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Mustang EcoBoost Fastback in Lucid Red getinte
clear coat metallic carrosseriekleur (optie) met 19"
5 V-spaaks lichtmetalen design-velgen met
machinale bewerkte afwerking, gelakt in laagglans
zwart.

VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.
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Mustang GT Convertible in Velocity Blue metallic
carrosseriekleur (optie) met 19" 5x2-spaaks design-
velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster Nickel
(GT-optie leverbaar in Custom Pack 3 en 4).
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Ontketend
Hoe je er ook naar kijkt, het is overduidelijk een Ford Mustang. Met zijn
gestroomlijnde gespierde lijnen, gevanceerdere technologie en
opwindende prestaties is de Ford Mustang meer dan alleen maar een
sportwagen. Hij belichaamt het hart en de ziel van Ford.
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Vanuit welke hoek je hem ook bekijkt, de Mustang maakt een
krachtige indruk. Aan de voorkant vindt je een aggressieve grille en een
frontsplitter die speciaal ontworpen is ter verbetering van de
rijeigenschappen en een gunstiger brandstofverbruik. De
ventilatieopeningen in de motorkap vormen niet alleen een blikvanger,
maar zorgen er tevens voor dat de motor koel en stil blijft draaien,
zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. En niemand zal
de opvallende led-koplampen over het hoofd zien met hun
herkenbare eigen stijl.

Mustang55 Fastback in Twister Orange premium effen carrosseriekleur (optie)
met 19" 5 V-spaaks lichtmetalen design-velgen in hoogglans zwart met machinaal
bewerkte afwerking.
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Uitgesproken
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Mustang BULLITT limited edition

De sensationele Ford Mustang BULLITT limited edition is speciaal ontworpen om de 50e verjaardag van de iconische film “Bullitt”, met een van de stoerste
autoachtervolgingen ooit, te vieren. Aangedreven door een opnieuw afgestemde 5.0L V8 motor en afgewerkt in klassiek Dark Highland Green of Shadow
Black brengt hij de schermlegende weer tot leven met nieuwe niveaus van vermogen en nauwkeurigheid.

Iconisch

Mustang BULLITT Fastback in Dark Highland Green metallic carrosseriekleur (optie) met 19" 5-spaaks
lichtmetalen velgen in "BULLITT" thema, afgewerkt met hoogglans zwarte lak.
BULLITT en alle bijbehorende personages en elementen © en ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s18).
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Wat de Mustang zo onderscheidend maakt, is
het pure genot van een vormgeving die sterk
verschilt van de rest. Van de agressieve
gestroomlijnde voorzijde, met zijn lager
ontworpen motorkap, tot de brede schouders
achter straalt de coole, klassieke vorm pure
emotie uit.

Ondersch-
eidend

Mustang EcoBoost Fastback in Lucid Red getinte clear
coat metallic carrosseriekleur (optie) met 19" 5 V-spaaks
lichtmetalen design-velgen met machinale bewerkte
afwerking, gelakt in laagglans zwart.

Aerodynamica
De Mustang is als eerste Ford uitgerust met zgn.
aerocurtains aan de voorzijde, die de rijlucht over de
voorwielen geleiden. Aan de achterkant geleidt de taps
toelopende carrosserie lucht effectief over de
achterzijde van de auto om de luchtweerstand verder te
verminderen.
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Geïnspireerd design
Geïnspireerd door het design van vliegtuigcockpits biedt de
Ford Mustang je een ongekende rijervaring. Belangrijke
bedieningsorganen zijn perfect binnen handbereik vna de
bestuurder gepositioneerd, waarbij elk element speciaal
ontworpen is voor een verfijnde, voelbare en prettige
ervaring.

01 Centrale luchtroosters op gezichtshoogte met
kenmerkend Mustang design voor een efficiënte en
stijlvolle luchttoevoer.

02 Sportief gestyld, met leder bekleed 3-spaaks
stuurwiel met het iconische Mustang logo voor perfect
houvast.

Voelbaar
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Overduidelijk Mustang
Van het symmetrische gestylde dashboard tot de
traditionele tuimelschakelaars en de comfortabel in de hand
liggende, sportieve versnellingspook, dit interieur is
overduidelijk Mustang.

03 Tuimelschakelaars in vliegtuigstijl voor de bediening
van een reeks functies, waaronder selecteerbare
rijfuncties voor het activeren van voorgedefinieere
aandrijflijn- en chassiskalibraties, en een selecteerbare
elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) met drie
instellingen voor het kiezen van de gewenste besturing.

04 Met leder beklede versnellingspook, perfect geplaatst
voor korte, sportieve schakelbewegingen.
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Met zijn slanke silhouet heeft de Mustang de
sportieve uitstraling van een klassieke fastback.
Krachtige lijnen op de flanken met brede
schouders, opvallende heupen en een
aflopende daklijn zorgen voor een krachtige
muscle-car look. De Mustang verandert onze
manier van kijken. Het is een verschijning die je
niet kunt negeren.

