucid Red metálfényezéssel (választható),
20"-os, könnyűfém keréktárcsákkal (alapfelszereltség).

A nagy terek luxusa
Az új Explorer Plug-in Hybrid sokoldalú belső terét úgy
alakítottuk ki, hogy a legkalandvágyóbb életvitel
követelményeinek is megfeleljen. A hét teljes méretű ülés,
valamint a tágas csomagtér révén mindenkinek bőségesen
jut hely, és mindent bepakolhat, amire csak szüksége lehet.

A második üléssor lehajtható, előre-hátra mozgatható és
előre csúsztatható, ami megkönnyíti a 3. üléssor elérését. A
harmadik üléssor elegendő helyet biztosít az utasoknak, a
bőséges lábtérben pedig még a csomagoknak is jut hely,
sőt, amikor az összes ülés a helyén van, akár két
golfütőszettet is be tud helyezni a járműbe.

A motoros mozgatású EasyFold ülésekkel a 2. és a 3. üléssor
egyetlen gombnyomásra síkba dönthető, és 2140 mm
hosszúságú, valamint a legkeskenyebb részén 1222 mm
szélességű csomagtér alakítható ki. A csomagtér maximális
kapacitása 2274 liter*. A bepakolást még tovább
egyszerűsíti az Explorer elektromosan felnyitható
csomagtérajtaja, amely az alapfelszereltség része.

Tágas és sokoldalú

*A terhelhetőség függ a súlytól és a súly elosztásától.
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Ford Explorer ST-Line Salerno bőrrel Ebony színben, speciális mikroperforációval és piros varrással
(alapfelszereltség), Iconic Silver metálfényezéssel (választható).

Nagyszerű itt lenni
Fedezze fel a kényelem új dimenzióját az Explorer Plug-in Hybrid tágas és légies
belső terében. A vezetőfülke szinte körülöleli a sofőrt, a vízszintes vonalvezetés
pedig minimálisra csökkenti a vizuális zsúfoltságot. A középső műszerfalon
elhelyezett új, 10,1"-os érintőképernyő gyors és jól reagáló interakciót biztosít a
beépített SYNC 3 rendszerrel (a 10,1"-os érintőképernyő alapfelszereltség).

A jellegzetes megjelenést biztosító dizájnt a műszerfal egyedi díszítőelemei, az
ST-Line modelleken a dinamikus „hatszögek”, még tovább erősítik. Az
alapfelszereltséghez tartozó Aktív zajcsökkentés kiszűri a nemkívánatos úti zajokat
és a szél süvítését, így Ön nyugodtan beszélgethet barátaival és családtagjaival a
három üléssor bármelyikén. A zajcsökkentésnek köszönhetően az Explorer az egyik
leghalkabb járművünk.

Könnyed és kifinomult

*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.
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Kézen fekvő technológia
Az Explorer Plug-in Hybrid gazdag funkciói megkönnyítik és
élvezetessé teszik minden útját.

A 12,3"-os LCD műszerfal (alapfelszereltség) óriási
mennyiségű és könnyen olvasható dinamikus ábrát és
figyelmeztetést képes fogadni és kijelezni, ideértve a
sebességmérőt, valamint az üzemanyag- és az
akkumulátor-töltöttség állapotát is. A 3D-s animációk a
hétféle vezetési mód közül kiválasztott módnak
megfelelően jelenítik meg az információkat.

A középső konzolba épített vezeték nélküli töltőfelületnek
köszönhetően kábelek nélkül töltheti fel a kompatibilis
mobileszközeit. Mindezek mellett a jármű 2 db USB
csatlakozóval és öt db 12 V-os aljzattal is rendelkezik.

A 10 fokozatú automata sebességváltót a forgószabályzós
váltógombbal lehet működtetni, így tágasabbá válik az
utastér, és tárolásra is több hely jut.

Az irányítás az Ön
kezében van
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Összekapcsolva - az irányítás az Ön kezében van

Fontos megjegyzések: 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 FordPass Connect modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja. A technológia bevezetésére 2020-ban kerül sor.
***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 találja. 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 követő első 2 évben ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése ellenében vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard) információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követő első 2 évben ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése 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 navigációt*. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 10,1"-os (25,6
cm-es) színes érintőképernyőt, mintha okostelefonját használná. Az
érintőképernyő használatával vagy egyszerű hangparancsokkal telefonhívást
kezdeményezhet, írhat vagy felolvastathat szöveges üzeneteket, irányíthatja
a zenelejátszást és a műholdas navigációt.

FordPass Connect
A FordPass Connect modem legfeljebb tíz eszköz számára fedélzeti wi-fi
kapcsolatot*** biztosít. A Live Traffic† naprakész közlekedési információkat
küld a SYNC 3 navigációs rendszerébe, a Local Hazard Information†† a
közelgő veszélyre figyelmeztet még annak bekövetkezte előtt.

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással még több funkciót érhet el okostelefonján
keresztül. Távolról nyithatja és zárhatja járművét, a távoli indítással autója
felkészülten várja az indulást azzal, hogy lehűti a belső teret egy forró napon,
vagy felmelegíti egy hideg téli reggelen (csak automata sebességváltóval
rendelkező modelleknél).

