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Ford Mustang EcoBoost Fastback σε μεταλλικό

χρώμα αμαξώματος Lucid Red με σκούρα διαφανή

επίστρωση (προαιρετική επιλογή) και ζάντες

ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων σε σχήμα V με

φινίρισμα μαύρο γυαλιστερό / μεταλλικό

φρεζαριστό στην επιφάνεια.

ΟΡΑΜΑ. ΕΥΦΥΪΑ. ΑΙΣΘΗΣΗ.

ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.
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Ford Mustang GT Convertible σε μεταλλικό χρώμα

αμαξώματος Velocity Blue (προαιρετική επιλογή) με

ζάντες 19" 5x2 ακτίνων από σφυρήλατο αλουμίνιο σε

χρώμα Luster Nickel (προαιρετική επιλογή στα μοντέλα

GT και στα προαιρετικά πακέτα Custom Upgrade Pack 3

και 4).
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Αχαλίνωτη
Όπως και αν το δείτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για Ford

Mustang. Με τις κομψές και σφριγηλές γραμμές της, την προηγμένη

τεχνολογία και τις συναρπαστικές επιδόσεις που τη διακρίνουν, η νέα Ford

Mustang δεν είναι απλά ένα σπορ αυτοκίνητο. Είναι η καρδιά και η ψυχή της

Ford.
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Από κάθε γωνία, η Ford Mustang κάνει μεγάλη εντύπωση. Εμπρός,

διαθέτει επιθετική μάσκα με διαχωριστή σχεδιασμένο να ενισχύει την

οδική συμπεριφορά και την οικονομία καυσίμου. Οι αεραγωγοί

εξαγωγής αέρα στο καπό όχι μόνο είναι εντυπωσιακοί αλλά

συμβάλλουν και στη διαρκή ψύξη και αδιατάρακτη λειτουργία του

κινητήρα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Και όλοι θα

παρατηρήσουν τους εντυπωσιακούς προβολείς LED με τον

χαρακτηριστικό φωτισμό τους.

Mustang55 Fastback (κατόπιν διαθεσιμότητας) με χαρακτηριστικό premium

χρώμα αμαξώματος Twister Orange (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού

κράματος 19" 5 ακτίνων σε σχήμα V με φινίρισμα  μαύρο  γυαλιστερό / μεταλλικό

φρεζαριστό στην επιφάνεια.
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Δυνατή
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Mustang BULLITT Limited Edition

Γιορτάζοντας την 50η επέτειο της εμβληματικής ταινίας “Bullitt”, με μια από τις πιο συναρπαστικές καταδιώξεις αυτοκινήτων που κινηματογραφήθηκαν ποτέ, η

Ford παρουσιάζει την αισθησιακή νέα Mustang BULLITT Limited Edition. Με αναμορφωμένο κινητήρα V8 5,0 λίτρων και κλασσικό φινίρισμα Dark Highland

Green ή Shadow Black, αναβιώνει τον θρύλο της ταινίας με δύναμη και ακρίβεια σε άλλα επίπεδα.

Εμβληματική

Mustang BULLITT Fastback με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Dark Highland Green (προαιρετική επιλογή)

και ζάντες ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων BULLITT σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα (βασικός εξοπλισμός).

Ο όρος BULLITT και όλοι οι σχετικοί χαρακτήρες και τα σχετικά στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία© και σήμα κατατεθέν™ της Warner Bros.
Entertainment Inc. (s18).
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Αυτό που κάνει τη Ford Mustang να ξεχωρίζει

είναι το τόσο ξεχωριστό, απολαυστικό της σχήμα.

Από το επιθετικό καρχαριοειδές της πρόσωπο, με

το καπό χαμηλού προφίλ, μέχρι τα ανάγλυφα

πίσω φτερά, η όμορφη κλασσική μορφή της

προκαλεί έντονα συναισθήματα.

Ξεχωριστή

Mustang EcoBoost Fastback με μεταλλικό χρώμα

αμαξώματος Lucid Red με σκούρα διαφανή επίστρωση

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 19"

5 ακτίνων σε σχήμα V με φινίρισμα μαύρο γυαλιστερό /

μεταλλικό στην επιφάνεια.

Αεροδυναμική

Η Mustang είναι το πρώτο Ford εφοδιασμένο με

αεροπετάσματα εμπρός που οδηγούν τον αέρα μέσα

από τους εμπρός τροχούς. Στο πίσω μέρος, το επικλινές

αμάξωμα κατευθύνει τον αέρα ομαλά πίσω από το

αυτοκίνητο, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την

οπισθέλκουσα.
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Εμπνευσμένη σχεδίαση

Με ένα πιλοτήριο αεροπορικού τύπου, πραγματικά

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.