Verleidelijk
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Authentiek
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Mustang GT Convertible in Twister Orange premium effen carrosseriekleur (optie) met 19"
5x2-spaaks design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster Nickel (GT-optie leverbaar in
Custom Pack 3 en 4).
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Vrijgevochten.
Geniet van de wind in je haar met de fascinerende Mustang
Convertible. Hij is van meet af aan als cabriolet ontworpen en
biedt dezelfde prestaties en uitstraling als de Fastback; met de
mogelijkheid om open te rijden als ultieme toegift.
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Gedenkwaardig
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Je kunt je zelfbewuster dan ooit voelen achter het stuur van de
Mustang. Naast zijn krachtige remsysteem, met Brembo®

remklauwen met zes remzuigers op de GT modellen, profiteert de
Mustang van een scala veiligheidstechnieken en
assistentiesystemen voor de bestuurder.

Pre-Collision Assist

Hij scant de weg vóór je op bewegende objecten en voetgangers,
zelfs 's nachts,  en is ontworpen om je te waarschuwen als een
botsing dreigt. Als je niet reageert, begint de auto automatisch te
remmen om je te helpen vaart te verminderen. (standaard)

Distance Alert

Geeft de afstand weer tot de voorkant van het voertuig en
waarschuwt je als je te dichtbij komt. (standaard)

Lane-Keeping System

Waarschuwt je als je per ongeluk van rijstrook wisselt op een weg
met meerdere rijstroken en kan je veilig terugloodsen naar de
juiste rijstrook. (standaard)

Driver Alert

Monitort je rijgedrag en geeft  je een waarschuwing als het
vermoeidheidsverschijnselen bespeurt bij de bestuurder.
(standaard)

Zelfbewust
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Hoewel de Mustang altijd al een unieke
sportwagen was, bereikt de rijervaring nu
nieuwe hoogten. Het speciaal ontwikkelde
onderstel met volledig onafhankelijke
wielophanging is zodanig ontworpen dat dit de
meest wendbare Mustang ooit is.

Limited-slipdifferentieel

Het limited-slipdifferentieel van de Mustang is
perfect geschikt voor een sportwagen met
achterwielaandrijving. Zodra een wiel begint te
slippen, wordt het motorkoppel automatisch
naar het andere wiel geleid. Dit zorgt voor een
aanzienlijke verbetering van de tractie en de
wendbaarheid tijdens accelereren uit een bocht
of op glad wegdek. (standaard)

Selecteerbare rijfuncties

De Mustang is ook voorzien van elektronische
onderstelkalibratie. Vier door de bestuurder te
kiezen functies – Normal, Sport, Track en
Snow/Wet – bepalen de gaskleprespons, de
schakelpunten (op modellen met
automatische transmissie), de benodigde
stuurkracht en de kalibratie van de
stabiliteitscontrole passend bij verschillende
rijomstandigheden. (standaard)

Rev-matching

De handgeschakelde 6-versnellingsbak van de
Mustang GT is nu leverbaar met rev-matching.
Deze functie is ontworpen om de rijervaring te
verbeteren door de gaskleppositie op de
wielsnelheid af te stemmen voor soepele
schakelingen, met name bij het terugschakelen.
De functie kan in Track Apps worden in-/
uitgeschakeld. (standaard op GT met
handgeschakelde versnellingsbak)

MagneRide® Damping System

Voor de optimale rijervaring is de Mustang nu
leverbaar met het MagneRide® Damping
System. Het systeem monitort zichzelf en past
zich duizenden keren per seconde aan om
uitzonderlijke stabiliteit-, comfort- en
controleniveaus te realiseren Er zijn vier
instellingen beschikbaar – Normal, Sport, Track
en Drag – zodat u de rijeigenschappen kunt
aanpassen aan de wegomstandigheden en aan
de rijstijl. (optie)

Electronic Stability Control (ESC)

ESC werd ontworpen om over- en onderstuur
te compenseren, ontdekt plotselinge
veranderingen in het stuur-, rem- en
voertuiggedrag en past de snelheid van
afzonderlijke wielen aan om je te helpen de
auto op koers te houden. (standaard)

Atletisch
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De 2.3L Ford EcoBoost motor werd ontworpen op basis van state-of-the-art technologie en biedt de
perfecte balans tussen dynamische prestaties en moeiteloze efficiëntie. Een hoogwaardig direct
injectiesysteem zorgt voor een precieze brandstoftoevoer, terwijl de twin-scroll turbocompressor een
vermogen van 290 pk (213 kW) levert, en een onmiddellijke gaskleprespons.

Efficiënt

Twin-scroll turbocompressor

De 2.3L Ford EcoBoost is de eerste Ford
motor die gebruik maakt van een
twin-scroll  met lage massatraagheid.
Samen met het geïntegreerde
uitlaatspruitstuk, dat pulsenergie naar
de turbine maximaliseert, is het
resultaat grotere responsiviteit voor
snellere inhaalmanoeuvres, lagere
emissiewaarden en zuiniger
brandstofverbruik.

