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DE EENVOUDIGE MANIER
OM EEN NIEUWE
FORD MUSTANG TE BESTUREN

1VERKENNEN

SELECTEREN

PERSONALISEREN

SPECIFICATIES

AANKOOP

2
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4
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Mustang Mach 1 Fastback in Grabber Yellow carrosseriekleur met zwarte
motorkap en zijstrepen met witte accenten (optie) en 19" 10 Y-spaaks
lichtmetalen design-velgen met gelakte afwerking in hoogglans Magnetic
(accessoire).
Mustang GT Fastback in Race Red carrosseriekleur met 19" 5x2-spaaks
design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster Nickel (accessoire).

Verkrijg toegang tot de interactieve online
brochure
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GEFIXEERD
De volledig nieuwe Mustang Mach 1 is de meest geschikte
Mustang met 5.0 liter V8 motor voor op het circuit ooit. De
auto beschikt over een speciaal gekalibreerde motor met
een vermogen van 460 PK (338 kW) bij 7.000 omw/min.
De nieuwe Mach 1 heeft de beste circuittijden, de
nauwkeurigste besturing en meer mogelijkheden op de
weg en het circuit dan welke productie Mustang ook.

Het door aerodynamica geleide ontwerp van de Mach 1
verhoogt de neerwaartse kracht en hittemanagement,
terwjil een upgrade van het chassis betere circuitprestaties
en bestuurderscontrole opleveren. De nieuwe Mach 1 is
getest tegen uithoudingsstandaarden voor het circuit* en
is één van de beste circuit-gefocuste auto's die Ford ooit
heeft gebouwd.

Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray met zwarte motorkap en
zijstrepen met oranje accenten (optie) en 19" 10 Y-spaaks
lichtmetalen design-velgen met gelakte afwerking in hoogglans
Magnetic (optie).

Opmerking Professionele bestuurder. Gesloten circuit. Niet zelf proberen.
*Het model met handgeschakelde versnellingsbak is getest tegen de uithoudingsstandaarden
van het circuit van de Ford Mustang Boss 302 uit 2012.

1VERKENNEN
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Mustang Mach 1 Fastback in Oxford White carrosseriekleur met zwarte motorkap
en zijstrepen met rode accenten en 19" 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen
met gelakte afwerking in hoogglans Magnetic (accessoire).

Opmerking Professionele bestuurder. Gesloten circuit. Niet zelf proberen.

LAAT DE PAARDEN VRIJ

PURE VREUGDE
De Mustang Mach 1 werd voor het eerste geïntroduceerd in 1969 en er
werd vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van de
kwaliteiten van de GT-versie met de nadruk op prestatie- en
ontwerpverbeteringen. Bij de huidige Mach 1 wordt dit concept
doorgetrokken door een scala aan opwindende Ford Performance
onderdelen van de Shelby GT350 en Shelby GT500 toe te voegen,
terwijl de geest van het originele model niet wordt vergeten.

Gebouwd voor pure vreugde, met de volgende eigenschappen:

■ Met selecteerbare rijmodi kun je vooraf vastgestelde aandrijflijn-
en chassiskalibraties activeren. 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 op de GT en de Mach 1)

■ Met toerentalafstemming kunnen wordt schakelen soepeler door
het motortoerental snel af te stemmen op het wieltoerental. Bij het
terugschakelen wordt het motortoerental onmiddellijk verhoogd
om de overgang tussen versnellingen te versoepelen (standaard
met handgeschakelde versnellingsbak op GT en Mach 1)

VERKENNEN1
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Mustang Mach 1 Fastback in Grabber Yellow carrosseriekleur met zwarte motorkap en
zijstrepen met witte accenten (optie) en 19" 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen
met gelakte afwerking in hoogglans Magnetic (accessoire).
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Het Mach 1 ontwerp- en engineeringteam heeft de uiterste grenzen opgezocht met
een exclusieve aandrijflijn en exclusief chassis die hoge prestaties leveren.

Bovendien is het uithoudingsvermogen op het circuit verhoogd door toevoeging van
drie warmtewisselaars en twee pompen voor extra koeling.

Door het unieke aerodynamische ontwerp en de Ford Performance
bestuurderscontroletechnologieën is ieder moment op de weg en achter het stuur

nog opwindender. Op het circuit zijn de prestaties nog meer toegenomen dankzij
een upgrade van het chassis, hoogpresterende Michelin PS4 banden en een

rembekrachtiger met een snelle respons.

DE UITERSTE GRENZEN ZOEKEN

VERKENNEN1
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RACECONTROLE

UITZONDERLIJKE STIJL EN WENDBAARHEID
Hoewel de Mustang altijd al een unieke sportwagen was, bereikt de
rijervaring met de Mach 1 nu nieuwe hoogten. Van de unieke Recaro
sportstoelen voor tot het speciaal ontwikkelde chassis met volledig
onafhankelijke ophanging, stijvere stabilisatorstangen en voorveren
en een nauwkeurige besturing, het is de meest aantrekkelijke en
wendbare productie Mustang ooit.

■ De Recaro sportstoelen voor zijn een knipoog naar het Mach 1
verleden en houden je bocht na bocht stevig op de plek (optie op
GT Fastback en Mach 1)

■ De geometrie van de volledig onafhankelijke ophanging 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)

■ Het MagneRide® dempingssysteem levert de ultieme Mustang
rij-ervaring. Het systeem (met unieke kalibratie voor Mach 1)
monitort zichzelf en past zich duizenden keren per seconde aan om
uitzonderlijke stabiliteit-, comfort- en controleniveaus te realiseren.
Met vier instellingen (Normal, Sport, Track en Drag) kan het
rijgedrag worden aangepast aan de wegomstandigheden en je
rijstijl (standaard op Mach 1, optie op GT)

VERKENNEN1

Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray met zwarte motorkap en zijstrepen
met oranje accenten (optie) en Recaro sportstoelen voor in Ebony (optie).
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Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray met zwarte motorkap en zijstrepen
met oranje accenten (optie) en Recaro sportstoelen voor in Ebony (optie).
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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.

Mustang GT Convertible in Antimatter Blue carrosseriekleur (optie) met 19" 5x2-spaaks
design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster Nickel (accessoire).

BEVRIJD
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Mustang GT Convertible in Antimatter Blue carrosseriekleur (optie) met Salerno
lederen stoelen in Russet (niet in NL).

CONTACT MET DE WEG

GEÏNSPIREERD DESIGN
Geïnspireerd door het design van vliegtuigcockpits biedt de Ford
Mustang je een ongekende rijervaring. Belangrijke bedieningsorganen
zijn perfect binnen handbereik van de bestuurder gepositioneerd,
waarbij elk element speciaal ontworpen is voor een nog beter
contact met de weg.

■ Het digitale LCD-instrumentenpaneel laat je precies aanpassen
wat je wilt zien terwijl je onderweg bent. Het volledig
configureerbare digitale instrumentenpaneel laat je kiezen uit
Normal, Sport en Track modi voor het personaliseren van de
weergegeven informatie, zelfs de kleur van de meters (standaard)

■ Met Mustang MyMode kun je je favoriete rij-instellingen opslaan,
inclusief de ophangings- en stuurvoorkeuren (standaard)

■ Het B&O audiosysteem met 12 luidsprekers maakt iedere rit nog
mooier en laat je genieten van de muziek zoals artiesten dit hebben
bedoeld (standaard op Mach 1, optie op GT)

■ Centrale luchtroosters op gezichtshoogte met kenmerkend
Mustang design voor een efficiënte en stijlvolle luchttoevoer
(standaard)

■ Sportief gestyld, met leder bekleed 3-spaaks stuurwiel met het
iconische Mustang logo voor perfect houvast (standaard)

VERKENNEN1
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Mustang GT Fastback in Antimatter Blue carrosseriekleur (optie) met Bent-bar
Registered Mini Perf over Luxury Grain in Ebony (optie).

*Lederen stoelbekleding, met uitzondering van de onderkant van de hoofdsteun en de passagierskant van de
stoelen.

VERKEN JE EIGEN RUIMTE

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.