Más alkalmazásokkal töltőpontokat/töltőállomásokat kereshet és
összehasonlíthatja az árakat, sőt még szabad parkolóhelyeket is kereshet.
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Ford Explorer Platinum, prémium bőr Ebony színben, rombusz alakú
perforálással és Brunello felső huzattal (alapfelszereltség).

Könnyed luxus
Olyan társra vágyik, aki segít navigálni zsúfolt
mindennapjaiban? Az Explorer Plug-in Hybrid Platinum a
Ford első 10,1"-os LCD érintőképernyőjével van felszerelve. A
12,3"-os műszerfal személyre szabott információkat jelenít
meg Önnek, és akárcsak a telefonján vagy táblagépén, ezen
a felületen is használhatja a pöccintés vagy a csippentéses
nagyítás technikáját. Mindezek mellett a térképek teljes
képernyős megjelenítését is támogatja, és a Ford SYNC 3
funkciói révén digitális tartalmait is elérhetővé teszi.

A B&O hangrendszer ideális az új Exploreréhez. A klasszikus
daraboktól a modern dalokig bármilyen is legyen zenei
ízlése, Ön megérdemli, hogy a zene úgy szóljon, ahogy azt a
művészek elképzelték. A Ford B&O új 1000 wattos, 14
hangszórós audiorendszere éppen ezt biztosítja Önnek. A
rendszert kizárólag az új Explorer számára tervezték és
finomhangolták*.

Az ST-Line és Platinum modellek első ülései 8 irányban
elektronikusan állíthatók, és a beállítások tárolásához
három memóriabeállítást kínálnak. Az elektronikusan
szabályozható, többkontúros első ülések
masszázsfunkcióval rendelkeznek, amit úgy terveztünk,
hogy az ülés kontúrjának változtatásával segítsenek
enyhíteni a lábizmok és a hátsó alsó részének fáradtságát.

Szórakoztatás

*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.
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Ford Explorer ST-Line Chrome Blue metálfényezéssel (nem elérhető),
20"-os könnyűfém keréktárcsákkal (alapfelszereltség).

Vigyáz Önre
Az Explorer Plug-in Hybrid a kimagaslóan fejlett
vezetéstámogató technológiák egész sorát kínálja a Ford
Co-Pilot360-nal, amelyet úgy terveztünk, hogy Ön még
okosabban, biztonságosabban és egyszerűbben
vezethessen. A funkciók között megtalálható a gépjármű
360 fokos felülnézeti képét megjelenítő kamera, amellyel
még az igazán szűk helyekre is könnyedén beparkolhat. A
Holttérfigyelő rendszer a holtterében lévő más járművekre
hívja fel a figyelmét, az Aktív fékrendszer pedig
vészhelyzetekben automatikusan lefékezi az autót.

Az Ütközés utáni automatikus fékezés funkció mérsékli az
esetleges másodlagos ütközésből származó sérüléseket és
károkat úgy, hogy ütközés észlelésekor enyhe féknyomást
alkalmaz. A jármű lelassításával a vezetőnek lehetősége
van arra, hogy reagáljon, és enyhítse a másodlagos ütközés
kockázatát.

A Stop & Go rendszerrel és a Sávtartási segítséggel
kiegészített Adaptív sebességtartó automatika révén
kényelmes távolságot tarthat az Ön előtt haladó
járművektől, és azáltal, hogy segít a járművét a
középvonalon tartani, a hosszabb utak is nyugodtabbá
válnak.

Innovatív technológiák

ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű
irányításának szükségességét.
*Az Ütközésmegelőző rendszer az Aktív fékrendszerrel érzékeli a gyalogosokat, de nem minden
körülmények között, és nem helyettesíti a biztonságos vezetést. A rendszer korlátait tekintse
meg a kezelési kézikönyvben.
**3 mp-nél hosszabb ideig tartó megállás esetén a vezetőnek be kell avatkoznia, meg kell
nyomnia a "RES" gombot vagy a gázpedált, hogy újra működésbe hozza a rendszert.
***A sávtartó automatika nem vezérli a kormányzást.
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Megkönnyítjük életét
Az Explorer Plug-in Hybrid megalkotásakor az a cél vezérelt
minket, hogy minden útját könnyebbé és még
kényelmesebbé tegyük.

A Vészhelyzeti kormány asszisztens a vezetés során
nyomon követi az autó előrehaladását, és felismeri, ha
félrerántja a kormányt a jármű elé került akadály elkerülése
céljából. A rendszer kormányzási rásegítéssel segít kikerülni
az akadályt, és ezzel elkerülni az ütközést.

Az Explorer PHEV elektromos hatékonyságát még tovább
fokozza, hogy járművét otthon és nyilvános töltőhelyeken is
feltöltheti, és akár 42 km-t is vezethet zéró károsanyag-
kibocsátás mellett.

01 Az Explorer Plug-in Hybrid feltöltése egyszerű, hiszen
csak a töltőt kell egy elektromos aljzatba dugnia. Az
Explorer PHEV feltölthető szabványos otthoni aljzatból
külön erre a célra szolgáló otthoni töltővel, és nyilvános
töltőállomásokon

02 Vészhelyzeti kormány asszisztensØ2): érzékeli, ha a
vezető az ütközés elkerülése érdekében félrerántja a
kormányt, és segít kikerülni a gépjármű útjába kerülő
akadályokat. (Az Ütközésmegelőző rendszer része.)

