
E X P L O R E R  P L U G - I N  H Y B R I D



Explorer ST-Line

με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Metallic

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού

κράματος 20" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό

μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό (βασικός εξοπλισμός).
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ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Explorer Platinum

με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Stone Grey

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20"

10 ακτίνων με φινίρισμα γυαλιστερό αλουμινίου (βασικός

εξοπλισμός).



Ford Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Iconic

Silver (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20"

5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό

(βασικός εξοπλισμός).

Οδήγηση που ηλεκτρίζει
Συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική υβριδική τεχνολογία και ένα ευρύχωρο πολυτελές εσωτερικό, το εκπληκτικό SUV Ford Explorer Plug-in Hybrid

προσφέρει ομορφιά και άνεση που αναβαθμίζονται σε άλλο επίπεδο. Με τον απαράμιλλο συνδυασμό στυλ και ουσίας που διαθέτει, το Ford Explorer

Plug-in Hybrid προσφέρει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό επιβλητικής και ουσιαστικής σχεδίασης, δυναμικής και απόδοσης, που ενισχύονται από

εξελιγμένα χαρακτηριστικά και κορυφαίες τεχνολογίες, σχεδιασμένες να σας εξασφαλίζουν ασφάλεια, διασύνδεση, πληροφόρηση και ψυχαγωγία.
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Ford Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Iconic Silver (προαιρετική

επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό

μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό (βασικός εξοπλισμός).

Τεχνολογία Plug-in Hybrid (PHEV)

Το Ford Explorer Plug-in Hybrid συνδυάζει τον πανίσχυρο κινητήρα βενζίνης

3,0 λίτρων Ford EcoBoost V6 με μια προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης.

Ο συνδυασμός τους προσφέρει άνετη απόδοση και σχεδόν ακαριαία ροπή,

με πρόσθετη σιγουριά για μεγάλες αποστάσεις. Η μπαταρία του Explorer

Plug-in Hybrid μπορεί εύκολα να φορτιστεί στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μια

συμβατική πρίζα, ένα ειδικό τροφοδοτικό ή έναν δημόσιο σταθμό φόρτισης.

Η κίνηση στον δρόμο αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση εξασφαλίζει την πιο

αθόρυβη και ομαλή οδηγική εμπειρία.

Φορτίστε και είστε έτοιμοι

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οικονομία καυσίμου και εκπομπές, δείτε τους πίνακες
προδιαγραφών.

Σημείωση: Ο επιτοίχιος φορτιστής EVBox Elvi που εμφανίζεται εδώ διατίθεται ως αξεσουάρ από το δίκτυο της Ford με
πρόσθετο κόστος.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fordaccessories.gr
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Οδηγήστε το μέλλον

Αθόρυβο, εξυπηρετικό και απροβλημάτιστο, το Ford Explorer Plug-in Hybrid μπορεί

να κινείται με μηδενικές εκπομπές ρύπων σε μια εμβέλεια έως 42 km*†, με

δυνατότητα μετάβασης σε υβριδική λειτουργία, για τη διατήρηση της διάρκειας

ζωής της μπαταρίας, ή στον κινητήρα βενζίνης για μεγαλύτερες διαδρομές. Τακτική

φόρτιση, στο σπίτι ή σε σταθμούς φόρτισης, μεγιστοποιεί τη δυνατότητα

ηλεκτροκίνησης σε συντομότερες διαδρομές.

Η ιδιοκτησία ενός Explorer Plug-in Hybrid σας επιτρέπει να ενταχθείτε σε

συγκεκριμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις**, όπως χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας,

χαμηλότερα τέλη εισόδου στο κέντρο της πόλης, χαμηλότερα τέλη στάθμευσης και

πρόσβαση σε ειδικές λωρίδες μειωμένης κυκλοφορίας.

Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας

Ford Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Carbonized Grey (προαιρετική επιλογή) και

ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό

(βασικός εξοπλισμός).

*Η πραγματική εμβέλεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, τον τρόπο οδήγησης, τη συντήρηση του αυτοκινήτου και την
ηλικία της μπαταρίας λιθίου.

*Τα κίνητρα για την ιδιοκτησία επαναφορτιζόμενων υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (PHEV) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την
αγορά. Απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford για περισσότερες λεπτομέρειες.
†Δοκιμή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Έως 42 km εμβέλεια μόνο με ηλεκτροκίνηση βάσει των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας
εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP).
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Ford Explorer Platinum με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Iconic Silver (προαιρετική επιλογή) και

ζάντες ελαφρού κράματος 20" 10 ακτίνων με φινίρισμα γυαλιστερό αλουμινίου (βασικός

εξοπλισμός).

Έτοιμοι για νέες εξορμήσεις

Το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης Intelligent All-Wheel Drive (IAWD) του Ford

Explorer Plug-in Hybrid είναι σχεδιασμένο σχεδόν για οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί

να συναντήσετε στον δρόμο σας. Με επτά λειτουργίες οδήγησης που μπορείτε να

επιλέξετε, μπορεί με ευκολία να αντεπεξέλθει σε πολλές διαφορετικές συνθήκες και

επιφάνειες. Και με την εντυπωσιακή ικανότητα ρυμουλκουμένου 2.500 kg* που

διαθέτει, σε συνδυασμό με την υψηλή ικανότητα ροπής του υβριδικού συστήματος

κίνησης, έχει τη δύναμη να ρυμουλκήσει σκάφη, τρέιλερ ή εξοπλισμό, για να μπορείτε

να απολαμβάνετε τις δραστηριότητές σας, όποιες και αν είναι αυτές.

Δυνατή έλξη

*Η μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο, τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ του οχήματος, και τον
αριθμό των επιβαινόντων. Η ικανότητα φορτίου περιορίζεται ανάλογα με το βάρος και την κατανομή του.
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Ford Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Lucid Red με

έγχρωμη διαφανή επίστρωση (προαιρετική επιλογή) και ζάντες

ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό

μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό (βασικός εξοπλισμός).

Η πολυτέλεια του χώρου

Το ευέλικτο εσωτερικό του Explorer Plug-in Hybrid έχει

σχεδιαστεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όσων

αγαπούν την περιπέτεια. Με 7 θέσεις πλήρους μεγέθους,

αλλά και πλούσιο χώρο αποσκευών, υπάρχει χώρος για

όλους και όλα όσα θέλετε να πάρετε μαζί σας.

Τα εμπρός καθίσματα του ST-Line είναι ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενα με 10 ρυθμίσεις και 3 προγραμματιζόμενες

θέσεις ρύθμισης. Το Platinum διαθέτει πολυανατομικά

εμπρός καθίσματα multi-contour, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με

10 ρυθμίσεις και λειτουργία μασάζ. Τα καθίσματα της 2ης

σειράς επιτρέπουν ρύθμιση εμπρός και πίσω, ρύθμιση

κλίσης και αναδίπλωση της πλάτης, ενώ σύρονται προς τα

εμπρός για πρόσβαση στην 3η σειρά. Τα καθίσματα της 3ης

σειράς επιτρέπουν σε δύο άτομα να κάθονται άνετα και

αφήνουν ικανό χώρο για αποσκευές.

