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Nye Mustang Mach-E

CO2

Miljøklasse

Rekkevidde WLTP*

Bilpris

Avgift

Veil. Pris

SUV

0

A

440km

419 600

2 400

422 000

SUV

0

A

610km

471 000

2 400

473 400

Gir

HK

Karosseri

Standard range (75/68kWt)

Trinnløs automat

269

Long range (99/88kWt)

Trinnløs automat

294

Mustang Mach-E

Mustang Mach-E AWD (firehjulstrekk)
Standard range (75/68kWt)

Trinnløs automat

269

SUV

0

A

400km

489 600

2 400

492 000

Long range (99/88kWt)

Trinnløs automat

351

SUV

0

A

540km

551 600

2 400

554 000

*Miljøklasse referer til CO2 utslipp ihht tabell

*Basert på fulladet batteri. Rekkevidde er testet etter Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
Faktisk rekkevidde vil variere ut fra en rekke faktorer som utvendig klima, kjørestil, vedlikehold av bil, alder på batteriet osv.
Batterikapasitet oppgitt i brutto og netto

Standardutstyr
Mustang Mach-E
Eksteriør

Infotainment

▪ 18" aluminiumsfelger

▪ 15,5'' touchskjerm

▪ LED hovedlys med LED kjørelys

▪ Neste generasjon SYNC

▪ LED baklys

▪ DAB+ radio med 6 høyttalere, App Link, Android Auto/Apple CarPlay

▪ Sort innramming av hovedlys

▪ Navigasjon

▪ Spoiler bak integrert i bakluken

▪

▪ Sorte hjulbuer og sidelister

▪ Ford Pass Connect (modem med 4G internett tilgang)

▪ Mørktonet glass

▪ Over-the-air oppdateringer

▪ Støtte for opptil 150KW DC-hurtiglading
▪ Ombordlader med støtte for 11KW AC-lading

▪ Alexa integrasjon

▪ Oppvarmede og elektrisk justerbare speil med Mustang logo i prosjektørlys

Interiør

Teknologier

▪ SENSICO seter

▪ Intelligent adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering

▪ 6-veis manuelt justerbare forseter

▪ Anti-kollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse

▪ 60/40 delte av bakseter

▪ Nedbremsing etter kollisjon

▪ Oppvarmede forseter

▪ Trafikkskiltgjenkjenning

▪ Stemningsbelysing med flere farger

▪ Telefon som nøkkel

▪Trådløs ladeplate for mobiltelefon

▪ E-Latch låsesystem

▪ Oppvarmet ratt

▪ Parkeringssensorer foran og bak

▪ Midtkonsoll med armlene

▪ Ryggekamera

▪ Oppvarmet frontrute

▪ En-pedal kjøring

▪ Barnesirking

▪ Blindsonevarsler med advarsel om kryssende trafikk

▪ 2-sone automatisk klimaanlegg

▪ Filskiftevarsler og lanekeeper

▪ Elektrisk håndbrekk

▪ Unnamanøvreringsassistent

▪ Sparkeplater

▪ 3 kjøremoduser (Aktiv, Stille og Utemmet)

▪ Lyst taktrekk

▪ Automatiske hovedlys med nedblending

▪ To USB porter både i første og andre seterad

▪ Vindusviskere med regnsensor

▪ Alarm

▪ Bakkestartassistanse

▪ Elektriske vindusheiser foran og bak
▪ Konsoll i taket med oppbevaring for solbriller
▪ Bagasjerom foran (frunk på 100 liter)
▪ 2 ladekabler, en til vanlig stikkontakt og en til ladestasjoner og ladebokser

AWD (utstyr i tillegg til Mustang Mach-E)
▪ Dual motor (firehjulstrekk)

▪ Laminerte sidevinduer

▪ Perforerte Sensico seter

▪ Elektrisk innfellbare sidespeil

▪ Minne funksjon på forseter

▪ Mørkt taktrekk

▪ 8-veis ellektrisk justering av forseter

▪ Aluminiumspedaler

▪ Sorte lakkerte hjulbuer og sidelister
▪ Røde bremsecalipere
▪ Adaptive LED hovedlys

Utstyrspakker

RWD

AWD

22 000

22 000

40 000

34 500

Lakk

RWD

AWD

Lakk - Metallic

7 000

7 000

Lakk - Infinite Blue

7 300

7 300

10 500

10 500

Teknologipakke

Teknologipakke + (inneholder alt fra teknologipakke i tillegg til følgende)

Lakk - Star White, Rapid Red og Carbonised Grey

Veiledende utsalgspriser inkludert MVA, vraktpant og leveringsomkostninger, levert Drammen. CO2 utslipp, NOx utslipp, drivstofforbruk, miljøklasse og engangsavgift er oppgitt ut fra de seneste godkjente typegodkjenninger. Tallene og informasjonen kan variere i forhold til
produksjonstidspunktet, og vi tar derfor forbehold for endringer og oppdateringer av disse. Prisene som er oppgitt i prislisten, kan være endret uten at prislisten er oppdatert. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil. Fargene på bilene er datagenerert og kan avvike fra
faktisk produsert bil. Omfanget av både drivstofforbruk og CO2-utslipp fremkommer av målinger som er foretatt i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i overensstemmelse med EU direktivene (EC) 715/2007 og (EC) 692/2008, siste oppdateringer. Drivstofforbruk og
CO2- utslipp er spesifisert for en biltype og ikke for en spesifikk bil. Testmetoden som er benyttet legger til rette for sammenligning mellom ulike bilmodeller og produsenter. Et kjøretøys drivstofforbruk og CO2- utslipp bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men
også av kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er den av drivhusgassene som bærer et hovedansvar for den globale oppvarmingen. En totaloversikt over alle nye personbilers forbruk og utslippstall er gratis tilgjengelig hos alle forhandlere og kan også lastes ned her
www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Bilens egenvekt vil kunne øke som følge av påmontert ekstrautstyr og tilbehør.