Kimagasló mérnöki
teljesítmény
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A magabiztos vezetés csúcsa
Az Explorer Plug-in Hybrid Intelligens összkerékhajtási
rendszere optimalizálja a jármű vezetési teljesítményét, és
szinte bármely útfelületen magabiztosabbá teszi a vezetőt.
Ha az összkerékhajtásra már nincs szükség, automatikusan
kikapcsolja az első kerekek vonóerejét, ami javítja az
üzemanyag-felhasználást. Az Explorer PHEV ugyanolyan
otthonosan mozog a közutakon, mint bármely más terepen.

A középső konzol tárcsájának elforgatásával vezérelhető új
Terepvezérlési rendszer hét különböző mód kiválasztását
teszi lehetővé, melyekkel autója minden terepen és
körülmények között maximális vezetési teljesítményt
biztosít.

03 Terepvezérlési rendszer a vezető által választható hét
vezetési móddal – Normál, Sport, Eco, Vontatás/
szállítás, Csúszós út, Mély hó/homok, Földút – a tárcsa
egyszerű elforgatásával számos kalandos helyzettel
könnyedén megbirkózhat. (Alapfelszereltség)

04 Intelligens összkerékhajtás az első és a hátsó tengely
között a körülményeknek megfelelően osztja el az erőt.
Tökéletes városi vezetéshez, mivel elég sokoldalú a téli
és a nyári vezetés követelményeihez egyaránt.
(Alapfelszereltség)

Még intelligensebb

ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű
irányításának szükségességét.
*A Vészhelyzeti kormány asszisztens nem vezérli a kormányzást.
**Az elektromos hajtáslánc 42 km-es maximális hatótávolságának megállapítása a világszinten
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP)  alapján történt, és egy elérhető konfigurációra vonatkozik.
A valós hatótávolság a körülményektől, például a környezeti elemektől, a vezetési stílustól, a
jármű karbantartásától és a lítium-ion akkumulátor életkorától függően változhat.
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Funkciók, melyekhez ragaszkodni fog
A technológiákkal, praktikus funkciókkal és figyelmes
apróságokkal felszerelt új Explorer Plug-in Hybrid arra termett,
hogy élvezetesebbé tegye utazását – nemcsak a vezetőét,
hanem az egész családét is.

Az Explorer kétpaneles panorámatetőjén keresztül természetes
fény áramlik a jármű belső terébe, így bárhol is üljön, mindig
élvezheti a napsütést. Az elektromosan működtethető
panorámatető beengedi a friss levegőt, a beépített rolók és az
UV-szűrős ablakok pedig védik a belsőt a közvetlen
napsugárzástól. (Alapfelszereltség)

Még több előny

Ford Explorer ST-Line elektromos működtetésű, kétpaneles
panorámatetővel (alapfelszereltség).
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Technológiával megerősítve
Az új Ford Explorer PHEV minden részét úgy alakítottuk ki,
hogy segítsen Önnek kapcsolatot tartani a külvilággal. A
fejlett 360 fokos kamerától a kamera lencsemosó
funkciójáig rengeteg technológia segíti az úton és pihenés
közben egyaránt.

01 Az első és hátsó kamera lencsemosója segít az első
és hátsó kamerák lencséit tisztán tartani az út porától
és a szennyeződésektől. Az első és hátsó ablaktörlő
mosófunkciójával használható. (Alapfelszereltség.)

02 A 360 fokos kamerával parkolás vagy manőverezés
közben a jármű felülnézetből, „madártávlatból”
jeleníthető meg a középen elhelyezett LCD
érintőképernyőn. (Alapfelszereltség.)

Céltudatos innováció

Ford Explorer ST-Line, Chrome Blue metálfényezéssel (nem
elérhető).

2)Vezetéstámogató funkció. Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő
jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű
irányításának szükségességét.
*A kamerák csak 10 km/h (6 mph) alatti sebességnél működnek.
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FORD EXPLORER Modellek

ST-Line
Főbb külső alapfelszereltségek

■ 20"-os, 5X2 küllős, csiszolt felületű keréktárcsák és
magasfényű fekete fészkek

■ LED fényszórók sportos fekete kivitelben, integrált LED
nappali menetfénnyel, dinamikus fényszórószint-
beállítással és automatikus távolságifényszóró-
vezérléssel

■ Tetősínek magasfényű fekete bevonattal
■ Kétpaneles, elektromos működtetésű panorámatető
■ Aktív ki-/beparkolást segítő automatika
■ Fűtött, elektromosan állítható, behajtható külső

tükrök, automatikus behajtással, biztonsági fények,
integrált LED irányjelzők, memória funkció,
Holttérfigyelő rendszer és fényes fekete tükörborítás

■ Quickclear fűtött szélvédő
■ 360 fokos kamera, első és hátsó lencsemosóval

Főbb belső alapfelszereltségek

■ Műszeregység – 12,3"-os színes LCD, digitális
gombokkal

■ 8"-os, fekvő tájolású TFT LCD érintőképernyő
■ B&O hangrendszer 14 hangszóróval és

mélyhangnyomóval
■ 10 irányban elektronikusan állítható vezetőülés és 8

irányban állítható utasülés  3 programozható
memóriabeállítással

■ Háromzónás elektronikus automata légkondicionálás
(DEATC)