Τα καθίσματα Easy Fold με ηλεκτρική επαναφορά σε 2η και

3η σειρά αναδιπλώνονται σε οριζόντια θέση με το πάτημα

ενός κουμπιού και δημιουργούν έναν χώρο που φτάνει τα

2.274 λίτρα*, με μήκος 2,14 μέτρα και πλάτος πάνω από 1

μέτρο στο πιο στενό σημείο του. Για μεγαλύτερη ευκολία, το

Ford Explorer διαθέτει ηλεκτρική, αυτόματα ανοιγόμενη,

πόρτα χώρου αποσκευών ως βασικό εξοπλισμό.

Ευρυχωρία και
ευελιξία

*Η ικανότητα φορτίου περιορίζεται ανάλογα με το βάρος και την κατανομή του.
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Ford Explorer ST-Line με επένδυση καθισμάτων από δέρμα Salerno σε Ebony, διάτρηση Enhanced

Micro και κόκκινη εμφανή ραφή (βασικός εξοπλισμός) και μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Infinite

Blue (προαιρετική επιλογή).

Φιλική φιλοξενία

Ο πλούσιος χώρος που προσφέρει η ευάερη καμπίνα του Ford Explorer Plug-in

Hybrid ανάγει την άνεση που προσφέρει σε μια άλλη διάσταση. Το πιλοτήριο

αγκαλιάζει τον οδηγό με ισχυρή έμφαση στις οριζόντιες γραμμές για να μην αποσπά

το βλέμμα. Η νέα κατακόρυφη οθόνη αφής 10,1" στην κεντρική κονσόλα προσφέρει

γρήγορη και δυναμική επαφή με το ενσωματωμένο σύστημα Ford SYNC 3*.

Άλλες σχεδιαστικές λεπτομέρειες που διαμορφώνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του

αυτοκινήτου είναι τα ιδιαίτερα διακοσμητικά στο ταμπλό, με δυναμικό φινίρισμα

'Hexa Cut' στο ST-Line. Στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνεται

επίσης ένα σύστημα ενεργής απόσβεσης θορύβου (ANC) που περιορίζει τους

ανεπιθύμητους θορύβους από τον δρόμο και τον αέρα, για να μπορείτε να μιλάτε

άνετα με τους συνεπιβάτες σας και στις τρεις σειρές καθισμάτων, κάνοντας την

καμπίνα του Ford Explorer την πιο αθόρυβη που κατασκευάσαμε ποτέ.

Άνετη απόδοση

*Μην αποσπάτε την προσοχή σας όταν οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε συστήματα φωνητικού ελέγχου, όταν είναι δυνατό, και μην κρατάτε
συσκευές στο χέρι όταν οδηγείτε. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι δεσμευμένες όταν έχετε ταχύτητα στο κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι
λειτουργίες συμβατές με όλα τα κινητά τηλέφωνα.
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Πάντα σε ετοιμότητα

Το Ford Explorer Plug-in Hybrid διαθέτει μια σειρά από

χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε σας ταξίδι πιο εύκολο και

πιο απολαυστικό.

Ο πίνακας οργάνων είναι μια οθόνη 12,3" LCD (βασικός

εξοπλισμός) που μπορεί να εμφανίζει πολλά διαφορετικά

ευανάγνωστα δυναμικά γραφικά και ενδείξεις, όπως

ταχύμετρο, πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου και φόρτιση

μπαταρίας. Χρησιμοποιεί τρισδιάστατα, κινούμενα γραφικά

για να εμφανίζει διάφορες πληροφορίες ανάλογα ποια από

τις επτά διαθέσιμες λειτουργίες οδήγησης είναι επιλεγμένη

στο Terrain Management System (TMS).

Στην κεντρική κονσόλα, είναι ενσωματωμένη βάση

ασύρματης φόρτισης που επιτρέπει τη φόρτιση συμβατών

κινητών τηλεφώνων και φορητών συσκευών, χωρίς να

χρειάζεται καλώδιο. Διαθέτει, επίσης, έως 4 υποδοχές USB, 3

πρίζες 12 V και 1 πρίζα 240 V.

Το εξελιγμένο αυτόματο κιβώτιο 10 ταχυτήτων ελέγχεται με

περιστροφικό επιλογέα για να αλλάζετε ταχύτητες εύκολα,

γυρίζοντας απλά ένα κουμπί, και να έχετε ελεύθερο χώρο

στην καμπίνα.

Έχετε τον έλεγχο
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Διασύνδεση και έλεγχος

Παρακαλούμε σημειώστε: Δεν 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. Δεν 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 για περιορισμένο διάστημα.
Στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή δεδομένων της Vodafone. Παρακαλούμε, 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 διατίθεται χωρίς χρέωση για 12 μήνες από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με Ford SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.
††Η υπηρεσία Local Hazard Information διατίθεται χωρίς χρέωση για 12 μήνες 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 10,1", 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, ή να ελέγχετε τη μουσική και τη δορυφορική πλοήγηση.

FordPass Connect

Ενσωματωμένο modem** που κάνει την οδήγηση ευκολότερη και πιο

απολαυστική με δυνατότητες όπως το Live Traffic† που παρέχει

ενημερωμένες πληροφορίες για την κυκλοφορία και το Local Hazard

Information†† που σας ενημερώνει εγκαίρως για κινδύνους που πρόκειται να

συναντήσετε στον δρόμο σας. Με σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall‡

που σε περίπτωση ατυχήματος σας βοηθά να καλέσετε βοήθεια και δίνει

αυτόματα τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική γλώσσα. Περιλαμβάνει

ενσωματωμένο κέντρο πρόσβασης Wi-Fi*** έως και για 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 (μόνο μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο).

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 FordPass μπορούν να σας βοηθήσουν να

αναζητήσετε κοντά σας ή στην πορεία σας πρατήρια καυσίμων, καφετέριες,

εστιατόρια και άλλα. Μπορεί ακόμα και να σας βοηθήσει να βρείτε χώρους

στάθμευσης και να σημειώσετε τη θέση του αυτοκινήτου σας στον χάρτη,

όταν παρκάρετε, για να μπορείτε να το βρείτε πάλι αργότερα.
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Ford Explorer Platinum με επένδυση καθισμάτων από δέρμα Geneva σε

Ebony, με διάτρηση Triangle Diamond και πάνω μέρος Brunello

(βασικός εξοπλισμός).

Άνετη πολυτέλεια

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βάλετε σε τάξη την

πολυάσχολη ζωή σας, το Ford Explorer Plug-in Hybrid

Platinum διαθέτει την πρώτη οθόνη αφής 10,1" LCD της

Ford. Λειτουργεί σε συνεργασία με την ψηφιακή οθόνη 12,3"

του πίνακα οργάνων και σας προσφέρει εξατομικευμένες

πληροφορίες. Επιτρέπει 'σάρωση' και 'τσίμπημα ή τέντωμα'

για ζουμ, όπως και ένα smartphone ή ένα tablet. Επίσης

εμφανίζει χάρτες σε πλήρη οθόνη και σας συνδέει με τον

ψηφιακό κόσμο μέσω των λειτουργιών του Ford SYNC 3.

Όποιες και αν είναι οι μουσικές σας προτιμήσεις, αξίζει να

ακούτε τη μουσική σας όπως θα ήθελε ο δημιουργός της.

