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Welke kies jij?

Mustang PRIJSLIJST

EcoBoost

• 12 inch digitaal dashboard
• 19 inch 14 spaaks zwarte lichtmetalen

velgen (D2VBN) met 255/40 banden v+a
• 6-weg elektrisch verstelbare voorstoelen
• 8 inch Touch&Swipe screen
• Achteruitrijcamera
• Achterwielaandrijving inclusief differentieel

met beperkte slip
• Active Braking/Pre Collision Assist
• Adaptive Cruise Control
• Airbags – Voor bestuurder en voorste

passagier; knieairbag bestuurder
• Aluminium accenten instrumentenpaneel

en pedaalafwerking
• Ambient lighting; subtiele LED

interieurverlichting
• Audio met DAB+ en TMC
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Automatisch inschakelende dimlichten
• Bovenzijde instrumentenpaneel in leder

Ebony
• Buitenspiegels in carrosseriekleur met

geintegreerde richtingaanwijzers
• Buitenspiegels inclusief in-/uitstap

verlichting in Mustang logo
• Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch

inklapbaar
• Diffuser achter
• Dual Zone automatische airconditioning

(links en rechts apart instelbaar)
• Dubbele RVS uitlaat
• Elektrisch verwarmbaar stuurwiel
• FordKeyless Entry inclusief FordPower

Startbutton
• FordPass Connect - Embedded Modem
• Geluidswerende voorruit
• Grootlicht assistent
• Hoofdairbags (Fastback)
• Instaplijsten met geintegreerde verlichting
• ISOfix bevestigingspunten
• Lane Departure Warning
• Launch control (6-versnellingsbak)
• LED koplampen met LED dagrijverlichting
• LED mistlampen
• Lederen bekleding in Ebony
• Line Lock (blokkeert de voorwielen, terwijl

de achterwielen kunnen doorspinnen)
• Middenarmsteun met opbergruimte
• Mustang-pony badge achterzijde
• My Key - programeerbare 2 sleutel voor b.v

beperking snelheid of volume audio
• Regensensor
• Selectable Drive Modes
• SYNC 3 smartphonekoppeling Bluetooth,

Voice Control, Applink, Apple Car play, An
• Tyre Pressure Monitoring System

(bandenspanningscontrole systeem)
• Tyre Repair Kit
• Uitlaat met Active Valve (instelbaar

uitlaatgeluid, incl. "don't wake-up the
neighbours" s

• Wielsloten

EcoBoost v.a. 62.375,-

GT

• 19 inch 10-spaaks Y-design zwarte
lichtmetalen velgen (D2GBT) met banden
255/40v 275/40a

• Brembo remschijven
• Dubbele uitlaatsierstukken links en rechts
• GT badge achterzijde en 5.0 badge op

voorspatborden
• GT-design bovenste en onderste grille

GT v.a. 93.010,-
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Mustang PRIJSLIJST

kW(pk) Energielabel

CO2-
emissie
(g/km)

Bijtellings-
percentage

Netto cat.
prijs

excl. BPM
excl. BTW

in Euro

BPM
in Euro

BTW
in Euro

Fiscale
waarde
in Euro

Consumenten-
prijs

in Euro
Benzine
EcoBoost
Fastback 2.3 EcoBoost M6 214(291) G 202 22% 33.789 20.290,00 7.096 61.175 62.375
Convertible 2.3 EcoBoost M6 214(291) G 207 22% 37.595 22.330,00 7.895 67.820 69.020
GT
Fastback GT 5.0 V8 M6 330(449) G 268 22% 38.750 47.218,00 8.138 94.105 95.305
Fastback GT 5.0 V8 A10 330(449) G 256 22% 40.899 42.322,00 8.589 91.810 93.010
Convertible GT 5.0 V8 M6 330(449) G 274 22% 42.549 49.666,00 8.936 101.150 102.350
Convertible GT 5.0 V8 A10 330(449) G 263 22% 44.696 45.178,00 9.387 99.260 100.460



Fabrieksopties

O  optie    S  standaard    -  niet beschikbaar

Consumentenprijs
Incl. BPM

Incl. 21% BTW
in Euro

Netto Cat.prijs
Excl. BPM
Excl. BTW

in Euro BPM

EcoBoost GT

Kleur
Standaardlak: Oxford White 0 0 0,00 O O
Standaardlak: Race Red 300 248 0,00 O O
Metaallak: Iconic Silver 1.000 826 0,00 O O
Trendy Metaallak: Velocity Blue 1.250 1.033 0,00 O O
Trendy metaallak: Grabber Lime 1.250 1.033 0,00 O O
Trendy Micalak: Shadow Black 1.250 1.033 0,00 O O
Trendy Metaallak: Kona Blue 1.250 1.033 0,00 O O
Premium Metaallak: Magnetic 1.500 1.240 0,00 O O
Premium metaallak: Lucid Red 1.500 1.240 0,00 O O
Signature lak: Twister Orange 1.500 1.240 0,00 O O
Pakket
Custom Pack Black 2.100 1.736 0,00 O O
- Navigatie systeem
- B&O Play audiosysteem met 1000 Watt
- 19 inch lichtmetalen velgen Black (D2VBN (2.3) of D2GBT (GT))
- Parkeersensoren achter
- Premium lederen bekleding Ebony
- Voorstoelen verwarmbaar/ventileerbaar
Comfort
MagneRide 2.000 1.653 0,00 O O

Nieuwe Mustang PRIJSLIJST



Accessoires

Mustang PRIJSLIJST

De Mustang kun je naar eigen wens en stijl aanpassen. Kies uit een brede range accessoires van vertrouwde Ford
kwaliteit die perfect bij jouw auto passen. Ga voor een volledig overzicht naar de online accessoire catalogus op www.
ford-accessoires.nl en ontdek de mogelijkheden!