■ FordPass Connect fedélzeti modem eCall funkcióval
■ Fűthető bőr kormánykerék piros varrással

Motor
Plug-in Hybrid
3 literes Ford EcoBoost 450 LE V6 benzines PHEV A10
AWD

Kétpaneles, elektromos működtetésű panorámatető LED fényszórók sportos elsötétítéssel

Explorer ST-Line Infinite Blue metál karosszériafényezéssel (választható), 20"-os 5x2 küllős csiszolt könnyűfém
keréktárcsákkal és  magasfényű fekete dizájnelemekkel (alapfelszereltség).
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FORD EXPLORER Modellek

Platinum
Főbb külső jellemzők az ST-Line
felszereltségén felül

■ 20"-os, 5X2 küllős, polírozott könnyűfém keréktárcsák
és Dark Tarnish fészkek

■ Tetősínek matt alumínium bevonattal
■ LED fényszórók integrált LED nappali menetfénnyel,

dinamikus fényszórószint-beállítással és automatikus
távolságifényszóró-vezérléssel

■ LED hátsó fényszórók izzólámpás sárga irányjelzővel
■ Fűthető bőr kormánykerék
■ Egyedi matt alumínium hűtőrács

Főbb belső jellemzők az ST-Line
felszereltségén felül

■ 10,1"-os, álló tájolású TFT LCD érintőképernyő
■ B&O hangrendszer 14 hangszóróval és

mélyhangnyomóval
■ Többszínű, 10 irányban elektronikusan állítható

vezetőülés és 8 irányban állítható utasülés, klimatizált,
masszázs funkcióval, 3 programozható
memóriabeállítással

■ Platinum felirat az első ülések háttámláján
■ Megvilágított alumínium küszöbborítás elöl, hátul

világítás nélkül

Motor
Plug-in Hybrid
3 literes Ford EcoBoost 450 LE V6 benzines PHEV A10
AWD

10,1"-os, álló tájolású TFT LCD érintőképernyő B&O hangrendszer 14 hangszóróval és
mélyhangnyomóval

Explorer Platinum Stone Grey metál karosszériafényezéssel (választható) 20"-os 10 küllős  polírozott könnyűfém
keréktárcsákkal (alapfelszereltség).
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Star White
Háromrétegű metál karosszériafényezés*

Oxford White†

Matt karosszériafényezés

Agate Black
Metál karosszériafényezés* (Platinum
modellnél alapfelszereltség)

Atlas Blue†

Metál karosszériafényezés*
Iconic Silver
Metál karosszériafényezés* (Platinum
modellnél alapfelszereltség)

FORD EXPLORER Karosszériafényezés

Infinite Blue
Metál karosszériafényezés*

Stone Grey#

Metál karosszériafényezés*

Carbonized Grey
Metál karosszériafényezés*

Forged Green
Metál karosszériafényezés (nem
elérhető)
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Lucid Red
Színezett áttetsző fedőlakk
metálfényezés*

*A metálfényezés feláron, választható jellemzőként rendelhető.
†Platinum modelleken nem választható.
#ST-Line modelleken nem választható.
Az Explorerre 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.

Az új Ford Explorer egy speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak köszönheti
tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel ellátott acél
karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta védelemig, az új anyagok és
felhordási technikák biztosítják, hogy Explorer gépjárműve még sok évig
megőrizze vonzó külsejét.

Mi a Lucid Red mellett
döntöttünk.
Önnek melyik tetszik?
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Salerno bőr Ebony színben, mikroperforálással és piros varrással
(Az ST-Line modelleken alapfelszereltség)

Prémium bőr Ebony színben, rombusz alakú perforálással és Brunello felső huzattal
(A Platinum modelleken alapfelszereltség)

Üléskárpitok

A kifinomultság és kézműves munka harmonikusan egymásra talált az új Ford Explorerben. Az Ön igényeire kialakított belső tér mellett nagyra fogja értékelni
a prémium anyagok megjelenését és érzetét is, foglaljon helyet akár utasként, akár vezetőként a kormány mögött.

Dőljön hátra és lazuljon el!
FORD EXPLORER Kárpitválaszték
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Tökéletes végső simítások

A gyönyörű kivitelezésű könnyűfém tárcsák remekül kiegészítik az új Explorer Plug-in-Hybrid lenyűgöző
stílusát.

Könnyűfém keréktárcsák
FORD EXPLORER Keréktárcsa-választék

20"-os20"-os
10 küllős, polírozott felületű keréktárcsák, Dark Tarnish
fészkekkel
(A Platinum modelleken alapfelszereltség)

5X2 küllős, csiszolt felületű keréktárcsák, magasfényű
fekete fészkekkel
(Az ST-Line modelleken alapfelszereltség)

Megjegyzés:  Minden könnyűfém keréktárcsa elérhető a Ford márkakereskedésekben felár ellenében.
Látogasson el a www.ford-tartozekok.hu weboldalra további információkért.
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FORD EXPLORER Tegye egyedivé!

