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ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ
FORD MUSTANG

1ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

2
3
4
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Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Grabber Yellow, μαύρες
λωρίδες στο καπό και στο πλάι με λευκή περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και
ζάντες ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα
Magnetic (προαιρετική επιλογή). Mustang GT Fastback με χρώμα
αμαξώματος Race Red και ζάντες από σφυρήλατο αλουμίνιο 19" 5x2 ακτίνων
σε χρώμα Luster Nickel (προαιρετική επιλογή).

Ξεκλειδώστε το διαδραστικό φυλλάδιο
διαδικτυακά
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ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ
Η νέα Ford Mustang Mach 1 έχει τη µεγαλύτερη ικανότητα
στην πίστα όσο από οποιαδήποτε άλλη Mustang V8 υπήρξε
ποτέ. Με έναν ειδικά ζυγοσταθµισµένο κινητήρα που
αποδίδει περισσότερους από 460 ίππους (338 kW) στις
7.250 σ.α.λ. η νέα Mach 1 είναι µια πραγµατική Mustang που
προορίζεται για όσους µετρούν σοβαρά τις επιδόσεις.

Η αεροδυναµική σχεδίαση της Mach 1 αυξάνει την
καθοδική δύναµη και τη θερµική διαχείριση, ενώ το
αναβαθµισµένο σασί της προσφέρει καλύτερες επιδόσεις
στον δρόµο και µεγαλύτερο έλεγχο από τον οδηγό. Μετά
από δοκιµές σύµφωνα µε προδιαγραφές αντοχής στην
πίστα*, η νέα Mach 1 αποδείχθηκε ένα από τα αυτοκίνητα
µε την καλύτερη συµπεριφορά στην πίστα της Ford που
κατασκευάστηκαν ποτέ.

Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray,
μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι με πορτοκαλί περίμετρο
(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων
σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic (προαιρετική επιλογή).

Σηµείωση: Επαγγελµατίας οδηγός. Κλειστή στροφή. Μην το επιχειρήσετε.
*Μοντέλο µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που δοκιµάστηκε σύµφωνα µε προδιαγραφές
αντοχής στην πίστα του 2012 Ford Mustang Boss 302.

1ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ
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Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Oxford White, μαύρες λωρίδες
στο καπό και στο πλάι με κόκκινη περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και ζάντες
ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic
(προαιρετική επιλογή).

Σηµείωση: Επαγγελµατίας οδηγός. Κλειστή στροφή. Μην το επιχειρήσετε.

ΑΛΟΓΑ ΑΧΑΛΙΝΩΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Η Mustang Mach 1, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1969, εστίασε
στην εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της έκδοσης GT,
δίνοντας έµφαση στις επιδόσεις και τη βελτίωση της σχεδίασης. Η
σηµερινή Mach 1 συνεχίζει στο ίδιο µοτίβο, προσθέτοντας πολλά
συναρπαστικά αξεσουάρ Ford Performance από τα Shelby GT350 και
Shelby GT500 και διατηρώντας το πνεύµα του πρωτότυπου
µοντέλου.

Κατασκευασµένη για την απόλυτη απόλαυση, περιλαµβάνει:

■ Επιλογές οδήγησης που σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε
προκαθορισµένες ρυθµίσεις του κινητήρα και του σασί. Τέσσερις
επιλογές ρύθµισης για τον οδηγό – για κανονική οδήγηση, για σπορ
οδήγηση, για χωµατόδροµο και για χιόνι ή βροχή – τροποποιούν
την απόκριση του γκαζιού, τα σηµεία αλλαγής ταχυτήτων (στα
µοντέλα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων), την υποβοήθηση του
τιµονιού και τον έλεγχο της ευστάθειας για διαφορετικές συνθήκες
οδήγησης (βασικός εξοπλισµός σε GT και Mach 1).

■ Rev-matching για οµαλές αλλαγές ταχυτήτων µε γρήγορη
αντιστοίχιση των στροφών του κινητήρα µε την ταχύτητα των
τροχών. Όταν κατεβάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο, οι στροφές του
κινητήρα αυξάνονται ακαριαία για οµαλή µετάβαση στην επόµενη
σχέση (βασικός εξοπλισµός µε µηχανικό κιβώτιο σε GT και Mach 1).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1
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Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Oxford White, μαύρες λωρίδες
στο καπό και στο πλάι με κόκκινη περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και ζάντες
ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic
(προαιρετική επιλογή).

Σηµείωση: Επαγγελµατίας οδηγός. Κλειστή στροφή. Μην το επιχειρήσετε.

ΑΛΟΓΑ ΑΧΑΛΙΝΩΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Η Mustang Mach 1, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1969, εστίασε
στην εξέλιξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της έκδοσης GT,
δίνοντας έµφαση στις επιδόσεις και τη βελτίωση της σχεδίασης. Η
σηµερινή Mach 1 συνεχίζει στο ίδιο µοτίβο, προσθέτοντας πολλά
συναρπαστικά αξεσουάρ Ford Performance από τα Shelby GT350 και
Shelby GT500 και διατηρώντας το πνεύµα του πρωτότυπου
µοντέλου.

Κατασκευασµένη για την απόλυτη απόλαυση, περιλαµβάνει:

■ Επιλογές οδήγησης που σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε
προκαθορισµένες ρυθµίσεις του κινητήρα και του σασί. Τέσσερις
επιλογές ρύθµισης για τον οδηγό – για κανονική οδήγηση, για σπορ
οδήγηση, για χωµατόδροµο και για χιόνι ή βροχή – τροποποιούν
την απόκριση του γκαζιού, τα σηµεία αλλαγής ταχυτήτων (στα
µοντέλα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων), την υποβοήθηση του
τιµονιού και τον έλεγχο της ευστάθειας για διαφορετικές συνθήκες
οδήγησης (βασικός εξοπλισµός σε GT και Mach 1).

■ Rev-matching για οµαλές αλλαγές ταχυτήτων µε γρήγορη
αντιστοίχιση των στροφών του κινητήρα µε την ταχύτητα των
τροχών. Όταν κατεβάζετε ταχύτητα στο κιβώτιο, οι στροφές του
κινητήρα αυξάνονται ακαριαία για οµαλή µετάβαση στην επόµενη
σχέση (βασικός εξοπλισµός µε µηχανικό κιβώτιο σε GT και Mach 1).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1
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Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Grabber Yellow, μαύρες λωρίδες
στο καπό και στο πλάι με λευκή περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και ζάντες
ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic
(προαιρετική επιλογή).
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Η οµάδα σχεδίασης και µελέτης της Mach 1 αξιοποίησε στο έπακρο όλες τις
δυνατότητες, σχεδιάζοντας κινητήρα και σασί εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων. Επίσης,

βελτίωσε την αντοχή στην πίστα, προσθέτοντας τρεις ακόµα εναλλάκτες
θερµότητας και δύο αντλίες για επιπλέον ψύξη.

Στον δρόµο, η µοναδική της αεροδυναµική σχεδίαση και οι τεχνολογίες ελέγχου από
τον οδηγό Ford Performance µετατρέπουν κάθε στιγµή οδήγησης σε µια πραγµατικά

απολαυστική εµπειρία. Στην πίστα, οι επιδόσεις βελτιώνονται ακόµα περισσότερο
χάρη στο αναβαθµισµένο σασί, τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων Michelin PS4 και το

σύστηµα ενισχυµένης πέδησης ταχείας απόκρισης.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Η Mustang ήταν πάντα ένα µοναδικό σπορ αυτοκίνητο και τώρα η
εµπειρία της Mach 1 αναβαθµίζεται σε άλλα επίπεδα. Από τα
µοναδικής σχεδίασης σπορ εµπρός καθίσµατα Recaro µέχρι το ειδικά
σχεδιασµένο σασί, µε πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση, µπάρες ζαµφόρ
και εµπρός ελατήρια ανάρτησης µε µεγαλύτερη ακαµψία, και
µεγαλύτερη ακρίβεια του συστήµατος διεύθυνσης, είναι η πιο
συναρπαστική και ευέλικτη Mustang που δηµιουργήθηκε ποτέ.

■ Σπορ εµπρός καθίσµατα Recaro που αποτελούν κληρονοµιά της
Mach 1 και σας κρατούν σταθερά στη θέση σας στις απότοµες
στροφές (προαιρετική επιλογή σε GT Fastback και Mach 1).

■ Πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση µε κατάλληλα σχεδιασµένη
γεωµετρία ώστε να εξασφαλίζει χαρακτηριστικά αντιβύθισης,
αντιανύψωσης και αντικάθισης. Επιτρέπει στο αµάξωµα της
Mustang να παραµένει πιο οριζοντιωµένο κατά την απότοµη
επιτάχυνση ή κατά το απότοµο φρενάρισµα (βασικός εξοπλισµός).

■ Σύστηµα απόσβεσης MagneRide® που προσφέρει την απόλυτη
οδηγική εµπειρία. Το σύστηµα (µε µοναδική ρύθµιση για τη Mach 1)
παρακολουθεί και προσαρµόζεται χιλιάδες φορές το δευτερόλεπτο
προσφέροντας εξαιρετικά επίπεδα ευστάθειας, άνεσης και ελέγχου.
∆ιαθέτει τέσσερις ρυθµίσεις (για κανονική οδήγηση, για σπορ
οδήγηση, για χωµατόδροµο και για χιόνι ή βροχή) για να µπορείτε
να προσαρµόσετε την οδική συµπεριφορά ανάλογα µε την
κατάσταση του δρόµου και το στυλ της οδήγησης (βασικός
εξοπλισµός στη Mach 1, προαιρετική επιλογή στη GT).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1

Mustang Mach 1 με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray, μαύρες λωρίδες στο
καπό και στο πλάι με πορτοκαλί περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και εμπρός σπορ
καθίσματα Recaro σε Ebony (προαιρετική επιλογή).
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
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Απολαύστε το φύσηµα του ανέµου µε την ακαταµάχητη Ford Mustang Convertible.
Σχεδιασµένη ευθύς εξ αρχής ως ανοικτό αυτοκίνητο, διαθέτει όλες τις επιδόσεις και
τα προσόντα της Fastback, αλλά µε την πρόσθετη απόλαυση της οδήγησης µε
ανοικτή οροφή.

Mustang GT Convertible με χρώμα αμαξώματος Antimatter Blue (προαιρετική επιλογή) και ζάντες
από σφυρήλατο αλουμίνιο 19" 5x2 ακτίνων σε χρώμα Luster Nickel (προαιρετική επιλογή).

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Mustang GT Convertible με χρώμα αμαξώματος Antimatter Blue (προαιρετική
επιλογή) και δερμάτινα καθίσματα Salerno σε Russet.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Με πιλοτήριο αεροπορικού τύπου, εµπνευσµένης σχεδίασης, η Ford
Mustang κάνει την οδήγηση πραγµατικά συναρπαστική. Όλα τα
σηµαντικά χειριστήρια είναι άψογα σχεδιασµένα και κατάλληλα
τοποθετηµένα για άνετη πρόσβαση από τον οδηγό, προσφέροντας
µια ιδιαίτερα απολαυστική εµπειρία στην οδήγηση.

■ Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD σάς επιτρέπει να επιλέξετε τι
βλέπετε όταν οδηγείτε. Με τρεις διαφορετικές ρυθµίσεις – για
κανονική οδήγηση, για σπορ οδήγηση, για χωµατόδροµο – µπορείτε
να επιλέξετε τις πληροφορίες που προβάλλονται, ακόµα και το
χρώµα των οργάνων (βασικός εξοπλισµός).

■ Η επιλογή Mustang MyMode σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις
αγαπηµένες σας ρυθµίσεις, µεταξύ αυτών και τις ρυθµίσεις της
ανάρτησης και του συστήµατος διεύθυνσης (βασικός εξοπλισµός).

■ Το ηχοσύστηµα B&O µε 12 ηχεία προσφέρει µια εξαιρετική εµπειρία
σε κάθε σας διαδροµή αφού σας επιτρέπει να απολαµβάνετε τη
µουσική σας όπως θα ήθελε ο δηµιουργός της (βασικός εξοπλισµός
στη Mach 1, προαιρετική επιλογή στη GT).

■ Οι κεντρικοί αεραγωγοί είναι τοποθετηµένοι στο ύψος του
προσώπου και αντανακλούν την κληρονοµιά της ξεχωριστής
σχεδίασης της Mustang διοχετεύοντας αέρα µε ιδανικό και
αποδοτικό τρόπο (βασικός εξοπλισµός).

■ Το δερµάτινο σπορ τιµόνι 3 ακτίνων µε το έµβληµα του αλόγου
εφαρµόζει απόλυτα σωστά στα χέρια σας (βασικός εξοπλισµός).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1
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Mustang GT Convertible με χρώμα αμαξώματος Antimatter Blue (προαιρετική
επιλογή) και δερμάτινα καθίσματα Salerno σε Russet.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Με πιλοτήριο αεροπορικού τύπου, εµπνευσµένης σχεδίασης, η Ford
Mustang κάνει την οδήγηση πραγµατικά συναρπαστική. Όλα τα
σηµαντικά χειριστήρια είναι άψογα σχεδιασµένα και κατάλληλα
τοποθετηµένα για άνετη πρόσβαση από τον οδηγό, προσφέροντας
µια ιδιαίτερα απολαυστική εµπειρία στην οδήγηση.

■ Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD σάς επιτρέπει να επιλέξετε τι
βλέπετε όταν οδηγείτε. Με τρεις διαφορετικές ρυθµίσεις – για
κανονική οδήγηση, για σπορ οδήγηση, για χωµατόδροµο – µπορείτε
να επιλέξετε τις πληροφορίες που προβάλλονται, ακόµα και το
χρώµα των οργάνων (βασικός εξοπλισµός).