2.3L EcoBoost benzinemotor

Met zijn speciaal ontworpen 2.3L EcoBoost
motor verlangt de Mustang naar rijplezier, en
niet naar brandstof. Deze krachtige nieuwe
viercilinder combineert een twin-scroll
turbocompressor met lage massatraagheid,
ultraprecisie directe injectie en Twin
independent-Variable Cam Timing (Ti-VCT)
voor lage brandstofverbruik- en
emissiewaarden, en maximale dynamische
prestaties.

5.0L V8 benzinemotor

De krachtige 5.0L V8 motor van de GT biedt
prestaties van epische proporties, met een
adembenemend vermogen van minimaal 440
pk (323 kW) en een ongekend krachtig koppel
van 529 Nm. De verbeterde 5.0L V8 motor van
de Mustang BULLITT levert een vermogen van
minstens 460 pk (338 kW).

De cijfers zijn indrukwekkend, maar ze zijn
ontoereikend om het grenzeloze vermogen en
de enorme souplesse van deze motor te
kunnen beschrijven. Of het onderscheidende
diepe motorgeluid dat de  ultieme soundtrack
bij elke rit vormt.

Mustang powered by FORD EcoBoost
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Geavanceerd denken
De Mustang maakt elke rit veiliger en meer ontspannen. De
Pony projectielampen verlichten de grond met het iconische
Mustang logo op de grond wanneer de portieren geopend
worden. Adaptive Cruise Control houdt automatisch de
gewenste afstand tot de voorliggende auto aan, zelfs als die
langzamer gaat rijden (optie).

01 Trottoirverlichting met Pony projectielampen die u
welkom aan boord heten door het onmiskenbare
Mustang logo op de grond te projecteren wanneer de
portieren geopend worden. (standaard)

02 Adaptive Cruise Control houdt automatisch de
gewenste afstand tot het voertuig vóór je aan. Indien de
sensoren merken dat je voorganger vertraagt, past de
auto automatisch zijn snelheid hierop aan. Wanneer het
verkeer weer doorstroomt, accelereert de auto opnieuw
naar de vooraf ingestelde snelheid. (optie)

Slim
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Extra plezier
De slimme details van de Mustang maken de rijervaring nog
specialer. Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie is
bedoeld om te waarschuwen voor een mogelijke botsing
met een voertuig of voetganger vóór je en kan de remmen
bedienen als je niet reageert. Terwijl het krachtige B&O
Sound System zorgt voor de optimale muziekbeleving in de
auto (optie).

03 Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie scant
de weg vóór je op bewegende objecten en voetgangers,
zelfs 's nachts, en is ontworpen om je te waarschuwen
als een botsing dreigt. Als je niet reageert, begint de
auto automatisch te remmen om je te helpen vaart te
verminderen. (standaard)

04 B&O Sound System, de ideale partner voor je nieuwe
Mustang. Unieke Bang & Olufsen luidsprekervormen
maken de gedistingeerde styling van de auto perfect af,
terwijl het geavanceerde, specifiek op het model
afgestemde geluid de ervaring van elke reis naar een
hoger plan tilt, en je in staat stelt je muziek opnieuw te
ontdekken op de manier zoals dat volgens de artiest
moest worden gehoord. (optie)
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Ford SYNC 3

Het Ford SYNC 3 infotainmentsysteem integreert naadloos met je
smartphone, zodat je over alles de controle hebt, van telefoongesprekken
en sms’jes tot muziek en satellietnavigatie - allemaal via het 8 inch
touchscreen of door middel van opmerkelijk eenvoudige
spraakcommando’s. (standaard)

AppLink, Apple CarPlay en Android Auto

Houd de controle over SYNC-compatibele apps met AppLink, terwijl Apple
CarPlay en Android Auto ervoor zorgen dat je door de HMI van je
smartphone kunt navigeren via het SYNC home scherm, alsof het je
smartphone is.

Digitaal lcd-dashboard

Het geheel digitale dashboard van de Mustang laat je precies aanpassen
wat je wilt zien terwijl je onderweg bent. Kies uit drie modi – Normal, Sport
en Track – om de informatie die wordt weergegeven persoonlijk te maken,
tot en met de kleur van je meters. (standaard)

Mustang MyMode

Hiermee kun je je favoriete rij-instellingen opslaan, inclusief de
ophangings- en stuurvoorkeuren.

Moeiteloze connectiviteit

Nu kunnen jij en je Ford naadloos verbonden blijven, waar je je ook bevindt.
Het FordPass Connect-modem en de FordPass-app bieden samen
namelijk een hele reeks aan voorzieningen, ontworpen om elke rit
makkelijker te maken.