■ Met leder beklede* stoelen zijn standaard op de Mustang GT
Fastback en Convertible (standaard op de GT)

■ Verwarmde en gekoelde voorstoelen verhogen het rijcomfort nog
meer, welk weer het ook is (standaard, niet verkrijgbaar met Recaro
stoelen)

VERKENNEN1

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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OPWINDENDE RIT

HAAL MEER UIT ELKE RIT
Met zijn geavanceerde technologie en moeiteloze prestaties tilt de
Mustang rijplezier op een hoger niveau. Of het nu gaat om het
aanpassen van meters in het interieur of het moeiteloos laten draaien
van de wielen, Track Apps* van Mustang (standaard) geeft leuke en
handige realtime prestatie-informatie weer om alles uit elke rit te
halen. Track Apps omvat onder andere:

■ Line Lock blokkeert de voorremmen, zodat de achterwielen vrij
kunnen draaien en de banden kunnen worden opgewarmd voor
een betere grip

■ Accelerometer geeft de mate van acceleratie of deceleratie van
de auto weer op een virtuele meter in het instrumentenpaneel

■ Acceleration Timer meet de acceleratiesprints en heeft een timer
in de vorm van een kerstboom voor een levensechte race-ervaring

■ Launch Control helpt bij het beperken van de hoeveelheid koppel
die wordt gedistribueerd naar de achterwielen om wielspin te
voorkomen

VERKENNEN1

*Alleen voor circuitgebruik. Niet gebruiken op openbare wegen. Niet gebruiken onder andere rij-
omstandigheden. Kan leiden tot ongeldig raken van de garantie van het voertuig. Zie de Handleiding voor
gebruiksinformatie.

Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray carrosseriekleur met zwarte motorkap en
zijstrepen met oranje accenten (optie) en 19" 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen
met gelakte afwerking in hoogglans Magnetic (optie).
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Opmerking: * FordPass Connect is standaard vanaf Connected. Het modem aan boord wordt bij aflevering van de auto aangesloten. Je kunt ervoor kiezen het delen van bepaalde gegevens in of uit te schakelen. Toegang tot Live Traffic is na de
registratie van een nieuwe Ford voorzien van SYNC 3 met navigatie het eerste jaar gratis; hierna worden kosten voor de licentie in rekening gebracht.
** De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering begint en beperkt geldig is. Hierna is een Vodafone abonnement vereist. Raadpleeg de website van Vodafone voor meer informatie over beschikbare
datapakketten. Om van de ingebouwde Wi-Fi hotspot gebruik te kunnen maken, moet een auto over de juiste hardware beschikken en is een dataplan nodig. De dekking en service zijn niet overal beschikbaar en er kunnen voorwaarden met betrekking
tot het dataplan gelden, zoals de betreffende kosten voor het versturen van berichten en de overdracht van data.
†Live Traffic is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met navigatie. ††Local Hazard information is gratis in de eerste 12 maanden na registratie van de nieuwe auto met specifieke informatie modules.
‡Ford eCall deelt voertuiginformatie en helpt inzittenden contact te maken met het noodnummer in de lokale taal, na een ongeval waarbij de airbags geactiveerd zijn of de brandstoftoevoer is afgesloten. eCall werkt in meer dan 40 Europese landen, niet
in Nederland.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone om moeiteloos te
communiceren en navigeren. Je bedient SYNC-compatible apps via AppLink.
Apple Car Play en Android Auto kan je bedienen via het 8 inch kleuren
touchscreen scherm, alsof het je smartphone is. Via het touchscreen of met
eenvoudige spraakcommando's kun je bellen, tekstberichten schrijven of
afluisteren en je muziek en navigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT
Je Ford beschikt over een ingebouwd FordPass Connect modem. Dit maakt
je rit makkelijker en aangenamer, bijvoorbeeld met Live Traffic voor up-to-
date verkeersinformatie, en Local Hazard Information†† dat je kan
waarschuwen voor situaties op de weg. Bij een ongeluk belt eCall‡ met de
hulpdiensten en geeft je locatie door. Voor de optimale verbinding zorgt het
ook voor WiFi** aan boord voor maximaal 10 apparaten.

FORDPASS APP
Haal het maximale uit je verbinding met je Ford met de FordPass app. Van
slimme bediening op afstand, tot informatie over de status van je auto, de
FordPass geeft je toegang tot nog meer functies via je smartphone. Je kunt
de auto op afstand vergrendelen of ontgrendelen, waar je ook bent. Starten
op afstand zorgt dat je auto alvast koelt op warme dagen of opwarmt op
koude dagen (alleen in combinatie met een automaat). Health Alerts stuurt
belangrijke informatie door, zoals bandenspanning of brandstofniveau.
Andere FordPass app functies helpen je bijvoorbeeld een tankstation op de
route te vinden en restaurants te ontdekken. Het kan zelfs parkeerplaatsen
vinden, prijzen vergelijken en de locatie van je geparkeerde auto opslaan
zodat je 'm altijd terug kunt vinden.

ONTDEK1

ALTIJD VERBONDEN MET JE FORD
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Opmerking: * FordPass Connect is standaard vanaf Connected. Het modem aan boord wordt bij aflevering van de auto aangesloten. Je kunt ervoor kiezen het delen van bepaalde gegevens in of uit te schakelen. Toegang tot Live Traffic is na de
registratie van een nieuwe Ford voorzien van SYNC 3 met navigatie het eerste jaar gratis; hierna worden kosten voor de licentie in rekening gebracht.
** De Wi-Fi hotspot (tot 4G LTE) is inclusief een gratis proefperiode die op het moment van activering begint en beperkt geldig is. Hierna is een Vodafone abonnement vereist. Raadpleeg de website van Vodafone voor meer informatie over beschikbare
datapakketten. Om van de ingebouwde Wi-Fi hotspot gebruik te kunnen maken, moet een auto over de juiste hardware beschikken en is een dataplan nodig. De dekking en service zijn niet overal beschikbaar en er kunnen voorwaarden met betrekking
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Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray carrosseriekleur met zwarte
motorkap en zijstrepen met oranje accenten (optie) en 19" 10 Y-spaaks
lichtmetalen design-velgen met gelakte afwerking in hoogglans Magnetic (optie).

TOERENTALAFSTEMMING
De handgeschakelde 6-versnellingsbak van de Mustang is nu
leverbaar met toerentalafstemming. 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 met handgeschakelde versnellingsbak).

LUCHTROOSTERS MOTORKAP
Luchtroosters op de motorkap helpen bij het efficiënt laten werken
van de Mustang door hitte te onttrekken en verse koude lucht de
motorruimte binnen te laten dringen (standaard).

VERKENNEN1
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PRESTATIES ACTIEVE UITLAATKLEP
Mustang is zo aanpasbaar dat zelfs het toerental van de motor kan
worden aangepast. Met actief uitlaatsysteem met vierdubbele
uitlaten kan de toon en het volume van de uitlaat met een druk op de
knop worden gewijzigd. De Mach 1 beschikt over vierdubbele uitlaten
van 4,5" (11,43 cm) met perforaties voor het verbeteren van de
geluidskwaliteit plus unieke actieve uitlaat tuning voor afstemming
op het specifieke karakter van de auto (standaard).

Opmerking Dit kan van invloed zijn op het motorvermogen, al naar
gelang de geselecteerde uitlaatmodus.

LUCHTKANALEN EN SPLITTER VOOR
Door unieke voorbumperinlaten aan de onderzijde kan de
luchtstroom worden gemaximaliseerd om de motor en de remmen te
koelen voor betere prestaties. Grote verhogingen voor de remkoeling
vormen een aanvulling op de luchtstroom vanaf de koelkanalen. Door
een splitter voor wordt de neerwaartse kracht verhoogd en de
luchtweerstand verminderd, terwijl de luchtstroom in de motorruimte
wordt geleid voor optimale koeling. Een nieuwe buikpan met grote
achtervleugel zorgt voor een verdere verbetering van de neerwaartse
kracht en de luchtstroom voor de remkoeling. In totaal heeft de Mach
1 22 procent meer neerwaartse kracht dan een Mustang GT
(standaard op Mach 1).
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2
SELECTEREN
Door de keuze uit Fastback of Convertible carrosserie-
uitvoeringen, stijlopties voor het exterieur en het interieur en de
GT of iconische Mach 1 serie genereert elke nieuwe Ford Mustang
zijn eigen specifieke sensaties.

Vanuit iedere hoek is zichtbaar dat het om de Mustang GT Fastback gaat. De
lange motorkap met krachtige uitstraling, karakteristiek profiel en verlichting
met drie strepen zijn kenmerken waarvan je hart sneller gaat kloppen. Dit
geldt ook voor de zinderende prestaties

GT Fastback

Tot de standaardfuncties behoren

■ 5.0L Ti-VCT V8 449 PK (330 kW) benzinemotor
■ 19"x9" (vóór) en 19"x9.5" (achter) 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen met

machinale bewerkte afwerking, gelakt in hoogglans zwart
■ Lederen stoelbekleding in Ebony
■ Brembo® voorremklauwen met 6 zuigers
■ SYNC 3 met TFT-touchscreen en negen luidsprekers
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SERIE-OVERZICHT

De Mustang GT Convertible is een instinctieve ervaring. Van het
onmiskenbare V8 geluid tot het elektrisch bediende dak: de auto geeft glans
aan je dag.