■ Η επιλογή Mustang MyMode σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις
αγαπηµένες σας ρυθµίσεις, µεταξύ αυτών και τις ρυθµίσεις της
ανάρτησης και του συστήµατος διεύθυνσης (βασικός εξοπλισµός).

■ Το ηχοσύστηµα B&O µε 12 ηχεία προσφέρει µια εξαιρετική εµπειρία
σε κάθε σας διαδροµή αφού σας επιτρέπει να απολαµβάνετε τη
µουσική σας όπως θα ήθελε ο δηµιουργός της (βασικός εξοπλισµός
στη Mach 1, προαιρετική επιλογή στη GT).

■ Οι κεντρικοί αεραγωγοί είναι τοποθετηµένοι στο ύψος του
προσώπου και αντανακλούν την κληρονοµιά της ξεχωριστής
σχεδίασης της Mustang διοχετεύοντας αέρα µε ιδανικό και
αποδοτικό τρόπο (βασικός εξοπλισµός).

■ Το δερµάτινο σπορ τιµόνι 3 ακτίνων µε το έµβληµα του αλόγου
εφαρµόζει απόλυτα σωστά στα χέρια σας (βασικός εξοπλισµός).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1

58aff759f5d84f5b803cd88b54948831-e0a4f8951f4f4131b6ecd33226330bad-00000_book.indb 2 03/03/2021 11:06:26

Mustang 21MY V2 GRC_GR_11:39_04.03.2021



Mustang GT Fastback με χρώμα αμαξώματος Antimatter Blue (προαιρετική
επιλογή) και επένδυση καθισμάτων από δέρμα μικροδιάτρητο Luxury Grain σε
Ebony (προαιρετική επιλογή).

*∆ερµάτινη επένδυση των καθισµάτων, εκτός από το κάτω µέρος των προσκέφαλων, και την πλευρά των
πλαϊνών των καθισµάτων που βλέπει προς το εσωτερικό.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το φιλόξενο εσωτερικό της Mustang διαθέτει ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα
εµπρός καθίσµατα µε 6 ρυθµίσεις και ηλεκτρικά ρυθµιζόµενη στήριξη
της µέσης στο κάθισµα του οδηγού, για να µπορείτε να βρείτε την
ιδανική θέση οδήγησης. Τα καλύµµατα µαρσπιέ στις εµπρός πόρτες
έχουν φωτιζόµενο το σήµα και το λογότυπο της Mustang.

■ ∆ερµάτινα καθίσµατα* στον βασικό εξοπλισµό σε Mustang GT
Fastback και Convertible.

■ Θερµαινόµενα και κλιµατιζόµενα εµπρός καθίσµατα για ακόµα
µεγαλύτερη άνεση κατά την οδήγηση, ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες (βασικός εξοπλισµός, όχι µε καθίσµατα Recaro).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1

Θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα
εμπρός καθίσματα με δερμάτινη
επένδυση* ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα
με 6 ρυθμίσεις. Το κάθισμα του
οδηγού διαθέτει, επίσης, ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης
(βασικός εξοπλισμός).
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ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Με προηγµένες τεχνολογίες και αβίαστες επιδόσεις, η Ford Mustang
ανεβάζει την απόλαυση της οδήγησης σε άλλα επίπεδα. Είτε
ρυθµίζοντας τα όργανα στο πιλοτήριο, είτε σπινάροντας άνετα τους
πίσω τροχούς στο οδόστρωµα, το Track Apps* της Mustang (βασικός
εξοπλισµός) εµφανίζει χρήσιµες πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο
στην οθόνη LCD που είναι ενσωµατωµένη στο ταµπλό, για να
απολαµβάνετε τη Mustang σας µε τον καλύτερο τρόπο. Το Tracks
Apps περιλαµβάνει τα εξής:

■ Το Line Lock µπλοκάρει τα εµπρός φρένα, έτσι ώστε οι πίσω τροχοί
να σπινάρουν ελεύθερα, επιτρέποντάς σας να θερµαίνετε τα
ελαστικά σας για καλύτερη πρόσφυση.

■ Το επιταχυνσιόµετρο εµφανίζει σε ένα εικονικό όργανο στον
πίνακα οργάνων τον ρυθµό επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης.

■ Το χρονόµετρο επιτάχυνσης µετράει τον χρόνο ανάπτυξης
ταχύτητας από τη στιγµή που θα πατήσετε το γκάζι και διαθέτει και
αντίστροφη µέτρηση για µια πραγµατική αγωνιστική εµπειρία

■ Το Launch Control περιορίζει τη ροπή που κατανέµεται στους
πίσω τροχούς για να αποτρέπεται το σπινάρισµα των τροχών.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1

*Για χρήση µόνο σε πίστα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται σε δηµόσιους δρόµους. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται
σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες οδήγησης. Ενδέχεται να ακυρώσει την περιορισµένη εγγύηση του αυτοκινήτου
σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση.

Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray, μαύρες λωρίδες
στο καπό και στο πλάι με πορτοκαλί περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και ζάντες
ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic
(προαιρετική επιλογή).
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Παρακαλούµε σηµειώστε: ∆εν πρέπει να αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε. Μη χρησιµοποιείτε συσκευές χειρός. Χρησιµοποιείτε φωνητική λειτουργία όταν είναι διαθέσιµη. Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να αποκλείονται όταν είναι επιλεγµένη σχέση
στο κιβώτιο ταχυτήτων. ∆εν είναι συµβατές όλες οι λειτουργίες µε όλες τις συσκευές κινητού τηλεφώνου. Πλήρης ενσωµάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή µόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή νεότερο. Ορισµένες λειτουργίες του
Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδοµένων, οπότε επιβαρύνονται µε την αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιµα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, δείτε τις επίσηµες ιστοσελίδες των Apple CarPlay
και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες. Οι ενηµερώσεις χαρτών διατίθενται χωρίς χρέωση για περιορισµένο διάστηµα από την ταξινόµηση του αυτοκινήτου.
*Το FordPass Connect αποτελεί βασικό εξοπλισµό του αυτοκινήτου σε όλα τα µοντέλα. Το ενσωµατωµένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήµατος. Μπορείτε να επιλέξετε συµµετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριµένες υπηρεσίες κοινής χρήσης
δεδοµένων. Εκεί που είναι διαθέσιµες, οι υπηρεσίες πρόσβασης από απόσταση του FordPass Connect παρέχονται χωρίς χρέωση για 10 έτη και στη συνέχεια µε συνδροµή.
**Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαµβάνει σύνδεση δεδοµένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιµαστικά, χωρίς χρέωση, από τη στιγµή της ενεργοποίησης και για 3 µήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδοµένων, ό,τι προηγηθεί. Στη
συνέχεια απαιτείται συνδροµή δεδοµένων της Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα πακέτα δεδοµένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωµατωµένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα µοντέλο Ford πρέπει να διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισµό και πρόγραµµα δεδοµένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδοµένων δεν είναι παντού διαθέσιµες και µπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραµµα δεδοµένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις
για µηνύµατα και δεδοµένα.
†Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση για 12 µήνες από την ταξινόµηση καινούργιου Ford µε Ford SYNC 3 µε σύστηµα πλοήγησης και στη συνέχεια µε συνδροµή.
††Η υπηρεσία Local Hazard Information είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόµηση καινούργιου Ford µε SYNC 3 και σύστηµα πλοήγησης, και στη συνέχεια µε συνδροµή.
‡Το σύστηµα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστηµα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αυτόµατα, µετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίµου να κλείσει αυτόµατα, ή
χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη. Το σύστηµα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

FORD SYNC
Ενσωµατώνει µε διαφάνεια το κινητό σας τηλέφωνο, επιτρέποντας άνετη
επικοινωνία και πλοήγηση. Ελέγχετε συµβατές εφαρµογές µέσω AppLink
επιτρέποντας να χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο µέσω της έγχρωµης
οθόνης αφής 8", όπως ακριβώς την ίδια τη συσκευή σας. Χρησιµοποιώντας
την οθόνη αφής ή απλές φωνητικές εντολές µπορείτε να κάνετε ή να δέχεστε
τηλεφωνικές κλήσεις, να συντάσσετε και να στέλνετε γραπτά µηνύµατα,
καθώς και να ελέγχετε τη µουσική και τη δορυφορική πλοήγηση.

FORDPASS CONNECT
Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ενσωµατωµένο modem* µε δυνατότητες
σχεδιασµένες να κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική, όπως
το Live Traffic†, το οποίο παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες για την
κυκλοφορία, και το Local Hazard Information††, το οποίο σας ενηµερώνει
εγκαίρως για κινδύνους που πρόκειται να συναντήσετε στον δρόµο σας
(κατόπιν διαθεσιµότητας, αναµένεται τέλος του 2020 για την ελληνική
αγορά). Σε περίπτωση ατυχήµατος, το σύστηµα κλήσης έκτακτης ανάγκης
eCall‡   βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική γλώσσα.
∆ιαθέτει, επίσης, ενσωµατωµένο κέντρο πρόσβασης Wi-Fi** που υποστηρίζει
έως 10 συσκευές.

FORDPASS
Η εφαρµογή FordPass σας προσφέρει πρόσβαση σε ακόµα περισσότερες
δυνατότητες µέσω smartphone. Για απόλυτη σιγουριά, µπορείτε να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητό σας από τη συσκευή σας, όπου
και αν βρίσκεστε. Τα αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων µπορείτε
ακόµα και να τα βάλετε εµπρός µέσω της εφαρµογής – έτσι µπορείτε να
δροσίσετε την καµπίνα όταν κάνει ζέστη ή να την προθερµάνετε όταν κάνει
κρύο.

Η εφαρµογή µπορεί να στείλει στη συσκευή σας ειδοποιήσεις για την
κατάσταση του αυτοκινήτου, όπως την πίεση των ελαστικών και τη στάθµη
καυσίµου.

Άλλες δυνατότητες της εφαρµογής σας επιτρέπουν να καταγράφετε τις
διαδροµές σας και σας παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για να µπορέσετε να
βελτιώσετε τον τρόπο που οδηγείτε. Κάθε διαδροµή καταγράφεται και
αποθηκεύεται για να µπορείτε να συγκρίνετε την απόσταση, τη διάρκεια και
άλλα στοιχεία. Μπορείτε να αποθηκεύετε τις διαδροµές σας σε
επαγγελµατικές ή προσωπικές κατηγορίες και να εξάγετε τα δεδοµένα σας. Η
εφαρµογή µπορεί να σας παρέχει στοιχεία για να οδηγείτε πιο οικονοµικά,
εµφανίζοντας πού φρενάρατε απότοµα, που επιταχύνατε πολύ γρήγορα ή
στρίψατε πολύ απότοµα.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
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FORD SYNC
Ενσωµατώνει µε διαφάνεια το κινητό σας τηλέφωνο, επιτρέποντας άνετη
επικοινωνία και πλοήγηση. Ελέγχετε συµβατές εφαρµογές µέσω AppLink
επιτρέποντας να χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο µέσω της έγχρωµης
οθόνης αφής 8", όπως ακριβώς την ίδια τη συσκευή σας. Χρησιµοποιώντας
την οθόνη αφής ή απλές φωνητικές εντολές µπορείτε να κάνετε ή να δέχεστε
τηλεφωνικές κλήσεις, να συντάσσετε και να στέλνετε γραπτά µηνύµατα,
καθώς και να ελέγχετε τη µουσική και τη δορυφορική πλοήγηση.

FORDPASS CONNECT
Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ενσωµατωµένο modem* µε δυνατότητες
σχεδιασµένες να κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική, όπως
το Live Traffic†, το οποίο παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες για την
κυκλοφορία, και το Local Hazard Information††, το οποίο σας ενηµερώνει
εγκαίρως για κινδύνους που πρόκειται να συναντήσετε στον δρόµο σας
(κατόπιν διαθεσιµότητας, αναµένεται τέλος του 2020 για την ελληνική
αγορά). Σε περίπτωση ατυχήµατος, το σύστηµα κλήσης έκτακτης ανάγκης
eCall‡   βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική γλώσσα.
∆ιαθέτει, επίσης, ενσωµατωµένο κέντρο πρόσβασης Wi-Fi** που υποστηρίζει
έως 10 συσκευές.

FORDPASS
Η εφαρµογή FordPass σας προσφέρει πρόσβαση σε ακόµα περισσότερες
δυνατότητες µέσω smartphone. Για απόλυτη σιγουριά, µπορείτε να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητό σας από τη συσκευή σας, όπου
και αν βρίσκεστε. Τα αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων µπορείτε
ακόµα και να τα βάλετε εµπρός µέσω της εφαρµογής – έτσι µπορείτε να
δροσίσετε την καµπίνα όταν κάνει ζέστη ή να την προθερµάνετε όταν κάνει
κρύο.

Η εφαρµογή µπορεί να στείλει στη συσκευή σας ειδοποιήσεις για την
κατάσταση του αυτοκινήτου, όπως την πίεση των ελαστικών και τη στάθµη
καυσίµου.

Άλλες δυνατότητες της εφαρµογής σας επιτρέπουν να καταγράφετε τις
διαδροµές σας και σας παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για να µπορέσετε να
βελτιώσετε τον τρόπο που οδηγείτε. Κάθε διαδροµή καταγράφεται και
αποθηκεύεται για να µπορείτε να συγκρίνετε την απόσταση, τη διάρκεια και
άλλα στοιχεία. Μπορείτε να αποθηκεύετε τις διαδροµές σας σε
επαγγελµατικές ή προσωπικές κατηγορίες και να εξάγετε τα δεδοµένα σας. Η
εφαρµογή µπορεί να σας παρέχει στοιχεία για να οδηγείτε πιο οικονοµικά,
εµφανίζοντας πού φρενάρατε απότοµα, που επιταχύνατε πολύ γρήγορα ή
στρίψατε πολύ απότοµα.