Αυτή τη δυνατότητα μπορεί να σας προσφέρει το

συναρπαστικό ηχοσύστημα της Ford, με ενισχυτή 980 W και

14 ηχεία από την B&O, αφού είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο

και ρυθμισμένο για το Ford Explorer.

Τα εμπρός καθίσματα του ST-Line είναι ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενα με 10 ρυθμίσεις και 3 προγραμματιζόμενες

θέσεις ρύθμισης, ενώ το Platinum διαθέτει πολυανατομικά

εμπρός καθίσματα multi-contour, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με

10 ρυθμίσεις και λειτουργία μασάζ, σχεδιασμένα να

περιορίζουν την κόπωση στα πόδια και στη μέση,

αλλάζοντας την ανατομία του καθίσματος.

Πληροφόρηση και
ψυχαγωγία

*Μην αποσπάτε την προσοχή σας όταν οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε συστήματα φωνητικού ελέγχου,
όταν είναι δυνατό, και μην κρατάτε συσκευές στο χέρι όταν οδηγείτε. Ορισμένες λειτουργίες
μπορεί να είναι δεσμευμένες όταν έχετε ταχύτητα στο κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες
συμβατές με όλα τα κινητά τηλέφωνα.
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Ford Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Infinite Blue

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων

με φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό (βασικός

εξοπλισμός).

Προσέχουν για σας

Το Ford Explorer Plug-in Hybrid διαθέτει μια σειρά από

προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού με τη

συλλογική ονομασία Ford Co-Pilot360Ø2). Περιλαμβάνουν

προβολή 360 μοιρών2) που εμφανίζει μια πανοραμική άποψη

του αυτοκινήτου από ψηλά για να ελίσσεστε σε στενούς

χώρους, Blind Spot Information System (BLIS)Ø2) που σας

προειδοποιεί για οχήματα που κινούνται στα τυφλά σημεία

των εξωτερικών καθρεφτών σας και Active BrakingØ2) που

φρενάρει αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης.

Το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος μετά από

σύγκρουση Post-Collision Braking (PCB)Ø2) περιορίζει τις

συνέπειες ενδεχόμενης δευτερεύουσας σύγκρουσης,

εφαρμόζοντας αυτόματα μέτρια πίεση στα φρένα αν

ανιχνευθεί σύγκρουση. Επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο, δίνει

στον οδηγό χρόνο να αντιδράσει για να μπορέσει να

αποφύγει δευτερεύουσα σύγκρουση.

Το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με

αυτόματη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση ACC με Stop &

GoØ2)** και αυτόματη ευθυγράμμιση στη λωρίδα Lane

Centering Assist (LCA)Ø2)*** σας επιτρέπει να διατηρείτε μια

σταθερή ταχύτητα και μια ασφαλή απόσταση από τα

προπορευόμενα οχήματα, χωρίς να εκτρέπεστε από τη

λωρίδα σας, για πιο άνετη οδήγηση στα μεγάλα ταξίδια.

Έξυπνες τεχνολογίες

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. Σημείωση: Τα συστήματα
υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ετοιμότητα που
πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

*Η υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist (PCA) με ενεργό σύστημα πέδησης
Active Braking μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις και δεν υποκαθιστά
την ασφαλή οδήγηση. Δείτε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη για τους περιορισμούς του συστήματος.

**Αν η ακινητοποίηση διαρκέσει πάνω από τρία δευτερόλεπτα, ο οδηγός πρέπει να πατήσει το
κουμπί RES ή το πεντάλ του γκαζιού για επανέναρξη λειτουργίας του συστήματος.

***Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Aid (LKA) δεν ελέγχει το
τιμόνι.
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 Κάνουμε τη ζωή σας εύκολη

Το Ford Explorer Plug-in Hybrid έχει σχεδιαστεί να κάνει

πάντα την οδήγηση πιο εύκολη και πιο άνετη.

Το σύστημα υποβοήθησης ελιγμού αποφυγής Evasive

Steering Assist (ESA)Ø2)* παρακολουθεί τον τρόπο που

οδηγείτε, αναγνωρίζοντας αν προσπαθείτε να κάνετε ελιγμό

για να αποφύγετε ένα εμπόδιο στον δρόμο σας. Το σύστημα

παρέχει πρόσθετη δύναμη στο τιμόνι για να μπορέσετε να

ελιχθείτε αποφεύγοντας το εμπόδιο και ενδεχόμενη

σύγκρουση.

Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε καλύτερα την ηλεκτρική

απόδοση του Ford Explorer Plug-in Hybrid, το αυτοκίνητο

μπορεί να φορτιστεί στο σπίτι σας ή σε δημόσιο σημείο

φόρτισης, επιτρέποντας οδήγηση με μηδενικές εκπομπές σε

μια εμβέλεια έως 42 km**.

01 Η φόρτιση του Ford Explorer Plug-in Hybrid είναι

τόσο απλή όσο να βάλετε ένα καλώδιο στην πρίζα.

Μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας μια απλή οικιακή

πρίζα, ειδικό τροφοδοτικό ή δημόσιο σημείο φόρτισης.

02 Η υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής Evasive Steering

AssistØ2) ανιχνεύει ενδεχόμενο εμπόδιο στην πορεία

σας και σας βοηθά να το παρακάμψετε

(περιλαμβάνεται με την υποβοήθηση έναντι

σύγκρουσης Pre-Collision Assist).

Προηγμένη μηχανική
03

04
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Ακόμα πιο αξιόπιστη οδήγηση

Η έξυπνη τετρακίνηση Intelligent All-Wheel Drive (IAWD)

του Ford Explorer Plug-in Hybrid βελτιστοποιεί τη

συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην οδήγηση και προσφέρει

μεγαλύτερη σιγουριά σχεδόν σε κάθε δρόμο. Μπορεί επίσης

να απεμπλέξει αυτόματα τη μετάδοση κίνησης στους

εμπρός τροχούς, για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, όταν

δεν απαιτείται τετρακίνηση. Σε συνδυασμό με την

εντυπωσιακή γωνία προσέγγισης και αναχώρησης που

διαθέτει, το Ford Explorer PHEV είναι εξίσου στο στοιχείο

του στον δρόμο, όσο και εκτός δρόμου.

Το Terrain Management System (TMS) σας επιτρέπει με ένα

περιστροφικό χειριστήριο στην κεντρική κονσόλα να

επιλέξετε ανάμεσα σε επτά διαφορετικές λειτουργίες για

μέγιστη απόδοση στην οδήγηση ανάλογα με το έδαφος και

τις συνθήκες.

03 Το Terrain Management System (TMS) διαθέτει επτά

λειτουργίες οδήγησης – για κανονική οδήγηση, σπορ,

οικολογική, για ρυμούλκηση, ολισθηρότητα, χιόνι, άμμο

και εκτός δρόμου – ανάλογα με τις συνθήκες (βασικός

εξοπλισμός).

04 Η έξυπνη επιλεκτική τετρακίνηση Intelligent

All-Wheel Drive (IAWD) κατανέμει τη δύναμη ανάμεσα

στους εμπρός και τους πίσω τροχούς ανάλογα με τις

συνθήκες, κάτι ιδανικό για οδήγηση στην πόλη, γιατί

προσφέρει ευελιξία τόσο τον χειμώνα όσο και το

καλοκαίρι (βασικός εξοπλισμός). 