GT Convertible

Tot de standaardfuncties behoren

■ 5.0L Ti-VCT V8 449 PK (330 kW) benzinemotor
■ 19" x 9" (vóór) en 19" x 9.5" (achter) 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen met

machinale bewerkte afwerking, gelakt in hoogglans zwart
■ Lederen stoelbekleding in Ebony
■ Brembo® voorremklauwen met 6 zuigers
■ SYNC 3 met 8" (20,3 cm) TFT-touchscreen en negen luidsprekers
■ Elektrisch bedienbaar cabriodak van zwarte stof

Gebouwd voor de weg, gecertificeerd voor het circuit. De legendarische
Mustang Mach 1 is terug om iedere trip te transformeren naar een
opwindende rit om nooit te vergeten.

Mach 1

Standaard uitrustingsdetails (aanvulling op GT Fastback)

■ 5.0L Ti-VCT V8 460 PK (338 kW) benzinemotor
■ 19" x 9,5" (vóór) en 19" x 10" (achter) 5-spaaks lichtmetalen design-velgen met

gelakte afwerking in Dark Tarnish laagglans
■ Premium Luxury Grain lederen stoelbekleding met accentstrip
■ Zwarte motorkap en zijstrepen met accenten
■ Uniek aerodynamisch pakket, inclusief Mach 1 voorgrille, splitter voor, buikpan met

achtervleugel en vleugelvormige remkoeling en nieuwe bekledingspanelen achter
■ SYNC 3 met 8" (20,3 cm) TFT-touchscreen, navigatie en 12 premium B&O

luidsprekers
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GT Fastback
Standaardexterieurkenmerken

■ 19" 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen met gelakte afwerking
in hoogglans

■ Led koplampen met geïntegreerde dagrijverlichting en
automatische inschakeling, koplamphoogteverstelling

■ Halogeen mistlampen voor
■ Led achterlichten
■ Bumper en achterembleem met GT-ontwerp
■ Voorste bovengrille met zwart gaas en zilveren Pony logo
■ Verwarmde en elektrisch bedienbare buitenspiegels met Pony

instapverlichting
■ Verchroomde vierdubbele uitlaatpijp met Active Exhaust System
■ Brembo® voorremklauwen met 6 zuigers
■ Afsluitbare wielmoeren

Standaardinterieurkenmerken

■ Lederen* sportstoelen in Ebony
■ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)
■ 12" LCD-instrumentenpaneel
■ Parkeersensors achter
■ Voorstoelen met klimaatregeling
■ Ford SYNC 3 met 8" (20,3 cm) TFT-touchscreen en negen

luidsprekers
■ Track Apps
■ Met leder bekleed en verwarmd stuurwiel

Motor

Benzine
5.0L Ti-VCT V8 449 PK (330 kW)

*Met leder beklede stoelvoorzijde.

SELECTEREN2
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*Met leder beklede stoelvoorzijde.

GT Convertible
Standaardexterieurkenmerken

■ 19" 10 Y-spaaks lichtmetalen design-velgen met gelakte afwerking
in hoogglans
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■ Halogeen mistlampen voor
■ Led achterlichten
■ Bumper en achterembleem met GT-ontwerp
■ Voorste bovengrille met zwart gaas en zilveren Pony logo
■ Verwarmde en elektrisch bedienbare buitenspiegels met Pony

instapverlichting
■ Verchroomde vierdubbele uitlaatpijp met Active Exhaust System
■ Brembo® voorremklauwen met 6 zuigers
■ Afsluitbare wielmoeren
■ Elektrisch aangedreven cabriodak van zwarte stof
■ Elektrisch aangedreven ramen achter

Standaardinterieurkenmerken

■ Lederen* sportstoelen in Ebony
■ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)
■ 12" LCD-instrumentenpaneel
■ Parkeersensors achter
■ Voorstoelen met klimaatregeling
■ Ford SYNC 3 met 8" (20,3 cm) TFT-touchscreen en negen

luidsprekers
■ Track Apps
■ Met leder bekleed en verwarmd stuurwiel

Motor

Benzine
5.0L Ti-VCT V8 449 PK (330 kW)

SERIE
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SERIE
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Standaardexterieurkenmerken

■ 19" 5-spaaks lichtmetalen design-velgen met gelakte
afwerking in Dark Tarnish laagglans

■ Zwarte motorkap en zijstrepen met accenten
■ Unieke Mach 1 bumper en achterembleem
■ Led koplampen met dagrijverlichting en automatische

inschakeling, koplamphoogteverstelling
■ Led achterlichten
■ Voorste bovengrille in hoogglans zwart met Mach 1

design met Pony logo in laagglans Magnetic

■ Achterspoiler in laagglans Magnetic
■ Verchroomde vierdubbele uitlaatpijp met perforatie en

uitlaatsysteem met Active Valve Performance
■ Bijgewerkte Brembo® voorremklauwen met 6 zuigers

Standaardinterieurkenmerken

■ Premium leder sportstoelen met accentstrip
■ Premium interieur met contraststiksel en Dark

Spindrift oplegwerk instrumentenpaneel

■ 12" (30,5 cm) LCD-instrumentenpaneel
■ SYNC 3 met 8" (20,3 cm) TFT-touchscreen, navigatie

en 12 premium B&O luidsprekers
■ Track Apps

Motor

Benzine
5.0L Ti-VCT V8 460 PK (338 kW)

Mach 1 Fastback

SELECTEREN2
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Custom Pack Black
(verkrijgbaar op GT)

■ Premium stoelbekleding en interieur
■ Navigatiesysteem
■ Premium B&O luidsprekers

SELECTEREN2

(alleen verkrijgbaar op GT Fastback, niet in NL)

■ Premium stoelbekleding en interieur
■ Navigatiesysteem
■ Premium B&O luidsprekers
■ 19" 5x2-spaaks design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster Nickel
■ Portierlijnafwerking in Bright Chrome

(verkrijgbaar op GT, niet in NL)

■ Premium stoelbekleding en interieur
■ Navigatiesysteem
■ Premium B&O luidsprekers
■ 19" 5x2-spaaks design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt in Luster Nickel

Custom Pack 4

Custom Pack 3
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(verkrijgbaar op GT, niet in NL)

■ Alcantara interieurbekleding
■ Carbon versnellingspookknop
■ "Carbon Twill" instrumentenpaneelafwerking

OPTIEPAKKETTEN

(verkrijgbaar op Mach 1)

■ Fighter Jet Gray carrosseriekleur
■ Zwarte motorkap en zijstrepen met oranje accenten
■ Oranje Brembo® remklauwen
■ Oranje interieurbekledingsaccent (alleen sportstoelen)

Carbon Fibre Pack

Mach 1 Appearance Pack
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3
PERSONALISEREN
Kies je kleur, wielen, opties en extra's en
creëer je unieke Mustang.

Fighter Jet Gray
Exclusieve carrosseriekleur*

De Ford Mustang dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een
grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen

carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe
materialen en lakprocessen zorgen ervoor dat je nieuwe Mustang

zijn fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal behouden.

HET LEVEN IN FANTASTISCHE
KLEUREN
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Lucid Red
Premium carrosseriekleur*

Oxford White
Standaard carrosseriekleur

Twister Orange
Exclusieve carrosseriekleur*

Shadow Black
Trendy carrosseriekleur*

Race Red
Standaard carrosseriekleur

Iconic Silver
Metallic carrosseriekleur*

Antimatter Blue
Trendy carrosseriekleur*

Grabber Yellow
Exclusieve carrosseriekleur*

Carbonised Gray
Premium carrosseriekleur*

Velocity Blue
Trendy carrosseriekleur*

KLEUREN

*Optioneel tegen meerprijs.
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.
Opmerking: 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.
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Stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno leder in Ebony
Kussen: Salerno leder in Ebony

Stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno leder in Ceramic
(niet in NL)
Kussen: Salerno leder in Ceramic

Stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno leder in Russet
(niet in NL)
Kussen: Salerno leder in Russet

Stoelinzetstuk: Alcantara – Mini Perf over Silver Scrim in
Ebony (niet in NL)
Kussen: Salerno leder in Ebony

Stoelinzetstuk: Register Enhanced Mini Perf over Luxury
Grain leder in Ebony met accentstrip in Light Dove Gray
Kussen: Lux Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Metal Grey

Stoelinzetstuk: Register Enhanced Mini Perf over Luxury
Grain leder in Ebony met oranje accentstrip
Kussen: Lux Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Metal Grey

PERSONALISEREN3

Opmerking: Verwarmings-/koelfunctie is niet leverbaar op Recaro stoelen.
2)Raadpleeg hoofdstuk 4, Specificaties, voor de inhoud van Carbon Fibre Pack en Mach 1 Appearance Pack.