01 Οι κεντρικοί αεραγωγοί είναι τοποθετημένοι στο ύψος

του προσώπου και αντανακλούν την κληρονομιά της

ξεχωριστής σχεδίασης της Mustang παρέχοντας αέρα

με ιδανικό και αποδοτικό τρόπο.

02 Το σπορ τιμόνι 3 ακτίνων με το έμβλημα του αλόγου

εφαρμόζει απόλυτα σωστά στα χέρια σας και προσφέρει

μια μοναδική αίσθηση στην οδήγηση.

Ανάγλυφη

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019
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Σίγουρα Mustang

Από τα συμμετρικά, πανομοιότυπα μέτωπα του ταμπλό έως

τα τυπικά χειριστήρια στο τιμόνι και τον σπορ μοχλό

ταχυτήτων που εφαρμόζει άψογα στο χέρι, το εσωτερικό δεν

αφήνει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια Mustang.

03 Τα αεροπορικού τύπου χειριστήρια στο τιμόνι

ελέγχουν μια σειρά από λειτουργίες, όπως η επιλογή

ρυθμίσεων οδήγησης που προσφέρει 3 επιλογές, με

συγκεκριμένες ρυθμίσεις κινητήρα, ανάρτησης και

ηλεκτρικής υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS) σε κάθε

επιλογή, ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης που

προτιμάτε.

04 Ο μοχλός του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων είναι

τοποθετημένος σε ιδανική θέση, με κοντές σχέσεις,

κάνοντας την οδήγηση ιδιαίτερα απολαυστική.
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Η εμφάνισή της μπορεί να φαίνεται νεανική,

αλλά η ψυχή της είναι καθαρά Mustang. Είναι η

ψυχή ενός κλασικού σπορ fastback. Έντονες

πλευρικές γραμμές με φαρδιά φτερά,

διογκωμένα πλαϊνά και καμπυλωμένη οροφή

συνδυάζονται δημιουργώντας μια ισχυρή,

στιβαρή εμφάνιση.  Η Ford Mustang αλλάζει τον

τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Είναι μια

παρουσία που απλά δεν μπορεί να αγνοήσει

κανείς.

Σαγηνεύει
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Αυθεντική
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Mustang GT Convertible με χαρακτηριστικό premium χρώμα αμαξώματος Twister Orange

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες από σφυρήλατο αλουμίνιο 19" 5x2 ακτίνων σε χρώμα Luster

Nickel (προαιρετική επιλογή στα μοντέλα GT και στα προαιρετικά πακέτα Custom Upgrade Pack 3

και 4).

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019
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Ελεύθερη
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.
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Αξέχαστη
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Τώρα μπορείτε να αισθάνεστε πιο σίγουροι από ποτέ πίσω από το

τιμόνι της Ford Mustang. Εκτός από το πανίσχυρο σύστημα

πέδησης – με σιαγώνες φρένων Brembo έξι εμβόλων εμπρός στα

μοντέλα GT – η Mustang διαθέτει μια διευρυμένη σειρά από

συστήματα ασφαλείας και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης

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).

Προειδοποίηση απόστασης

Το σύστημα Distance Alert εμφανίζει την απόσταση από το

προπορευόμενο όχημα και μπορεί να σας ειδοποιήσει αν

πλησιάσετε υπερβολικά (βασικός εξοπλισμός).

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Το σύστημα Lane Keeping Alert (LKA) σας ειδοποιεί αν βγείτε

κατά λάθος από τη λωρίδα σας σε δρόμο με πολλές λωρίδες και

το σύστημα Lane Keeping Aid (LKA) μπορεί να σας επαναφέρει με

ασφάλεια στη σωστή λωρίδα (βασικός εξοπλισμός).

Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού

Το σύστημα Driver Alert Control (DAC) παρακολουθεί τη

συμπεριφορά του οδηγού και προειδοποιεί αν εντοπίσει ενδείξεις

κόπωσης (βασικός εξοπλισμός).

Σίγουρη

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019



22

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019

23

Η Ford Mustang ήταν πάντα ένα μοναδικό σπορ

αυτοκίνητο και τώρα η εμπειρία της

αναβαθμίζεται σε άλλα επίπεδα. Το ειδικά

σχεδιασμένο σασί, με πλήρως ανεξάρτητη

ανάρτηση και ενισχυμένη ακαμψία πίσω, έχει

σχεδιαστεί να κάνει το μοντέλο αυτό, την πιο

ευέλικτη Mustang που υπήρξε ποτέ.

Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

Το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης της

Ford Mustang είναι ιδανικό για σπορ αυτοκίνητα

με πίσω κίνηση. Αν ένας τροχός αρχίσει να

ολισθαίνει, η ροπή του κινητήρα μεταβιβάζεται

αυτόματα στον άλλο τροχό. Αυτό βελτιώνει

αισθητά την πρόσφυση και την ευελιξία των

τροχών κατά την επιτάχυνση στην έξοδο από

απότομες στροφές και σε ολισθηρές επιφάνειες

(βασικός εξοπλισμός).