Μεγαλύτερη ευφυΐα

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. Σημείωση: Τα συστήματα
υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ετοιμότητα που
πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

*Το σύστημα υποβοήθησης ελιγμού αποφυγής Evasive Steering (ESA) δεν ελέγχει το τιμόνι.

**Η πραγματική εμβέλεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, τον τρόπο οδήγησης, τη
συντήρηση του αυτοκινήτου και την ηλικία της μπαταρίας λιθίου. Δοκιμή με πλήρως φορτισμένη
μπαταρία. Έως 42 km εμβέλεια μόνο με ηλεκτροκίνηση βάσει των αποτελεσμάτων της
παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised
Light Vehicles Test Procedure ή WLTP).
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Χαρακτηριστικά που θα αγαπήσετε

Πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία, έξυπνα χαρακτηριστικά και

μελετημένες λεπτομέρειες, το Explorer Plug-in Hybrid έχει

σχεδιαστεί να ενισχύει την εμπειρία σας σε κάθε ταξίδι – όχι μόνο

για τον οδηγό αλλά και για όλη την οικογένεια.

Η πανοραμική ηλιοροφή από δύο μέρη του Explorer επιτρέπει σε

όλες τις θέσεις να λούζονται στο φως του ήλιου. Το ηλεκτρικά

συρόμενο τμήμα της ηλιοροφής ανοίγει για να μπορεί να μπει

καθαρός αέρας, το ενσωματωμένο σκιάδιο μπορεί να

προστατεύσει την καμπίνα από τον ήλιο, ενώ το κρύσταλλο

παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (βασικός

εξοπλισμός).

Πιο απολαυστικό ταξίδι

Ford Explorer ST-Line με ηλεκτρικά συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή από δύο

μέρη (βασικός εξοπλισμός).
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Με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Τα πάντα στο Ford Explorer Plug-in Hybrid έχουν σχεδιαστεί

να σας συνδέουν με τον κόσμο γύρω σας. Από την

προηγμένη πανοραμική προβολή 360 μοιρών2)* μέχρι το

έξυπνο πλυστικό σύστημα που διαθέτει, η τεχνολογία είναι

εκεί για να σας βοηθήσει εντός και εκτός δρόμου.

01 Το πλυστικό σύστημα στις κάμερες εμπρός και πίσω

διατηρεί τους φακούς τους καθαρούς από τη σκόνη και

τη ρύπανση. Λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλυστικό

σύστημα του παμρπρίζ εμπρός και πίσω (βασικός

εξοπλισμός).

02 Η προβολή 360 μοιρών2)* εμφανίζει στην κεντρική

οθόνη αφής LCD μια πανοραμική άποψη του

αυτοκινήτου από ψηλά για να σας βοηθήσει όταν

παρκάρετε ή κάνετε ελιγμούς (βασικός εξοπλισμός).

Εμπνευσμένη
καινοτομία

Ford Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Chrome

Blue (προαιρετική επιλογή).

2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του
οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την ετοιμότητα που πρέπει να έχει
ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

*Οι κάμερες λειτουργούν μόνο σε ταχύτητες κάτω από 10 km/h.

02
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FORD EXPLORER Μοντέλα

ST-Line

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με

φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό

(ελαστικά 255/40)

■ Προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο και σπορ σκίαση,

αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και

αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (ΑΗΒ)

■ Ράγες οροφής με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα

■ Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή από δύο μέρη

■ Active Park Assist – Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης

στάθμευσης

■ Μαύροι γυαλιστεροί, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι,

θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί

καθρέφτες, με σύστημα αυτόματης αναδίπλωσης,

ενσωματωμένα φλας LED και φώτα εδάφους, μνήμη

ρύθμισης και επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS)

■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear και θερμαινόμενοι

υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω

■ Κάμερες με πλυστικό σύστημα εμπρός και πίσω

(πανοραμική προβολή 360 μοιρών)

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 12,3" LCD με

ψηφιακά όργανα

■ Οριζόντια κεντρική οθόνη αφής 10,1" TFT LCD

■ Ηχοσύστημα B&O με ενισχυτή 980 W, 14 ηχεία και

subwoofer

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και

συνοδηγού με 10 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/

κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης

της πλάτης, ρύθμιση στήριξης της μέσης) και 3

προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

■ Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)

■ FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem με κλήση

έκτακτης ανάγκης eCall

■ Κοφτό σπορ τιμόνι flat-bottom (με ευθύ κάτω μέρος)

Κινητήρας

Επαναφορτιζόμενο υβριδικό 3.0L Ford EcoBoost PHEV

με κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 3,0 λίτρων V6

εμπρός και ηλεκτροκινητήρα πίσω

Ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή με δύο μέρη. Σπορ προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο.

Explorer ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Infinite Blue (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20"

5x2 ακτίνων με φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/μαύρο γυαλιστερό (βασικός εξοπλισμός).
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FORD EXPLORER Μοντέλα

Platinum

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον

του ST-Line

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 20" 5x2 ακτίνων με

φινίρισμα φρεζαριστό μεταλλικό/Dark Tarnish

■ Ράγες οροφής με ματ χρωμιωμένο φινίρισμα

■ Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED,

αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και

αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (ΑΗΒ)

■ Πίσω φώτα LED με πορτοκαλί φλας με λαμπτήρες

πυρακτώσεως

■ Μονοκόμματη πάνω μάσκα με ματ χρωμιωμένο

φινίρισμα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον

του ST-Line

■ Ταμπλό με φινίρισμα από γνήσιο ξύλο Figured Ash Swirl

■ Πολυανατομικά καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

multi-contour με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα

οδηγού/συνοδηγού με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω,

πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση

κλίσης της πλάτης και λειτουργία μασάζ) και 3

προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

■ Φωτιζόμενα καλύμματα μαρσιέ

Κινητήρας

Επαναφορτιζόμενο υβριδικό 3.0L Ford EcoBoost PHEV

με κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 3,0 λίτρων V6

εμπρός και ηλεκτροκινητήρα πίσω

Κατακόρυφη κεντρική οθόνη αφής LCD TFT 10,1". Ηχοσύστημα B&O 980 W με 14 ηχεία και subwoofer.

Explorer Platinum με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Stone Grey (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 20"

10 ακτίνων με φινίρισμα γυαλιστερό αλουμινίου (βασικός εξοπλισμός).
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Star White

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος τριπλής

επίστρωσης*

Oxford White†

Απλό χρώμα αμαξώματος

Agate Black

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Atlas Blue†

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Iconic Silver

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

FORD EXPLORER Χρώματα αμαξώματος

Blue Metallic

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Stone Grey#

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Forged Green#**

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*
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Lucid Red

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με

έγχρωμη διαφανή επίστρωση*

*Τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο
κόστος.
†Δεν διατίθεται στο Platinum.
# Δεν διατίθεται στο ST-Line.

**Forged Green από Φεβρουάριο του 2021.

Το Ford Explorer καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας Ford για
12 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης καταχώρησης. 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 αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα σε
ορισμένες αγορές. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις
σελίδες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω περιορισμών
της διαδικασίας εκτύπωσης.

Το αμάξωμα του Ford Explorer 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 για πολλά χρόνια.