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
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Παρακαλούµε σηµειώστε: ∆εν πρέπει να αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε. Μη χρησιµοποιείτε συσκευές χειρός. Χρησιµοποιείτε φωνητική λειτουργία όταν είναι διαθέσιµη. Ορισµένες λειτουργίες µπορεί να αποκλείονται όταν είναι επιλεγµένη σχέση 
στο κιβώτιο ταχυτήτων. ∆εν είναι συµβατές όλες οι λειτουργίες µε όλες τις συσκευές κινητού τηλεφώνου. Πλήρης ενσωµάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή µόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή νεότερο. Ορισµένες λειτουργίες του 
Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδοµένων, οπότε επιβαρύνονται µε την αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιµα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, δείτε τις επίσηµες ιστοσελίδες των Apple CarPlay 
και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες. Οι ενηµερώσεις χαρτών διατίθενται χωρίς χρέωση για περιορισµένο διάστηµα από την ταξινόµηση του αυτοκινήτου.
*Το FordPass Connect αποτελεί βασικό εξοπλισµό του αυτοκινήτου σε όλα τα µοντέλα. Το ενσωµατωµένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήµατος. Μπορείτε να επιλέξετε συµµετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριµένες υπηρεσίες κοινής χρήσης 
δεδοµένων. Εκεί που είναι διαθέσιµες, οι υπηρεσίες πρόσβασης από απόσταση του FordPass Connect παρέχονται χωρίς χρέωση για 10 έτη και στη συνέχεια µε συνδροµή.
**Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά για περιορισμένο διάστημα από τη στιγμή της ενεργοποίησης. Στη συνέχεια απαιτείται η αγορά πακέτων δεδομένων 
από τη Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσουν την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, τα οχήματα Ford πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και 
πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις για μηνύματα και 
δεδομένα.
†Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση για 12 µήνες από την ταξινόµηση καινούργιου Ford µε Ford SYNC 3 µε σύστηµα πλοήγησης και στη συνέχεια µε συνδροµή.
††Η υπηρεσία Local Hazard Information είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόµηση καινούργιου Ford µε SYNC 3 και σύστηµα πλοήγησης, και στη συνέχεια µε συνδροµή.
‡Το σύστηµα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστηµα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αυτόµατα, µετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίµου να κλείσει αυτόµατα, ή 
χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη. Το σύστηµα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.



Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray, μαύρες
λωρίδες στο καπό και στο πλάι με πορτοκαλί περίμετρο (προαιρετική επιλογή) και
ζάντες ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα
Magnetic (προαιρετική επιλογή).

REV-MATCHING
Το 6-τάχυτο µηχανικό κιβώτιο της Mustang διατίθεται µε rev-
matching. Το σύστηµα αυτό έχει σχεδιαστεί να ενισχύει την εµπειρία
της οδήγησης αντιστοιχίζοντας τη θέση του γκαζιού µε την ταχύτητα
των τροχών για οµαλές αλλαγές ταχυτήτων, ιδιαίτερα όταν
κατεβάζετε ταχύτητα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί
στο Track Apps (βασικός εξοπλισµός µε το µηχανικό κιβώτιο).

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟ ΚΑΠΟ
Οι αεραγωγοί εξαγωγής αέρα στο καπό συµβάλλουν στην
αποτελεσµατική λειτουργία της Mustang µε την εξαγωγή της
θερµότητας και την είσοδο καθαρού, κρύου αέρα στον χώρο του
κινητήρα (βασικός εξοπλισµός).

ΕΞΕΡΕΎΝΗΣΗ1
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ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ
Η Mustang έχει τόσες δυνατότητες προσαρµογής που ακόµα και ο
ήχος του κινητήρα της µπορεί να ρυθµιστεί. Ένα ενεργό σύστηµα
εξάτµισης µε τέσσερις απολήξεις επιτρέπει την αλλαγή του τόνου και
της έντασης του ήχου της εξάτµισης µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Η
Mach 1 διαθέτει τέσσερις απολήξεις εξάτµισης 11,43 cm µε
αντισκωριακή προστασία για την ενίσχυση της ποιότητας του ήχου,
καθώς και µοναδικό ενεργό σύστηµα ρύθµισης της εξάτµισης για να
ταιριάζει µε τον ξεχωριστό χαρακτήρα του αυτοκινήτου (βασικός
εξοπλισµός).

Σηµείωση: Ενδέχεται να επηρεαστεί η έξοδος ισχύος του κινητήρα,
ανάλογα µε τη λειτουργία εξάτµισης που έχει επιλεγεί.

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ
Τα µοναδικά κάτω στόµια εισαγωγής αέρα στον εµπρός
προφυλακτήρα βοηθούν στη µεγιστοποίηση ροής του αέρα για ψύξη
του κινητήρα και των φρένων και βελτίωση των επιδόσεων. Μεγάλες
δίοδοι ψύξης των φρένων διευκολύνουν τη ροή αέρα από τους
αγωγούς ψύξης. Ένας διαχωριστής αυξάνει την καθοδική δύναµη
εµπρός και µειώνει την αεροδυναµική αντίσταση, ενώ κατευθύνει τη
ροή του αέρα στον χώρο του κινητήρα για βέλτιστη ψύξη. Το νέο κάτω
προστατευτικό µε µεγάλα υποπτερύγια βελτιώνει περαιτέρω τόσο την
καθοδική δύναµη όσο και τη ροή αέρα για την ψύξη των φρένων.
Συνολικά, η Mach 1 διαθέτει 22% µεγαλύτερη καθοδική δύναµη από
µια Mustang GT (βασικός εξοπλισµός στη Mach 1).

58aff759f5d84f5b803cd88b54948831-e0a4f8951f4f4131b6ecd33226330bad-00000_book.indb 2 03/03/2021 11:06:47

Mustang 21MY V2 GRC_GR_11:39_04.03.2021

ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ
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2
ΕΠΙΛΟΓΗ
Ανεξάρτητα αν επιλέξετε τύπο αµαξώµατος Fastback ή
Convertible, ανεξάρτητα από εξωτερικές και εσωτερικές
στυλιστικές επιλογές, αν επιλέξετε έκδοση GT ή Mach 1, κάθε νέα
Ford Mustang συναρπάζει µε τον δικό της τρόπο.

Από κάθε γωνία, η Mustang GT Fastback κάνει µεγάλη εντύπωση. Το µακρύ
δυναµικό καπό, το ξεχωριστό προφίλ και οι τρεις µπάρες στους προβολείς
αποτελούν σήµατα κατατεθέντα του αγωνιστικού της χαρακτήρα. Όπως και
οι ταχύτατες επιδόσεις της.

GT Fastback

Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται:

■ Κινητήρας βενζίνης 5,0 λίτρων Ti-VCT V8 450 ίππων (331 kW)
■ Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" x 9" (εµπρός) και 19" x 9,5" (πίσω), 10 ακτίνων σε

σχήµα Y µε γυαλιστερό µαύρο φινίρισµα
■ ∆ερµάτινη επένδυση καθισµάτων σε Ebony, Ceramic ή Russet
■ Εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων Brembo®

■ SYNC 3 µε οθόνη αφής TFT και εννέα ηχεία
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΚΑΜΑΣ

Η Mustang GT Convertible προσφέρει µια συναρπαστική εµπειρία. Από τον
ιδιαίτερο βρυχηθµό του κινητήρα της V8 µέχρι την ηλεκτρικά ανοιγόµενη
οροφή της, δίνει νέα αίσθηση στην κάθε σας ηµέρα.

GT Convertible

Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται:

■ Κινητήρας βενζίνης 5,0 λίτρων Ti-VCT V8 450 ίππων (331 kW)
■ 19" x 9" (εµπρός) και 19" x 9,5" (πίσω), 10 ακτίνων σε σχήµα Y µε γυαλιστερό µαύρο

φινίρισµα
■ ∆ερµάτινη επένδυση καθισµάτων σε Ebony, Ceramic ή Russet
■ Εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων Brembo®

■ SYNC 3 µε οθόνη αφής 8" (20,3 cm) TFT και εννέα ηχεία
■ Ηλεκτρικά ανοιγόµενη, µαύρη υφασµάτινη οροφή

Κατασκευάστηκε για τον δρόµο, πιστοποιήθηκε για την πίστα, η θρυλική
Mustang Mach 1 επιστρέφει για να µεταµορφώσει την οδήγηση σε µια
συναρπαστική και αλησµόνητη εµπειρία.

Mach 1

Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται (επιπλέον της GT
Fastback):

■ Κινητήρας βενζίνης 5,0 λίτρων Ti-VCT V8 460 ίππων (338 kW)
■ 19" x 9,5" (εµπρός) και 19" x 10" (πίσω), 5 ακτίνων σε σχήµα Y µε ηµιγυαλιστερό

φινίρισµα Dark Tarnish
■ Επενδύσεις καθισµάτων από πολυτελές δέρµα Luxury Grain µε ρίγα
■ Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε λευκή περίµετρο
■ Μοναδικό αεροδυναµικό πακέτο που περιλαµβάνει µάσκα Mach 1, διαχωριστή, κάτω

προστατευτικό µε υποπτερύγια και αεροτοµές ψύξης των φρένων εµπρός και νέα
πίσω ποδιά πίσω

■ MagneRide – Μαγνητικό σύστηµα ελεγχόµενης ανάρτησης
■ ∆ιακοσµητική εξωτερική λωρίδα αµαξώµατος
■ SYNC 3 µε οθόνη αφής 8" TFT, σύστηµα πλοήγησης και 12 πολυτελή ηχεία B&O
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΚΑΜΑΣ
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Mustang Mach 1 επιστρέφει για να µεταµορφώσει την οδήγηση σε µια
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Fastback):

■ Κινητήρας βενζίνης 5,0 λίτρων Ti-VCT V8 460 ίππων (338 kW)
■ 19" x 9,5" (εµπρός) και 19" x 10" (πίσω), 5 ακτίνων σε σχήµα Y µε ηµιγυαλιστερό

φινίρισµα Dark Tarnish
■ Επενδύσεις καθισµάτων από πολυτελές δέρµα Luxury Grain µε ρίγα
■ Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε λευκή περίµετρο
■ Μοναδικό αεροδυναµικό πακέτο που περιλαµβάνει µάσκα Mach 1, διαχωριστή, κάτω

προστατευτικό µε υποπτερύγια και αεροτοµές ψύξης των φρένων εµπρός και νέα
πίσω ποδιά πίσω
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GT Fastback
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" 10 ακτίνων σε σχήµα Y µε
γυαλιστερό µαύρο φινίρισµα

■ Προβολείς LED µε ενσωµατωµένα φώτα ηµέρας, αυτόµατοι,
αυτόµατη αλλαγή µεγάλης σκάλας προβολέων και αυτόµατη
ρύθµιση ύψους δέσµης

■ Προβολείς οµίχλης εµπρός, αλογόνου
■ Πίσω φώτα LED
■ Αψίδες τροχών GT και σήµα GT πίσω
■ Μάσκα εµπρός µε µαύρο πλέγµα και ασηµί γυαλιστερό το σήµα του

αλόγου
■ Θερµαινόµενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέφτες

µε φώτα εδάφους που προβάλουν στο έδαφος το εντυπωσιακό
σχήµα του αλόγου

■ Ενεργό σύστηµα εξάτµισης µε τέσσερις απολήξεις µε χρωµιωµένο
φινίρισµα

■ Εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων Brembo®

■ Παξιµάδια ασφαλείας στους τροχούς

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ ∆ερµάτινα* σπορ καθίσµατα σε Ebony, Ceramic ή Russet
■ Αυτόµατο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστηµα κλιµατισµού (DEATC)
■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12" LCD
■ Αισθητήρες απόστασης στάθµευσης πίσω
■ Κλιµατιζόµενα εµπρός καθίσµατα
■ Ford SYNC 3 µε οθόνη αφής 8" TFT και 9 ηχεία
■ Track Apps – Σύστηµα µέτρησης των επιδόσεων πίστας
■ ∆ερµάτινο και θερµαινόµενο τιµόνι

Κινητήρας

Βενζίνης
5,0 λίτρων Ti-VCT V8 450 ίππων (331 kW)

*Καθίσµατα µε δερµάτινη επένδυση.

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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*Καθίσµατα µε δερµάτινη επένδυση.

GT Convertible
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" 10 ακτίνων σε σχήµα Y µε
γυαλιστερό µαύρο φινίρισµα

■ Προβολείς LED µε ενσωµατωµένα φώτα ηµέρας, αυτόµατοι,
αυτόµατη αλλαγή µεγάλης σκάλας προβολέων και αυτόµατη
ρύθµιση ύψους δέσµης

■ Προβολείς οµίχλης εµπρός, αλογόνου
■ Πίσω φώτα LED
■ Αψίδες τροχών GT και σήµα GT πίσω
■ Μάσκα εµπρός µε µαύρο πλέγµα και ασηµί γυαλιστερό το σήµα του

αλόγου
■ Θερµαινόµενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέφτες

µε φώτα εδάφους που προβάλουν στο έδαφος το εντυπωσιακό
σχήµα του αλόγου

■ Ενεργό σύστηµα εξάτµισης µε τέσσερις απολήξεις µε χρωµιωµένο
φινίρισµα

■ Εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων Brembo®

■ Παξιµάδια ασφαλείας για τους τροχούς
■ Ηλεκτρικά ανοιγόµενη µαύρη υφασµάτινη οροφή
■ Ηλεκτρικά πίσω φινιστρίνια

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ ∆ερµάτινα* σπορ καθίσµατα σε Ebony, Ceramic ή Russet
■ Αυτόµατο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστηµα κλιµατισµού (DEATC)
■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12" LCD
■ Αισθητήρες απόστασης στάθµευσης πίσω
■ Κλιµατιζόµενα εµπρός καθίσµατα
■ Ford SYNC 3 µε οθόνη αφής 8" TFT και 9 ηχεία
■ Track Apps – Σύστηµα µέτρησης των επιδόσεων πίστας
■ ∆ερµάτινο και θερµαινόµενο τιµόνι

Κινητήρας

Βενζίνης
5,0 λίτρων Ti-VCT V8 450 ίππων (331 kW)

ΜΟΝΤΕΛΑ
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*Καθίσµατα µε δερµάτινη επένδυση.