BEKLEDING

Salerno lederen stoelbekleding (standaard op GT)

Alcantara stoelbekleding
(onderdeel van Carbon Fibre en Alcantara Pack2))

Premium Luxury Grain lederen stoelbekleding
(standaard op Mach 1)

Premium Luxury Grain lederen stoelbekleding
(onderdeel van Mach 1 Appearance Pack2))
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Stoelinzetstuk: Bent-bar met Enhanced Mini Perf over
Luxury Grain leder in Ebony
Kussen: Lux Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Metal Grey

Stoelinzetstuk: Bent-bar met Enhanced Mini Perf over
Luxury Grain leder in Ebony met Blue Crust
Kussen: Lux Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Grabber
Blue

Stoelinzetstuk: Bent-bar met Enhanced Mini Perf over
Luxury Grain leder in Showstopper Red (niet in NL)
Kussen: Lux Grain Vinyl in Showstopper Red

(Recaro) stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno leder in
Ebony met contraststiksel in Metal Grey
(Recaro) kussen: Salerno leder in Ebony

(Recaro) stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno leder in
Ebony met Blue Crust en stiksel in Grabber Blue
(Recaro) kussen: Salerno leder in Ebony

(Recaro) stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno leder in
Showstopper Red (niet in NL)
(Recaro) kussen: Salerno leder in Showstopper Red

BEKLEDING

1)Raadpleeg hoofdstuk 4, Specificaties, voor de inhoud van Custom Pack 2- 4.

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

Recaro sportstoelbekleding
(optie op GT en Mach 1)

Recaro sportstoelbekleding
(optie op GT)
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19"

19"

19"

19"

19" x 9" voor/19" x 9.5" achter
10 Y-spaak design lichtmetalen velgen met zwarte
hoogglans finish
Bandenmaat 255/40 voor en 275/40 achter.
(Standaard op GT)

19" x 9" voor/19" x 9.5" achter
5x2-spaaks aluminium velgen in Luster Nickel
Bandenmaat 255/40 voor en 275/40 achter
(accessoire op GT)

19" x 9" voor/19" x 9.5" achter
5-spaaks lichtmetalen velgen
Bandenmaat 255/40 voor en 275/40 achter.
(Standaard op Mach 1)

19" x 9" voor/19" x 9.5" achter
10 Y-spaak design lichtmetalen velgen met hoogglans
Magnetic finish
Bandenmaat 255/40 voor en 275/40 achter.
(Mach 1 optie)

PERSONALISEREN3 VELGEN
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Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray carrosseriekleur met zwarte motorkap en zijstrepen met oranje accenten (optie) en 19" 10 Y-spaaks lichtmetalen
design-velgen met gelakte afwerking in hoogglans Magnetic (optie).

GT Fastback in Race Red carrosseriekleur met Oxford White strepen over de bovenzijde (optie) en 19" 5x2-spaaks design-velgen uit gesmeed aluminium, gelakt
in Luster Nickel (accessoire).
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Oxford White streep over de
bovenzijde

Zwarte streep over de bovenzijde Zwarte herpa print 3M-streep

Fighter Jet Gray carrosseriekleur Oranje Brembo® remklauwen

Iconic Silver carrosseriekleur Shadow Black carrosseriekleur Oxford White carrosseriekleur Zwarte Brembo® remklauwen

Velocity Blue carrosseriekleur Twister Orange carrosseriekleur Race Red carrosseriekleur Grabber Yellow carrosseriekleur Zwarte Brembo® remklauwen

PERSONALISEREN3 STREPEN EN REMKLAUWEN

Zwarte streep over de bovenzijde verkrijgbaar op Fastback en Convertible carrosserie-
uitvoeringen, alle carrosseriekleuren behalve Shadow Black.

Oxford White streep over de bovenzijde alleen verkrijgbaar op Fastback carrosserie-uitvoering,
alle carrosseriekleuren behalve Oxford White.

Zwarte herpa print 3M-streep verkrijgbaar op Fastback en Convertible carrosserie-uitvoeringen.

GT-opties. Race-strepen

Mach 1 optie 1. Zwarte motorkap en zijstrepen met oranje accenten (onderdeel van Mach 1 Appearance Pack)

Mach 1 optie 2. Zwarte motorkap en zijstrepen met rode accenten (standaard op de volgende carrosseriekleuren)

Mach 1 optie 3. Zwarte motorkap en zijstrepen met witte accenten (standaard op de volgende carrosseriekleuren)

Opmerking Kleuren en bekledingen in deze brochure kunnen – als gevolg van beperkingen van het gebruikte drukprocedé – van de werkelijke kleuren
afwijken.
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1. Windstop

2. Bagageruimtebak

3. Achterspoiler

4. All-weather vloermatten

5. Performance motorkaphendel

6. Performance schakelknop

7. Performance schakelkit

8. Beschermhoes

9. Performance bobinekap

10. Herpa print+ race-strepen

11. 19" 7 Y-spaaks lichtmetalen
design-velg

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERSONALISEREN3

Download de volledige Mustang
accessoiregids hier

Ford merchandise kan worden gekocht
op fordlifestylecollection.com

Ga voor meer Mustang accessoires naar
ford-accessories.com

+Gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de
achterpagina voor meer informatie.
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35

1

ØMaakt gebruik van sensoren. 2)Driver Assistance functie. Opmerking: Driver Assist functies vormen een
aanvulling en zijn geen vervanging van de aandacht en de beoordeling van de bestuurder en het besturen van het voertuig.
*Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie kan voetgangers registreren, maar niet onder alle omstandigheden en het
systeem is geen vervanging van veilig rijden. Zie de Handleiding voor systeembeperkingen.
**Werkt bij snelheden van meer dan 65 km/u op meerbaanswegen met duidelijk zichtbare rijstrookmarkeringen. Het
Lane-Keeping System regelt de besturing niet.

4
SPECIFICATIES
Leer je Ford Mustang van binnen en buiten
kennen; van de motorprestatietechnologie
tot de exclusieve interieurkenmerken.

MUSTANG
MACH 1
De legendarische 5.0L V8 levert
maximaal 460 PK (338 kW) en
529 Nm koppel.

Handgeschakelde versnellingsbak

Voor sneller schakelen is de Mach 1 uitgerust met een TREMEC®

handgeschakelde 6-versnellingsbak met een dubbele plaat-koppeling, een
schakelknop voor korte schakelbewegingen en verbeterde
toerentalafstemming.

Toerental met beloning

De geherkalibreerde en bijgewerkte 5.0L V8 motor van de Mach 1 beschikt
over een open luchtbox voor verbeterde luchtstroom en levert een
topvermogen van 7.500 omw/min.

1

2

Brembo® remmen

Grote Brembo® remklauwen voor met 6 zuigers leveren een
zeker remvermogen

(standaard).

3

2
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4

6

6
Zelfvertrouwen

Naast het krachtige remsysteem beschikt de Mustang voer een groot
aantal Driver Assistance technologieën die zijn ontworpen om je meer
zelfvertrouwen te geven in verschillende rijsituaties.

Pre-Collision AssistØ2)*
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 op de GT).

Distance AlertØ2)

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

Lane-Keeping SystemØ2)**
Waarschuwt je als je per ongeluk van rijstrook wisselt op een weg met meerdere
rijstroken en kan je terugloodsen naar de juiste rijstrook (standaard).

Driver AlertØ2)

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

PRESTATIETECHNOLOGIE
Koelsysteem achteras

Een warmtewisselaar achter helpt bij het behouden van
gecontroleerde differentieeltemperaturen voor een langere
levensduur (standaard op Mach 1).

Diffusor achter

De diffusor achter van de Mach 1 werkt in combinatie met de
achteraskoeling voor een optimale luchtstroom (standaard op
Mach 1).

4

6

Luchtstroommanagement

Een nieuwe buikpan loopt naar achteren voor het versoepelen
van de luchtstroom aan de onderzijde en het verhogen van de
aerodynamische neerwaartse kracht (standard op
Mach 1).