Verbonden

*FordPass Connect is een extra optie. Het boordmodem zal worden aangesloten op het moment van levering. Je kunt ervoor kiezen bepaalde data al dan niet te delen. De technologie zal in 2019 beschikbaar worden gesteld in geselecteerde landen en de
resterende landen zullen in 2020 volgen. Het gebruik van FordPass Connect is de eerste twee jaar gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
**Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar vanaf de datum van eerste registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
***De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis trial met draadloze gegevens, die op het moment van activering bij Vodafone begint en na 3 maanden stopt of wanneer er 3 GB aan data is gebruikt (wat het eerst voorkomt). Hierna is er een
databundel van Vodafone vereist. Raadpleeg de Vodafone-website voor meer informatie over beschikbare datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto in 2019 over de juiste hardware te
beschikken en is er een dataplan vereist. Dekking van de gegevens en service is niet overal beschikbaar en er zijn misschien voorwaarden uit je dataplan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens.

FordPass Connect

FordPass Connect* helpt je een hoop tijd en gedoe te besparen en geeft je
daarnaast een gerust gevoel.

■ Live Traffic** voorziet je SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele
verkeersinformatie. De technologie past uw aanbevolen route
vervolgens aan op basis van de verkeersomstandigheden en zorgt
ervoor dat je meer ontspannen en op tijd op je bestemming aankomt

■ Wi-Fi aan boord*** – ontvang tot 4G Wi-Fi voor maximaal tien
apparaten, zodat jij en je passagiers van dezelfde connectiviteit kunnen
genieten als thuis

FordPass App

FordPass App biedt nog meer mogelijkheden indien je je smartphone
hieraan paart via de FordPass-app, zodat je toegang tot een groot aantal
functies krijgt.

■ Gebruik je telefoon om te controleren of je auto vergrendeld is of om
iemand toegang tot je auto te verlenen terwijl je ergens anders bent

■ Bewaak je brandstofpeil, de kilometerstand en de bandenspanning,
allemaal met behulp van je telefoon

■ Vind de weg terug naar je geparkeerde auto op een kaart
■ Ontvang meer dan 150 waarschuwingssignalen over de staat van je auto

via je smartphone
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Lucid Red
Metallic carrosseriekleur (getinte clear
coat)*

Race Red
Effen carrosseriekleur*

Twister Orange
Premium effen carrosseriekleur*

Dark Highland GreenØ

Metallic carrosseriekleur*

Grabber Lime
Premium effen carrosseriekleur*

*Tegen meerprijs.
ØUitsluitend leverbaar op de Mustang BULLITT.
N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van
carrosseriekleuren en geven niet de betreffende specificatie of
productbeschikbaarheid in bepaalde markten weer. Kleuren en bekledingen in
deze brochure kunnen - als gevolg van beperkingen van het gebruikte
drukprocedé - van de werkelijke kleuren afwijken.

Kleur bekennen
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Kona Blue
Metallic carrosseriekleur*

Iconic Silver
Metallic carrosseriekleur*

Shadow Black
Premium metallic carrosseriekleur*

Magnetic
Metallic carrosseriekleur*

Oxford White
Effen carrosseriekleur

Velocity Blue
Metallic carrosseriekleur*

N.B.: Raadpleeg de digitale brochure voor de beschikbaarheid van een
optionele set over het dak doorlopende strepen en een zwart, contrastkleurig
dak. Zie pagina 42 voor meer informatie.
N.B.: De Ford Mustang wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation
Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie.
Afhankelijk van algemene voorwaarden.
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Inzetstuk Alcantara – Mini Perf over Silver Scrim in Ebony
Kussen Salerno leder in Ebony

Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in Ebony
Kussen Salerno leder in Ebony

Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in Ceramic
Kussen Salerno leder in Ceramic

Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in Russet
Kussen Salerno leder in Russet

Het interieur van de Mustang vormt het summum van Ford's vakmanschap en design. Kies uit een reeks
van bekledingsopties, inclusief premium leder in een reeks aantrekkelijke kleurstellingen met
contraststiksel.

Custom Upgrade Packs

Elk Mustang Custom Upgrade Pack bevat een luxe, zacht aanvoelende dashboard-'wenkbrauw',
beklede deurportieren, centrale armsteunen en console, alle met contraststiksel. Daarnaast bevat elk
pakket een bijgewerkt dashboard-appliqué en deluxe vloermatten (optie)

Neem plaats

N.B.: Verwarmings-/koelfunctie is niet leverbaar op Recaro stoelen.
1)Raadpleeg de digitale brochure voor de inhoud van EU Custom Pack 2-4. Zie pagina 42 voor meer informatie.
2)Raadpleeg de digitale brochure voor de inhoud van het Carbon Fibre en Alcantara Trim Pack. Zie pagina 42 voor meer informatie.

