MUSTANG MACH-E
Prijslijst

Prijslijst: B20-P14
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Gate Release: 14/09/2020
Publicatiedatum: 27/05/2020
Modeljaar: 2021.00
Vervangt:

MUSTANG MACH-E

5 deurs

Prijslijst

Versie en motor

Verbruik (kWh)

Maximaal rijbereik (km)

48 000,00

16,5 [16,5]

450 [450]

46 404,96

56 150,00

16,5 [16,5]

600 [600]

MUE3

45 413,22

54 950,00

17,9 [17,9]

420 [420]

MUE4

53 243,80

64 425,00

18,1 [18,1]

540 [540]

Transm.

Emissie.

Code

Prijs in € excl. btw

Prijs in € incl. btw

76kWh Standard Range - 190 kW / 258 Pk

A1

E6

MUE1

39 669,42

99kWh Extended Range - 210 kW / 285 Pk

A1

E6

MUE2

76kWh Standard Range - 190 kW / 258 Pk

A1

E6

99kWh Extended Range - 248 kW / 338 Pk

A1

E6

RWD

AWD

NEDC 2.0 verbuik- en uitstootcijfers worden berekend op basis van WLTP-waarden. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. Meer informatie bij uw Ford-verdeler.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. WLTP verbruikswaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden)
kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, of
raadpleeg www.nl.ford.be.
GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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MUSTANG MACH-E

DOE

EOC

Prijs in € incl. btw

Prijs in € excl. btw

AWD

RWD

Opmerking

Afzonderlijke opties

KLEUREN
"Absolute Black" Metaalkleur

S

S

0,00

0,00

73B

7YB

"Space White" Metaalkleur

O

O

661,16

800,00

73H

7YH

"Iconic Silver" Metaalkleur

O

O

661,16

800,00

73E

7YE

"Infinite Blue" Speciale metaalkleur

O

O

826,45

1 000,00

73I

7YI

"Star White" Exclusieve metaalkleur

O

O

991,74

1 200,00

73G

7YG

"Rapid Red" Exclusieve metaalkleur

O

O

991,74

1 200,00

73F

7YF

"Carbonized Grey" Exclusieve metaalkleur

O

O

991,74

1 200,00

73J

7YJ

S

N

0,00

0,00

76AC

4AE

O

N

0,00

0,00

76AE

4AC

N

S

0,00

0,00

76AF

4AF

O

O

164,46

199,00

99Y

99Y

O

O

329,75

399,00

99Z

99Z

BINNENBEKLEDING
Sensico in "Black Onyx"
Sensico in "Black" met microperforaties en grijze stiksels

2

Sensico in "Black" met microperforaties en rode stiksels

DIVERSEN
Voertuig rijklaar maken inclusief wettelijke kit
Thuislevering

3

O = optie, S = standaard, N = niet beschikbaar

Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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MUSTANG MACH-E

Opmerking

RWD

AWD

Prijs in € excl. btw

Prijs in € incl. btw

EOC

DOE

Prijslijst optiepacks

Technology Pack
10 B&O luidsprekers;
Handenvrije kofferklep;
Pre-Collision Assist, incl. assistentie aan kruispunten, met voetgangers- en fietsersdetectie: waarschuwing en
indicatie afstand en actieve noodremassistentie, inclusief Evasive Steering Assist;
Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Traffic Jam Assist, Lane Centering Assist en Highway Assist (indien
wettelijk toegestaan);
Traffic Sign Recognition (herkent en toont verkeersborden);
Active Park Assist 2: automatisch parkeerhulpsysteem
360° camerasysteem

1

O

O

1 404,96

1 700,00

581

4DA

Technology Pack Plus voor RWD
10 B&O luidsprekers;
Handenvrije kofferklep;
Pre-Collision Assist, incl. assistentie aan kruispunten, met voetgangers- en fietsersdetectie: waarschuwing en
indicatie afstand en actieve noodremassistentie, inclusief Evasive Steering Assist;
Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Traffic Jam Assist, Lane Centering Assist en Highway Assist (indien
wettelijk toegestaan);
Traffic Sign Recognition (herkent en toont verkeersborden);
Active Park Assist 2: automatisch parkeerhulpsysteem
360° camerasysteem;
Sensico in "Black" met microperforaties en grijze stiksels
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Voorzetels 8-weg elektrisch verstelbaar (voor/achter, hoogte, rug, zitting), met geheugenfunctie;
Elektrisch bedienbare lendensteun op voorzetels;
Vast panoramisch dak