5
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Het onmiskenbare acceleratiegeluid van de 5.0L V8 definieert Mustang. Van de vrij draaiende GT tot de
brute kracht van de Mach 1, er is niets dat precies zo klinkt of presteert.

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 meer dan 449 pk (330 kW) en 529 Nm
koppel te leveren. De Mustang Mach 1 wordt
aangedreven door een verbeterde 5.0L V8 motor,
die een vermogen van 460 pk (338 kW) en een
koppel van 529 Nm levert.

MOTORENSPECIFICATIES4
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Emissienorm EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Maximum vermogen bij omw/min. 450 PK (331 kW)
bij 7000

450 PK (331 kW)
bij 7000

450 PK (331 kW)
bij 7000

450 PK (331 kW)
bij 7000

460 PK (338 kW)
bij 7250

460 PK (338 kW)
bij 7250

Koppel Nm 529 bij 4600
r/min

529 bij 4600
r/min

529 bij 4600
r/min

529 bij 4600
r/min

529 bij 4900
r/min

529 bij 4900
r/min

CO2 emissies (g/km)Ø 268 256 274 263 273 262

Brandstofverbruik in l/100
kmØ

Gecombineerd 12,2 11,8 12,5 12,0 12,6 11,9

Gewicht en laadvermogen

Rijklaar gewicht# 1842 1831 1882 1893 1851 1861

Confidential - PDF Created: 08 October 2020, 07:3 :3 - Origin: MUST_2021_F el_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

øDe 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 bij 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 over alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij
iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.Ford.nl.
Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van
75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud
van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. Cijfers voor Mach 1
onder voorbehoud.

Brandstof, prestaties en emissies
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Emissienorm EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

EURO 6d-ISC-
FCM

Maximum vermogen bij omw/min. 450 PK (331 kW)
bij 7000

450 PK (331 kW)
bij 7000

450 PK (331 kW)
bij 7000

450 PK (331 kW)
bij 7000

460 PK (338 kW)
bij 7250

460 PK (338 kW)
bij 7250

Koppel Nm 529 bij 4600
r/min

529 bij 4600
r/min

529 bij 4600
r/min

529 bij 4600
r/min

529 bij 4900
r/min

529 bij 4900
r/min

CO2 emissies (g/km)Ø 268 256 274 263 273 262

Brandstofverbruik in l/100
kmØ

Gecombineerd 12,2 11,8 12,5 12,0 12,6 11,9

Gewicht en laadvermogen

Rijklaar gewicht# 1842 1831 1882 1893 1851 1861
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øDe 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 bij 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 over alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij
iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.Ford.nl.
Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van
75 kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud
van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. Cijfers voor Mach 1
onder voorbehoud.

Brandstof, prestaties en emissies
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Totale lengte (mm) 4789 4789

Totale breedte met spiegels (mm) 2081 2081

Totale breedte zonder spiegels (mm) 1916 1916

Totale breedte met ingeklapte spiegels (mm) 1957 1957

Totale hoogte (max.) (mm) 1382 1396

Draaicirkel – Tussen stoepranden (m) 12,2 12,2

Bagageruimtevolume (liter)‡ 408 332

Brandstoftankvolume (liter)

Benzine 61 61

Confidential - PDF Created: 0 October 2020, 1 :21: - Origin: MUST_2021_Di _NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

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

Wil je de volledige specificaties
bekijken?
Download de digitale e-brochure of bekijk de
interactieve brochure op www.Ford.nl of scan de
code voor de volledige details en specificaties van
dit voertuig.

AFMETINGENSPECIFICATIES4

ae05534fb122428edce64a5c9e853b48-2915df3aad5d4387a34e7a9356bc7f96-00000_book.indb 1 29/01/2021 10:22:51

Mustang 21MY V2 NLD nl_10:54_29.01.2021

4,789 mm

4,789 mm

2,081 mm

2,081 mm

1,957 mm

1,957 mm

1,3
82

m
m

1,3
96

m
m

ae05534fb122428edce64a5c9e853b48-2915df3aad5d4387a34e7a9356bc7f96-00000_book.indb 2 29/01/2021 10:22:59

Mustang 21MY V2 NLD nl_10:54_29.01.2021

4,789 mm

4,789 mm

2,081 mm

2,081 mm

1,957 mm

1,957 mm

1,3
82

m
m

1,3
96

m
m

ae05534fb122428edce64a5c9e853b48-2915df3aad5d4387a34e7a9356bc7f96-00000_book.indb 2 29/01/2021 10:22:59

Mustang 21MY V2 NLD nl_10:54_29.01.2021



Leverbaar

Optioneel tegen meerprijs

Leverbaar als onderdeel van optiepakket

Beschikbaarheid bekleding en carrosseriekleuren
Effen
carroserie-
kleuren

Premium effen lakkleuren Metallic carrosseriekleuren Speciale
metallic
carrosserie-
kleuren
(heldere
tinten)
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GT: leren stoelen
Stoelinzetstuk: Mini Perf over Salerno in Ebony

Zitkussen: Salerno in Ebony

GT: Premium leren stoelen (i.c.m. Custom Pack)
Stoelinzetstuk: Bent-bar geregistreerde Mini Perf over Luxury Grain in

Ebony/Mini Perf over Luxury Grain in Ebony
Zitkussen: Luxury Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Metal Grey

Mach 1: PCAP leren stoelen
Stoelinzetstuk: Register Enhanced Mini Perf met Gradation Plow-

Through in Ebony met accentstrip in Light Dove Gray
Zitkussen: Luxury Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Metal Grey

Stoelinzetstuk: Register Enhanced Mini Perf met Gradation Plow-
Through in Ebony met oranje accentstrip

Zitkussen: Luxury Grain Vinyl in Ebony met stiksel in Metal Grey

Mach 1: Recaro leren stoelen
Stoelinzetstuk: Salerno in Ebony/Mini Perf over Salerno in Ebony

Zitkussen: Mini Perf over Salerno in Ebony/Salerno in Ebony
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Velgen

Lichtmetaal – 19"x9" (voor) en 19"x9,5" (achter) 10 Y-spaaks design-velgen met machinale bewerkte afwerking, gelakt in hoogglans zwart (voorzien van 255/40 banden voor en 275/40 banden achter) D2GBT/D3DBC

Lichtmetaal – 19"x9,5" (voor) en 19"x10" (achter) 5-spaaks design-velgen met machinale bewerkte afwerking, gelakt in laag glanzend Dark Tarnish (voorzien van 255/40 banden voor en 275/40 banden
achter) D2GCR/D3DBC

Lichtmetaal – 19"x9,5" (voor) en 19"x10" (achter) 10 Y-spaaks design-velgen met machinale bewerkte afwerking, gelakt in hoogglans Magnetic (voorzien van 255/40 banden voor en 275/40 banden
achter) D2GCS/D3DBC

Versiering middennaaf – Mustang D5DBC

Bandenreparatieset AHTAB

Ontwerpeigenschappen

Voorspoiler in carrosseriekleur – GT design (inclusief GT 5.0 badges) A3DAF

Voorspoiler in carrosseriekleur – inclusief Mach 1 badges A3DAE

Buitenspiegels – Buitenspiegelkappen in kleur carrosserie BSLAC

Buitenspiegels – Buitenspiegelkappen in laag glanzend Magnetic BSLBA

Bovenste grille – Zwart, GT design, inclusief zilveren Mustang logo BLDAW

Bovenste grille – Hoogglans zwart, Mach 1 design, inclusief Mustang logo in laag glanzend Magnetic BLDBD

Onderste grille – GT design BLFAQ

Onderste grille – Mach 1 design BLFAY

Voorbumper – Inclusief sportieve ondersplitter CLFA1

Voorbumper – Mach 1 design, inclusief sportieve ondersplitter CLFBV

Achterbumper (GT design) – In carrosseriekleur CLMHV

Achterbumper (Mach 1 design) – In carrosseriekleur CLMKG

Badges (GT design) – Zilveren 5.0 op spatbord, GT-logo met omlijsting op achterklep AB5D4

Badges (Mach 1 design) – Uniek Mach 1 logo op spatbord met omlijsting op achterklep AB5AC

Luchthapgaten motorkap BLTAB

Zwarte gegoten taillelijn en portierlijnversiering BMFAD

Prestatiespoiler – Mach 1 design BPFAQ

Uitlaat – Verchroomde vierdubbele uitlaatpijp, met Active Exhaust System (GT design) F5BAL/F2AAB