Négyévszakos
szőnyegek
Az Explorer névtáblával ellátott
tálca kialakítású, négyévszakos
szőnyegek méretre szabottak, így
tökéletesen illeszkednek a járműhöz,
valamint védenek a kosz és a
nedvesség ellen. Az első szőnyegek
az elcsúszás megelőzése érdekében
biztonságosan rögzítve vannak a
jármű padlójához. (Kiegészítő)

ZEV+ töltőkábel
Töltőkábel elektromos járművekhez,
a gyorsabb töltést (3-as mód)
biztosító nyilvános töltőhelyeken
való használatra. Kábel hossza: 5
méter, kapacitás: 32 A, 1 fázisú, 2-es
típusú, 7 tűs csatlakozó. (Kiegészítő)

Levehető vonóhorog*

Nagyobb volumenű szállítási igény
esetén a vonóhorog akár 2500 kg
vontatására is képes. Ha nincs
szükség rá, a vonóhorog
leszerelhető. (Kiegészítő)

Tetősínekre való
tetőkereszttartó rudak
Masszív és zárható kereszttartók,
melyekkel könnyen szállíthat sokféle
tárgyat. (Kiegészítő)

Thule®+

tetőszerkezetek
Tetőre szerelhető kiegészítők széles
választéka érhető el, mint a
tetődobozok, kerékpár-, sí- és
snowboard-tartók. (Kiegészítő)

Csomagtérvédő tálca
Az Explorer névtáblával ellátott,
tartós csomagtértálcák a 2. és a 3.
üléssorban is használhatók, és
ideális megoldást jelentenek a
nedves vagy piszkos tárgyak
szállítására. (Kiegészítő)

Csomagtérháló
Elasztikus háló, mely a
csomagtérben rögzítőszemekhez
erősíthető. Segítségével kisebb
tárgyak vagy csomagok fixálhatók a
csomagtérben. (Kiegészítő)

Töltse le az Explorer tartozék katalógust!

További tartozékokat és kiegészítőket a www.ford-tartozekok.hu oldalon talál. 
A Ford márkajelzéssel ellátott cikkeket – ruházattól az életmód kiegészítőkön keresztül az utazási kiegészítőkig – a www.fordlifestylecollection.com webhelyen tekintheti
meg.

ba0e9734ab7c470cca98192b8c927f31-d668c70b9b814ab79bcf45118aae0b40-00000_book.indb   40 15/10/2020   10:14:03

41

+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.
*A gépkocsival vontatható maximális tömeg függ a vontatott árutól, a jármű típusától, a kiegészítőktől és a
gépjárműben ülő utasok számától. Az áru elosztását és a teherbírást a súly és a megfelelő súlyelosztás korlátozza.

Csomagrögzítő rács
A masszív elválasztórendszerek az 1.
és a 2. üléssor mögött rögzíthetők,
és biztonságosan a csomagtérben
tartják a csomagokat (kivehetők, ha
nincsenek használatban). Megfelel
az európai ECE-R17/ISO 27955
biztonsági előírásoknak.

Uebler gyártmányú+

hátsó kerékpártartó
Kiváló minőségű, vonóhorogra
szerelt kerékpártartó, melynek
választható, praktikus billenő
mechanizmusa (a kerékpártartó
típusától függően) lehetővé teszi a
könnyű hozzáférést a csomagtérhez.
(Kiegészítő)

Kerékőrkészlet
Négy darabos zárható
kerékanyakészlet, melyek segítenek
megvédeni a kerekeket a lopástól.
(Kiegészítő) 

Sárfogók
A formázott sárfogók segítenek
megvédeni az Explorer
karosszériáját az útról felverődő
kövektől és víztől. Első és hátsó
változatban is kapható. (Kiegészítő)

EVBox+ Elvi Wallbox
Intelligens és hatékony otthoni
akkumulátor-töltési megoldás
teljesen elektromos vagy hibrid
járművéhez. (Kiegészítő)

EVBox+ Oszlop Elvi fali
dobozhoz
Alternatív Elvi falidoboz-szerelési
megoldás, ha a falra szerelés nem
kívánatos vagy lehetséges, így
csökkentve a töltőkábelek hosszát.
(Kiegészítő)
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Intelligens hibrid rendszer
A vadonatúj Ford Explorer Plug-in Hybrid az első pillanattól kezdve arra született,
hogy mindenkit felvillanyozzon.  Az imponáló Ford EcoBoost kettős
turbófeltöltésű benzinmotort az elektromos motor közel azonnali
forgatónyomatékával kombinálva az elektromos meghajtás hatékonyságának és
a SUV képességeinek tökéletes keverékét biztosítja.

Töltse fel, és már mehet is
Az Explorer Plug-in Hybrid a Ford legfejlettebb hibrid
technológiájával a könnyed teljesítményt nagyszerűen ötvözi a
kiemelkedő üzemanyag-hatékonysággal és hatótávolsággal. A
tisztán elektromos hajtás minden körülmények között rendelkezésre
áll, és ha szükséges, a benzinmotor mindig készen áll, hogy
besegítsen.

A speciális tervezésű, folyadékhűtéses lítium-ion akkumulátor az
Explorer alvázába, a második üléssor mögé van beépítve, így az
utas- és csomagtérben nem foglal el hasznos helyet. Járművét akár
otthon, akár egy nyilvános töltőállomáson tölti fel, azt egyformán
egyszerűen megteheti.