Salerno lederen stoelbekleding (standaard)

Alcantara stoelbekleding (onderdeel van
Carbon Fibre en Alcantara Pack2))
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Inzetstuk Bent-bar met Enhanced Mini Perf over Luxury
Grain leder in Ebony met Blue Crust
Kussen Lux Grain vinyl in Ebony met Grabber Blue stiksel

Inzetstuk Bent-bar met Enhanced Mini Perf over Luxury
Grain leder in Showstopper Red
Kussen Lux Grain vinyl in Showstopper Red

(Recaro) Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in Ebony
met Metal Grey contraststiksel
(Recaro) Kussen Salerno leder in Ebony

Inzetstuk Bent-bar met Enhanced Mini Perf over Luxury
Grain leder in Ebony
Kussen Lux Grain vinyl in Ebony met Metal Grey stiksel

(Recaro) Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in Ebony
met Blue Crust en Grabber Blue contraststiksel
(Recaro) Kussen Salerno leder in Ebony

(Recaro) Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in
Showstopper Red
(Recaro) Kussen Salerno leder in Showstopper Red

Premium Luxury Grain lederen stoelbekleding (onderdeel van Custom Pack 2-41))

Recaro sportstoelbekleding
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Inzetstuk Mini Perf over Salerno leder in Ebony met
Feature Green contraststiksel
Kussen Salerno leder in Ebony

Inzetstuk Register Enhanced Mini Perf met Gradation
Plow-Through over Luxury Grain leder in Ebony
Kussen Lux Grain vinyl in Ebony met Feature Green stiksel

Het exclusieve interieur vult op perfecte wijze de compromisloze, sportieve rijervaring van de Mustang
BULLITT aan. Details zijn onder meer het unieke stiksel met groene accenten, een verwarmbaar lederen
stuurwiel met BULLITT logo, ‘Spindrift’ dashboard-appliqué, BULLITT dorpellijsten en een iconische
witte versnellingspookknop.

BULLITT interieur

N.B.: Verwarmings-/koelfunctie is niet leverbaar op Recaro stoelen.

BULLITT (rechts)
Het interieur van de BULLITT kan niet worden
verward met dat van andere Mustangs. Door de
combinatie van designelementen uit de originele
1968 Mustang en technologie uit de 21e eeuw is
deze cockpit gemaakt voor opwinding.

BULLITT BULLITT Recaro
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Kleuren en bekledingen
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Disponibile

Optional a costo aggiuntivo

Disponibile come parte di un pacchetto opzionale

Kleuren en bekledingen
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19" x 9" (vóór) en 19" x 9.5" (achter) 5-spaaks
lichtmetalen velgen in "BULLITT" thema, afgewerkt
met hoogglans zwarte lak.
Voorzien van 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(standaard op de BULLITT)

19" x 9" (vóór) en 19" x 9.5" (achter) 5 V-spaaks
lichtmetalen design-velgen in hoogglans zwart met
machinaal bewerkte afwerking
Voorzien van 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(standaard op de Mustang55)

19" x 9" (vóór) en 19" x 9.5" (achter) 10 Y-spaaks
lichtmetalen design-velgen met machinale bewerkte
afwerking, gelakt in hoogglans zwart
Voorzien van 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(standaard op de GT)

19" x 9" (vóór) en 19" x 9.5" (achter) 5x2-spaaks
design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster
Nickel
Voorzien van 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(GT-optie leverbaar in Custom Pack 3 en 4)

19" x 9" 5 V-spaaks lichtmetalen design-velgen met
machinale bewerkte afwerking, gelakt in laagglans
zwart
Voorzien van 255/40 voor- en achterbanden.
(standaard op de EcoBoost)

Overduidelijk Mustang

Vul de verbluffende stijl van je nieuwe Mustang
aan met een set prachtig ontworpen lichtmetalen
velgen. Door de ideale combinatie van kracht en
laag gewicht zien ze er niet alleen geweldig uit, ze
helpen ook nog eens het onafgeveerde gewicht te
verminderen voor eeb beter en verfijnder rijgedrag.

Lichtmetalen
velgen
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Achterspoiler
Vul de sportieve contouren van je
auto aan met een achterspoiler,
gemaakt en ontworpen voor
perfecte aansluiting op de
achterkant van de Mustang.
(accessoire)

Vloermatten
Luxe vloermatten met Pony-logo
zijn perfect op maat gemaakt en
bieden bescherming tegen vuil en
vocht. De bestuurdersmat is stevig
rechtstreeks bevestigd aan de vloer
van het voertuig om slippen te
helpen voorkomen. (accessoire)

Gasveer
Motorkap
De set met het
motorkaphefmechanisme helpt bij
het openen van de motorkap en
houdt de motorkap stevig in de
geopende stand. Gemaakt van
lichtgewicht staal en aluminum,
afgewerkt met een duurzame
zwarte poedercoating. (accessoire)

Beschermhoes
Volledige voertuighoezen voor de
Fastback en de Convertible als
bescherming tegen de elementen,
voor gebruik buiten en binnen. Met
Pony-logo voorop en Mustang-
naamplaat achterop. (accessoire)

Ga naar www.ford-accessories.com
Ga naar www.fordlifestylecollection.com

Accessoires
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Windstop
Dit windscherm, met een afdruk van
het iconische Pony-logo, vermindert
windgeruis en turbulentie, ongeacht
de snelheid, zodat je meer van je rit
kunt genieten. (accessoire)

Bagagemat
Duurzame bagagemat, ontworpen
om de bagageruimte schoon en
netjes te houden. Ideaal voor het
vervoeren van natte of vuile
voorwerpen. (accessoire)

PRESTATIES.
ZONDER COM-

PROMISSEN
Ontworpen en ontwikkeld voor je Mustang.