Εμείς επιλέξαμε Lucid Red.
Εσείς τι θα επιλέξετε;
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Δέρμα Salerno σε Ebony με διάτρηση Enhanced Micro και κόκκινη ραφή

(βασικός εξοπλισμός στο ST-Line)

Δέρμα Geneva σε Ebony με διάτρηση Triangle Diamond και πάνω μέρος Brunello

(βασικός εξοπλισμός στο Platinum)

Επενδύσεις εσωτερικού

Κομψότητα και ποιότητα κατασκευής συνδυάζονται όμορφα στο Ford Explorer. Η εμφάνιση και η αίσθηση των ποιοτικών υλικών ενισχύει την ομορφιά του

εσωτερικού με τις πλούσιες αναλογίες του, είτε ταξιδεύετε ως επιβάτες είτε κάθεστε πίσω από το τιμόνι.

Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε

FORD EXPLORER Επενδύσεις

Δέρμα Salerno σε Ebony με ενισχυμένη μικροδιάτρηση και κόκκινη ραφή.
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Η τελευταία πινελιά

Αυτό που αναδεικνύει περισσότερο το εντυπωσιακό στυλ του Ford Explorer Plug-in-Hybrid είναι οι

όμορφες ζάντες ελαφρού κράματος που διαθέτει.

Ζάντες ελαφρού κράματος

FORD EXPLORER Ζάντες

20"20"
10 ακτίνων με φινίρισμα γυαλιστερό αλουμινίου

(βασικός εξοπλισμός στο Platinum)

5x2 ακτίνων με φινίρισμα μεταλλικό φρεζαριστό στην

επιφάνεια και μαύρο γυαλιστερό ανάμεσα στις ακτίνες

(βασικός εξοπλισμός στο ST-Line)

Σημειώση: Όλες οι ζάντες ελαφρού κράματος είναι διαθέσιμες σαν αξεσουάρ στους Επίσημους Εμπόρους και Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford με επιπλέον
κόστος.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.fordaccessories.gr
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FORD EXPLORER Αξεσουάρ

Ταπέτα δαπέδου
παντός καιρού
Από ελαστικό υλικό, με περιμετρικό

χείλος και το λογότυπο του Explorer,

είναι κατασκευασμένα ακριβώς στα

μέτρα του αυτοκινήτου και

παρέχουν προστασία από λάσπες

και χώματα. Τα εμπρός ταπέτα

στερεώνονται με ασφάλεια,

απευθείας στο δάπεδο του

αυτοκινήτου, ώστε να μη

μετακινούνται (αξεσουάρ).

Καλώδιο φόρτισης
ZEV+

Ηλεκτρικό καλώδιο για φόρτιση σε

δημόσιους σταθμούς φόρτισης που

προσφέρουν γρήγορη φόρτιση

(τύπου 3), μήκος καλωδίου 5 μέτρα,

ικανότητα 32 A, μονοφασικό, με

βύσμα τύπου 2, 7-πινο (αξεσουάρ).

Αποσπώμενος
κοτσαδόρος
Για πρόσθετη μεταφορική και

αποθηκευτική ικανότητα, ο

κοτσαδόρος μπορεί να ρυμουλκήσει

έως και 2.500 kg. O κοτσαδόρος

μπορεί να αφαιρεθεί όταν δεν

χρησιμοποιείται (αξεσουάρ).

Μπάρες για τις ράγες
οροφής
Στιβαρές μπάρες που ασφαλίζουν

και επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά

φορτίων (αξεσουάρ).

Αξεσουάρ οροφής 
Thule®+

Διατίθεται μια σειρά από αξεσουάρ

οροφής όπως μπαγκαζιέρες, βάσεις

ποδηλάτων, σκι και snowboard

(αξεσουάρ).

Πίσω βάση
ποδηλάτων Uebler+

Υψηλής ποιότητας βάση ποδηλάτων

με προαιρετικό πρακτικό μηχανισμό

κατάκλισης, ανάλογα με το μοντέλο,

για εύκολη πρόσβαση στον χώρο

αποσκευών (αξεσουάρ). 

Λασπωτήρες
Καμπυλωτοί λασπωτήρες που

συμβάλλουν στην προστασία του

αμαξώματος από τις πέτρες και τα

νερά που πετάγονται από τον δρόμο.

Διατίθενται για εμπρός και πίσω

(αξεσουάρ).

"Κατεβάστε" εδώ τον πλήρη οδηγό αξεσουάρ του Explorer

Για περισσότερα αξεσούαρ του Ford Explorer, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fordaccessories.gr

Προϊόντα με το λογότυπο της Ford, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.fordlifestylecollection.com
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+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για λεπτομέρειες.

*Η μέγιστη ελκτική ικανότητα ποικίλλει ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του οχήματος, τα αξεσουάρ και τον
αριθμό των επιβατών. Το φορτίο και η ικανότητα φορτίου περιορίζεται ανάλογα με το βάρος και την κατανομή του.

Προστασία χώρου
αποσκευών
Διατίθενται ανθεκτικά δάπεδα

χώρου αποσκευών με περιμετρικό

χείλος και το λογότυπο του Explorer,

που φτάνουν μέχρι την 2η ή την 3η

σειρά, ιδανικά για τη μεταφορά

υγρών ή ρυπαρών φορτίων

(αξεσουάρ).

Δίχτυ δαπέδου
φόρτωσης
Ελαστικό δίχτυ που πιάνει στα

άγκιστρα που βρίσκονται στο

δάπεδο του χώρου αποσκευών για

να ασφαλίσετε μικρότερα

αντικείμενα και αποσκευές

(αξεσουάρ).

Παξιμάδια τροχών που
ασφαλίζουν
Σετ με τέσσερα παξιμάδια που

ασφαλίζουν για την προστασία των

τροχών από κλοπή (αξεσουάρ).

Χώρισμα χώρου
αποσκευών
Στιβαρά χωρίσματα που

τοποθετούνται πίσω από τη 1η ή τη

2η σειρά καθισμάτων και

περιορίζουν με ασφάλεια τις

αποσκευές σας στον χώρο

αποσκευών (αφαιρούνται όταν δεν

χρησιμοποιούνται). Με βάση τις

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

ασφαλείας ECE-R17/ISO 27955.

Επιτοίχιος φορτιστής
EVBox+ Elvi
Ενισχύστε την ικανότητα φόρτισης

του αυτοκινήτου σας με τον

επιτοίχιο φορτιστή EVBox+ Elvi, για

να είναι έτοιμο όταν το χρειαστείτε

(αξεσουάρ).

Στύλος EVBox+ Elvi
Επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία για

την τοποθέτηση του επιτοίχιου

φορτιστή EVBox+ Elvi,

περιορίζοντας το μήκος των

ελεύθερων καλωδίων (αξεσουάρ).
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Έξυπνο υβριδικό σύστημα
Το Ford Explorer Plug-in Hybrid σχεδιάστηκε ευθύς εξ αρχής με βάση την

ηλεκτροκίνηση. Συνδυάζοντας την εντυπωσιακή ισχύ ενός κινητήρα βενζίνης Ford

EcoBoost με διπλό turbo με την σχεδόν ακαριαία ροπή ενός ηλεκτροκινητήρα,

προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης και την ικανότητα ενός SUV.