450 LE (330 kW)
3 literes Ford EcoBoost 350 LE
(257 kW) V6 benzinmotor PHEV +
100 LE (73 kW) e-motor
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Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás

ØFord tesztadatok. ØØA 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.
Vontatható tömeg azt a legnagyobb vontatható tömeget jelöli, amellyel a a megengedett össztömegű terhelt jármű
tengerszinten egy 12%-os emelkedőn képes elindulni. Vontatáskor minden modell teljesítmény- és fogyasztási adatai
romlanak. A vonóhorog csúcsán mért terhelhetőség minden modell esetében maximum 50 kg. A járműszerelvény
megengedett legnagyobb össztömege magába foglalja a jármű és a vontatmány együttes tömegét. *Dőlésszög
tengerszinten. 
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5 ajtós

Emissziós norma Euro 6d temp

Maximális teljesítmény, LE (kW) 457 (336)

Nyomaték, Nm 825

CO2- kibocsátás (g/km)øø (elektromos motorral) 71

Üzemanyagtípus Benzinüzemű

Sebességváltó 10-fokozatú A10R80-MHT
hibrid sebességváltó

Meghajtás 4x4 intelligens
összkerékhajtás

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 kmøø

Általános (elektromos motorral) 3,1

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 230

0–100 km/h (mp) 6,0

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg (kg)# 2466

Függőleges terhelési határérték (kg) 100

Jármű bruttó tömege (kg) 3160

Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg) 5660

Max. vontatható tömeg (fékezett) (8%*) (kg) 2500

Max. vontatható tömeg (fékezett) (12%*) (kg) 2500

Max. vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 750
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2274 l

330 l

2 üléses, tetőig megpakolva,
mini pótkerékkel

7 üléses, tetőig
megpakolva

5 ajtós

www

Teljes hosszúság (mm) 5049

Teljes szélesség külső tükrökkel (mm) 2285

Teljes szélesség külső tükrök nélkül (mm) 2004

Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) 2107

Teljes magasság (max.) (tetősínekkel) (mm) 1778

Minimum távolság a kerékjárati ívek között (a csomagtérben) (mm) 1222

Fordulókör – Szegélytől szegélyig (m) 12,6

Csomagtér befogadóképessége (liter)‡

7 üléses konfiguráció (kalaptartóig pakolva, mini acél pókerékkel) 7 üléssel 240

7 üléses konfiguráció (teljesen terhelt állapotban) 330

5 üléses konfiguráció (kalaptartóig pakolva, mini acél pókerékkel) 5 üléssel 635

5 üléses konfiguráció (teljesen terhelt állapotban) 1137

2 üléses mód (a tetőig megpakolva) (mini acél pótkerékkel) 2274

Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)

Benzinüzemű 68,4

Akkumulátor kapacitás (kWh)

Üzembe helyezett akkumulátor 13,6

Felhasználható elektromos energia 10,3

Akkumulátor töltési ideje (óra, perc) 4:23
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Az összes funkció és specifikáció (a nyomtatott
prospektusban nem szerepel)
Az összes funkció és specifikáció megtekintéséhez töltse
le a digitális prospektust vagy olvassa el az interaktív
változatot. Ezeket a www.ford.hu webhelyről vagy QR-kód
beolvasásával töltheti le.

Megjegyzés A terhelhetőség függ a súlytól és a súly
elosztásától.

Méretek

‡Az ISO 3832 szabvány szerint mérve, beleértve az 51 literes padló alatti területet és a 4 literes oldalsó tárolórekeszt is. A méretek a választott modelltől és
a felszereltségtől függően eltérhetnek.   
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Szélesség: 2004 mm
Szélesség (tükrökkel): 2285 mm

Hossz: 5049 mm
Hossz (rendszámtartóval) 5062 mm

M
ag

as
sá

g:
 17

78
 m

m

FORD EXPLORER Méretek

ba0e9734ab7c470cca98192b8c927f31-d668c70b9b814ab79bcf45118aae0b40-00000_book.indb   45 15/10/2020   10:14:21



Alap
karosszériafényezés

Metálfényezés* Fashion metál karosszériafényezés
(színezett átlátszó)*

Prémium
metálfényezés
(háromrétegű)*
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ST-Line
Üléspárna: Salerno bőr, Mikro perforált, Ebony színben,

piros díszítő varrással –

Platinum
Üléspárna: Prémium bőr, Triangle Diamond perforált, Ebony színben,

Brunello díszítő varrással   – –
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Lehetőségek a kárpit és a karosszéria színe tekintetében

*a Metálfényezés és prémium metálfényezések feláras extrák.