Personaliseer vrijwel elk aspect van je Ford met
onze exclusieve reeks Ford Performance Parts

- van versnellingspookknoppen en race-strepen
tot schroefsets. Onze producten zijn zonder

compromissen ontworpen, vervaardigd en
ontwikkeld, en dragen het Ford Performance Seal of

Approval.

Schroefset. Roestvrijstalen voordempers voorzien van
veren met poedercoating in Ford Performance Blue.

Volledig voorgemonteerde en vooringestelde set. Met
instelbare verlaging en veerweg. (accessoire)

Verkort schakelsysteem. Reduceert de schakelbeweging
met ongeveer 19% ten opzichte van de oorspronkelijke

schakelbeweging. (accessoire)

Veerpootbrug. Gemaakt van sterk aluminium. (accessoire)
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Motoren

Je prestaties meten
Aan welke motor je ook de voorkeur geeft, er zijn
geen verkeerde keuzes bij de Mustang. Modellen
met de EcoBoost bieden een combinatie van
hoge prestaties en een laag brandstofverbruik. En
voor nog meer vermogen, levert de V8 van de
Mustang GT met zijn grote toerentalbereik
minimaal 440 pk (323 kW) en een koppel van
529 Nm.
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Brandstof, prestaties en emissies

ØFord testwaarden. ØØDe opgegeven brandstof-/energieverbruiken, CO2 -emissies en elektrische actieradius zijn gemeten conform de technische eisen en
specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2 -emissies zijn

gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen voertuigtypes
en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto, spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere niet-technische

factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2 -emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat
verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een brochure over brandstofverbruik en CO2 -emissies die gegevens bevat van alle nieuwe

personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload op www.ford.nl. DPF = diesel particulate filter. Alle benzine
motoren zijn uitgerust met een katalysator.
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5.0L V8 motor
De befaamde 5.0L V8 is de ideale motor voor de Ford
Mustang. De opgewaardeerde kleppenbediening en
cilinderkoppen helpen de motor aan minimaal 440 pk
(323 kW) en 529 Nm koppel te leveren. De Mustang
BULLITT wordt aangedreven door een nog sterkere 5.0L
V8 motor, die een vermogen van 460 pk (338 kW) levert.

Prestaties actieve uitlaatklep
Mustang is zo aanpasbaar dat zelfs het geluid van de
motor kan worden aangepast. Met een standaard actief
uitlaatsysteem kun je de toon en het volume van je
uitlaat met een druk op de knop wijzigen. (N.B.: Dit kan
van invloed zijn op het motorvermogen, al naar gelang de
geselecteerde uitlaatmodus).

Vermogen

2.3L Ford EcoBoost motor
De 2.3L EcoBoost motor is speciaal afgestemd op de
Ford Mustang en combineert de prestaties die je
verwacht met de beste brandstofverbruikcijfers in deze
klasse. De turbocompressie met de tijdelijke
vuloverdruktechnologie van Ford is speciaal gekalibreerd
voor de Mustang en verhoogt het koppel voor
volgasacceleratie.

**Gecombineerde officiële testwaarden. Fastback met handbak.

290
290pk

Koppel
450
Nm

CO2

204
g/km**

Brandstof
9,0
l/100 km**

(287 g/km gecombineerde officiële testwaarden voor de BULLITT met
handgeschakelde versnellingsbak)
Brandstofverbruik 12.6 l/100 km**

Vermogen
460
pk

Koppel
529
Nm

CO2

287
g/km** Brandstof

12.6
l/100 km**

799f862efd9e413b80d213f7e5f9104b-ed856d5d0df341a89626e1fe602c4a2b-00000_book.indb   43 07/11/2019   16:13:38



332L

44

408L�

��
��
��

��

��
��

��
��
��
�

� � �

������ ������ ���� ���� ����

������ ���������� ������ ���� 
	�	 
	�	

������ ������� ������ ������ ���� ���� ����

������ ���������� ���������� ������ ���� ���� ����

������ ������ ����� ���� ���� ����

����������� � ���� ���������� ��� �
�
 �
�


������������ ����� �������� �	� ��


������������������� ������ � �

������� ���� �������� �� ��

������� ���� �� ��

�����������������������������������
���	���������������������������	�	����������������

Laadvermogen
Fastback

Afmetingen

‡Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.

Laadvermogen
Convertible

Geniet van de Mustang tot in elk
dynamisch detail
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01

02

Eén met uw belevingswereld
Met slimme functies en innovatieve technieken zorgt de Mustang dat je
contact houdt en de volledige controle houdt. Van het innovatieve SYNC 3
audio-, communicatie- en informatiesysteem tot de acheruitkijkcamera, elk
element is ontworpen om je moeiteloos te laten rijden.

01 Achteruitkijkcamera geeft automatisch het beeld achter de auto
weer op het 8" TFT kleuren-touchscreen wanneer de
achteruitversnelling ingeschakeld is en helpt je zo achteruit in of uit een
ruimte te rijden waarin het zicht beperkt is.