GT Convertible
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" 10 ακτίνων σε σχήµα Y µε
γυαλιστερό µαύρο φινίρισµα

■ Προβολείς LED µε ενσωµατωµένα φώτα ηµέρας, αυτόµατοι,
αυτόµατη αλλαγή µεγάλης σκάλας προβολέων και αυτόµατη
ρύθµιση ύψους δέσµης

■ Προβολείς οµίχλης εµπρός, αλογόνου
■ Πίσω φώτα LED
■ Αψίδες τροχών GT και σήµα GT πίσω
■ Μάσκα εµπρός µε µαύρο πλέγµα και ασηµί γυαλιστερό το σήµα του

αλόγου
■ Θερµαινόµενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέφτες

µε φώτα εδάφους που προβάλουν στο έδαφος το εντυπωσιακό
σχήµα του αλόγου

■ Ενεργό σύστηµα εξάτµισης µε τέσσερις απολήξεις µε χρωµιωµένο
φινίρισµα

■ Εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων Brembo®

■ Παξιµάδια ασφαλείας για τους τροχούς
■ Ηλεκτρικά ανοιγόµενη µαύρη υφασµάτινη οροφή
■ Ηλεκτρικά πίσω φινιστρίνια

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ ∆ερµάτινα* σπορ καθίσµατα σε Ebony, Ceramic ή Russet
■ Αυτόµατο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστηµα κλιµατισµού (DEATC)
■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12" LCD
■ Αισθητήρες απόστασης στάθµευσης πίσω
■ Κλιµατιζόµενα εµπρός καθίσµατα
■ Ford SYNC 3 µε οθόνη αφής 8" TFT και 9 ηχεία
■ Track Apps – Σύστηµα µέτρησης των επιδόσεων πίστας
■ ∆ερµάτινο και θερµαινόµενο τιµόνι

Κινητήρας

Βενζίνης
5,0 λίτρων Ti-VCT V8 450 ίππων (331 kW)

ΜΟΝΤΕΛΑ
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Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" 5 ακτίνων µε
ηµιγυαλιστερό φινίρισµα Dark Tarnish

■ Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε λευκή
περίµετρο

■ Αψίδες τροχών Mach 1 και σήµα Mach 1 πίσω
■ Προβολείς LED µε φώτα ηµέρας, αυτόµατοι, αυτόµατη

αλλαγή µεγάλης σκάλας προβολέων και αυτόµατη
ρύθµιση ύψους δέσµης

■ Πίσω φώτα LED
■ Μαύρη µάσκα εµπρός σχεδίασης Mach 1 µε

γυαλιστερό φινίρισµα Magnetic µε το σήµα του αλόγου
µε ηµιγυαλιστερό µαύρο φινίρισµα

■ Ελαφρώς γυαλιστερό πίσω σπόιλερ Magnetic

■ Σύστηµα εξάτµισης υψηλής απόδοσης µε ενεργή
βαλβίδα, αντισκωριακή προστασία και τέσσερις
χρωµιωµένες απολήξεις

■ Αναβαθµισµένες εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων
Brembo®

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ ∆ερµάτινα* σπορ καθίσµατα premium µε έγχρωµη
ρίγα

■ Εσωτερικό περιβάλλον premium µε ραφή
διαφορετικού χρώµατος και επιφάνεια πίνακα οργάνων
"Dark Spindrift"

■ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12" LCD
■ SYNC 3 µε οθόνη αφής 8" TFT, σύστηµα πλοήγησης

και 12 πολυτελή ηχεία B&O
■ Track Apps – Σύστηµα µέτρησης των επιδόσεων

πίστας

Κινητήρας

βενζίνης
5,0 λίτρων Ti-VCT V8 460 ίππων (338 kW)

Mach 1 Fastback

*Καθίσµατα µε δερµάτινη επένδυση.

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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Custom Pack 2
(διατίθεται στη GT)

■ Πολυτελής επένδυση καθισµάτων και εσωτερικό περιβάλλον
■ Σύστηµα πλοήγησης
■ Πολυτελή ηχεία B&O

ΕΠΙΛΟΓΗ2

(διατίθεται µόνο στη GT Fastback)

■ Πολυτελής επένδυση καθισµάτων και εσωτερικό περιβάλλον
■ Σύστηµα πλοήγησης
■ Πολυτελή ηχεία B&O
■ Ζάντες από σφυρήλατο αλουµίνιο 19" 5x2 ακτίνων µε φινίρισµα Luster Nickel
■ Χρωµιωµένο πλαίσιο πάνω και κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα

(διατίθεται στη GT)

■ Πολυτελής επένδυση καθισµάτων και εσωτερικό περιβάλλον
■ Σύστηµα πλοήγησης
■ Πολυτελή ηχεία B&O
■ Ζάντες από σφυρήλατο αλουµίνιο 19" 5x2 ακτίνων µε φινίρισµα Luster Nickel

Custom Pack 4

Custom Pack 3
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(διατίθεται στη GT)

■ Εσωτερική επένδυση Alcantara
■ Λαβή µοχλού ταχυτήτων µε επένδυση ανθρακονηµάτων
■ ∆ιακοσµητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων "Carbon Twill"

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

(διατίθεται στη Mach 1)

■ Χρώµα αµαξώµατος Fighter Jet Gray
■ Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε πορτοκαλί περίµετρο
■ Πορτοκαλί σιαγώνες φρένων Brembo®

■ Εσωτερική επένδυση µε πορτοκαλί απόχρωση (µόνο σπορ καθίσµατα)

Carbon Fibre Pack

Mach 1 Appearance Pack
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(διατίθεται στη GT)

■ Εσωτερική επένδυση Alcantara
■ Λαβή µοχλού ταχυτήτων µε επένδυση ανθρακονηµάτων
■ ∆ιακοσµητικό πλαίσιο πίνακα οργάνων "Carbon Twill"

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

(διατίθεται στη Mach 1)

■ Χρώµα αµαξώµατος Fighter Jet Gray
■ Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε πορτοκαλί περίµετρο
■ Πορτοκαλί σιαγώνες φρένων Brembo®

■ Εσωτερική επένδυση µε πορτοκαλί απόχρωση (µόνο σπορ καθίσµατα)

Carbon Fibre Pack

Mach 1 Appearance Pack
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3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Επιλέξτε το χρώµα, τις ζάντες, τον
προαιρετικό εξοπλισµό και τα πρόσθετα
της αρεσκείας σας και κάντε τη
Mustang πραγµατικά δική
σας.

Fighter Jet Gray
Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος*

Το αµάξωµα της Ford Mustang είναι τόσο όµορφο και ανθεκτικό
χάρη σε µια ειδική πολυβάθµια διαδικασία βαφής. Από την

επικέρωση τµηµάτων του αµαξώµατος, µέχρι την τελική επίστρωση
προστασίας, νέα υλικά και διαδικασίες εφαρµογής εξασφαλίζουν τη

διατήρηση της καλής εµφάνισης της νέας Mustang για πολλά
χρόνια.

Η ΖΩΗ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
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Lucid Red
Χρώμα αμαξώματος premium*

Oxford White
Βασικό χρώμα αμαξώματος

Twister Orange
Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος*

Shadow Black
Χρώμα αμαξώματος premium*

Race Red
Βασικό χρώμα αμαξώματος

Iconic Silver
Χρώμα αμαξώματος premium*

Antimatter Blue
Χρώμα αμαξώματος premium*

Grabber Yellow
Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος*

Carbonised Gray
Χρώμα αμαξώματος premium*

Velocity Blue
Χρώμα αμαξώματος premium*

ΧΡΩΜΑΤΑ

*Προαιρετική επιλογή µε πρόσθετο κόστος.
Η Ford Mustang καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 χρόνια από την ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης. Σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις.

Σηµείωση: Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιµοποιούνται µόνο για την παρουσίαση των χρωµάτων και µπορεί να µην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του
αυτοκινήτου ή τα µοντέλα που µπορεί να διατίθενται σε συγκεκριµένες αγορές. Τα χρώµατα και οι επενδύσεις που εµφανίζονται εδώ µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά

χρώµατα, λόγω περιορισµών της διαδικασίας εκτύπωσης.
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Lucid Red
Χρώμα αμαξώματος premium*

Oxford White
Βασικό χρώμα αμαξώματος

Twister Orange
Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος*

Shadow Black
Χρώμα αμαξώματος premium*

Race Red
Βασικό χρώμα αμαξώματος

Iconic Silver
Χρώμα αμαξώματος premium*

Antimatter Blue
Χρώμα αμαξώματος premium*

Grabber Yellow
Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος*

Carbonised Gray
Χρώμα αμαξώματος premium*

Velocity Blue
Χρώμα αμαξώματος premium*

ΧΡΩΜΑΤΑ

*Προαιρετική επιλογή µε πρόσθετο κόστος.
Η Ford Mustang καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 χρόνια από την ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησης. Σύµφωνα µε όρους και προϋποθέσεις.

Σηµείωση: Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιµοποιούνται µόνο για την παρουσίαση των χρωµάτων και µπορεί να µην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του
αυτοκινήτου ή τα µοντέλα που µπορεί να διατίθενται σε συγκεκριµένες αγορές. Τα χρώµατα και οι επενδύσεις που εµφανίζονται εδώ µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά

χρώµατα, λόγω περιορισµών της διαδικασίας εκτύπωσης.
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Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno
σε Ebony. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno
σε Ceramic. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε
Ceramic.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno
σε Russet. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Russet.

Επιφάνεια καθισμάτων: Alcantara μικροδιάτρητο Silver
Scrim σε Ebony. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε
Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Luxury
Grain Register Enhanced σε Ebony με ρίγα σε χρώμα Light
Dove Gray. Πλαϊνά καθισμάτων: Βινύλιο Lux Grain σε
Ebony με ραφή Metal Grey.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Luxury
Grain Register Enhanced σε Ebony με ρίγα σε χρώμα
Orange. Πλαϊνά καθισμάτων: Βινύλιο Lux Grain σε Ebony
με ραφή Metal Grey.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ3

Σηµείωση: Τα καθίσµατα Recaro δεν διατίθενται σε θερµαινόµενη/κλιµατιζόµενη έκδοση.
2)Ανατρέξτε στην ενότητα 4, προδιαγραφές για τα πακέτα Carbon Fibre Pack και Mach 1 Appearance Pack.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επενδύσεις καθισµάτων µε δέρµα Salerno (βασικός εξοπλισµός στη GT)

Επένδυση καθισµάτων Alcantara
(τµήµα του πακέτου Carbon Fibre Pack2))

Επένδυση καθισµάτων από πολυτελές δέρµα
Luxury Grain (βασικός εξοπλισµός στη Mach 1)

Επένδυση καθισµάτων από πολυτελές δέρµα
Luxury Grain (Mach 1 Appearance Pack2))
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Επιφάνεια καθισμάτων: Ενισχυμένο μικροδιάτρητο δέρμα
Luxury Grain Bent-bar σε Ebony. Πλαϊνά καθισμάτων:
Βινύλιο Lux Grain σε Ebony με ραφή Metal Grey.

Επιφάνεια καθισμάτων: Ενισχυμένο μικροδιάτρητο δέρμα
Luxury Grain Bent-bar σε Ebony με Blue Crust. Πλαϊνά
καθισμάτων: Βινύλιο Lux Grain σε Ebony με ραφή Grabber
Blue.

Επιφάνεια καθισμάτων: Ενισχυμένο μικροδιάτρητο δέρμα
Luxury Grain Bent-bar σε Showstopper Red. Πλαϊνά
καθισμάτων: Βινύλιο Luxury Grain σε Showstopper Red.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno
σε Ebony με ραφή Metal Grey. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα
Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno σε
Ebony με ραφή Blue Crust και Grabber Blue. Πλαϊνά
καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno σε
Showstopper Red. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno
σε Showstopper Red.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1)Ανατρέξτε στην ενότητα 4, προδιαγραφές για τα πακέτα Custom Pack 2-4.

Επενδύσεις καθισµάτων από πολυτελές δέρµα Luxury Grain (µε τα προαιρετικά πακέτα Custom Pack 2-41))

Σπορ καθίσµατα Recaro
(προαιρετική επιλογή σε GT και Mach 1)

Σπορ καθίσµατα Recaro
(προαιρετική επιλογή στη GT)
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Επιφάνεια καθισμάτων: Ενισχυμένο μικροδιάτρητο δέρμα
Luxury Grain Bent-bar σε Ebony. Πλαϊνά καθισμάτων:
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Επιφάνεια καθισμάτων: Ενισχυμένο μικροδιάτρητο δέρμα
Luxury Grain Bent-bar σε Showstopper Red. Πλαϊνά
καθισμάτων: Βινύλιο Luxury Grain σε Showstopper Red.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno
σε Ebony με ραφή Metal Grey. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα
Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno σε
Ebony με ραφή Blue Crust και Grabber Blue. Πλαϊνά
καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Salerno σε
Showstopper Red. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno
σε Showstopper Red.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1)Ανατρέξτε στην ενότητα 4, προδιαγραφές για τα πακέτα Custom Pack 2-4.
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(προαιρετική επιλογή στη GT)
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19"

19"

19"

19"

ελαφρού κράματος 19" x 9" εμπρός και 19" x 9,5" πίσω,
10 ακτίνων σε σχήμα Y, με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα
Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω
(βασικός εξοπλισμός στη GT)

ελαφρού κράματος 19" x 9" εμπρός και 19" x 9,5" πίσω,
από σφυρήλατο αλουμίνιο, 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα
Luster Nickel
Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω
(προαιρετικός εξοπλισμός στη GT με τα πακέτα Custom
Pack 3 και 4)

ελαφρού κράματος 19" x 9,5" εμπρός και 19" x 10"
πίσω, 5 ακτίνων, με ημιγυαλιστερό φινίρισμα Dark
Tarnish
Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω
(βασικός εξοπλισμός στη Mach 1)

ελαφρού κράματος 19" x 9,5" εμπρός και 19" x 10"
πίσω, 10 ακτίνων σε σχήμα Y, με γυαλιστερό φινίρισμα
Magnetic
Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω
(προαιρετική επιλογή στη Mach 1)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ3 ΖΑΝΤΕΣ
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Mustang Mach 1 Fastback με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray, μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι με πορτοκαλί περίμετρο (προαιρετική
επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic (προαιρετική επιλογή).