Alapfényezés

Választható, feláras extrák
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Keréktárcsák

Könnyűfém – 20"-os keréktárcsák fekete dizájnelemekkel, 255/55 R20 abroncsokkal szerelve –

Könnyűfém – 2020"-os, polírozott felületű keréktárcsák 255/55 R20 abroncsokkal szerelve –

Abroncsnyomás-érzékelő rendszer

Pótkerék – mini, 165/70 R18-as gumival
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Stílus és megjelenés

Alapfelszereltség
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Dizájnelemek

Fekete ST-Line hűtőrács –

Egyedi matt alumínium hűtőrács –

Aktív hűtőrács lamellák

Első és hátsó lökhárító – Karosszéria színével egyező, fekete alsó védőlemezzel

Kétoldali dupla kipufogóvég – döntött, krómozott véggel

Elektromos, kézhasználat nélküli csomagtérajtó-működtetés, fekete díszítéssel –

Elektromos, kézhasználat nélküli csomagtérajtó-működtetés, matt alumínium díszítéssel –

Ajtókilincsek – Karosszéria színével egyező, fekete díszítéssel –

Ajtókilincsek – Karosszéria színével egyező, matt alumínium díszítéssel –

Ajtóborítás – fekete díszítéssel –

Ajtóborítás – matt alumínium díszítéssel –

Fűthető első szélvédő

Hangszigetelő, laminált ablaküvegek az első sorban, elektromos ablakemelővel, kényelmi funkcióval

Hátsó ablakok – Sötétített üveg, elektromos ablakemelővel, kényelmi funkcióval

Elektromos, kétpaneles napfénytető

Tetősín fekete rudakkal –

Tetősín matt alumínium rudakkal –

Alumínium belső küszöbborítás elöl és hátul ST-Line felirattal –

Megvilágított alumínium küszöbborítás elöl, hátul világítás nélkül –

Explorer embléma a motorháztető első élén –

ST-Line embléma az első sárvédőkön –
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Stílus és megjelenés
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Vezetéstámogató funkcióks

Tolató asszisztens

Aktív ki-/beparkolást segítő automatika

360 fokos kamerarendszer

Intelligens Sebesség Asszisztens – Adaptív sebességtartó automatikával, Stop & Go funkcióval, Sávközép-tartó automatikával, Beállítható sebességhatárolóval és Táblafelismerő rendszerrel

Sávtartó automatika

Holttérfigyelő rendszer

eCall vészhívó gomb ütközés utáni figyelmeztető rendszerrel

Visszagurulásgátló

Külső világítás
Fényszórók – standard első fényszóróház - LED nappali menetfény, automatikus fényszóró magasságállítással, látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérléssel (ki/be) és automatikus távolsági fényszóró

vezérléssel –

Fényszórók – sötétített első fényszóróház - LED nappali menetfény, automatikus fényszóró magasságállítással, látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérléssel (ki/be) és automatikus távolsági fényszóró
vezérléssel –

LED első ködfényszórók

LED hátsó világítás

Hátsó ködlámpák
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Alapfelszereltség

Vezetési élmény
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Belső kényelem

Műszeregység díszítése – „Hexa Cut” alumínium –

Műszeregység díszítése – Valódi fa berakás –

Ajtóbetét – Salerno vinil Ebony színben –

Ajtóbetét – Valódi bőr Ebony színben –

Középkonzol kartámasz – Salerno vinil Ebony színben –

Középkonzol kartámasz – Valódi bőr Ebony színben –

Szőnyeg – fekete, piros varrással –

Szőnyeg – fekete, Brunello varrással –

Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján

Napellenzők megvilágított tükörrel

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
Prémium Technológia csomag – AM/FM kétsávos rádió, DAB (Digital Audio Brodcasting), MP3, 10,1"-os TFT LCD érintőképernyő a középkonzolon, 14 hangszórós B&O hangrendszer sebességfüggő hangerőszabályozással,

Ford SYNC 3, 2 db USB csatlakozó, Bluetooth kihangosító rendszer, vezetéknélküli töltőfelület, FordPass Connect beépített modem

Klímaberendezés

Automata háromzónás klímaberendezés pollen/szén-szűrővel, hátsó levegőszabályozással

Belső világítás

Belső hangulatfény

Első térképolvasó lámpák a felső konzolon

Megvilágított, zárható kesztyűtartó
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Komfort és kényelem
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Ülések

Ülések az első sorban – klimatizált, fűtött és hűtött

Perforált bőrkárpit piros varrással, 10 irányban elektronikusan állítható memóriás vezetőüléssel, 8 irányban elektromosan állítható utasüléssel, elektromosan állítható deréktámasszal az első üléseken –

Perforált bőrkárpit dekorvarrással, Platinum felirattal az első ülések háttámláján, 10 irányban elektronikusan állítható memóriás vezetőüléssel, 8 irányban elektromosan állítható utasüléssel, elektromosan állítható
deréktámasszal az első üléseken, Platinum felirattal az első ülések háttámláján –

Fűthető, elektromosan előre dönthető második sori ülések

Ülések a harmadik sorban – nyomógombbal automatikusan le- és felhajtható

Műszerek és kezelőszervek

Műszeregység – 12,3"-os színes LCD, digitális gombokkal

Kormányoszlop – elektromosan 4 irányban állítható, memória funkcióval

Bőrbevonatú kormánykerék – fűthető, sportos stílusú, piros díszítő varrással, kormányra szerelt sebességváltó kapcsolókkal –

Bőrbevonatú kormánykerék – fűthető, kormányra szerelt sebességváltó kapcsolókkal –

Oldalsó visszapillantó tükrök – fűthető, elektromosan állítható és behajtható automata behajtás funkcióval, tükörházba integrált kilépővilágítással, beépített LED irányjelzők, memória funkcióval, fekete tükörborítással

