NYE FORD EXPLORER Varebil
2202 kundeprisliste fra 02.mai.22

Priser inkludert leveringsomkostninger levert Ski

NYE FORD EXPLORER

Gir

HK

Karosseri

l/mil

CO2

Miljøklasse*

Nox

Miljøklasse*

Bilpris

Avgift

Ombygging

Veil. pris

457

SUV

0.31

71

C

6.4

B

766,418

50,149

35,000

851,567

457

SUV

0.31

71

C

6.4

B

783,418

50,149

35,000

868,567

ST-Line
3,0l V6 Ecobost ladbar hybrid AWD 10-trinns automat
Platinum
3,0l V6 Ecobost ladbar hybrid AWD 10-trinns automat

*Valg av ekstrautstyr vil kunne medføre høyere vekt og CO2-utslipp og dermed høyere engangsavgift og veil.pris
Se konfigurator på ford.no for beregning av engangsavgift og veil. pris inkludert valgt ekstrautstyr.
*Miljøklasse referer til NOx utslipp ihht tabell

*Miljøklasse referer til CO2 utslipp ihht tabell

Standardutstyr
ST-Line
Eksteriør

Infotainment

▪ 20" 5x2 eikers aluminiumsfelger

▪

▪ LED hovedlys med LED kjørelys

▪ SYNC 3 med e-call, Android Auto og Apple CarPlay

▪ LED tåkelys

▪ B&O Premium lydanlegg (14 høyttalere, 1000Watt)

▪ LED baklys

▪ Navigasjon

▪ Sort innramming av hovedlys

▪

▪ Explorer logo på panseret

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

▪ Sorte takrails
▪ Sort grill
▪ Mørktonet glass i 2. og 3. seterad
▪ Panoramatak
▪ 4 eksosrør

Interiør

Teknologier

▪Perforert sorte skinn seter med røde sømmer

▪ Adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering

▪ Elektrisk justering av forseter

▪ Anti-kollisjonssystem med fotgjenger og syklist oppdagelse

▪ Elektrisk justering av rattstammen

▪ Nedbremsing etter kollisjon

▪ Forseter med oppvarming og kjøling

▪ Nøkkelfritt system

▪ Oppvarmede seter foran og i 2. seterad

▪ Parkeringssensorer foran og bak

▪ 3. seterad

▪ 360° kamera

▪ Oppvarmet ratt

▪ Ryggekamera

▪ Oppvarmet område for vindusviskere

▪ Vindusviskere med regnsensor

▪ Oppvarmet frontrute

▪ Sidevind assistanse

▪ 2. seterad med armlener og koppholdere

▪ Blindsonevarsler med advarsel om kryssende trafikk

▪ Elektrisk nedfelling av 3. seterad

▪ Filskiftevarsler og lanekeeper

▪ 3-sone automatisk klimaanlegg

▪ Unnamanøver assistent

▪ Skinntrukket ratt med flat bunn og røde sømmer

▪ 7 kjøremoduser (Normal, Sport, Terreng, Glatt, Tauemodus, Eco, Dyp snø og Sand)

▪ Elektrisk håndbrekk

▪ Hill descent kontroll

▪ Sparkeplater med ST-Line logo

▪ Automatisk bakluke

▪ Girhendler på rattet

▪ El justerbare og oppvarmede sidespeil

▪ Trådløs ladeplate til mobiltelefon

▪ Ford Easy-Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk

▪ 12 koppholdere

▪ Tilhengerstabilisator

▪ Laminerte sidevinduer

▪ Bakkestartassistanse

▪ Alarm
▪ Elektriske vindusheiser foran og bak
▪ Solgardin 2. seterad
▪ Stemningsbelysning
▪
▪ Ladekabel

Platinum (utstyr i tillegg til ST-Line)
▪ Krom grill
▪ Sølv tak rails
▪ Trelister i dashbord
▪ Metallic lakk

Ekstrautstyr

ST-Line

Platinum

12,700

12,700

ST-Line

Platinum

Lakk - Metallic *

13,500

S

Lakk - Lucid Red , Carbonized Gray, Flight Blue og Forged Green *

16,100

2,600

Lakk - Star White *

18,200

4,700

Avtagbart hengerfeste

Lakk

Prisen er inklusive leveringsomkostninger levert Ski. Årsavgift kommer i tillegg. Ford Motor Norge tar forbehold om feil og løpende endringer i typegodkjenningsdata som kan medføre endring i engangsavgift. Prisene kan endres uten forvarsel. Veiledende utsalgspriser inkludert MVA og
vraktpant. 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. De oppgitte verdiene for drivstoff/energiforbruk, CO2 og elektrisk rekkevidde er mål ihht de
tekniske kravene og spesifikasjonene i EU-direktivene (EC) 715/2007 og (EC) 2017/1151 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.