GT Fastback με χρώμα αμαξώματος Race Red, λωρίδες πάνω από την οροφή Oxford White (προαιρετική επιλογή) και ζάντες από σφυρήλατο αλουμίνιο 19" 5x2
ακτίνων με φινίρισμα Luster Nickel (προαιρετική επιλογή).
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Λωρίδα πάνω από την οροφή
Oxford White

Μαύρη λωρίδα πάνω από την
οροφή

Μαύρη λωρίδα 3M Herpa Print

Χρώμα αμαξώματος Fighter Jet
Gray

Πορτοκαλί δαγκάνες φρένων
Brembo®

Χρώμα αμαξώματος Iconic Silver Χρώμα αμαξώματος Shadow
Black

Χρώμα αμαξώματος Oxford
White

Μαύρες δαγκάνες φρένων
Brembo®

Χρώμα αμαξώματος Velocity Blue Χρώμα αμαξώματος Twister
Orange

Χρώμα αμαξώματος Race Red Χρώμα αμαξώματος Grabber
Yellow

Μαύρες δαγκάνες φρένων
Brembo®

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ3 ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ

Μαύρη λωρίδα πάνω από την οροφή διαθέσιµη σε Fastback και Convertible και σε όλα τα
χρώµατα αµαξώµατος εκτός του Shadow Black.

Λωρίδα πάνω από την οροφή Oxford White διαθέσιµη µόνο στη Fastback και σε όλα τα χρώµατα
αµαξώµατος εκτός του Oxford White.

Μαύρη λωρίδα herpa print 3M διαθέσιµη σε Fastback και Convertible.

Επιλογές GT: Αγωνιστικές λωρίδες

Mach 1 Επιλογή 1: Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε πορτοκαλί περίµετρο (µε το πακέτο Mach 1 Appearance Pack)

Mach 1 Επιλογή 2: Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε κόκκινη περίµετρο (βασικός εξοπλισµός στα παρακάτω χρώµατα ααξώµατος)

Mach 1 Επιλογή 3: Μαύρες λωρίδες στο καπό και στο πλάι µε λευκή περίµετρο (βασικός εξοπλισµός στα παρακάτω χρώµατα αµαξώµατος)

Σηµείωση: Τα χρώµατα και οι επενδύσεις που εµφανίζονται εδώ µπορεί να διαφέρουν από τα πραγµατικά χρώµατα, λόγω περιορισµών της
διαδικασίας εκτύπωσης.
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1. Καπάκια βαλβίδων ελαστικών
Ford Performance

2. Ταπέτο δαπέδου χώρου
αποσκευών

3. Πίσω σπόιλερ

4. Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού

5. Μηχανισµός ανύψωσης καπό
Ford Performance

6. Λαβή µοχλού ταχυτήτων Ford
Performance

7. Κιτ µοχλού ταχυτήτων short shift
Ford Performance

8. Προστατευτικό κάλυµµα

9. Κάλυµµα κυλινδροκεφαλής Ford
Performance

10. Αγωνιστικές λωρίδες herpa print+

11. Ζάντες ελαφρού κράµατος 19"
7-ακτίνων σε σχήµα Y

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ΑΞΕΣΟΥΑΡΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ3

Βρείτε εδώ τον πλήρη οδηγό αξεσουάρ
της Mustang

Συλλογή προϊόντων µε το σήµα της Ford
µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.fordlifestylecollection.com

Για περισσότερα αξεσουάρ Mustang
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.fordaccessories.gr

+Καλύπτεται από την εγγύηση του προµηθευτή, δείτε το πίσω
εξώφυλλο για οδηγίες.
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35

1

ØΧρησιµοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισµός υποβοήθησης του οδηγού. Σηµείωση: Τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού
προσφέρουν απλά υποβοήθηση και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και ετοιµότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός
για να διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
*Η υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist µε ανίχνευση πεζών µπορεί να ανιχνεύσει πεζούς, όχι όµως σε όλες
τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατόχου του οχήµατος για τους
περιορισµούς των συστηµάτων.
**Λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω από 65 km/h σε δρόµους µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας µε ευδιάκριτη διαγράµµιση.
Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας Lane Keeping Aid (LKA) δεν ελέγχει το τιµόνι.

4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γνωρίστε τη Ford Mustang σας εσωτερικά και
εξωτερικά, από την τεχνολογία επιδόσεων
του κινητήρα της έως τα πολυτελή
χαρακτηριστικά στο εσωτερικό της.

MUSTANG
MACH 1
Ο θρυλικός κινητήρας V8 5,0
λίτρων αποδίδει ισχύ 460 ίππους
(338 kW) και ροπή 529 Nm.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Για πιο γρήγορη αλλαγή ταχυτήτων, το 6-τάχυτο µηχανικό κιβώτιο της
Mach 1 TREMEC® διαθέτει διπλό συµπλέκτη, χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων
µε κοντές σχέσεις και βελτιωµένο rev matching.

Reward-to-rev

Ζυγοσταθµισµένος από την αρχή και αναβαθµισµένος, ο κινητήρας V8 5,0
λίτρων της Mach 1 διαθέτει ανοικτό αεροφυλάκιο για βελτίωση της ροής του
αέρα και αποδίδει τη µέγιστη ισχύ του στις 7.500 σ.α.λ.

1

2

Φρένα Brembo®

Οι µεγάλες εµπρός σιαγώνες φρένων 6 εµβόλων Brembo® παρέχουν
αξιόπιστη δύναµη πέδησης (βασικός εξοπλισµός).

3

2
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6
Αισθανθείτε σιγουριά

Εκτός από το πανίσχυρο σύστηµα πέδησης, η Mustang διαθέτει µια
σειρά από συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού που έχουν σχεδιαστεί
για να αισθάνεστε πιο σίγουροι σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσηςØ2)*
Το σύστηµα Pre-Collision Assist (PCA) παρακολουθεί τον δρόµο εµπρός για
κινούµενα αντικείµενα και πεζούς, ακόµα και τη νύχτα, και έχει σχεδιαστεί να σας
ειδοποιεί αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. Αν δεν αντιδράσετε, αρχίζει να
φρενάρει αυτόµατα για να σας επιβραδύνει (βασικός εξοπλισµός στη GT).

Προειδοποίηση απόστασηςØ2)

Το σύστηµα Distance Alert εµφανίζει την απόσταση από το προπορευόµενο
όχηµα και µπορεί να σας ειδοποιήσει αν πλησιάσετε υπερβολικά (βασικός
εξοπλισµός).

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδαςØ2)**
Σας ειδοποιεί αν βγείτε κατά λάθος από τη λωρίδα σας σε δρόµο µε πολλές
λωρίδες και µπορεί να σας επαναφέρει µε ασφάλεια στη σωστή λωρίδα (βασικός
εξοπλισµός).

Σύστηµα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγούØ2)

Το σύστηµα Driver Alert (DAC) παρακολουθεί τη συµπεριφορά του οδηγού και
προειδοποιεί αν εντοπίσει ενδείξεις κόπωσης (βασικός εξοπλισµός).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Σύστηµα ψύξης πίσω άξονα

Ένας εναλλάκτης θερµότητας πίσω συµβάλλει στη διατήρηση
της θερµοκρασίας του διαφορικού σε ελεγχόµενα επίπεδα για
αυξηµένη αντοχή (βασικός εξοπλισµός στη Mach 1).

Πίσω διαχύτης

Ο πίσω διαχύτης της Mach 1 λειτουργεί σε συνδυασµό µε την ψύξη
του πίσω άξονα για βέλτιστη ροή του αέρα (βασικός εξοπλισµός
στη Mach 1).

4

6

∆ιαχείριση ροής του αέρα

Το νέο προστατευτικό κάλυµµα κάτω από το αυτοκίνητο εκτείνεται
προς τα πίσω για να βοηθήσει την οµαλή ροή αέρα στο κάτω
µέρος του αµαξώµατος και να αυξήσει την καθοδική δύναµη
(βασικός εξοπλισµός στη Mach 1).

5
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Το νέο προστατευτικό κάλυµµα κάτω από το αυτοκίνητο εκτείνεται
προς τα πίσω για να βοηθήσει την οµαλή ροή αέρα στο κάτω
µέρος του αµαξώµατος και να αυξήσει την καθοδική δύναµη
(βασικός εξοπλισµός στη Mach 1).

5
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Αυτό που χαρακτηρίζει τη Mustang είναι ο ιδιαίτερος βρυχηθµός του κινητήρα V8 5,0 λίτρων κατά την
επιτάχυνση. Από το απρόσκοπτο και γρήγορο ανέβασµα στροφών της GT µέχρι την επιθετική ισχύ της
Mach 1, δεν υπάρχει τίποτα που να µοιάζει σε ήχο ή επιδόσεις.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ V8 5,0 ΛΙΤΡΩΝ
Ο καταξιωµένος κινητήρας V8 5,0 λίτρων είναι ο
ιδανικός κινητήρας για τη Ford Mustang.
Αναβαθµισµένες κυλινδροκεφαλές και σύστηµα
βαλβίδων επιτρέπουν στον κινητήρα να
αναπτύσσει ισχύ 450 ίππων (331 kW) και ροπή
529 Nm. Η Mustang Mach 1 διαθέτει
αναβαθµισµένο κινητήρα V8 5,0 λίτρων που
αποδίδει ισχύ τουλάχιστον 460 ίππους (338 kW)
και ροπή 529 Nm.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ4
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Πρότυπο εκπομπών EURO 6d-ISC-FCM EURO 6d-ISC-FCM EURO 6d-ISC-FCM EURO 6d-ISC-FCM

Μέγιστη ισχύς σε στροφές 450 ίπποι (331 kW) στις
7000 σ.α.λ.

450 ίπποι (331 kW) στις
7000 σ.α.λ.

450 ίπποι (331 kW) στις
7000 σ.α.λ.

460 ίπποι (338KW) στις
7250 σ.α.λ.

Ροπή (Nm) 529 στις 4600 σ.α.λ. 529 στις 4600 σ.α.λ. 529 στις 4600 σ.α.λ. 529 ίπποι στις 4600 σ.α.λ.

Εκπομπές CO2 (g/km)Ø 278 268 273 227

Κατανάλωση καυσίμου σε
λίτρα/100 kmØ

Εντός πόλης 18,6 18,3 18,3 18,84

Εκτός πόλης 8,5 8,1 8,3 8,67

Μικτός κύκλος 12,2 11,8 12,0 12,41

Βάρη και φορτία

Απόβαρο# 1842,6 1831 1893 1851
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ØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας,
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας
μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των
Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση
τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών
ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure
ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό
κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP.
Το πρότυπο WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι
τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται
επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και
διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση
καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί
παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου
και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας
ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι
υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την
εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος
περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων,
διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε
από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι
εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,
πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις
κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές.

Κατανάλωση καυσίµου, επιδόσεις και εκποµπές
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Πρότυπο εκπομπών EURO 6d-ISC-FCM EURO 6d-ISC-FCM EURO 6d-ISC-FCM EURO 6d-ISC-FCM

Μέγιστη ισχύς σε στροφές 450 ίπποι (331 kW) στις
7000 σ.α.λ.

450 ίπποι (331 kW) στις
7000 σ.α.λ.

450 ίπποι (331 kW) στις
7000 σ.α.λ.

460 ίπποι (338KW) στις
7250 σ.α.λ.

Ροπή (Nm) 529 στις 4600 σ.α.λ. 529 στις 4600 σ.α.λ. 529 στις 4600 σ.α.λ. 529 ίπποι στις 4600 σ.α.λ.

Εκπομπές CO2 (g/km)Ø 278 268 273 227

Κατανάλωση καυσίμου σε
λίτρα/100 kmØ

Εντός πόλης 18,6 18,3 18,3 18,84

Εκτός πόλης 8,5 8,1 8,3 8,67

Μικτός κύκλος 12,2 11,8 12,0 12,41

Βάρη και φορτία

Απόβαρο# 1842,6 1831 1893 1851
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ØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας,
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας
μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των
Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση
τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών
ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure
ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό
κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP.
Το πρότυπο WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι
τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται
επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και
διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση
καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί
παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου
και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας
ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι
υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την
εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος
περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων,
διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε
από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι
εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,
πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις
κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές.

Κατανάλωση καυσίµου, επιδόσεις και εκποµπές
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Συνολικό μήκος (mm) 4789/4797** 4789

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες (mm) 2081 2081

Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm) 1916 1916

Συνολικό πλάτος με τους καθρέφτες διπλωμένους (mm) 1957 1957

Συνολικό ύψος (μέγιστο) (mm) 1382/1403** 1396

Κύκλος στροφής στους τροχούς (m) 12,2 12,2

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡ 408 332

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Βενζίνης (GT) 61 61

Confidential - PDF Created: 12 November 2020, 12:54:34 - Origin: MUST_2021_Dim_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.
**Mach 1.