02 Live Traffic* voorziet je SYNC 3 navigatiesysteem direct van actuele
verkeersinformatie. De technologie past je aanbevolen route
vervolgens aan op basis van de verkeersomstandigheden en zorgt
ervoor dat je meer ontspannen en op tijd op je bestemming aankomt.

03 Ford SYNC 3 zorgt ervoor dat je je telefoon, navigatiesysteem,
audio- en media-inputs en de klimaatregeling met simpele gesproken
commando's of via het centrale touchscreen kunt bedienen.

Houd contact

*Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar vanaf de datum van eerste registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3
met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
N.B.: Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone kan alleen met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger.
Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, waarbij datakosten van toepassing. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn, kun je de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto raadplegen
voor de meest actuele informatie. Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van
een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale
communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 andere
Europese landen.
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Interieurkenmerken
Het uitnodigende interieur van de Mustang is voorzien van met leder
beklede, verwarmbare en koelbare voorstoelen met zesvoudige elektrisch
stoelverstelling en een elektrisch verstelbare lendensteun, zodat je je ideale
rijpositie kunt vinden. De dorpellijsten van de voorportieren zijn voorzien
van een verlichte ‘MUSTANG’-naamplaat.

Verken je eigen ruimte.

De met leder beklede voorstoelen zijn
verwarmbaar en koelbaar en beschikken
over zesvoudige elektrisch stoelverstelling. De
bestuurdersstoel beschikt ook over een
elektrisch verstelbare lendensteun.
(standaard)
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Maak je eigen keuze!
Ongeacht naar welke Mustang je keuze uitgaat, je kunt er zeker
van zijn dat hij over stijl en prestaties beschikt. Nu kun je je nieuwe
Mustang uitrusten met wat het belangrijkste voor jou is. Van
aanpassingen aan het interieur en exterieur, tot verbeterde
prestaties, de keuze is aan jou.

Achterspoiler in carrosseriekleur voor een doelgerichte
afwerking. (optie)

Stijl

Mustang GT Fastback in Iconic Silver metallic carrosseriekleur (optie) met
19" 10 Y-spaaks design-velgen met machinale bewerkte afwerking, gelakt in
hoogglans zwart (standaard) en achterspoiler (optie).
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02

03

Race-strepen
Je nieuwe Mustang zal op zijn strepen staan met een keuze uit
sets met dynamische over het dak doorlopende strepen.

01 Effen streep in hoogglans zwart. (optie)

02 Effen herpa-print+ 3M race-strepen - leverbaar in
hoogglans zwart en matzwart voor de Mustang
Convertible. (accessoire) Getoond met optionele velgen
en windscherm. (accessoire)

03 Effen herpa-print+ 3M race-strepen - leverbaar in
hoogglans zwart en matzwart voor de Mustang Fastback.
(accessoire)

Onderscheidend
vermogen

+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.
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01

02

Maak je eigen Mustang
Geniet van vrijheid in de open lucht met de Mustang
Convertible. Ontgrendel de sluiting, druk op de knop en het
elektrisch bedienbare stoffen convertible-dak wordt snel en
stil geopend. Of maak je eigen speciale Mustang Fastback
met een zwart contrasterend dak dat vrijwel altijd de
aandacht zal trekken.

01 Bedieningselementen van het elektrisch bedienbare
convertible-dak voorzien van een enkele vergrendeling
om het vergrendelen en ontgrendelen van het dak
gemakkelijk te maken.

02 Zacht dak dat uit meerdere lagen strak zittende
geïsoleerde stof bestaat en voor een stil interieur zorgt
wanneer het dak gesloten is. Het dak kan tijdens het
rijden worden geopend en is in minder dan tien
seconden volledig ingeklapt.

03 Zwart contrasterend dak waarmee de Mustang
Fastback zich nog meer onderscheidt. (optie)

Topkeuze
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Zelfbewustzijn dat je kunt voelen.
De Mustang is leverbaar met een uitgbreide reeks
technologieën ter assistentie van de bestuurder en voor de
veiligheid.

Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie is ontworpen
om te monitoren hoe dicht u bij andere voertuigen in de
buurt bent, en kan je op een mogelijke botsing attenderen.
Technologieën zoals Adaptive Cruise Control en Distance
Alert zijn ontworpen om een geschikte afstand tot de
voorligger aan te houden.

Lane Departure Warning kan je waarschuwen als je per
ongeluk van rijstrook wisselt en Lane Keeping Aid kan
stuurkoppel toepassen om u te helpen terug te sturen naar
de juiste rijstrook.

Daarnaast is de Mustang voorzien van ISOFIX
bevestigingspunten voor kinderzitjes op de achterbank, plus
airbags voor bestuurder en voorste passagier◊, knieairbag
voor de bestuurder en een actief dashboardkastje met een
geïntegreerde airbag.