Το συνδέετε και φορτίζεται

Το Ford Explorer Plug-in Hybrid διαθέτει την πιο προηγμένη υβριδική

τεχνολογία της Ford, συνδυάζοντας άνετη απόδοση με εξαιρετική

οικονομία καυσίμου και εξαιρετική εμβέλεια. Στις περισσότερες

περιπτώσεις μπορεί να κινηθεί καθαρά με ηλεκτροκίνηση, με τον

κινητήρα βενζίνης πάντα έτοιμο να συμβάλλει αν χρειαστεί.

Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη, υγρόψυκτη μπαταρία λιθίου,

ενσωματωμένη στο αμάξωμα, κάτω από τα καθίσματα της 2ης

σειράς, ώστε να αφήνει ελεύθερο τον χώρο για επιβάτες και

αποσκευές. Φορτίζεται τόσο εύκολα όσο και ένα κινητό τηλέφωνο,

είτε το φορτίζετε στο σπίτι ή στο γραφείο, είτε σε δημόσιο σημείο

φόρτισης.

457 ίπποι 
(336 kW)
Κινητήρας βενζίνης  Ford
EcoBoost 3,0 λίτρων V6 εμπρός +
ηλεκτροκινητήρας πίσω
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Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές

*Με 4η ταχύτητα. øΣτοιχεία δοκιμών της Ford. øøΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας,

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) 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) διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο

ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP αντικαθιστά

πλήρως το NEDC 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 CO
2
 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO

2

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 CO
2
, 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. **Στοιχεία με ζάντες 20".
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά, 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με

τις κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του

αυτοκινήτου με το μέγιστο μικτό βάρος του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι

επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Το μέγιστο

επιτρεπόμενο βάρος στον κοτσαδόρο είναι 50 κιλά για όλα τα μοντέλα. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και

τρέιλερ. **Στο επίπεδο της θάλασσας.
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5-θυρο

Πρότυπο εκπομπών Euro-6d-Temp

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 457 (336)

Ροπή (Nm) 825

Εκπομπές CO
2
 (g/km)øø (χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα) (NEDC) 192

Εκπομπές CO
2
 (g/km)øø (με τον ηλεκτροκινητήρα και πλήρως φορτισμένη

μπαταρία) (NEDC)
66

Τύπος καυσίμου βενζίνη

Κιβώτιο ταχυτήτων
10-τάχυτο αυτόματο

υβριδικό A10R80-MHT

Κίνηση
Έξυπνη τετρακίνηση

AWD

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmøø

Μικτός κύκλος (χωρίς τον ηλεκτροκινητήρα) (NEDC) 10,4

Μικτός κύκλος (με τον ηλεκτροκινητήρα) (NEDC/WLTP) 2,9/3,1

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μικτός κύκλος) (Wh/km)
(NEDC/WLTP)

66/71

Συνολική εμβέλεια μόνο με ηλεκτροκίνηση (Equivalent All-Electric Range
ή EAER) (km) (NEDC/WLTP)

48/42

Επιδόσειςø

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 230

0-100 km/h (sec) 6,0

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 2466

Μέγιστο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 100

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 3160

Μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο (kg) 5660

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (με φρένα) (κλίση 8%**) (kg) 2500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (με φρένα) (κλίση 12%**) (kg) 2500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (χωρίς φρένα) (kg) 750
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2.274 l

330 l

2-θέσια διαμόρφωση,

φορτωμένο μέχρι την οροφή

7-θέσια

διαμόρφωση,

φορτωμένο μέχρι

την οροφή

5-θυρο

www

Συνολικό μήκος (mm) 5049

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες (mm) 2285

Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm) 2004

Συνολικό πλάτος με τους καθρέφτες διπλωμένους (mm) 2107

Συνολικό ύψος (μέγιστο) (με ράγες οροφής) (mm) 1778

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών (μέσα στο χώρο αποσκευών) (mm) 1222

Κύκλος στροφής – Στους τροχούς (m) 12,6

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡

7-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με μικρή χαλύβδινη ρεζέρβα) 240

7-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) 330

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με μικρή χαλύβδινη ρεζέρβα) (5 θέσεων) 635

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) 1137

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με μικρή χαλύβδινη ρεζέρβα) 2274

Χωρητικότητα καυσίμου/μπαταρίας

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ βενζίνης (λίτρα) 68,4

Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 13,6

Ωφέλιμη χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) 10,3

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας** 4:23
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Πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές (δεν
περιλαμβάνονται στο έντυπο προσπέκτους)

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές,
κατεβάστε τον ψηφιακό ηλεκτρονικό κατάλογο ή δείτε τον
διαδραστικό κατάλογο. Μπορείτε να τους κατεβάσετε από
τη διεύθυνση: www.ford.gr ή να σκανάρετε τον κωδικό
QR.

Σημείωση: Η ικανότητα φορτίου περιορίζεται ανάλογα με το
βάρος και την κατανομή του.

Διαστάσεις

‡Μετρήσεις σύμφωνα με το ISO 3832. Περιλαμβάνει 51 λίτρα κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών και 4 λίτρα στον πλαϊνό αποθηκευτικό χώρο πίσω.

Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. **Ο χρόνος φόρτισης που εμφανίζεται είναι για την πλήρη φόρτιση της

μπαταρίας υψηλής τάσης, όταν είναι πλήρως αφόρτιστη, με τη χρήση φορτιστή τάξης 2 (240 V). Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την

ποιότητα της συσκευής φόρτισης και του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Πλάτος: 2.004 mm
Πλάτος (με καθρέφτες): 2.285 mm

Μήκος: 5.049 mm
Μήκος (με κάτω πλαίσιο πόρτας χώρου αποσκευών): 5.062 mm
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FORD EXPLORER Διαστάσεις
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χρώματα
αμαξώματος

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικά μεταλλικά χρώματα
αμαξώματος (με σκούρα
διαφανή επίστρωση)*

Μεταλλικό
Premium
Tri-Coat*
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ST-Line

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno με διάτρηση Enhanced Micro
σε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony με κόκκινη ραφή

Platinum

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Geneva με διάτρηση Triangle Diamond σε
Ebony και πάνω τμήματα σε Brunello

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Geneva σε Ebony
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Χρώματα και επενδύσεις

*Τα μεταλλικά και τα ειδικά χρώματα αμαξώματος είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος. **Forged Green από τον Φεβρουάριο του 2021.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 20" 10 ακτίνων με γυαλιστερό φινίρισμα αλουμινίου (ελαστικά 255/55)

Ελαφρού κράματος – 20" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα Dark Tarnish/μεταλλικό φρεζαριστό (ελαστικά 255/40)

Αισθητήρες πίεσης ελαστικών

Ρεζέρβα – 18" χαλύβδινη, μικρή
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Εμφάνιση και στυλ

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Μάσκα εμπρός πάνω – Πλέγμα σε χρώμα Ebony

Μάσκα εμπρός πάνω – Πλέγμα με ματ χρωμιωμένο φινίρισμα

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος με ασημί ποδιά

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος με ποδιά σε χρώμα Ebony

Προφυλακτήρας πίσω – Από πλαστικό στο δικό του χρώμα, με ποδιά σε χρώμα Ebony και μαύρο γυαλιστερό σκαλοπάτι