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές;
Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές αυτού του αυτοκινήτου µπορείτε
να δείτε τον ψηφιακό κατάλογο ή τον διαδραστικό
κατάλογο στην ιστοσελίδα µας www.ford.gr ή να
σκανάρετε τον κωδικό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ4
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Διατίθεται

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Διατίθεται σε προαιρετικό πακέτο

∆ιαθέσιµα χρώµατα και επενδύσεις
Απλά
χρώματα

Απλά χρώματα premium Μεταλλικά χρώματα Ειδικά
μεταλλικά
χρώματα (με
φιμέ διαφανή
επίστρωση)

Ox
fo

rd
W

hi
te

Ra
ce

 R
ed

Gr
ab

be
r

Ye
llo

w

Tw
is

te
r

Or
an

ge

Fi
gh

te
r

Je
tG

ra
y

Sh
ad

ow
Bl

ac
k

Ic
on

ic
Si

lv
er

Ca
rb

on
iz

ed
Gr

ay

Ve
lo

ci
ty

Bl
ue

An
tim

at
te

r
Bl

ue

Lu
ci

d
Re

d

GT: Δερμάτινα καθίσματα premium
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε Ceramic

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ceramic
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε Russet (Tan)

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Russet (Tan)

GT: Δερμάτινα καθίσματα Recaro
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony/δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε

Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε Ebony/δέρμα Salerno σε

Ebony
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno/δέρμα Salerno μικροδιάτρητο Blue Crust σε

Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno/δέρμα Salerno μικροδιάτρητο Blue Crust σε

Ebony
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno/δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε

Showstopper Red
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/δέρμα Salerno σε Showstopper

Red

Mach 1: Δερμάτινα καθίσματα Recaro
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony/δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε

Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο σε Ebony/δέρμα Salerno σε

Ebony
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Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 19"x9" (εμπρός) και 19"x9,5" (πίσω), 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα (με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω) D2GBT/D3DBC

Ελαφρού κράματος – 19"x9" (εμπρός) και 19"x9,5" (πίσω), από σφυρήλατο κράμα αλουμινίου, 5x2 ακτίνων με φινίρισμα Luster Nickel (με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω) (προαιρετική επιλογή ή με τα
πακέτα Custom Upgrade Pack 3 και 4) / / D2GB4/D3DBC

Ελαφρού κράματος – 19"x9,5" (εμπρός) και 19"x10" (πίσω), 5 ακτίνων με ημιγυαλιστερό φινίρισμα Dark Tarnish (με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω) D2GCR/D3DBC

Ελαφρού κράματος – 19"x9,5" (εμπρός) και 19"x10" (πίσω), 10 ακτίνων σε σχήμα Y με γυαλιστερό φινίρισμα Magnetic (με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω) D2GCS/D3DBC

Καλύμματα μουαγιέ – Με το σήμα του αλόγου με τη μπάρα της Mustang D5DBC

Κιτ επισκευής ελαστικών AHTAB

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Φτερά στο χρώμα του αμαξώματος εμπρός – GT (με το σήμα 5.0 του GT) A3DAF

Φτερά στο χρώμα του αμαξώματος εμπρός – με το σήμα Mach 1 A3DAE

Εξωτερικοί καθρέφτες – Στο χρώμα του αμαξώματος BSLAC

Εξωτερικοί καθρέφτες – Σε ημιγυαλιστερό χρώμα Magnetic BSLBA

Μάσκα πάνω – GT, σε μαύρο χρώμα, με ασημί το λογότυπο της Mustang BLDAW

Μάσκα πάνω – Σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, χαρακτηριστικής σχεδίασης Mach 1, με το λογότυπο της Mustang σε ημιυαλιστερό χρώμα Magnetic BLDBD

Μάσκα κάτω – GT BLFAQ

Μάσκα κάτω – Χαρακτηριστικής σχεδίασης Mach 1 BLFAY

Προφυλακτήρας εμπρός – Με σπορ κάτω διαχωριστή CLFA1

Προφυλακτήρας εμπρός – Χαρακτηριστικής σχεδίασης Mach 1 με σπορ κάτω διαχωριστή CLFBV

Προφυλακτήρας πίσω (GT) – Στο χρώμα του αμαξώματος CLMHV

Προφυλακτήρας πίσω (Mach 1) – Στο χρώμα του αμαξώματος CLMKG

Σήμα (GT) – Ασημί σήμα 5.0 στο φτερό και το σήμα GT στην απλίκα του πορτ-μπαγκάζ AB5D4

Σήμα (Mach 1) – Το μοναδικό λογότυπο Mach 1 στο φτερό και το σήμα Mach 1 στην απλίκα του πορτ-μπαγκάζ AB5AC

Αεραγωγοί ψύξης στο καπό BLTAB

Μαύρο διακοσμητικό πλαίσιο πάνω και κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα BMFAD

Χρωμιωμένο διακοσμητικό πλαίσιο πάνω και κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα (με το πακέτο Custom Pack 3) BMFAB/B2FAE

Σπόιλερ επιδόσεων  – Mach 1 BPFAQ

Πίσω σπόιλερ οροφής, μεγάλο, μονοπτέρυγο BPFAH
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Εξάτμιση – Τέσσερις απολήξεις με χρωμιωμένο φινίρισμα, με ενεργό σύστημα εξάτμισης (GT) F5BAL/F2AAB

Εξάτμιση – Τέσσερις απολήξεις με χρωμιωμένο φινίρισμα, με ενεργό σύστημα εξάτμισης (Mach 1) F5BAL/F2AAB

Διχρωμία οροφής – Οροφή σε μαύρο χρώμα (όχι με λωρίδες πάνω από την οροφή) CJDAS

Λωρίδες πάνω από την οροφή – Σε χρώμα Ebony (όχι με διχρωμία οροφής) (όχι με χρώμα αμαξώματος Shadow Black) CJTAK/CJPAD

Λωρίδες πάνω από την οροφή – Σε λευκό χρώμα Oxford White (όχι με διχρωμία οροφής) (όχι με χρώμα αμαξώματος Oxford White) CJTAK/CJPAT

Λωρίδες στο καπό του κινητήρα (Mach 1) – Σε χρώμα Ebony με λευκή περίμετρο (μόνο σε συνδυασμό με χρώματα αμαξώματος Grabber Yellow, Velocity Blue, Race Red και Twister Orange) CJTBE/CJPCC

Λωρίδες στο καπό του κινητήρα (Mach 1) – Σε χρώμα Ebony με λευκή περίμετρο (μόνο σε συνδυασμό με χρώματα αμαξώματος Iconic Silver, Oxford White και Shadow Black) CJTBE/CJPCF

Λωρίδες στο καπό του κινητήρα (Mach 1) – Σε χρώμα Ebony λευκή περίμετρο (μόνο σε συνδυασμό με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray, με το πακέτο Mach 1 Appearance Pack) CJTBE/CJPCU

Μαύρες σιαγώνες φρένων FBBAJ

Πορτοκαλί σιαγώνες φρένων (με το πακέτο Mach 1 Appearance Pack) FBBAX

Οροφή – Υφασμάτινη, σε μαύρο χρώμα CHAAH

Πεντάλ – Με ειδικό μεταλλικό φινίρισμα GCEAE

Καλύμματα μαρσπιέ – Με φωτιζόμενο ένθετο διακοσμητικό A1PBA

Καλύμματα μαρσπιέ – Με φωτιζόμενο ένθετο διακοσμητικό με το λογότυπο Mach 1 A1PBS

Ταμπλό – Με γωνιακή γραμμωτή επιφάνεια Angled Brush, με το σήμα της Mustang BBQAX

Ταμπλό – Με θέμα Carbon Check και επιφάνεια Carbon Twill, με το σήμα της Mustang (με το πακέτο Carbon Fibre Upgrade Pack) BBQAC

Ταμπλό – Ειδικής σχεδίασης Mach 1 με επιφάνεια Dark Spindrift, με το μοναδικό σήμα Mach 1 και ραφή διαφορετικού χρώματος BBQAH

Ταμπλό – Με επιφάνεια Linked Graphite και ραφή διαφορετικού χρώματος, με το σήμα της Mustang (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BBQAZ

Χρώμα

Απλό χρώμα αμαξώματος Oxford White AD4AB

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος AD4AC

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος τριπλής επίστρωσης AD4AR
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Εξάτμιση – Τέσσερις απολήξεις με χρωμιωμένο φινίρισμα, με ενεργό σύστημα εξάτμισης (GT) F5BAL/F2AAB

Εξάτμιση – Τέσσερις απολήξεις με χρωμιωμένο φινίρισμα, με ενεργό σύστημα εξάτμισης (Mach 1) F5BAL/F2AAB

Διχρωμία οροφής – Οροφή σε μαύρο χρώμα (όχι με λωρίδες πάνω από την οροφή) CJDAS

Λωρίδες πάνω από την οροφή – Σε χρώμα Ebony (όχι με διχρωμία οροφής) (όχι με χρώμα αμαξώματος Shadow Black) CJTAK/CJPAD

Λωρίδες πάνω από την οροφή – Σε λευκό χρώμα Oxford White (όχι με διχρωμία οροφής) (όχι με χρώμα αμαξώματος Oxford White) CJTAK/CJPAT

Λωρίδες στο καπό του κινητήρα (Mach 1) – Σε χρώμα Ebony με λευκή περίμετρο (μόνο σε συνδυασμό με χρώματα αμαξώματος Grabber Yellow, Velocity Blue, Race Red και Twister Orange) CJTBE/CJPCC

Λωρίδες στο καπό του κινητήρα (Mach 1) – Σε χρώμα Ebony με λευκή περίμετρο (μόνο σε συνδυασμό με χρώματα αμαξώματος Iconic Silver, Oxford White και Shadow Black) CJTBE/CJPCF

Λωρίδες στο καπό του κινητήρα (Mach 1) – Σε χρώμα Ebony λευκή περίμετρο (μόνο σε συνδυασμό με χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Gray, με το πακέτο Mach 1 Appearance Pack) CJTBE/CJPCU

Μαύρες σιαγώνες φρένων FBBAJ

Πορτοκαλί σιαγώνες φρένων (με το πακέτο Mach 1 Appearance Pack) FBBAX

Οροφή – Υφασμάτινη, σε μαύρο χρώμα CHAAH

Πεντάλ – Με ειδικό μεταλλικό φινίρισμα GCEAE

Καλύμματα μαρσπιέ – Με φωτιζόμενο ένθετο διακοσμητικό A1PBA

Καλύμματα μαρσπιέ – Με φωτιζόμενο ένθετο διακοσμητικό με το λογότυπο Mach 1 A1PBS

Ταμπλό – Με γωνιακή γραμμωτή επιφάνεια Angled Brush, με το σήμα της Mustang BBQAX

Ταμπλό – Με θέμα Carbon Check και επιφάνεια Carbon Twill, με το σήμα της Mustang (με το πακέτο Carbon Fibre Upgrade Pack) BBQAC

Ταμπλό – Ειδικής σχεδίασης Mach 1 με επιφάνεια Dark Spindrift, με το μοναδικό σήμα Mach 1 και ραφή διαφορετικού χρώματος BBQAH

Ταμπλό – Με επιφάνεια Linked Graphite και ραφή διαφορετικού χρώματος, με το σήμα της Mustang (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BBQAZ

Χρώμα

Απλό χρώμα αμαξώματος Oxford White AD4AB

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος AD4AC

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος τριπλής επίστρωσης AD4AR
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Υποβοήθηση του οδηγού

Electric power-assisted steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού GPAAJ

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω HNKAB

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, με αισθητήρα βροχής BSBA9

Κάμερα οπισθοπορείας J3KAB

Cruise Control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας GTDAB

Launch Control – Σύστημα ελέγχου εκκίνησης (μόνο με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο) IWAAB

Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (με προειδοποίηση προσέγγισης και υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist) GTDAC

Hill Start Assist (HSA) – Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα2) (βασικός εξοπλισμός μόνο σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) A54AB

Lane-Keeping Alert (LKA) – Σύστημα προειδοποίησης διατήρησης λωρίδας HLEAC

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς LED (με ενσωματωμένα φώτα ημέρας, αυτόματοι, αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων και αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης) JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

Προβολείς ομίχλης LED – Εμπρός JBKAF

Πίσω φώτα LED JDAAD

Ανάρτηση

Ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση DWABS

MagneRide® "R" – Αυτορρυθμιζόμενη ανάρτηση με μαγνητικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DWMAB

Όργανα και χειριστήρια

Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη TFT/LCD HCAAX

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών1) D19AB

Confidential - PDF Created: 12 November 2020, 14:20:3 - Origin: MUST_2021_Driving x erien_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Οδηγική εµπειρία

1)Εξοπλισμός ασφαλείας, 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
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Εσωτερική εργονομία

Κεντρική κονσόλα – Υλικό TPO B5WCB/B5YAH

Κεντρική κονσόλα – Από βινύλιο με ημιδερμάτινη επένδυση και ραφή διαφορετικού χρώματος (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 ποτηροθήκες B5ZAE

Μικρή κονσόλα οροφής (με θήκη γυαλιών) B5VAM

Σκιάδια οδηγού/συνοδηγού – Με φωτιζόμενο καθρεφτάκι BCAAE/BCBAE

Ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος της κεντρικής κονσόλας B5WCB

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας
Ραδιο-CD με ψηφιακό δέκτη DAB, μονόδισκο CD, δέκτη AM/FM, οθόνη αφής 8" TFT, πίνακα οργάνων επιπέδου 1, Ford SYNC 3 με Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού

τηλεφώνου, GPS, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο, φωνητική αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων και 9 ηχεία ICEFG/IEVAL/IDAAQ