1

O

N

3 140,50

3 800,00

591

4DB

Technology Pack Plus voor AWD
10 B&O luidsprekers;
Handenvrije kofferklep;
Pre-Collision Assist, incl. assistentie aan kruispunten, met voetgangers- en fietsersdetectie: waarschuwing en
indicatie afstand en actieve noodremassistentie, inclusief Evasive Steering Assist;
Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Traffic Jam Assist, Lane Centering Assist en Highway Assist (indien
wettelijk toegestaan);
Traffic Sign Recognition (herkent en toont verkeersborden);
Active Park Assist 2: automatisch parkeerhulpsysteem
360° camerasysteem;
Vast panoramisch dak

1

N

O

2 148,76

2 600,00

591

4DB

OPTIEPACKS

O = optie, S = standaard, N = niet beschikbaar

OPMERKINGEN OPTIES EN OPTIEPACKS
1.
2.
3.

De inhoud van het pack kan niet gewijzigd worden tenzij expliciet vermeld. Packs zijn niet combineerbaar met hun afzonderlijke opties of met packs met een overlappende inhoud, tenzij expliciet vermeld.
Enkel beschikbaar in combinatie met Technology Pack Plus.
Thuislevering beperkt tot 25km. Voor levering op meer dan 25km, contacteer uw dealer voor een op maat gemaakt offerte. Kosten voor voertuig rijklaar maken zijn niet inbegrepen in deze thuislevering.

Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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MUSTANG MACH-E
Belangrijkste standaarduitrusting
RWD
• My Key ® Gen 2: programmeerbare sleutel met afstandsbediening
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• Keyfree systeem voor (ont)sluiten en starten met Ford Power-startknop
• Phone as a Key
• Kindersloten achteraan
• Uitgebreide airbags (frontale, zijdelingse en knie-airbags, gordijnairbags voor- en achteraan)
• Gordelwaarschuwingssysteem
• ISOFIX-bevestigingspunten (buitenste zetels)
• ABS met elektronische remkrachtverdeling
• ESP met elektrische remhulp (EBA)
• Hill Start Assist
• Immobilisatiesysteem PATS
• Volumetrisch en perimetrisch alarm
• Bandendruksensoren
• Lane Keeping System: assistentie bij overschrijding wegmarkering (incl. Road Edge Detection)
• Pre-Collision Assist met voetgangers- en fietsersdetectie: waarschuwing en indicatie afstand en
actieve noodremassistentie
• Post-Impact Braking
• Driver Alert: bestuurderswaakzaamheidssysteem
• BLIS: dodehoekwaarschuwingssysteem, met Cross Traffic Alert en Active Braking
• Automatische ruitenwissers met regensensor
• Parkeerhulp voor- en achteraan
• Achteruitrijcamera
• Intelligente snelheidsbegrenzer
• Adaptive Cruise Control met Stop&Go, Traffic Jam Assist en Lane Centering Assist
• Mistlampen vooraan
• LED-koplampen
• Automatische koplampen
• LED dagrijlichten
• LED achterlichten in Mustang-design
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels in koetswerkkleur met geintegreerde
knipperlichten en instapverlichting
• "Quickclear" elektrische voorrruitontdooiing
• Geintegreerde deurgrepen (verschijnen automatisch)
• Donkergetinte ruiten achteraan
• Vooruitrusting trekhaak
• Frunk (kofferruimte van ca. 90l vooraan)