Επιλογή ρυθμίσεων οδήγησης

Η Mustang διαθέτει επίσης ηλεκτρονική

ρύθμιση της ανάρτησης. 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).

Αντιστοίχιση στροφών

Το 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο της Mustang GT

διατίθεται τώρα με rev-matching. Το σύστημα

αυτό έχει σχεδιαστεί να ενισχύει την εμπειρία

της οδήγησης αντιστοιχώντας 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 στο GT με μηχανικό κιβώτιο).

Σύστημα ανάρτησης MagneRide®

Για την απόλυτη οδηγική εμπειρία, η Ford

Mustang διατίθεται με σύστημα ανάρτησης

MagneRide. Το σύστημα παρακολουθεί και

προσαρμόζεται χιλιάδες φορές το

δευτερόλεπτο προσφέροντας εξαιρετικά

επίπεδα ευστάθειας, άνεσης και ελέγχου.

Διαθέτει τέσσερις ρυθμίσεις – για κανονική

οδήγηση, για σπορ οδήγηση, για χωματόδρομο

και για ολισθηρή επιφάνεια – για να μπορείτε να

προσαρμόσετε την οδική συμπεριφορά

ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου και το

στυλ της οδήγησης (προαιρετική επιλογή).

Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας

Σχεδιασμένο να αντισταθμίζει αυτόματα την

υποστροφή και την υπερστροφή, το σύστημα

Elecronic Stability Control (ESC) ανιχνεύει

απότομες αλλαγές στη διεύθυνση, το

φρενάρισμα και τη συμπεριφορά του

αυτοκινήτου, ρυθμίζοντας την ταχύτητα

μεμονωμένων τροχών για να μπορέσει να το

διατηρήσει στην πορεία του (βασικός

εξοπλισμός).

Ευέλικτη
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Με την τεχνολογία αιχμής με την οποία είναι σχεδιασμένος, ο κινητήρας 2,3 λίτρων Ford EcoBoost της

Ford Mustang προσφέρει μια ιδανική ισορροπία δυναμικών επιδόσεων και αβίαστης οικονομίας

καυσίμου. Ένα σύστημα άμεσου ψεκασμού καυσίμου υψηλής δυναμικότητας ελέγχει με ακρίβεια την

έγχυση καυσίμου, ενώ ένα σύστημα twin-scroll turbo εξασφαλίζει ισχύ 290 ίππων (213 kW) και άμεση

ανταπόκριση του γκαζιού.

Με υψηλή απόδοση

Twin-scroll turbo

Ο Ford EcoBoost 2,3 λίτρων είναι ο

πρώτος κινητήρας Ford που

χρησιμοποιεί στροβιλοσυμπιεστή

καυσαερίων διπλής διαδρομής (twin-

scroll turbo) χαμηλής αδράνειας. Σε

συνδυασμό με την ενσωματωμένη

πολλαπλή εξαγωγής, η οποία

μεγιστοποιεί την παλμική ενέργεια από

τα καυσαέρια που κινεί τον

στροβιλοσυμπιεστή, το αποτέλεσμα είναι

αυξημένη απόκριση για πιο άμεση

επιτάχυνση κατά την προσπέραση,

μειωμένες εκπομπές και βελτιωμένη

οικονομία.

Κινητήρας βενζίνης Ford EcoBoost 2,3

λίτρων

Με τον ειδικά σχεδιασμένο κινητήρα 2,3 λίτρων

EcoBoost, η Mustang διψά για οδήγηση αλλά

όχι για καύσιμο. Μέλος της οικογένειας του

παγκόσμιου κινητήρα της χρονιάς, αυτός ο

ισχυρός 4-κύλινδρος κινητήρας συνδυάζει

υπερπλήρωση χαμηλής αδράνειας twin-scroll

turbo, άμεσο ψεκασμό υψηλής ακριβείας και

δύο ανεξάρτητους εκκεντροφόρους

μεταβλητού χρονισμού (Ti-VCT) για μειωμένη

κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές,

μεγιστοποιώντας παράλληλα τις δυναμικές

επιδόσεις.

Κινητήρας βενζίνης V8 5,0 λίτρων

Επιδόσεις επικών διαστάσεων προσφέρει ο

πανίσχυρος κινητήρας 5,0 λίτρων V8 της GT, με

αναβαθμισμένη ιπποδύναμη 450 ίππων (331

kW) και εκπληκτική ροπή 529 Nm. Ο

αναβαθμισμένος κινητήρας V8 5,0 λίτρων της

Mustang BULLITT αποδίδει ισχύ 460 ίππους

(338 kW) και ροπή 529 Nm.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, αλλά δεν

μπορούν να αποδώσουν την αίσθηση της

αστείρευτης δύναμης που προσφέρει τόσο

εκπληκτική ευελιξία. Ούτε τον χαρακτηριστικό

βρυχηθμό του κινητήρα που συνοδεύει, ως

μουσική υπόκρουση, κάθε διαδρομή.