Kenmerken zijn onder andere

■ Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie
■ Adaptive Cruise Control
■ Distance Alert
■ Lane Departure Warning
■ Lane Keeping Aid

Gemoedsrust

◊N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste
passagiersstoel worden geplaatst indien de Ford is uitgerust met een actieve
passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is correct
aangegespt op de achterbank.

■ bevestigingspunten voor kinderzitjes (alleen achterbank)
■ Airbags voor bestuurder en voorste passagier◊, inclusief

zijairbags (bekken en borstkas – alleen Fastback),
knieairbag voor de bestuurder en een actief
dashboardkastje met een geïntegreerde airbag
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01

02

Haal meer uit elke rit
Met zijn geavanceerde technologie en moeiteloze prestaties
tilt de Mustang rijplezier op een hoger niveau. Of je nu de
meters in de cockpit wilt aanpassen of moeiteloos de
achterwielen wilt laten doorslippen op het circuit, je kunt een
rijervaring op maat kiezen als nooit tevoren.

01 Volledig onafhankelijke wielophanging De
wielophangingsgeometrie van de Mustang heeft zgn.
anti-squat, anti-lift en anti-dive eigenschappen. Dit
helpt de carrosserie van de Mustang horizontaal te
houden tijdens hard accelereren of krachtig remmen.
(standaard)

02 Track Apps geeft handige real-time informatie over
prestaties op het lcd-scherm in het dashboard weer, om
je te helpen optimaal van je Mustang te genieten.
(standaard)

Rijervaring

Het getoonde model (links) is een Mustang GT met Line Lock-
demonstratie. (uitsluitend voor gebruik op circuit)
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Vormgeving en uiterlijk 
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Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Vormgeving en uiterlijk 
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Rijervaring
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1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op

te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstoftoevoer wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op
te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstoftoevoer wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

1)Veiligheidsvoorziening.
uOpmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is op de achterbank en

correct aangegespt.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Utilità
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Afwerking interieur
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Bezit makkelijk en betaalbaar maken

Voor een complete gemoedsrust.

Ford Service houdt jouw Ford in uitstekende staat
zodat jij het beste uit jouw auto kunt halen - altijd,
waar je ook heen gaat.

FORD SERVICE
Breid je garantie uit tot maximaal 5 jaar met
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering.

Breid jouw standaard garantie van twee jaar uit
en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden.
Verlengde Garantie biedt een reeks belangrijke
voordelen, zoals:

FORD PROTECTProfiteer van een reeks
diensten van onschatbare
waarde en haal het maximale
uit je auto.

• Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten
op jouw activiteiten

• Mogelijkheid tot Ford Protect Verlengde
Garantieverzekering

• Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa

• Eén nummer voor alle services van Ford met
Ford OneCall +31 (0)70 - 7703 777

• Grote flexibiliteit in duur en aantal
kilometers

• Aantrekkelijke premies
• Bescherming tegen onverwachte

reparatiekosten
• Mogelijk gunstig effect op restwaarde
• Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie

FORD Protect Verlengde Garantieverzekering
3 jaar (2+1) max. 60.000 km

4 jaar (2+2) max. 80.000 km

5 jaar (2+3)

5 jaar (2+3)

max. 100.000 km

max. 200.000 km

Aangeboden door Allianz Global Assistance
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Volgende stappen

Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit met jouw nieuwe Ford.
Vind de dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl

Stel jouw nieuwe Ford geheel volgens jouw specifieke wensen samen
op www.ford.nl

Proefrit Samenstellen

Financieren en
Leasen Rijden

FordPass

Ford OneCall

Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten. Daarom
kunnen zowel particuliere als zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide financierings- en
leaseopties. Daarnaast kan Ford Credit jou ook
informeren over aanvullende mobiliteitsoplossingen,
zoals Ford Autoverzekering.

Ford Lease is gespecialiseerd in leasing en biedt een
alternatieve reeks financieringsplannen die voor jouw
bedrijf op maat gemaakt kunnen worden. Ook voor
Private Lease ben je bij Ford Lease aan het juiste adres!

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl

Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn
we voortdurend bij je met Ford Assistance: de
pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!

Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van
het service interval, tot de eerste officiële Ford
onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis
Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford Assistance
bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos
verlengd, tot wel levenslang! Vraag de Ford dealer naar
de voorwaarden of bezoek www.ford.nl

Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen
handbereik. Door te bellen met 070 - 77 03 777 krijg je
antwoord op alle vragen

FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met
FordPass ben je namelijk via de app altijd verbonden met
jouw Ford. En dat opent een wereld aan mogelijkheden.
FordPass maakt het mogelijk om filevermijdend te rijden,
de auto op afstand te bedienen, onderhoud slim te
plannen en in combinatie met de FordPass Connect-
modem ben je altijd online in jouw Ford.

Kijk voor meer informatie over FordPass en de
mogelijkheden op www.ford.nl
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Garantie en Pechhulpservice
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Standaard

 Optioneel, tegen meerpr

 *Vanaf de datum van de eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.

Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford
behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details
altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het
design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik
van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden
de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder
licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in
deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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