• 18" lichtmetalen velgen - banden 225/60 R18 100V
• Bandenherstelkit
• Drempelbeschermers vooraan
• Dubbele automatische airconditioning
• Stuurkolom in de hoogte en diepte verstelbaar
• Sensico stuurwiel
• Verwarmbaar stuurwiel
• Automatisch dimmende interieurspiegel
• Draaiknop voor versnellingen
• Elektronische handrem
• Draadloos laadvlak
• Premium centrale console met bekerhourders, 12V-aansluiting, opbergvak en armsteun
• Elektrisch bedienbare ruiten voor- en achteraan
• Handgrepen voor- en achteraan met kledinghaken achteraan
• LED-leeslampjes voor- en achteraan
• Verlichting in de zonnekleppen
• Verlichting in de kofferruimte
• Bagagescherm
• 12V aansluiting in de kofferruimte
• Sjorogen in de kofferruimte
• Bestuurderszetel 6-weg manueel verstelbaar (voor/achter, hoogte, rug)
• Passagierszetel 6-weg manueel verstelbaar (voor/achter, hoogte, rug)
• Verwarmbare zetels vooraan
• Opbergvak tussen eerste en tweede zetelrij
• Achterbank (rug) neerklapbaar in 2 delen (60/40)
• Neerklapbare armsteun met bekerhouders op de tweede zetelrij
• Digitale boordcomputer met 10,2" scherm
• Radio met DAB+ en 6 luidsprekers, SYNC 4 met 15,5" touchscreen, Bluetooth, Voice Control, Apple CarPlay en
Android Auto, met stuurbediening en USB-aansluiting
• Navigatiesysteem
• FordPass Connect, met geavanceerde verbindingstechnologie, Live Traffic en wifihotspot
• eCall: Europees noodhulpsysteem
• One Pedal Driving
• DC fast charging (tot 150kW)
• Oplaadkabel voor stopcontact thuis (230V)
• Oplaadkabel voor publieke laadpalen (type 2)
• Garantie corrosiebescherming: 12 jaar
• Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorwaarden bij uw Ford-verdeler)

Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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AWD Meeruitrusting boven RWD
• Dubbele electromotor met AWD
• Full LED koplampen in Mustang-design
• Automatische grootlichten met anti-verblindingsfunctionaliteit
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Voor- en achterbumper in zwart
• Unieke zijskirts
• Unieke radiatorrooster
• 19" lichtmetalen velgen - banden 225/55 R19 103H
• Rode remklauwen
• Drempelbeschermers vooraan in roestvrij staal
• Afwerking interieur met Twilled Carbon accenten
• Donkere dakhemelbekleding
• Aluminium pedalen
• Sfeerverlichting
• 8-weg elektrische verstelbare bestuurderszetel, met geheugenfunctie
• Elektrisch verstelbare lendensteun op bestuurderszetel
• 8-weg elektrische verstelbare passagierszetel
• Elektrisch verstelbare lendensteun op passagierszetel

Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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Verbruik en emissie
Testcijfers van Ford, nog niet finaal gehomologeerd. De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie werden gemeten conform de
technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijn 80/1268/EEC of de Europese Verordening (EC) 715/2007, gewijzigd door (EG)
692/2008. Het brandstofverbruik en de CO2-emissie worden vermeld voor een voertuigtype en niet voor een enkele auto. Met de toegepaste
standaardtestprocedure kunnen verschillende voertuigtypes en verschillende constructeurs met elkaar worden vergeleken. Deze informatie maakt
geen deel uit van welk productaanbod dan ook. Het reële brandstofverbruik kan afwijken naarmate het verbruik van een voertuig wordt beïnvloed
door individuele autoconfiguraties, de rijstijl, het gebruik van technische systemen zoals airconditioning, en andere niet-technische factoren.
Gewichten en sleep
Rijklaar gewicht inclusief bestuurder van 75kg, volledig gevulde vloeistoffenreservoirs en voor 90% gevulde brandstoftank; onderworpen aan
productietoleranties, opties, enz. Maximale sleep: de vermelde cijfers stemmen overeen met het maximale sleepgewicht van de aanhangwagen
(geremd of ongeremd) waarbij het voertuig vanuit stilstand kan wegrijden op een helling van 12%. Bij het slepen van een aanhangwagen
verminderen de prestaties en neemt het verbruik toe. Maximale toegelaten massa (voertuig + sleep) is inclusief het gewicht van de
aanhangwagen.
NEDC 2.0 verbuik- en uitstootcijfers worden berekend op basis van WLTP-waarden. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen
deze gegevens beïnvloeden. Meer informatie bij uw Ford-verdeler.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. WLTP verbruikswaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een voertuig met
basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de
fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, of raadpleeg
www.nl.ford.be. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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FORD ACCESSOIRES
Geef uw Ford een persoonlijke toets met het ruime assortiment kwaliteitsaccessoires. Deze zijn op maat ontworpen voor elk Ford model. Onderstaande accessoires zijn slechts een
greep uit ons assortiment, raadpleeg onze website : www.ford-accessoires.be voor het volledige gamma of vraag meer informatie aan uw Ford-verdeler.
Thule Dakko er Dynamic 800

Scheidingswand voor de laadruimte, halfhoog

Bagageruimtebekleding
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