Προφυλακτήρας πίσω – Από πλαστικό στο δικό του χρώμα, με ασημί ποδιά και ματ χρωμιωμένο σκαλοπάτι

Τέσσερις απολήξεις εξάτμισης – Κεκλιμένες με χρωμιωμένα άκρα

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματη, με μαύρο γυαλιστερό κάτω πλαίσιο

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματη, με ματ χρωμιωμένο κάτω πλαίσιο

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος με μαύρο γυαλιστερό ένθετο διακοσμητικό

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος με ένθετο διακοσμητικό ματ αλουμινίου

Προστατευτικά θυρών – Carbon Black με μαύρο γυαλιστερό ένθετο διακοσμητικό

Προστατευτικά θυρών – Carbon Black με ματ χρωμιωμένο ένθετο διακοσμητικό

Παρμπρίζ – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενο πίσω υαλοκαθαριστήρα

Παράθυρα εμπρός – Ακουστικά, λαμιναρισμένα κρύσταλλα

Πίσω παράθυρα – Φιμέ κρύσταλλα

Ηλεκτρικά συρόμενη ηλιοροφή με δύο τμήματα

Ράγες οροφής με μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής

Ράγες οροφής με μπάρες οροφής με ματ χρωμιωμένο φινίρισμα

Καλύμματα μαρσπιέ – Με χρωμιωμένο φινίρισμα και το λογότυπο ST-Line

Καλύμματα μαρσπιέ – Με χρωμιωμένο φινίρισμα, φωτιζόμενα

Σήματα – Σήμα Plug-in Hybrid και AWD στην πόρτα του χώρου αποσκευών

Σήματα – Σήμα ST-Line στα φτερά και σήμα EXPLORER στο καπό

Σήματα – Σήμα Platinium πίσω
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Υποβοήθηση του οδηγού

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω

Active Park Assist – Ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Κάμερα 360 μοιρών με σύστημα πλυσίματος εμπρός και πίσω

Intelligent Speed Assist (ISA) – Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας

Adaptive Cruise Control (ACC) με Stop & Go και Lane Centering Assist – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αυτόματη ακινητοποίηση/επανεκκίνηση και αυτόματη ευθυγράμμιση στη λωρίδα

Lane-Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert (LKA) και σύστημα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC)

Blind Spot Information System (BLIS) – Επιτήρηση τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA) και κάλυψη τρέιλερ

Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση οδικής σήμανσης

Κουμπί κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall με σύστημα ειδοποίησης μετά από σύγκρουση

Hill Descent Control (HDC) – Σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης

Περιστροφικός επιλογέας αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς LED με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED, αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (ΑΗΒ)

Προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο και σκίαση, αυτόματη δυναμική ρύθμιση ύψους δέσμης και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (ΑΗΒ)

Προβολείς ομίχλης LED εμπρός

Πίσω φώτα LED με πορτοκαλί φλας με λαμπτήρες πυρακτώσεως

Πίσω φώτα LED με μαύρο πλαίσιο και σκίαση, πορτοκαλί φλας με λαμπτήρες πυρακτώσεως και πλευρικά ανακλαστικά

Πίσω φώτα ομίχλης LED
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Εσωτερική εργονομία

Ταμπλό – Φινίρισμα με μεμβράνη Hexa Cut

Ταμπλό – Φινίρισμα από γνήσιο ξύλο Figured Ash Swirl

Ένθετες εσωτερικές επιφάνειες θυρών – Βινύλιο σε Ebony με κόκκινη εμφανή ραφή

Ένθετες εσωτερικές επιφάνειες θυρών – Δέρμα Geneva σε Ebony

Υποβραχιόνιο κονσόλας δαπέδου – Βινύλιο σε Ebony με κόκκινη εμφανή ραφή

Υποβραχιόνιο κονσόλας δαπέδου – Δέρμα Geneva σε Ebony

Εσωτερικές χειρολαβές θυρών – Εμπρός και πίσω

Σκιάδια στα πίσω παράθυρα για τη 2η σειρά καθισμάτων

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Ενσωματωμένη κεραία AM/FM – Πτερύγιο οροφής σε μαύρο χρώμα

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο με διπλό δέκτη AM/FM, ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη DAB (Digital Audio Broadcasting) και δέκτη κυκλοφοριακής ενημέρωσης TMC (Traffic Message Channel), κεντρική οθόνη αφής 10,1" TFT
LCD, σύστημα πλοήγησης, ενισχυτή 980 W, 14 ηχεία με subwoofer, Ford SYNC 3.2, προβολή πυξίδας, υποδοχή AUX και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με άμεση σίγαση του ήχου στα ηχεία και ηλεκτρονική

βελτίωση του ήχου

FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem με κλήση έκτακτης ανάγκης eCall

Σύστημα κλιματισμού

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

Εσωτερικός φωτισμός

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός στο εσωτερικό

Φωτισμός στη 2η και την 3η σειρά καθισμάτων – Πλαφονιέρα οροφής LED και φώτα ανάγνωσης

Ντουλάπι ταμπλό φωτιζόμενο

Καθίσματα

Καθίσματα 1ης σειράς – Θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 10 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης της πλάτης, ρύθμιση στήριξης της μέσης) και 3 προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

Πολυανατομικό κάθισμα οδηγού multi-contour, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης της πλάτης) και 3 προγραμματιζόμενες θέσεις ρύθμισης

Πολυανατομικό κάθισμα συνοδηγού multi-contour, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 6 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, ρύθμιση κλίσης του καθίσματος, ρύθμιση κλίσης της πλάτης, ρύθμιση στήριξης της μέσης)

Καθίσματα 2ης σειράς – Μονοκόμματο κάθισμα, θερμαινόμενο, με πλάτη διαιρούμενη 35/30/35 και αναδιπλούμενο κεντρικό υποβραχιόνιο

Καθίσματα 3ης σειράς – Δύο καθίσματα ηλεκτρικά αναδιπλούμενα
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Όργανα και χειριστήρια

Πίνακας οργάνων – Έγχρωμη οθόνη 12,3" LCD με ψηφιακά όργανα

Κολώνα τιμονιού – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη (κλίση/τηλεσκοπική)

Δερμάτινο τιμόνι – Ανατομικό, κοφτό σπορ τιμόνι flat-bottom (ευθύ κάτω μέρος με θέσεις για τους αντίχειρες), θερμαινόμενο, με κόκκινη ραφή, πτερύγια αλλαγής ταχυτήτων και χειριστήρια ηχοσυστήματος

Δερμάτινο τιμόνι – Θερμαινόμενο, με πτερύγια αλλαγής ταχυτήτων και χειριστήρια ηχοσυστήματος, κεντρικό κάλυμμα από γνήσιο ξύλο και εμφανή ραφή σε χρώμα Brunello

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, αυτόματα αναδιπλούμενοι, με μνήμη ρύθμισης, ενσωματωμένα φώτα εδάφους και φλας LED,σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind
Spot Information System (BLIS) και μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα

Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με φωτιζόμενα καθρεφτάκια

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, ανεβαίνουν/κατεβαίνουν σε μία κίνηση

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Τεχνολογία

Σύστημα πλοήγησης

Ένδειξη πυξίδας

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, με αυτόματη σκίαση για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν

Ford MyKey – Σύστημα παραμετροποίησης ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται
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Ασφάλεια

Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (περιλαμβάνεται με έξυπνο σύστημα προστασίας Intelligent Protection System (IPS) για την υποβοήθηγση του οδηγού, το οποίο περιλαμβάνει υποβοήθηση των
φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist (EBA), σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop, Active Braking ή Active Braking με ανίχνευση πεζών και προειδοποίηση προσέγγισης Forward Alert)

Φώτα απότομου φρεναρίσματος – Αναβοσβήνουν τα φώτα στοπ

Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

Advanced Restraints System (ARS) – Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, δύο σταδίων, και ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με προεντατήρες και μηχανισμό περιορισμού του φορτίου, με αισθητήρες βάρους
και θέσης στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας σε όλες τις θέσεις της 2ης και 3ης σειράς

Αερόσακοι γονάτων οδηγού και συνοδηγού

Πλευρικοί αερόσακοι (θωρακικοί)

Κλωβός ασφαλείας που περιλαμβάνει και τις 3 σειρές καθισμάτων, με αισθητήρα ανατροπής

Post-Collision Braking – Φρενάρισμα μετά από σύγκρουση

Evasive Steering Assist (ESA) – Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής

AdvanceTrac Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με σύστημα αντιστρεπτικής ευστάθειας (RSC)

Trailer Sway Control (TSC) – Έλεγχος αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου

Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς και στα καθίσματα της 3ης σειράςu

Προστασία

Περιμετρικός συναγερμός

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ, με προστασία από ανεφοδιασμό με λάθος καύσιμο, συνδεδεμένο με το κεντρικό κλείδωμα

Ηλεκτρικό σύστημα κλειδώματος των θυρών με κεντρικό σύστημα κλειδώματος και αυτόματο κλείδωμα

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

Φρένα

Σταθεροποίηση σε πλάγιο άνεμο

Reverse Brake Assist – Υποβοήθηση πέδησης με την όπισθεν

Premium Turbo Brakes – Φρένα κορυφαίας απόδοσης
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Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός και πίσω, από μοκέτα 15 oz Baypoint μαύρη με ρέλι Nubuck μαύρο και κόκκινη εμφανή ραφή με το λογότυπο του ST

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός και πίσω, από μοκέτα 28 oz Burkeshire μαύρη με ρέλι Nubuck σε χρώμα Brunello και μπορντούρα με το λογότυπο του Platinum

Πλαίσιο

Δακτύλιος ρυμούλκησης εμπρός

Trailer Tow Prep Pack – Εξοπλισμός προετοιμασίας για κοτσαδόρο

Ηλεκτρικό σύστημα

Πρίζα με μετασχηματιστή 230 V – Μία στη 2η σειρά

Βάση ασύρματης φόρτισης

Πρίζες 12 V – Μία εμπρός και μία στον χώρο αποσκευών

Υποδοχές USB έξυπνης φόρτισης – 2 εμπρός και 2 στη 2η σειρά

Χώρος αποσκευών

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

Σύστημα πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών

Όργανα και χειριστήρια

Ηλεκτρική αυτόματα ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών
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Κάνοντας την ιδιοκτησία εύκολη και προσιτή.

Προσφέρει απόλυτη σιγουριά.

Με τη Ford, η εξυπηρέτηση δεν τελειώνει

όταν βγείτε από την έκθεση. Η υπηρεσία Ford

BlueService έχει σχεδιαστεί να κρατά το Ford σας

σε άψογη κατάσταση και να σας βοηθήσει να

αξιοποιήσετε στο έπακρο το αυτοκίνητό σας – σε

όλη τη διάρκεια ζωής του.

FORD BlueService

Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως και για 8

χρόνια με το Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση 2 ετών και

απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανέναν

προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια.  Το Ford

Protect προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα

όπως:

FORD PROTECT

Επέκταση Εγγύησης Ford Protect για καινούργια αυτοκίνητα

Απολαύστε μια σειρά από

ανεκτίμητες υπηρεσίες και

αξιοποιήστε απόλυτα το

αυτοκίνητό σας – όσο είναι

στην ιδιοκτησία σας.

• Δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος του

αυτοκινήτου

• Δωρεάν πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια

• Διαφανείς τιμές

• Υπηρεσία μετακίνησης για να συνεχίσετε να

κινείστε

• Ένας αριθμός κλήσης για όλες τις υπηρεσίες

της Ford

• Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα

• Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής

• Προστασία κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας

• Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του

αυτοκινήτου

5 χρόνια κάλυψη

5 χρόνια κάλυψη

8 χρόνια κάλυψη

Συνολικά χρόνια και χιλιόμετρα κάλυψης
(συμπεριλαμβάνονται τα 2 χρόνια βασικής εγγύησης)

8 χρόνια κάλυψη

8 χρόνια κάλυψη

100.000 χλμ

100.000 χλμ

150.000 χλμ

160.000 χλμ

200.000 χλμ

Περισσότερη προστασία, λιγότερο άγχος

Προγραμματίστε για το μέλλον και αποφύγετε τα

αυξανόμενα κόστη συντήρησης. Το προσωπικό

σας πρόγραμμα Ford Protect Service Plan*

περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα για να

υποστηρίξει τη δυνατότητα μετακίνησής σας και

να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του Ford σας.

Απλά επιλέξτε το Ford Protect Service Plan που

είναι πιο κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες.

Ο Επίσημος Έμπορος Ford θα χαρεί να σας

συμβουλεύσει για το προσωπικό σας πρόγραμμα

Ford Protect Service Plan.

Για να αυξηθεί η αξία μεταπώλησης του

αυτοκινήτου σας, οι εγγυήσεις και τα

προγράμματα service Ford Protect για καινούργια

αυτοκίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν στον

νέο ιδιοκτήτη, αν αποφασίσετε να πουλήσετε το

αυτοκίνητό σας.

Προγράμματα FPSP

• Προγράμματα έως και για 5 χρόνια

(απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο Ford)

Ford Protect
(Επέκταση αρχικής εγγύησης)

Ford Protect Service Plan
(Προγράμματα FPSP)

X

X

Επισκευή

εντός εγγύησης
Προγραμματισμένο service



FORD EXPLORER Επόμενα βήματα

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε ένα test drive του Ford

Explorer. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford στην ιστοσελίδα μας www.

ford.gr

Συνθέστε το νέο σας Ford Explorer ακριβώς με τις προδιαγραφές που

θέλετε και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα μας www.ford.gr

test drive συνθέστε

χρηματοδότηση ιδιοκτησία

FordPass

επικοινωνία
Ford Finance: Η χρηματοδότηση του νέου σας

αυτοκινήτου είναι μία απόφαση εξίσου σημαντική με την

επιλογή του. Απευθυνθείτε σε έναν 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.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες

πληροφορίες:    www.ford.gr/ford-finance

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.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες

πληροφορίες:    www.ford.gr/ford-lease

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς

εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford διαθέτει ένα

μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα

σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας στην

καλύτερη κατάσταση.

Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από

ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα της

Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το

αυτοκίνητό σας στην προ του ατυχήματος κατάσταση

για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή

λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00

έως τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.

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 πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν

διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

Εγγύηση

Βασική κάλυψη

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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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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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

Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί Δευτέρα
– Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00, πλην επίσημων
αργιών.



www.ford.gr