Mustang με τη δύναμη του FORD EcoBoost
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Προηγμένη νοημοσύνη

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της Mustang κάνουν κάθε σας

διαδρομή πιο ασφαλή και πιο άνετη. Τα φώτα εδάφους

φωτίζουν το έδαφος όταν ξεκλειδώνετε τις πόρτες ενώ το

αυτορρυθμιζόμενο cruise control (ACC) διατηρεί μια

επιλεγμένη απόσταση από το αυτοκίνητο που έχετε μπροστά

σας.

01 Τα φώτα εδάφους που είναι ενσωματωμένα στους

εξωτερικούς καθρέφτες σχηματίζουν με το φως τους το

σύμβολο της Mustang στο έδαφος όταν ξεκλειδώνετε τις

πόρτες

02 Το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής

ταχύτητας Adaptive Cruise Control (ACC) διατηρεί

την επιθυμητή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Αν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν ότι επιβραδύνει,

επιβραδύνει αυτόματα και το αυτοκίνητό σας. Όταν

ανοίξει ο δρόμος, το αυτοκίνητό σας επιταχύνει και πάλι

στην προεπιλεγμένη ταχύτητα.

Έξυπνη

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019
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Ενισχυμένη απόλαυση

Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της Mustang κάνουν την εμπειρία

σας ακόμα πιο ιδιαίτερη. Το σύστημα υποβοήθησης έναντι

σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών έχει σχεδιαστεί να σας

προειδοποιεί για ενδεχόμενη σύγκρουση με άλλο όχημα ή

πεζό, εμπρός από το αυτοκίνητο, και μπορεί να φρενάρει

αυτόματα αν δεν αντιδράσετε (βασικός εξοπλισμός), ενώ το

πανίσχυρο ηχοσύστημα B&O προσφέρει μια ιδανική

ακουστική εμπειρία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου

(προαιρετική επιλογή).

03 Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης

Pre-Collision Assist (PCA) ελέγχει τον δρόμο εμπρός

από το αυτοκίνητο για πεζούς ή οποιαδήποτε κινούμενα

αντικείμενα, ακόμα και τη νύχτα, και έχει σχεδιαστεί να

σας προειδοποιεί για ενδεχόμενη σύγκρουση. Αν δεν

αντιδράσετε, αρχίζει να φρενάρει αυτόματα για να σας

βοηθήσει να επιβραδύνετε (βασικός εξοπλισμός).

04 Το ηχοσύστημα B&O ταιριάζει απόλυτα στη νέα σας

Mustang. Το χαρακτηριστικό σχέδιο των ηχείων B&O

συνδυάζεται άψογα με το εκπληκτικό στυλ του

αυτοκινήτου, ενώ η κορυφαία απόδοσή τους είναι ειδικά

ρυθμισμένη για το συγκεκριμένο μοντέλο,

προσφέροντας μια εξαιρετική ακουστική εμπειρία, αφού

σας επιτρέπει να ακούτε τη μουσική όπως ακριβώς θα

ήθελε ο δημιουργός της (προαιρετική επιλογή).
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Ford SYNC 3

Το Ford SYNC 3 ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το smartphone και σας

επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα, από το ηχοσύστημα μέχρι τη δορυφορική

πλοήγηση, με παράλληλη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων – όλα από την

κεντρική οθόνη αφής 8" του αυτοκινήτου ή με απλές φωνητικές εντολές

(βασικός εξοπλισμός).

Applink

Το AppLink σας επιτρέπει να ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το SYNC,

όπως ακριβώς θα κάνατε από την οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου.

Ψηφιακός πίνακας οργάνων LCD

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων της Mustang σας επιτρέπει να αποφασίσετε

τι θέλετε να βλέπετε όταν οδηγείτε. Μπορεί να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις

ρυθμίσεις – για κανονική οδήγηση, για σπορ οδήγηση, για χωματόδρομο

– για να εξατομικεύσετε τις πληροφορίες που προβάλλονται, μέχρι και το

χρώμα των οργάνων (βασικός εξοπλισμός).

Mustang MyMode

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις οδήγησης,

συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων της ανάρτησης και του

συστήματος διεύθυνσης.