Ablaktörlők – állítható fokozatú esőérzékelős első ablaktörlő

Elektromos első és hátsó ablakemelők kényelmi funkcióval

Technológia

Belső visszapillantó tükör – Automatikusan elsötétülő (elektrokromatikus)

MyKey – pótkulcs egyedileg programozható funkciókkal
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Alapfelszereltség

Komfort és kényelem
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Biztonság

Ütközésmegelőző rendszer – Gyalogos felismeréssel

Baleset utáni figyelemfelhívó rendszer

Elektromos rögzítőfék

Vezető- és utasoldali légzsákok és oldallégzsákok

Függönylégzsák az utastér teljes hosszában borulásérzékelővel

Advance Trac® RSC® borulásgátló rendszer

Ütközés utáni fékezés

Utánfutó stabilizátor

ISOFIX rendszer a második sor külső ülésein és a harmadik sor üléseinu

Biztonság

Riasztóberendezés

Ford Easy-Fuel – tanksapka nélküli üzemanyag-feltöltés

Távirányítós központi zár – Gyerekzár a hátsó ajtókon

Kulcsnélküli ajtónyitó- és indítórendszer

Fékek

Oldalszél stabilizáló

Visszagurulásgátló (HSA)

Lejtmenet asszisztens (HDC)
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Biztonság és védelem

uMegjegyzés: ha a Ford jármű működőképes első utaslégszákkal van felszerelve, gyermekek nem szállíthatók az első utasülésre menetiránynak háttal rögzített gyermekülésben! A gyermekek számára a
legbiztonságosabb a hátsó ülésre megfelelően beszerelt gyermekülés.
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Szőnyeg és kárpit

Fekete szőnyegek piros díszvarrással elöl és hátul –

Fekete szőnyegek Platinum felirattal és dekorvarrással elöl és hátul –

Alváz

Vonóhorog előkészítés

Elektromos rendszerek

230 V-os csatlakozó a középkonzolon

Indukciós vezeték nélküli töltőfelület

12 V-os csatlakozók – 5 db

USB csatlakozó – 2 db

Raktér

Csomagtérroló

Csomagtér rendszerező

Műszerek és kezelőszervek

Elektromos, kéz nélküli működtetésű csomagtérajtó
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Alapfelszereltség

Praktikus kellékek
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Egyszerű és megfizethető gépkocsifenntartás

A nyugalom garantált

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

FORD BlueService

Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket!

Válassza a kiterjesztett extra garancia
gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit:

FORD PROTECT EXTRA
GARANCIA

Használja ki a Ford
szolgáltatások előnyeit,
és hozza ki az autójából a
legtöbbet.

• Ingyenes Országúti segítségnyújtás
Európában

• Ford Vonal
• Átlátható és egységes árazás
• Garantált csereautó szolgáltatás

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

meghosszabbodik
• Emeli gépjárműve értékét eladásnál

*A Ford Protect szervizcsomag időtartama az újgépkocsi-garancia első napjával
indul (ez általában a forgalomba helyezés napja). A szerződés időtartama és a
becsült futásteljesítmény határozza meg a szervizesemények számát a Ford Protect
szervizcsomag esetében.

FORD PROTECT
szervizcsomagok
Nagyobb védelem, kevesebb aggodalom

Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Protect 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.
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FORD EXPLORER Következő lépések

Látogasson el Ford márkakereskedőjéhez, és vegyen részt az új Ford
Explorer tesztvezetésén. Keresse meg az Önhöz legközelebbi
márkakereskedőt: www.ford.com/SBE/DealerLocator

Pontos specifikációinak megfelelően összeállíthatja és beárazhatja
Ford Explorerét, és meg is nézheti, hogyan fest a www.ford.hu
weboldalon.

Próbálja ki! Állítsa össze!

Finanszírozás Legyen az Öné!

FordPass

Elérhetőség
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.

Attól kezdve, hogy elindult új autójával, egész úton Önnel
leszünk. A Ford Assistance országúti segélyszolgálat
kifejezetten az Ön biztonságérzetének növelése
érdekében került kidolgozásra. A program segítséget
nyújt az autózás közbeni szükséghelyzetekben Európa-
szerte. Minden Ford jármű esetén rendelkezésre áll a
forgalombahelyezés első napjától kezdve az első
esedékes szervizig. Minden alkalommal amikor Ön
Fordját hivatalos Ford márkaszervizben szervizelteti,
meghosszabbíthatja a Ford Assistance szolgáltatást a
következő esedékes szervizig.

Ford Vonal: 06-1-7777-555

Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com

A FordPass egy olyan új applikáció, ami arra fogja
ösztönözni, hogy újragondolja korábbi közlekedési
szokásait. Megtalálja Önnek a közeli parkolóhelyeket,
járművel kapcsolatos, pénzügyi és márkakereskedői
információkkal látja el, valamint többféle hasznos
útmutatóval segíti elő a vezetést.

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: (70) 431 6781 
E-mail : fordberlet@aldautomotive.com
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Garancia

Alapfelszereltség

Választható, felár ellenében

*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.
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2+3 év/150 000 km* Ford Extra Garancia

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

2+3 év/250 000 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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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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www.ford.hu
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