Ράδιο-CD/σύστημα πλοήγησης με ψηφιακό δέκτη DAB, οθόνη αφής 8" TFT, Ford SYNC 3 με Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, GPS, ασύρματη σύνδεση
Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο και φωνητική αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων, ηχοσύστημα B&O και 12 ηχεία premium (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) / / ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps: Επιλογή Line Lock για να σπινάρουν ελεύθερα οι πίσω τροχοί C2UAB

FordPass Connect (ενσωματωμένο modem) IEPAM

Κλιματισμός

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού AC--G

Αισθητήρας καθαρισμού του αέρα G1DAB

Φίλτρο καθαρισμού του αέρα εισαγωγής από γύρη/οσμές G1FAC
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth®για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο
πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Εσωτερική εργονομία

Κεντρική κονσόλα – Υλικό TPO B5WCB/B5YAH

Κεντρική κονσόλα – Από βινύλιο με ημιδερμάτινη επένδυση και ραφή διαφορετικού χρώματος (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 ποτηροθήκες B5ZAE

Μικρή κονσόλα οροφής (με θήκη γυαλιών) B5VAM

Σκιάδια οδηγού/συνοδηγού – Με φωτιζόμενο καθρεφτάκι BCAAE/BCBAE

Ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος της κεντρικής κονσόλας B5WCB

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας
Ραδιο-CD με ψηφιακό δέκτη DAB, μονόδισκο CD, δέκτη AM/FM, οθόνη αφής 8" TFT, πίνακα οργάνων επιπέδου 1, Ford SYNC 3 με Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού

τηλεφώνου, GPS, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο, φωνητική αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων και 9 ηχεία ICEFG/IEVAL/IDAAQ

Ράδιο-CD/σύστημα πλοήγησης με ψηφιακό δέκτη DAB, οθόνη αφής 8" TFT, Ford SYNC 3 με Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, GPS, ασύρματη σύνδεση
Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο και φωνητική αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων, ηχοσύστημα B&O και 12 ηχεία premium (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) / / ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps: Επιλογή Line Lock για να σπινάρουν ελεύθερα οι πίσω τροχοί C2UAB

FordPass Connect (ενσωματωμένο modem) IEPAM

Κλιματισμός

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού AC--G

Αισθητήρας καθαρισμού του αέρα G1DAB

Φίλτρο καθαρισμού του αέρα εισαγωγής από γύρη/οσμές G1FAC
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πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Εσωτερικός φωτισμός
Πλαφονιέρες – Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός, φώτα ανάγνωσης, ανάβει κατά την είσοδο και καθυστερεί να σβήσει κατά την έξοδο, σβήνει σταδιακά αφού κλείσουν οι πόρτες (μόνο στο Mach 1 σε συνδυασμό με

καθίσματα Recaro) JCBAD/JCHAB/JCGAK

Πλαφονιέρες – Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός premium με μνήμη, φώτα ανάγνωσης, ανάβει κατά την είσοδο και καθυστερεί να σβήσει κατά την έξοδο, σβήνει σταδιακά αφού κλείσουν οι πόρτες (βασικός
εξοπλισμός στο Mach 1 σε συνδυασμό με σπορ καθίσματα) JCBAP/JCHAB/JCGAK

Καθίσματα

Καθίσματα εμπρός – Σπορ καθίσματα για καλύτερη στήριξη του σώματος FS--A

Καθίσματα εμπρός – Recaro σε Ebony FS--N

Καθίσματα εμπρός – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 6 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, κλίση του καθίσματος, κλίση της πλάτης) (μόνο σε συνδυασμό με σπορ καθίσματα) BYPAC

Καθίσματα εμπρός – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 6 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, κλίση του καθίσματος, κλίση της πλάτης) (μόνο σε συνδυασμό με σπορ καθίσματα) BYQAC

Καθίσματα εμπρός – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω) (μόνο σε συνδυασμό με σπορ καθίσματα) BYQAF

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω) (μόνο σε συνδυασμό με καθίσματα Recaro) BYPAD

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 2 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, κλίση της πλάτης) (μόνο σε συνδυασμό με καθίσματα Recaro) BYQAB

Καθίσματα εμπρός – Κλιματιζόμενα με ρύθμιση κλιματισμού (όχι σε συνδυασμό με καθίσματα Recaro) BY1AD/BY2AD

Θήκη πίσω από την πλάτη του καθίσματος οδηγού (όχι σε συνδυασμό με καθίσματα Recaro) BU6AB

Πίσω καθίσματα – Διαιρούμενα/αναδιπλούμενα BYBBR

Όργανα και χειριστήρια

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι, αναδιπλούμενοι, με ενσωματωμένα φώτα εδάφους με προβολή στο έδαφος στο σχήμα του αλόγου της Mustang και φλας BSHBJ

Υαλοκαθαριστήρες – Αυτόματοι CFFAE

Ηλεκτρικό σύστημα απόψυξης πίσω παρμπρίζ B3NAB

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στο Mach 1) CAEAB/CAEBG

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Ειδικής σχεδίασης Mach 1 (με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) CAEAM

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Επένδυση ανθρακονημάτων (με το πακέτο Carbon Fibre Trim Pack) CAEAC/CAEBS

Λαβή χειρόφρενου με δερμάτινη επένδυση FAFAB

Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree με κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα Ford Power CBGAL

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με περιμετρικό άνοιγμα B2CAF

Παράθυρα – Ηλεκτρικά πίσω φινιστρίνια B2FAD

Τιμόνι – Δερμάτινο, θερμαινόμενο, με το λογότυπο του αλόγου Mustang στο κάλυμμα του αερόσακου GTAAE/GTBAB
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Τεχνολογία

Κέντρο πλοήγησης / / HKCAB

Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford Easy Fuel χωρίς τάπα ρεζερβουάρ GBTAG

Προαιρετικά πακέτα
Carbon Fibre Trim Pack – Λαβή μοχλού ταχυτήτων με επένδυση ανθρακονημάτων, λεπτομέρειες ανθρακονημάτων στο εσωτερικό, δερμάτινα καθίσματα Alcantara και λεπτομέρειες από δέρμα Alcantara στις

πόρτες A2TAC

EU Custom Pack 2 – Premium Color Accent Pack με δερμάτινα καθίσματα PCAP (επένδυση καθισμάτων από ανθρακονήματα στο Black SIP) ή δερμάτινα καθίσματα Recaro, πάνω μέρος κονσόλας δαπέδου με
ραφή Leather Grey, κονσόλα δαπέδου και επίθεμα γονάτων στο ταμπλό με επένδυση με γκρι ραφή, ταπέτα δαπέδου πρώτης ποιότητας με γκρι ραφή, ταμπλό Premium Color Accent Pack (ανθρακί διακοσμητικό στο

ταμπλό στο Black SIP χωρίς Recaro ή ταμπλό με επένδυση αλουμινίου "Spindrift" και πράσινης απόχρωσης διακοσμητικό ραμμένο στο χέρι στο Bullit), επένδυση θυρών Premium Color Accent Pack (επένδυση
θυρών Carbon Alcantara στο Black SIP χωρίς Recaro ή πράσινης απόχρωσης επένδυση θυρών ραμμένη στο χέρι στο Bullit)

– Κεντρική οθόνη MyFord 8" DM8 (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (HMI) υψηλού επιπέδου / επώνυμο), με δερμάτινα κλιματιζόμενα καθίσματα (όχι με καθίσματα Recaro), κέντρο πλοήγησης Ford Co-Pilot 360
(σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής με 'σάρωση' και 'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ) και 12 ηχεία, με επώνυμο υψηλού επιπέδου ηχοσύστημα Harman B&O

AACDX

EU Custom Pack 3 (επιπλέον του EU Custom Pack 2) – Σταθερά φινιστρίνια πίσω με πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα, πλαίσιο κάτω και γύρω από τα πλαϊνά παράθυρα με μεταλλικό φινίρισμα
– Ζάντες αλουμινίου 19" x 9" (εμπρός) και 19" x 9,5" (πίσω) με φινίρισμα Luster Nickel και θερινά ελαστικά 255/40 εμπρός, 275/40 R19 Y πίσω AACDY

EU Custom Pack 4 (επιπλέον του EU Custom Pack 3) – Ζάντες αλουμινίου 19" x 9" (εμπρός) και 19" x 9,5" (πίσω) με φινίρισμα Luster Nickel και θερινά ελαστικά 255/40 εμπρός, 275/40 R19 Y πίσω AACDZ

Interior Upgrade Pack - Eπενδύσεις καθισμάτων από ανθρακονήματα, ανθρακί διακοσμητικό στο ταμπλό, επενδύσεις θυρών Carbon Alcantara, ιδιαίτερη πλαστική λαβή μοχλού ταχυτήτων (με μηχανικό κιβώτιο) ή
ιδιαίτερη λαβή μοχλού ταχυτήτων από αλουμίνιο (με αυτόματο κιβώτιο) A2TAC

Navigation Pack (διατίθεται με EU Custom Pack 2, 3 και 4) – Κέντρο πλοήγησης (σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής με 'σάρωση' και 'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ) και 12 ηχεία, με επώνυμο, υψηλού επιπέδου
ηχοσύστημα Harman B YQJAC

Mach 1 Appearance Pack – Εσωτερικό Ebony και πορτοκαλί, πλαϊνή λωρίδα στο αμάξωμα πορτοκαλί, πορτοκαλί λωρίδα στην οροφή, πορτοκαλί δαγκάνες φρένων και χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Grey AB2BA

Confidential - PDF Created: 04 De ember 2020, 11:03:30 - Origin: MUST_2021_Com _GRC_GR_bro_2.xdt [IDML]

*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth®για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο
πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή, με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία
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Τεχνολογία

Κέντρο πλοήγησης / / HKCAB

Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford Easy Fuel χωρίς τάπα ρεζερβουάρ GBTAG

Προαιρετικά πακέτα
Carbon Fibre Trim Pack – Λαβή μοχλού ταχυτήτων με επένδυση ανθρακονημάτων, λεπτομέρειες ανθρακονημάτων στο εσωτερικό, δερμάτινα καθίσματα Alcantara και λεπτομέρειες από δέρμα Alcantara στις

πόρτες A2TAC

EU Custom Pack 2 – Premium Color Accent Pack με δερμάτινα καθίσματα PCAP (επένδυση καθισμάτων από ανθρακονήματα στο Black SIP) ή δερμάτινα καθίσματα Recaro, πάνω μέρος κονσόλας δαπέδου με
ραφή Leather Grey, κονσόλα δαπέδου και επίθεμα γονάτων στο ταμπλό με επένδυση με γκρι ραφή, ταπέτα δαπέδου πρώτης ποιότητας με γκρι ραφή, ταμπλό Premium Color Accent Pack (ανθρακί διακοσμητικό στο

ταμπλό στο Black SIP χωρίς Recaro ή ταμπλό με επένδυση αλουμινίου "Spindrift" και πράσινης απόχρωσης διακοσμητικό ραμμένο στο χέρι στο Bullit), επένδυση θυρών Premium Color Accent Pack (επένδυση
θυρών Carbon Alcantara στο Black SIP χωρίς Recaro ή πράσινης απόχρωσης επένδυση θυρών ραμμένη στο χέρι στο Bullit)

– Κεντρική οθόνη MyFord 8" DM8 (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου (HMI) υψηλού επιπέδου / επώνυμο), με δερμάτινα κλιματιζόμενα καθίσματα (όχι με καθίσματα Recaro), κέντρο πλοήγησης Ford Co-Pilot 360
(σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής με 'σάρωση' και 'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ) και 12 ηχεία, με επώνυμο υψηλού επιπέδου ηχοσύστημα Harman B&O

AACDX

EU Custom Pack 3 (επιπλέον του EU Custom Pack 2) – Σταθερά φινιστρίνια πίσω με πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα, πλαίσιο κάτω και γύρω από τα πλαϊνά παράθυρα με μεταλλικό φινίρισμα
– Ζάντες αλουμινίου 19" x 9" (εμπρός) και 19" x 9,5" (πίσω) με φινίρισμα Luster Nickel και θερινά ελαστικά 255/40 εμπρός, 275/40 R19 Y πίσω AACDY

EU Custom Pack 4 (επιπλέον του EU Custom Pack 3) – Ζάντες αλουμινίου 19" x 9" (εμπρός) και 19" x 9,5" (πίσω) με φινίρισμα Luster Nickel και θερινά ελαστικά 255/40 εμπρός, 275/40 R19 Y πίσω AACDZ

Interior Upgrade Pack - Eπενδύσεις καθισμάτων από ανθρακονήματα, ανθρακί διακοσμητικό στο ταμπλό, επενδύσεις θυρών Carbon Alcantara, ιδιαίτερη πλαστική λαβή μοχλού ταχυτήτων (με μηχανικό κιβώτιο) ή
ιδιαίτερη λαβή μοχλού ταχυτήτων από αλουμίνιο (με αυτόματο κιβώτιο) A2TAC

Navigation Pack (διατίθεται με EU Custom Pack 2, 3 και 4) – Κέντρο πλοήγησης (σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής με 'σάρωση' και 'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ) και 12 ηχεία, με επώνυμο, υψηλού επιπέδου
ηχοσύστημα Harman B YQJAC

Mach 1 Appearance Pack – Εσωτερικό Ebony και πορτοκαλί, πλαϊνή λωρίδα στο αμάξωμα πορτοκαλί, πορτοκαλί λωρίδα στην οροφή, πορτοκαλί δαγκάνες φρένων και χρώμα αμαξώματος Fighter Jet Grey AB2BA
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth®για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο
πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή, με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία
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Ασφάλεια
Αερόσακοι προηγμένης τεχνολογίας – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγούu1), πλευρικοί αερόσακοι1), αερόσακος γονάτων του οδηγού1), ζώνες ασφαλείας με ενεργό σύστημα αερόσακων και αερόσακος στο