Άνετη σύνδεση

Για πρώτη φορά μπορείτε να είστε πάντα σε σύνδεση με το Ford σας όπου

και αν βρίσκεστε. Το modem FordPass Connect* σε συνδυασμό με την

εφαρμογή FordPass σας προσφέρουν μια σειρά από νέες δυνατότητες,

σχεδιασμένες να κάνουν κάθε σας διαδρομή ευκολότερη και να σας

κρατούν σε επαφή με το αυτοκίνητό σας.

Σε σύνδεση

*Το FordPass Connect αποτελεί προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η
τεχνολογία διατίθεται σε συγκεκριμένες αγορές από το 2019 και στις άλλες αγορές, όπως και στην Ελληνική αγορά, από το 2020.

**Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια με συνδρομή.

***Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη συνέχεια απαιτείται
συνδρομή 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 του 2019 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.

FordPass Connect

Το FordPass Connect* μπορεί να σας βοηθήσει να γλιτώσετε χρόνο και

κόπο, αλλά και να σας προσφέρει σιγουριά.

■ Το σύστημα Live Traffic** μεταδίδει ενημερωμένες πληροφορίες για την

κυκλοφορία απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3. Το

σύστημα πλοήγησης αναπροσαρμόζει στη συνέχεια την προτεινόμενη

διαδρομή με βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες, ώστε να φτάσετε πιο

εύκολα και έγκαιρα στον προορισμό σας.

■ Με το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi*** έχετε σήμα σύνδεσης στο Internet

έως 4G και μπορείτε να συνδέσετε έως 10 συσκευές, ώστε εσείς και οι

επιβάτες σας να απολαμβάνετε το Internet στο αυτοκίνητο όπως και στο

σπίτι σας.

FordPass

Το FordPass Connect γίνεται ακόμα πιο ισχυρό όταν συνδυάζεται με την

εφαρμογή FordPass στο κινητό σας τηλέφωνο, παρέχοντάς σας πρόσβαση

σε μια σειρά από δυνατότητες.

■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε αν

το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο

■ Παρακολουθείτε τη στάθμη καυσίμου, τα χιλιόμετρα και την πίεση των

ελαστικών από το κινητό σας τηλέφωνο.

■ Εντοπίζετε εύκολα το αυτοκίνητό σας στον χάρτη.

■ Λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας στο

στο κινητό σας τηλέφωνο.
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Lucid Red

Ειδικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με

σκούρα διαφανή επίστρωση*

Race Red

Απλό χρώμα αμαξώματος premium*

Twister Orange

Απλό χρώμα αμαξώματος*

Dark Highland GreenØ

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Grabber Lime

Απλό χρώμα αμαξώματος premium*

*Με πρόσθετο κόστος.
ØΜόνο στη Mustang BULLITT.

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.

Εκφράστε τα πραγματικά σας χρώματα

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019

31

Kona Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Iconic Silver

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Shadow Black

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic 

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Oxford White

Απλό χρώμα αμαξώματος

Velocity Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Σημείωση: Για τη διαθεσιμότητα των προαιρετικών επιλογών λωρίδων οροφής
και οροφής σε διαφορετικό χρώμα μαύρο, παρακαλούμε δείτε τη σελίδα 42 και
τις προδιαγραφές στον ψηφιακό κατάλογο.

Σημείωση: Το Ford Mustang καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής
προστασίας για 12 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα
με όρους και προϋποθέσεις.

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019



32

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/

Silver Scrim σε Ebony. Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα

Salerno σε Ebony.

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.

Το εσωτερικό της Mustang αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα της τέχνης και του design της Ford. Επιλέξτε

από μια γκάμα επενδύσεων που περιλαμβάνει πολυτελές δέρμα σε μια γκάμα ελκυστικών χρωμάτων με

έγχρωμη ραφή.

Πακέτα αναβάθμισης

Κάθε προαιρετικό πακέτο Mustang Custom Upgrade Pack περιλαμβάνει γείσο ταμπλό, εσωτερική

πλευρά θυρών, κεντρικό υποβραχιόνιο και κεντρική κονσόλα με πολυτελή επένδυση απαλής υφής.

Επιπλέον, κάθε πακέτο περιλαμβάνει αναβαθμισμένο πλαίσιο πίνακα οργάνων και πολυτελή ταπέτα

δαπέδου (προαιρετική επιλογή).

Πάρτε θέση

Σημείωση  Τα καθίσματα Recaro δεν διατίθενται σε θερμαινόμενη/κλιματιζόμενη έκδοση.
1)Ανατρέξτε στον ψηφιακό κατάλογο για τις προδιαγραφές των πακέτων Custom Upgrade Pack 2-4. Δείτε τη σελίδα 42 για περισσότερες λεπτομέρειες.
2)Ανατρέξτε στον ψηφιακό κατάλογο για τις προδιαγραφές του πακέτου Carbon Fibre Trim Pack. Δείτε τη σελίδα 42 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επενδύσεις καθισμάτων με δέρμα Salerno

Καθίσματα Alcantara 

(Carbon Fibre Trim Pack)2)
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Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Luxury

Grain Blue Crust Bent-bar Registered σε Ebony/

μικροδιάτρητο δέρμα Luxury Grain Blue Crust σε Ebony.