Uitlaat – Verchroomde vierdubbele uitlaatpijp, met Active Exhaust System (Mach 1 design) F5BAL/F2AAB
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In contrastkleur gelakt dak – Zwart (niet verkrijgbaar met over het dak lopende strepen) CJDAS

Over het dak lopende strepen – Ebony (niet leverbaar op in contrastkleur gelakt dak) (niet leverbaar in carrosseriekleur Shadow Black) CJTAK/CJPAD

Over het dak lopende strepen – Oxford White (niet leverbaar op in contrastkleur gelakt dak) (niet leverbaar in carrosseriekleur Oxford White) CJTAK/CJPAT

Mach 1 strepen over de motorkap – Ebony met reflectief wit accent (alleen verkrijgbaar in combinatie met carrosseriekleur Grabber Yellow, Velocity Blue, Race Red en Twister Orange) CJTBE/CJPCC

Mach 1 strepen over de motorkap – Ebony met reflectief rood accent (alleen verkrijgbaar in combinatie met carrosseriekleur Iconic Silver, Oxford White en Shadow Black) CJTBE/CJPCF

Mach 1 strepen over de motorkap – Ebony met reflectief oranje accent (alleen verkrijgbaar in combinatie met carrosseriekleur Fighter Jet Gray, opgenomen in het Mach 1 Appearance Pack) CJTBE/CJPCU

Zwarte remklauwen FBBAJ

Oranje remklauwen (opgenomen in Mach 1 Appearance Pack) FBBAX

Dak – Zwarte stof CHAAH

Voetpedalen – Unieke metallic afwerking GCEAE

Dorpellijsten – Verlicht inzetstuk A1PBA

Dorpellijsten – Verlicht inzetstuk met Mach 1 logo A1PBS

Instrumentenpaneel – Paneelomlijsting Angled Brush, met Mustang badge BBQAX

Instrumentenpaneel – Mach 1 design met paneelomlijsting Dark Spindrift, met unieke Mach 1 badge en contraststiksel BBQAH

Instrumentenpaneel – Met paneelomlijsting Linked Graphite en contraststiksel, met Mustang badge (opgenomen in Custom Pack) BBQAZ

Windscherm Convertible –

Lak

Lak exterieur – Effen AD4AB

Lak exterieur – Metallic AD4AC

Lak exterieur – Metallic, tricoat AD4AR
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Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Vormgeving en uiterlijk
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In contrastkleur gelakt dak – Zwart (niet verkrijgbaar met over het dak lopende strepen) CJDAS

Over het dak lopende strepen – Ebony (niet leverbaar op in contrastkleur gelakt dak) (niet leverbaar in carrosseriekleur Shadow Black) CJTAK/CJPAD

Over het dak lopende strepen – Oxford White (niet leverbaar op in contrastkleur gelakt dak) (niet leverbaar in carrosseriekleur Oxford White) CJTAK/CJPAT

Mach 1 strepen over de motorkap – Ebony met reflectief wit accent (alleen verkrijgbaar in combinatie met carrosseriekleur Grabber Yellow, Velocity Blue, Race Red en Twister Orange) CJTBE/CJPCC

Mach 1 strepen over de motorkap – Ebony met reflectief rood accent (alleen verkrijgbaar in combinatie met carrosseriekleur Iconic Silver, Oxford White en Shadow Black) CJTBE/CJPCF

Mach 1 strepen over de motorkap – Ebony met reflectief oranje accent (alleen verkrijgbaar in combinatie met carrosseriekleur Fighter Jet Gray, opgenomen in het Mach 1 Appearance Pack) CJTBE/CJPCU

Zwarte remklauwen FBBAJ

Oranje remklauwen (opgenomen in Mach 1 Appearance Pack) FBBAX

Dak – Zwarte stof CHAAH

Voetpedalen – Unieke metallic afwerking GCEAE

Dorpellijsten – Verlicht inzetstuk A1PBA

Dorpellijsten – Verlicht inzetstuk met Mach 1 logo A1PBS

Instrumentenpaneel – Paneelomlijsting Angled Brush, met Mustang badge BBQAX

Instrumentenpaneel – Mach 1 design met paneelomlijsting Dark Spindrift, met unieke Mach 1 badge en contraststiksel BBQAH

Instrumentenpaneel – Met paneelomlijsting Linked Graphite en contraststiksel, met Mustang badge (opgenomen in Custom Pack) BBQAZ

Windscherm Convertible –

Lak

Lak exterieur – Effen AD4AB

Lak exterieur – Metallic AD4AC

Lak exterieur – Metallic, tricoat AD4AR

Confidential - PDF Created: 07 October 2020, 0 :0 :0 - Origin: MUST_2021_Styling nd ea_NLD_NL_bro_1.xdt [IDML]

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Vormgeving en uiterlijk

ae05534fb122428edce64a5c9e853b48-2915df3aad5d4387a34e7a9356bc7f96-00000_book.indb 6 29/01/2021 10:23:07

Mustang 21MY V2 NLD nl_10:54_29.01.2021



GT Fa
st
ba

ck

GT Co
nv

er
tib

le

M
ac

h 
1

Fa
st
ba

ck

M
FC

‑
co

de

Assistentie bestuurder

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) GPAAJ

Parkeerafstandsensors – Achter HNKAB

Achteruitkijkspiegel – Elektrochromisch met regensensor BSBA9

Achteruitkijkcamera J3KAB

Speed control GTDAB

Startcontrole (vereist handgeschakelde 6-versnellingsbak) IWAAB

Adaptieve cruise control (met Pre-Collision Assist en voorwaartssensor) GTDAC

Starthulp op hellingen2) (alleen standaard in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak) A54AB

Lane-Keeping Alert HLEAC

Exterieurverlichting

Led koplampen (met geïntegreerde dagrijverlichting en automatische inschakeling, koplamphoogteverstelling) JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

Led mistlampen – vóór JBKAF

LED-achterlichten JDAAD

Wielophanging

Onafhankelijke achterwielophanging DWABS

MagneRide® "R" – Adaptief schokdempersysteem, magnetisch gecontroleerde schokdempers DWMAB

Instrumenten en bedieningselementen

Volledig TFT/LCD instrumentenpaneel HCAAX

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)1) D19AB

Confidential - PDF Created: 07 October 2020, 0 :10:3 - Origin: MUST_2021_Dri ing x erien_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

Rijervaring

1)Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
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Interieurgemak

Middenconsole B5WCB/B5YAH

Middenconsole – Premium sof feel Sensico® met contraststiksel (opgenomen in Custom Pack) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 bekerhouders B5ZAE

Mini-plafondconsole (inclusief opbergruimte voor zonnebril) B5VAM

Zonneklep voor bestuurder en passagier – verlicht BCAAE/BCBAE

Elektronisch vergrendelbare middenconsole B5WCB

Audio- en communicatiesystemen
Radio/cd met DAB, enkelvoudige CD-speler, AM/FM dual tuner radio, 8" TFT aanraakscherm, paneelniveau 1, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS,

Bluetooth® met Voice Control, gesproken SMS-berichten en negen luidsprekers ICEFG/IEVAL/IDAAQ

Radio/cd-navigatiesysteem met DAB, 8" TFT aanraakscherm, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth® met Voice Control en gesproken
SMS-berichten, B&O geluidssysteem met twaalf premium luidsprekers (opgenomen in Custom Pack) ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps/Line Lock C2UAB

FordPass Connect (boordmodem) IEPAM

Klimaatregeling

Airconditioning met Dual-zone elektronische automatische temperatuurregeling (DEATC) AC--G

Luchtfiltersensor G1DAB

Luchtinlaatfilter voor pollen/geurtjes G1FAC

Interieurverlichting
Instapverlichting – Omgevingsverlichting, kaartleeslampen, instapverlichting, uitstapverlichting (Follow-me-home) en dimfunctie in theaterstijl (alleen verkrijgbaar bij Mach 1 in combinatie met Recaro

stoelen) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Instapverlichting – Premium omgevingsverlichting met geheugen, kaartleeslampen, instapverlichting, uitstapverlichting (Follow-me-home) en dimfunctie in theaterstijl (standaard bij Mach 1 in
combinatie met sportstoelen) JCBAP/JCHAB/JCGAK

Confidential - PDF Created: 08 October 2020, 07:3 : - Origin: MUST_2021_Co _NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

*De 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 andere Europese landen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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Interieurgemak

Middenconsole B5WCB/B5YAH

Middenconsole – Premium sof feel Sensico® met contraststiksel (opgenomen in Custom Pack) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 bekerhouders B5ZAE