Windstop Mustang Convertible, inclusief Mustang logo, gemonteerd.
2063486
 
€ 563.00

Grote achterspoiler, gemonteerd in carrosseriekleur
2266661
 
€ 1299.00

Herpa print* Racestrepen, glanzend zwart, gemonteerd
2374041
 
€ 489.00

Antislipmat voor bagageruimte
5338723
 
€ 126.00

19" Lichtmetaal gesmeede velg, 5x2 spaaks. 
2179556
 
€ 937.00 per stuk, exclusief band

*gedekt door garantie van de leverancier, raadpleeg je Ford dealer voor meer informatie.



Ford service

FordGarantie
Onbezorgd rijden in jouw Ford, want de kwaliteit
op onze Ford producten is gegarandeerd!
Daarom krijg je op elke nieuwe Ford standaard
2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal-
en constructiefouten, zonder 
kilometerbeperking. 
Op Hybride componenten geldt 5
jaar of 100.000 kilometer. Daarnaast krijg je op
jouw Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie
tegen doorroesten van binnenuit.

FordAssistance
Ford Assistance is de complete pechhulp van 
Ford in Nederland én in Europa! 
Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, 
afhankelijk van wat het eerst komt,
tot de eerste o�  ciële Ford onderhoudsbeurt
of maximaal 12 maanden na eerste registratie
recht op gratis Ford Assistance. Na deze
periode wordt jouw Ford Assistance bij elke o�  
ciële Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd,
tot wel levenslang! Vraag je Ford dealer naar
de voorwaarden.

Ford Operational Lease
Met Ford Operational Lease kun je zorgeloos 
aan de slag. Je besteedt de investering en 
risico’s uit aan Ford Lease, zodat jij kan blijven 
ondernemen. Bovendien profi teer je altijd van 
scherpe tarieven met een vaste looptijd en een 
vast maandbedrag. Je regelt het eenvoudig via 
de Ford Dealer. 

Voor meer informatie: 
www.ford.nl/operationallease

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease kan je zorgeloos genieten 
van jouw Ford, want zaken zoals onderhoud, 
verzekering en wegenbelasting zijn al 
inbegrepen. Je hoe�  alleen nog maar te tanken! 
Bovendien is Ford Lease aangesloten bij het 
Keurmerk Private Lease en voldoen wij aan de 
strenge eisen van het keurmerk. Zo kun je met 
een gerust gevoel op weg.  

Voor meer informatie: 
www.ford.nl/privatelease

FordOptions
Ford’s unieke programma, dat het mogelijk
maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe 
Ford te rijden. Ford stelt bij jouw aankoop
de toekomstig gegarandeerde minimumwaarde
(TGMW) over twee of drie jaar vast.
Deze TGMW hoef je gedurende de looptijd niet
af te lossen. Met Options betaal je dus alleen
het verschil tussen de aanschafprijs en de 
TGMW in maandelijkse termijnen, plus een vast 
rentepercentage. Aan het einde van je Options-
overeenkomst heb je de keuze uit drie fl exibele 
opties - inruilen, teruggeven of houden tegen 
betaling van de slottermijn.

Voor meer informatie:
https://www.ford.nl/fi nancieren/ford-credit/
particulier/ford-options
Zelf jouw Options maandbedrag berekenen?
Ga naar: https://www.ford.nl/fi nancieren/
ford-credit/particulier en klik op ‘maandtermijn 
berekenen’.

Alle in deze prijslijst vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en
inclusief BTW, BPM en onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Alle vermelde
prijzen en de als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen
te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Pas op
de dag van aflevering worden de prijs en de uitrusting definitief
vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud
van deze prijslijst. Vraag je dealer altijd naar de actuele prijzen en
beschikbare uitrustingen.

Naast de in de prijslijst vermelde fiscale waarde  worden steeds de
(onvermijdbare) kosten voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit
een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt,
transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset,
lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof) in rekening gebracht.
Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in
opgenomen. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de consumenten
(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de
auto bedragen Euro 1.200 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een
nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen

recyclingbijdrage bedraagt Euro 35,00 inclusief BTW. ARN heeft zich ten
doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op
milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.
De leges (inclusief een administratieve vergoeding) houdt verband met de
aanvraag van een ééndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 51,10.

Voor meer informatie over de bijkomende kosten en onze
verkoopvoorwaarden, zie  www.ford.nl/verkoopvoorwaarden. Ford
Nederland B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 33042480.
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