Πλαϊνά καθισμάτων: Βινύλιο Luxury Grain σε Ebony με

ραφή Grabber Blue.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Luxury

Grain Bent-bar Registered σε Showstopper Red. Πλαϊνά

καθισμάτων: Βινύλιο Luxury Grain σε Showstopper Red.

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/

δέρμα Salerno σε Ebony με ραφή Metal Grey. Πλαϊνά

καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/δέρμα

Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Μικροδιάτρητο δέρμα Luxury

Grain Bent-bar Registered σε Ebony/μικροδιάτρητο δέρμα

Luxury Grain σε Ebony1). Πλαϊνά καθισμάτων: Βινύλιο

Luxury Grain σε Ebony με ραφή Metal Grey.

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο

Blue Crust/δέρμα Salerno σε Ebony με ραφή Grabber Blue.

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο Blue

Crust/δέρμα Salerno σε Ebony.

Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/

δέρμα Salerno σε Showstopper Red. Πλαϊνά καθισμάτων:

Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/δέρμα Salerno σε

Showstopper Red.

Επενδύσεις καθισμάτων από πολυτελές δέρμα Luxury Grain (Custom Upgrade Pack 2-4)1)

Σπορ καθίσματα Recaro
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Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/

δέρμα Salerno σε BULLITT Green. Πλαϊνά καθισμάτων:

Δέρμα Salerno μικροδιάτρητο/δέρμα Salerno σε BULLITT

Green.

Επιφάνεια καθισμάτων: Register Enhanced

μικροδιάτρητο με Gradation Plow Through σε Ebony.

Πλαϊνά καθισμάτων: Βινύλιο Luxury Grain σε Ebony με

ραφή BULLITT Green.

Η αποκλειστική σχεδίαση του εσωτερικού της Mustang BULLITT συνδυάζεται απόλυτα με την

ασυμβίβαστη σπορ οδηγική εμπειρία. Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται μοναδική πράσινη

εμφανής ραφή, θερμαινόμενο δερμάτινο τιμόνι με το λογότυπο BULLITT, επένδυση ταμπλό Spindrift,

καλύμματα μαρσπιέ BULLITT και ο χαρακτηριστικός μοχλός ταχυτήτων με την εμβληματική λευκή λαβή.

Εσωτερικό BULLITT

Σημείωση: Τα καθίσματα Recaro δεν διατίθενται σε θερμαινόμενη/
κλιματιζόμενη έκδοση.

BULLITT (δεξιά)

Το εσωτερικό της Mustang BULLITT ξεχωρίζει από

κάθε άλλη Mustang. Συνδυάζοντας τα

σχεδιαστικά στοιχεία της αυθεντικής Mustang του

1968 με την προηγμένη τεχνολογία του 21ου,

πρόκειται για μια πραγματικά επιβλητική καμπίνα.

BULLITT BULLITT Recaro
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Διαθέσιμα χρώματα και επενδύσεις

Πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές (δεν

περιλαμβάνονται στο έντυπο προσπέκτους)

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR ή να δείτε τον

ψηφιακό κατάλογο ή τον διαδραστικό κατάλογο στην

ιστοσελίδα μας www.ford.gr.

www
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*Με έγχρωμη διαφανή τελική επίστρωση.

Διατίθεται

Προαιρετική επιλογή, με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Διαθέσιμα χρώματα και επενδύσεις
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Ζάντες ελαφρού κράματος 19" x 9" (εμπρός) και 19" x

9,5" (πίσω) 5 ακτίνων 'BULLITT' με γυαλιστερό μαύρο

φινίρισμα

Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω

(βασικός εξοπλισμός στο BULLITT)

Ζάντες ελαφρού κράματος 19" x 9" (εμπρός) και 19" x

9,5" (πίσω) 5 ακτίνων σε σχήμα V με γυαλιστερό

μαύρο φινίρισμα

Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω

(βασικός εξοπλισμός στο Mustang55, όχι στην Ελληνική

αγορά)

Ζάντες ελαφρού κράματος 19" x 9" (εμπρός) και 19" x

9,5" (πίσω) 10 ακτίνων σε σχήμα Υ με γυαλιστερό

μαύρο φινίρισμα

Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω

(βασικός εξοπλισμός στα GT)

Σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 19" x 9" (εμπρός) και

19" x 9,5" (πίσω) 5x2-ακτίνων σε χρώμα Luster Nickel

Με ελαστικά 255/40 εμπρός και 275/40 πίσω

(προαιρετική επιλογή στα μοντέλα GT και στα προαιρετικά

πακέτα Custom Upgrade Pack 3 και 4)