Mini-plafondconsole (inclusief opbergruimte voor zonnebril) B5VAM

Zonneklep voor bestuurder en passagier – verlicht BCAAE/BCBAE

Elektronisch vergrendelbare middenconsole B5WCB

Audio- en communicatiesystemen
Radio/cd met DAB, enkelvoudige CD-speler, AM/FM dual tuner radio, 8" TFT aanraakscherm, paneelniveau 1, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS,

Bluetooth® met Voice Control, gesproken SMS-berichten en negen luidsprekers ICEFG/IEVAL/IDAAQ

Radio/cd-navigatiesysteem met DAB, 8" TFT aanraakscherm, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen, GPS, Bluetooth® met Voice Control en gesproken
SMS-berichten, B&O geluidssysteem met twaalf premium luidsprekers (opgenomen in Custom Pack) ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps/Line Lock C2UAB

FordPass Connect (boordmodem) IEPAM

Klimaatregeling

Airconditioning met Dual-zone elektronische automatische temperatuurregeling (DEATC) AC--G

Luchtfiltersensor G1DAB

Luchtinlaatfilter voor pollen/geurtjes G1FAC

Interieurverlichting
Instapverlichting – Omgevingsverlichting, kaartleeslampen, instapverlichting, uitstapverlichting (Follow-me-home) en dimfunctie in theaterstijl (alleen verkrijgbaar bij Mach 1 in combinatie met Recaro

stoelen) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Instapverlichting – Premium omgevingsverlichting met geheugen, kaartleeslampen, instapverlichting, uitstapverlichting (Follow-me-home) en dimfunctie in theaterstijl (standaard bij Mach 1 in
combinatie met sportstoelen) JCBAP/JCHAB/JCGAK
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*De 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 andere Europese landen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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Stoelen

Voorstoelen – Sportstoelen FS--A

Voorstoelen – Recaro in Ebony FS--N

Verstelbare voorstoel – 6-voudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (elektrisch in hoogte- en lengterichting – inclusief omhoog/omlaag voor zowel de voor-als achterkant van de stoel) (alleen in
combinatie met sportstoelen) BYPAC

Verstelbare voorstoel – 6-voudig elektrisch verstelbare passagiersstoel (elektrisch in hoogte- en lengterichting – inclusief omhoog/omlaag voor zowel de voor-als achterkant van de stoel) (alleen in
combinatie met sportstoelen) BYQAC

Verstelbare voorstoelen – Viervoudige elektrische hoogte- en lengteverstelling van passagiersstoel (alleen in combinatie met sportieve stoelen) BYQAF

Verstelbare voorstoelen – Viervoudige handmatige hoogte- en lengteverstelling van bestuurdersstoel (alleen in combinatie met Recaro stoelen) BYPAD

Verstelbare voorstoelen – Tweevoudige handmatige hoogte- en lengteverstelling passagierssstoel (alleen in combinatie met Recaro stoelen) BYQAB

Voorstoelen – Met klimaatregeling (niet verkrijgbaar in combinatie met Recaro stoelen) BY1AD/BY2AD

Kaartenzak achter op stoel – Bestuurderszijde (niet verkrijgbaar in combinatie met Recaro stoelen) /– BU6AB

Achterbank– deelbaar BYBBR

Instrumenten en bedieningselementen

Elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels met Mustang instapverlichting en richtingaanwijzers BSHBJ

Voorruitwissers – Automatisch CFFAE

Elektrisch ontwasemen van achterruit B3NAB

Versnellingspookknop – Met leder bekleed (met automatische transmissie op Mach 1) CAEAB/CAEBG

Versnellingspookknop – Uniek Mach 1 design (met handgeschakelde versnellingsbak) CAEAM

Handremhendel – Met leer bekleed FAFAB

Ford KeyFree System met Ford Power startknop CBGAL

Ramen – Elektrisch bediende ramen vóór met centrale open/sluit-functie B2CAF

Ramen – Elektrisch bedienbare ramen achter B2FAD

Stuurwiel – Met leer bekleed en verwarmbaar, met Mustang logo op airbagafdekking GTAAE/GTBAB
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Comfort en gemak
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Technologie

Navigatiecentrum (opgenomen in Custom Pack) HKCAB

Ford Easy Fuel tankdoploos brandstofvulsysteem GBTAG

Optiepakketten
Custom Pack – Opgewaardeerde interieurbekleding, navigatiesysteem, voorstoelen met klimaatregeling, B&O geluidssysteem met twaalf premium luidsprekers (voorstoelen met klimaatregeling zijn niet

verkrijgbaar in combinatie met Recaro stoelen) AACDX
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*De 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 andere Europese landen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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Technologie

Navigatiecentrum (opgenomen in Custom Pack) HKCAB

Ford Easy Fuel tankdoploos brandstofvulsysteem GBTAG

Optiepakketten
Custom Pack – Opgewaardeerde interieurbekleding, navigatiesysteem, voorstoelen met klimaatregeling, B&O geluidssysteem met twaalf premium luidsprekers (voorstoelen met klimaatregeling zijn niet

verkrijgbaar in combinatie met Recaro stoelen) AACDX
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*De 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 andere Europese landen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Comfort en gemak
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Veiligheid

Geavanceerde airbags – Airbags voor bestuurder en voorste passagieru1), airbags voor botsingen van opzij1), knieairbag voor de bestuurder1), actieve veiligheidsgordels en handschoenenvak CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Geavanceerde airbags – Airbags voor bestuurder en voorste passagieru1),knieairbag voor de bestuurder1), actieve veiligheidsgordels en handschoenenvak CPGAC/CPHAC/CN7AZ

ISOFIX bevestigingen (alleen achterbank) CPSAB

Beveiliging

Perimeteralarm (niet SCM goedgekeurd) HNVAB

Set afsluitbare wielmoeren D5HAC

Centrale/dubbele elektrische vergrendeling met afstandsbediening CBAAN

Volume-sensor, sensor voor hellingshoek/binnendringen en perimeteralarmsysteem HNAAJ

Remmen

Brembo® Remklauwen vóór met zes remzuigers en grote schijven (alleen verkrijgbaar in combinatie met automatische transmissie bij GT Fastback) FEDAD

Enhanced Brembo® Remklauwen vóór met zes remzuigers en voeringen van laaggelegeerd staal (alleen verkrijgbaar in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak bij GT Fastback) FEDAF

Electronic Stability Control (ESC)1) inclusief elektronische remkrachtverdeling (EBD)1), full-speed motor/Traction Control System (TCS)1) FEAAB

Emergency Brake Assist (EBA)1) FCBAB

Confidential - PDF Created: 08 October 2020, 07:37:2 - Origin: MUST_2021_Sa Sec_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

Veiligheid en beveiliging

1)Veiligheidsvoorziening.
uN.B.: 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 correct

aangegespt op de achterbank.

ae05534fb122428edce64a5c9e853b48-2915df3aad5d4387a34e7a9356bc7f96-00000_book.indb 11 29/01/2021 10:23:08

Mustang 21MY V2 NLD nl_10:54_29.01.2021

M
us

ta
ng

2 jaar/onbeperkt aantal km* Ford Fabrieksgarantie

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+1 jaar/max. 60.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar/max. 80.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar/max. 100.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar/max. 200.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Assistance Pechhulpservice* (tot eerste voorgeschreven eerste officiële Ford Onderhoudsbeurt) Steeds verlengd met Ford Assistance Gold bij een officiële Ford Onderhoudsbeurt

2 jaar/onbeperkt aantal km* Lakgarantie

12 jaar/onbeperkt aantal km* Carrosseriegarantie
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Tapijt en afwerking

Vloermatten – Vloerbedekking vóór, deluxe (opgenomen in Custom Pack) BBHAU

Vloermatten vóór tapijt BBHAB

Bekleding portierpaneel – Premium vinyl detaillering met gedetailleerd contraststiksel BCMAC

Bekleding portierpaneel – Premium soft feel Sensico® met contraststiksel (opgenomen in Custom Pack) BCMAD/BW5AP

Confidential - PDF Created: 08 October 2020, 07:38:11 - Origin: MUST_2021_Utility_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

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

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Garantie en Pechhulpservice

Praktisch en nuttig

ae05534fb122428edce64a5c9e853b48-2915df3aad5d4387a34e7a9356bc7f96-00000_book.indb 12 29/01/2021 10:23:08

Mustang 21MY V2 NLD nl_10:54_29.01.2021

M
us

ta
ng

2 jaar/onbeperkt aantal km* Ford Fabrieksgarantie

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+1 jaar/max. 60.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar/max. 80.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar/max. 100.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar/max. 200.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)

Ford Assistance Pechhulpservice* (tot eerste voorgeschreven eerste officiële Ford Onderhoudsbeurt) Steeds verlengd met Ford Assistance Gold bij een officiële Ford Onderhoudsbeurt

2 jaar/onbeperkt aantal km* Lakgarantie

12 jaar/onbeperkt aantal km* Carrosseriegarantie
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Tapijt en afwerking

Vloermatten – Vloerbedekking vóór, deluxe (opgenomen in Custom Pack) BBHAU

Vloermatten vóór tapijt BBHAB

Bekleding portierpaneel – Premium vinyl detaillering met gedetailleerd contraststiksel BCMAC

Bekleding portierpaneel – Premium soft feel Sensico® met contraststiksel (opgenomen in Custom Pack) BCMAD/BW5AP
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*Vanaf de datum van de eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.