ντουλαπάκι συνοδηγού CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Αερόσακοι προηγμένης τεχνολογίας – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγούu1), αερόσακος γονάτων του οδηγού1), ζώνες ασφαλείας με ενεργό σύστημα αερόσακων και αερόσακος στο ντουλαπάκι συνοδηγού CPGAC/CPHAC/CN7AZ

Υποδοχές ISOFIX (στα πίσω καθίσματα μόνο) CPSAB

Προστασία

Thatcham Category 1 – Αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα συναγερμού με μπαταρία και immobiliser HNHAE

Περιμετρικός συναγερμός HNVAB

Παξιμάδια τροχών που ασφαλίζουν – Τροχός Thatcham D5HAC

Ηλεκτρικό σύστημα κεντρικού κλειδώματος/διπλοκλειδώματος με τηλεχειρισμό CBAAN

Περιμετρικό σύστημα συναγερμού με αισθητήρα όγκου και αισθητήρα κλίσης/διείσδυσης HNAAJ

Φρένα

Φρένα Brembo® με μεγαλύτερους δίσκους και σιαγώνες φρένων 6 εμβόλων εμπρός (διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε GT Fastback) FEDAD

Βελτιωμένα φρένα Brembo® με μεγαλύτερους δίσκους και σιαγώνες φρένων 6 εμβόλων εμπρός, καθώς και επενδύσεις με χαμηλή περιεκτικότητα χάλυβα (διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων σε GT Fastback) FEDAF

Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας1) με ηλεκτρονική κατανομή πέδησης Electronic Brake-force Distribution (EBD)1), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control (TCS) με
ρύθμιση των στροφών του κινητήρα και εφαρμογή των φρένων1) FEAAB

Emergency Brake Assist (EBA) – Έκτακτη υποβοήθηση πέδησης1) FCBAB

Confidential - PDF Created: 12 November 2020, 14:2 :11 - Origin: MUST_2021_Sa Se _GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Ασφάλεια και προστασία

1)Εξοπλισμός ασφαλείας.
uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα Ford είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η

ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.
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2* χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (απεριόριστα χιλιόμετρα)

1* ή 2* χρόνια πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια Ford Assistance (έως την 1η προγραμματισμένη συντήρηση από τον κατασκευαστή)

12* χρόνια/απεριόριστα χιλιόμετρα εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας και 2* χρόνια εγγύηση βαφής του αμαξώματος

Πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης Ford Protect έως 8* χρόνια (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford)

Προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP για 5* χρόνια
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Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Από πολυτελή μοκέτα εμπρός (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BBHAU

Ταπέτα δαπέδου – Από μοκέτα εμπρός BBHAB

Εσωτερική επένδυση θυρών – Πολυτελής λεπτομέρεια από βινύλιο και ραφή διαφορετικού χρώματος BCMAC

Εσωτερική επένδυση θυρών – Πολυτελής λεπτομέρεια από βινύλιο Luxury Grain και ραφή διαφορετικού χρώματος (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BCMAD/BW5AP

Εσωτερική επένδυση θυρών – Πολυτελής λεπτομέρεια από βινύλιο Alcantara και ραφή διαφορετικού χρώματος (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BCMAG

Confidential - PDF Created: 03 November 2020, 12:40:52 - Origin: MUST_2021_Utility_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή, με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Εγγύηση

Χαρακτηριστικά ευκολίας
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Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Από πολυτελή μοκέτα εμπρός (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BBHAU

Ταπέτα δαπέδου – Από μοκέτα εμπρός BBHAB

Εσωτερική επένδυση θυρών – Πολυτελής λεπτομέρεια από βινύλιο και ραφή διαφορετικού χρώματος BCMAC

Εσωτερική επένδυση θυρών – Πολυτελής λεπτομέρεια από βινύλιο Luxury Grain και ραφή διαφορετικού χρώματος (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BCMAD/BW5AP

Εσωτερική επένδυση θυρών – Πολυτελής λεπτομέρεια από βινύλιο Alcantara και ραφή διαφορετικού χρώματος (με τα πακέτα Custom Upgrade Pack) BCMAG
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή, με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Χαρακτηριστικά ευκολίας
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Test Drive
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε Test
Drive του µοντέλου Ford που σας ενδιαφέρει.
Βρείτε έναν Επίσηµο Έµπορο Ford:

www.fordcyprus.com

Συνθέστε
Συνθέστε το νέο σας Ford ακριβώς µε τις
προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς δείχνει
στην ιστοσελίδα µας. Επιλέξτε το µοντέλο που
επιθυµείτε και στη συνέχεια κινητήρα, χρώµα
αµαξώµατος και πρόσθετο εξοπλισµό. 

5
Ιδιοκτησία
Απολαύστε µια σειρά από ανεκτίµητες
υπηρεσίες και αξιοποιήστε απόλυτα το
αυτοκίνητό σας – όσο είναι στην ιδιοκτησία
σας.
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Ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο,
εµείς εξακολουθούµε να είµαστε µαζί σας. Η Ford
έχει το µεγαλύτερο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων
Επισκευαστών που θα σας βοηθήσουν να
διατηρείτε πάντα το αυτοκίνητό σας σε άριστη
κατάσταση.

www.ford.gr

FordPass
Το FordPass είναι µια νέα εφαρµογή που θα σας
κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε.
Παρέχει πληροφορίες για το όχηµα, για το δίκτυο
της Ford, χρήσιµες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως
αναζήτηση χώρων στάθµευσης, καθώς και άµεση
ενηµέρωση για την κυκλοφορία µέσω της
εφαρµογής Live Traffic, απευθείας στο σύστηµα
του Ford SYNC.

www.ford.gr

Χρηµατοδότηση
Ford Finance
Η χρηµατοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι
µία απόφαση εξίσου σηµαντική µε την επιλογή του.
Απευθυνθείτε στον Επίσηµο Έµπορο Ford για να
ενηµερωθείτε για τα ευέλικτα Χρηµατοδοτικά
Προγράµµατα Ford Finance, τα οποία σας
επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυµείτε µε τους όρους που ανταποκρίνονται
στις δικές σας ανάγκες.

Ford Lease
Ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιχείρησής σας,
η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο
όχηµα που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των
αναγκών σας, προσφέροντας ολοκληρωµένες
λύσεις µε τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα Ford.

www.ford.gr/ford-finance

www.ford.gr/ford-lease

Ιδιοκτησία

58aff759f5d84f5b803cd88b54948831-e0a4f8951f4f4131b6ecd33226330bad-00000_book.indb 14 03/03/2021 11:08:46

Mustang 21MY V2 GRC_GR_11:39_04.03.2021

00_GEN_PURCHASE_OWN_LHD_Image_Master .indd 1 23/06/2020 11:54:21 00_GEN_PURCHASE_OWN_LHD_Image_Master .indd 2 23/06/2020 11:55:04

Ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο,
εµείς εξακολουθούµε να είµαστε µαζί σας. Η Ford
έχει το µεγαλύτερο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων
Επισκευαστών που θα σας βοηθήσουν να
διατηρείτε πάντα το αυτοκίνητό σας σε άριστη
κατάσταση.

www.fordcyprus.com

FordPass
Το FordPass είναι µια νέα εφαρµογή που θα σας
κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε.
Παρέχει πληροφορίες για το όχηµα, για το δίκτυο
της Ford, χρήσιµες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως
αναζήτηση χώρων στάθµευσης, καθώς και άµεση
ενηµέρωση για την κυκλοφορία µέσω της
εφαρµογής Live Traffic, απευθείας στο σύστηµα
του Ford SYNC.

www.fordcyprus.com

Χρηµατοδότηση
Ford Finance
Η χρηµατοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι
µία απόφαση εξίσου σηµαντική µε την επιλογή του.
Απευθυνθείτε στον Επίσηµο Έµπορο Ford για να
ενηµερωθείτε για τα ευέλικτα Χρηµατοδοτικά
Προγράµµατα Ford Finance, τα οποία σας
επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυµείτε µε τους όρους που ανταποκρίνονται
στις δικές σας ανάγκες.

Ιδιοκτησία
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Ford Protect
Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως 5 χρόνια και 
150.000 χλµ. (ό,τι παρέλθει πρώτο) µε το 
πρόγραµµα Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαµβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληµατισµό για πολλά ακόµα χρόνια. Το
πρόγραµµα Ford Protect προσφέρει µια σειρά από
πλεονεκτήµατα όπως:

■ Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόµετρα
■ Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
■ Πανευρωπαϊκή κάλυψη
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
■ Προστατεύεται η αξία µεταπώλησης του

αυτοκίνητου σας

Ford Service
Το Ford Service έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το
Ford σας σε άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του.

■

■

■

■

Ολοκληρωµένα προγράµµατα συντήρησης 
Χρήση ανταλλακτικών Ford υψηλής ποιότητας 
Τεχνικοί εκπαιδευµένοι από τη Ford που 
χρησιµοποιούν εξοπλισµό και εργαλεία 
τελευταίας τεχνολογίας στον διαγνωστικό 
έλεγχο
Ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού 
προγραµµατισµένης συντήρησης

Προγράµµατα FPSP
Τα προπληρωµένα σέρβις FPSP προσφέρουν
σταθερές τιµές για όλα τα σέρβις της πρώτης
πενταετίας. Έτσι διατηρείτε το Ford σας σε άριστη
κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό:

■ Εξοικονοµείτε χρήµατα σε σύγκριση µε την
πραγµατοποίηση των  σέρβις εκτός του
παρόντος προγράµµατος

■ ∆ιατηρείτε τον έλεγχο των δαπανών σας
προγραµµατίζοντας τις υπηρεσίες των
συντηρήσεων εκ των προτέρων

■ Όλες οι εργασίες πραγµατοποιούνται µε γνήσια
ανταλλακτικά Ford και από άριστα
εκπαιδευµένους τεχνικούς

■ Το πρόγραµµα προπληρωµένων σέρβις Ford
ενσωµατώνεται εύκολα σε υφιστάµενο
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του οχήµατός σας

■ Το πρόγραµµα µπορεί να µεταβιβαστεί σε
περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου

■ Έχοντας τα πλεονεκτήµατα της συντήρησης
σύµφωνα µε τα πρότυπα του κατασκευαστή
αυξάνετε την αξία της αγοράς σε περίπτωση
µεταπώλησης

ΠροστασίαΙδιοκτησία5
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Για µια συλλογή προϊόντων µε το σήµα της Ford – από είδη ρουχισµού µέχρι προσωπικά αξεσουάρ και µινιατούρες αυτοκινήτων – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.fordlifestylecollection.com
Για περισσότερα αξεσουάρ της Ford Mustang, παρακαλούµε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ www.fordaccessories.gr

1. Οµπρέλα Ford Mustang

2. Φούτερ Ford Mustang

3. Σπορ τσάντα Ford Mustang

Ford και ΒP – Συνεργαζόµαστε για
να µειώσουµε την κατανάλωση και
τις εκποµπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόµενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγµή της εκτύπωσης. Ορισµένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε µοντέλα προπαραγωγής και έχουν δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, εποµένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης µπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα µοντέλα, ο εξοπλισµός και οι χρωµατικοί συνδυασµοί που περιγράφονται ή εµφανίζονται, µπορεί να µην είναι διαθέσιµα ή να είναι διαθέσιµα µόνο µε πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό των µοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσηµους εµπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται µε πρόσθετο κόστος σε σχέση
µε το βασικό µοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισηµαίνεται ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωµα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώµατα και τις τιµές των
µοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσηµους εµπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ µπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίµου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαµβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγµένα προϊόντα προµηθευτών µας, µε τη δική τους µάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προµηθευτών. Για λεπτοµέρειες, παρακαλούµε να απευθύνεστε στους επίσηµους εµπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονοµασία Bluetooth® είναι σήµατα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονοµασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισµένα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού και συστήµατα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν µε τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων µπορεί να επηρεάζεται σε ορισµένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
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Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

Για πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210 57 09 929 ή στείλτε
µας φαξ στο 210 57 09 800. Η γραµµή λειτουργεί από
∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00 και
Σάββατο από τις 09:00 έως τις 17:00 πλην επισήµων
αργιών.

Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες Ford Finance
µπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσηµο
Έµπορο Ford.

Ford Lease

Σε συνεργασία µε την ALD Automotive, Αγίου Γερασίµου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιµος, T 210 48.40.040 
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com
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Για µια συλλογή προϊόντων µε το σήµα της Ford – από είδη ρουχισµού µέχρι προσωπικά αξεσουάρ και µινιατούρες αυτοκινήτων – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.fordlifestylecollection.com

1. Οµπρέλα Ford Mustang

2. Φούτερ Ford Mustang

3. Σπορ τσάντα Ford Mustang

Ford και ΒP – Συνεργαζόµαστε για
να µειώσουµε την κατανάλωση και
τις εκποµπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόµενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγµή της εκτύπωσης. Ορισµένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε µοντέλα προπαραγωγής και έχουν δηµιουργηθεί µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, εποµένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης µπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα µοντέλα, ο εξοπλισµός και οι χρωµατικοί συνδυασµοί που περιγράφονται ή εµφανίζονται, µπορεί να µην είναι διαθέσιµα ή να είναι διαθέσιµα µόνο µε πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό των µοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσηµους εµπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται µε πρόσθετο κόστος σε σχέση
µε το βασικό µοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισηµαίνεται ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωµα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώµατα και τις τιµές των
µοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσηµους εµπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ µπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίµου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαµβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγµένα προϊόντα προµηθευτών µας, µε τη δική τους µάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προµηθευτών. Για λεπτοµέρειες, παρακαλούµε να απευθύνεστε στους επίσηµους εµπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονοµασία Bluetooth® είναι σήµατα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονοµασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισµένα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού και συστήµατα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν µε τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων µπορεί να επηρεάζεται σε ορισµένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
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