Ζάντες ελαφρού κράματος 19" x 9" 5 ακτίνων σε

σχήμα V με φινίρισμα γυαλιστερό μαύρο/φρεζαριστό

μεταλλικό στην επιφάνεια

Με ελαστικά 255/40 εμπρός και πίσω

(βασικός εξοπλισμός στα EcoBoost)

Απόλυτα Mustang

Συμπληρώστε το εκπληκτικό στυλ της νέας σας

Mustang με μια επιλογή από υπέροχα

σχεδιασμένες ζάντες ελαφρού κράματος.

Προσφέροντας έναν ιδανικό συνδυασμό αντοχής

και μειωμένου βάρους, δεν έχουν μόνο θαυμάσια

εμφάνιση, αλλά συμβάλλουν και στη μείωση του

μη αναρτημένου βάρους για βελτιωμένη οδήγηση

και συμπεριφορά.

Ζάντες ελαφρού
κράματος
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Πίσω σπόιλερ
Συμπληρώστε το σπορ περίγραμμα

του αυτοκινήτου σας με πίσω

σπόιλερ, σχεδιασμένο και

κατασκευασμένο να ταιριάζει ιδανικά

στη Mustang σας (αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου από
μοκέτα
Ταπέτα δαπέδου με το λογότυπο του

αλόγου, κατασκευασμένα ακριβώς

στα μέτρα του αυτοκινήτου, για

προστασία από λάσπες και χώματα.

Το ταπέτο του οδηγού στερεώνεται

με ασφάλεια, απευθείας στο δάπεδο

του αυτοκινήτου, ώστε να μη

μετακινείται και εμπλέκεται στα

πεντάλ (αξεσουάρ).

Ανυψωτικός
μηχανισμός καπό
Το έμβολο ανύψωσης του καπό

σηκώνει και κρατά ανοιχτό το καπό

του κινητήρα με ασφάλεια.

Κατασκευασμένο από ελαφρύ

χάλυβα και αλουμίνιο (αξεσουάρ)

Προστατευτικό
κάλυμμα
Καλύμματα ολόκληρου του

αυτοκινήτου για Fastback και

Convertible που προστατεύουν από

τα στοιχεία της φύσης, για εξωτερική

και εσωτερική χρήση. Με το

λογότυπο του αλόγου εμπρός και το

όνομα Mustang πίσω (αξεσουάρ).

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.fordaccessories.gr

και www.fordlifestylecollection.com

Προσαρμογή στις ανάγκες σας
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Αλεξηνέμιο
Με το χαρακτηριστικό λογότυπο του

αλόγου, μειώνει τον θόρυβο και τον

στροβιλισμό του αέρα σε όλες τις

ταχύτητες, για πιο απολαυστική

οδήγηση (αξεσουάρ για Mustang

Convertible).

Δάπεδο χώρου
αποσκευών με
υπερυψωμένο χείλος
Ανθεκτικό δάπεδο με υπερυψωμένο

περιμετρικό χείλος, σχεδιασμένο να

διατηρεί τον χώρο αποσκευών

καθαρό και τακτοποιημένο, ιδανικό

για τη μεταφορά υγρών ή ρυπαρών

φορτίων (αξεσουάρ).

ΕΛΕΥΘΕΡΑ,

ΧΩΡΙΣ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
Αξεσουάρ σχεδιασμένα, μελετημένα και

κατασκευασμένα για τη Mustang.

Εξατομικεύστε το Ford σας σχεδόν από κάθε

άποψη με την εκτεταμένη γκάμα αποκλειστικών

αξεσουάρ Ford Performance. Από λαβές μοχλού

ταχυτήτων και αγωνιστικές λωρίδες, μέχρι ζάντες

ελαφρού κράματος και σπορ εξατμίσεις.

Σχεδιασμένα, μελετημένα και κατασκευασμένα χωρίς

συμβιβασμούς, τα προϊόντα αυτά φέρουν τη σφραγίδα

Ford Performance.

Κιτ ανάρτησης coilover. Εμπρός αμορτισέρ από

ανοξείδωτο χάλυβα με ελατήρια βαμμένα με

ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα Ford Performance Blue.

Κιτ πλήρως προ-συναρμολογημένο και προσαρμοσμένο

(αξεσουάρ).