Standaard

Optioneel, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs

Garantie en Pechhulpservice

Praktisch en nuttig
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Dealer zoeken en proefrit
aanvragen
Op de Ford website kun je op een locatie of
dealernaam zoeken om een Ford dealer te vinden
en online een proefrit aan te vragen. Vul hiervoor
je gegevens in en de geselecteerde Ford dealer
neemt dan contact op om een geschikte afspraak
te maken.

Vind jouw Ford dealer op www.ford.nl

Je eigen auto samenstellen
Stel je auto online samen, helemaal zoals jij hem
wil. Ga naar de Ford website, kies je model,
aandrijving, kleur en extra's. Je krijgt een
overzichtelijke specificatie en prijsopgave, die je
ook door kunt sturen naar je dealer.

Stel jouw auto samen op www.ford.nl

5
Aankopen
In je nieuwe Ford wegrijden is heel
eenvoudig, met een ruime keuze aan
financieringsmogelijkheden.
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Ford Lease
Je kunt bij Ford Lease altijd rekenen op
persoonlijke service, zonder daar te veel voor te
betalen. Bovendien staat de auto met Ford
Operational Lease niet op de balans en blijven
jouw financiële middelen beschikbaar voor je
bedrijf. Zo kan je altijd blijven ondernemen!

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease betaal je
een vast bedrag per maand voor
jouw Ford waarin zaken als
onderhoud, afschrijving,
wegenbelasting en verzekering al

inbegrepen zijn. Wel zo gemakkelijk. Je hoeft
alleen nog maar te tanken!

Bezoek voor meer informatie over alle
Leaseoplossingen www.ford.nl

FordPass app
Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je
toegang krijgt tot een groot aantal handige
functies:

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

■ Start de motor op afstand om de voorruit te
ontdooien (alleen bij automatische
transmissie)

■ Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand
en bandenspanning, allemaal via je
smartphone

■ Vind op de kaart de weg terug naar de
geparkeerde auto

■ Ontvang waarschuwingen met betrekking tot
de staat van de auto direct op je smartphone

Financiering
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen
zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide
financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan
financieringsproducten wordt het in het bezit
komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Ford Options is onze meest gekozen particuliere
financieringsoplossing, waarbij het voor jou
mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een
gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag
maandbedrag.

Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease
wellicht de oplossing!

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

Eigendom

*Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door
Ford Lease. Bezoek www.ford.nl voor meer informatie en onze voorwaarden.
Ford Lease is onderdeel van Axus Nederland B.V. (FCE20004).

*Ford Credit, handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V.
(ingeschreven in het register aangehouden door de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) onder nummer 12015032) treedt op als aanbieder van financieringen
genoemd op deze pagina. Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het
door jouw gewenste krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie.
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Ford Lease
Je kunt bij Ford Lease altijd rekenen op
persoonlijke service, zonder daar te veel voor te
betalen. Bovendien staat de auto met Ford
Operational Lease niet op de balans en blijven
jouw financiële middelen beschikbaar voor je
bedrijf. Zo kan je altijd blijven ondernemen!

Ford Private Lease
Met Ford Private Lease betaal je
een vast bedrag per maand voor
jouw Ford waarin zaken als
onderhoud, afschrijving,
wegenbelasting en verzekering al

inbegrepen zijn. Wel zo gemakkelijk. Je hoeft
alleen nog maar te tanken!

Bezoek voor meer informatie over alle
Leaseoplossingen www.ford.nl

FordPass app
Verbind jouw Ford met de FordPass-app, zodat je
toegang krijgt tot een groot aantal handige
functies:

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

■ Start de motor op afstand om de voorruit te
ontdooien (alleen bij automatische
transmissie)

■ Controleer het brandstofpeil, de kilometerstand
en bandenspanning, allemaal via je
smartphone

■ Vind op de kaart de weg terug naar de
geparkeerde auto

■ Ontvang waarschuwingen met betrekking tot
de staat van de auto direct op je smartphone

Financiering
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten
zorgeloos rijplezier te bieden. Daarom kunnen
zowel particuliere en zakelijke rijders bij Ford
Credit profiteren van uitgebreide
financieringsopties. Met de uitgebreide reeks aan
financieringsproducten wordt het in het bezit
komen van een nieuwe Ford heel eenvoudig.

Ford Options is onze meest gekozen particuliere
financieringsoplossing, waarbij het voor jou
mogelijk wordt om iedere 2 of 3 jaar een
gloednieuwe Ford te rijden voor een vast laag
maandbedrag.

Ben jij een zakelijke rijder? Dan is Financial Lease
wellicht de oplossing!

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

Eigendom

*Ford Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door
Ford Lease. Bezoek www.ford.nl voor meer informatie en onze voorwaarden.
Ford Lease is onderdeel van Axus Nederland B.V. (FCE20004).

*Ford Credit, handelsnaam van BNP Paribas Personal Finance B.V.
(ingeschreven in het register aangehouden door de AFM (Autoriteit Financiële
Markten) onder nummer 12015032) treedt op als aanbieder van financieringen
genoemd op deze pagina. Dit betreft geen advies, je dient zelf te bepalen of het
door jouw gewenste krediet aansluit bij jouw wensen, behoeften en persoonlijke
situatie.
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Ford Protect Verlengde Garantie
Breid je standaard garantie van twee jaar uit en
geniet van nog vele jaren zorgeloos rijden. Ford
Protect biedt een reeks belangrijke voordelen,
zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke prijzen
■ Bescherming tegen onverwachte

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

kentekenregistratie

Ford Service
Haal alles uit je auto: Ford Service helpt je om
hem z’n leven lang in topconditie te houden.

Voor maximaal rijplezier gaat het niet alleen om je
auto, maar ook om jou. Daarom bieden we een
reeks diensten die je leven makkelijker maken en
je zorgen wegnemen:

■ FordPass. Altijd verbonden met je Ford, waar je
ook bent

■ Altijd een duidelijke offerte vooraf
■ Ford Video Check: een video van de

werkzaamheden aan je auto
■ Ford Protect Verlengde Garantieverzekering
■ Ford Protect Service Plan - tot 5 jaar onderhoud

en garantie voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag

■ Gratis 24/7 Ford Assistance Gold
pechhulpservice in heel Europa na onderhoud

Ford Protect Service Plan
Met het Ford Protect Service Plan houd jij je Ford
eenvoudig en voordelig in topconditie. In plaats
van losse onderhoudsbeurten te betalen, bieden
wij je 3, 4 of zelfs 5 jaar onderhoud*. Dat allemaal
voor een eenmalig aantrekkelijk bedrag. Het Ford
Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig
aantrekkelijk bedrag

■ Een besparing op je onderhoudskosten
■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor

onderhoud
■ 24/7 Ford Assistance Gold pechhulpservice in

heel Europa
■ Gebruik van originele Ford onderdelen, wat

gunstig is voor de restwaarde
■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs

voor de hoogste technische- en
kwaliteitsstandaarden

■ Onze experts geven je graag een advies op
maat

[*]Slijtagedelen en reparaties zijn niet inbegrepen

ServicesAankopen5
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1. 2. 3.

Ford merchandise kan worden gekocht op fordlifestylecollection.com
Ga voor meer Mustang accessoires naar ford-accessories.com

1. Ford Mustang paraplu

2. Ford Mustang pullover hoody
met drie strepen

3. Ford Mustang sporttas

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
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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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1. 2. 3.

Ford merchandise kan worden gekocht op fordlifestylecollection.com
Ga voor meer Mustang accessoires naar ford-accessories.com

1. Ford Mustang paraplu

2. Ford Mustang pullover hoody
met drie strepen

3. Ford Mustang sporttas

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.
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