Κιτ μοχλού ταχυτήτων με κοντές σχέσεις. Μειώνει τη

διαδρομή του μοχλού κατά 19% περίπου σε σχέση με τον

στάνταρ μοχλό (αξεσουάρ)
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Κινητήρες

Μετρήστε τις επιδόσεις σας

Όποιον κινητήρα και αν προτιμήσετε, δεν

υπάρχουν λανθασμένες επιλογές με τη Ford

Mustang. Τα μοντέλα Ford EcoBoost προσφέρουν

έναν συνδυασμό απόδοσης και οικονομίας. Ενώ

για ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, ο κινητήρας V8

υψηλών στροφών της Ford Mustang GT αποδίδει

450 ίπους (331 kW) με ροπή 529 Nm.
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Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές

øΤα 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) 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 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.  Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#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. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στον κοτσαδόρο είναι 50 kg για όλα τα μοντέλα.
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Κινητήρας V8 5,0 λίτρων

Ο καταξιωμένος κινητήρας 5,0 λίτρων V8 είναι ο ιδανικός

κινητήρας για τη Ford Mustang. Αναβαθμισμένο σύστημα

βαλβίδων και κυλινδροκεφαλών επιτρέπουν στον

κινητήρα να αναπτύσσει ισχύ 450 ίππων (331 kW) και

ροπή 529 Nm. Η Mustang BULLITT διαθέτει

αναβαθμισμένο κινητήρα V8 5,0 λίτρων που αποδίδει

ισχύ τουλάχιστον 460 ίππους (338 kW) και ροπή 529

Nm.

Εξάτμιση υψηλής απόδοσης με βαλβίδα ασφαλείας

Η Mustang έχει τόσες δυνατότητες προσαρμογής που

ακόμα και ο ήχος του κινητήρα της μπορεί να ρυθμιστεί.

Ένα ενεργό σύστημα εξάτμισης επιτρέπει την αλλαγή του

τόνου και της έντασης του ήχου της εξάτμισης με το

πάτημα ενός κουμπιού (βασικός εξοπλισμός μόνο στο GT,

προαιρετική επιλογή στο EcoBoost).

Ισχύς

Κινητήρας 2,3 λίτρων Ford EcoBoost

Ειδικά διαμορφωμένος για τη Ford Mustang, ο κινητήρας

2,3 λίτρων Ford EcoBoost συνδυάζει τις επιδόσεις που θα

περιμένατε και κορυφαία οικονομία καυσίμου. Ο

στροβιλοσυμπιεστής με την τεχνολογία overboost της

Ford, για μεταβατική υπερενίσχυση της ροπής, ειδικά

ρυθμισμένη για τη Mustang, αυξάνουν τη ροπή για

επιτάχυνση ακόμα και με πολύ ανοικτό το γκάζι.

*Επίσημες τιμές NEDC Ford Mustang Fastback με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
σε μικτό κύκλο οδήγησης. **Επίσημες τιμές NEDC Ford Mustang Fastback με
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε μικτό κύκλο οδήγησης.

290
ίπποι

Ροπή

450
Nm

CO
2

204
g/km*

Καύσιμο

9,0
l/100 km*

Εκπομπές CO
2
 Ford Mustang BULLITT με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 277 g/km

σε μικτό κύκλο οδήγησης.

Κατανάλωση καυσίμου Ford Mustang BULLITT με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
12,41 λίτρα/100 km σε μικτό κύκλο οδήγησης.

Ισχύς

450
ίπποι

Ροπή

529
Nm

CO
2

268
g/km**

Καύσιμο

11,8
l/100 km**
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Χώρος αποσκευών

Fastback

Διαστάσεις

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

Χώρος αποσκευών

Convertible

Απολαύστε τη Mustang με κάθε
δυναμική λεπτομέρεια.
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4545

4.789 mm

4.789 mm

2.081 mm

2.081 mm

1.957 mm

1.957 mm

1.
3

8
2

 m
m

1.
3

9
6

 m
m

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019



01

02

Ο δικός σας κόσμος

Με έξυπνα χαρακτηριστικά και πρωτοποριακές τεχνολογίες, η Ford Mustang

σας επιτρέπει να επικοινωνείτε και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Από το

πρωτοποριακό σύστημα πληροφόρησης, ήχου και επικοινωνίας Ford SYNC

3 έως την κάμερα οπισθοπορείας, κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί να κάνει την

οδήγηση πιο εύκολη και πιο άνετη.

01 Η κάμερα οπισθοπορείας εμφανίζει αυτόματα την εικόνα πίσω από το

αυτοκίνητο στην έγχρωμη οθόνη αφής TFT 8" όταν επιλεγεί η όπισθεν,

για να σας βοηθήσει όταν μπαίνετε ή βγαίνετε σε χώρους με

περιορισμένη ορατότητα.

02 Το Live Traffic* παρέχει τακτικές πληροφορίες για την κυκλοφορία

απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3. Το σύστημα

αναπροσαρμόζει, στη συνέχεια, τη διαδρομή που σας προτείνει,

ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας, για να σας βοηθήσει να

φτάσετε έγκαιρα και χαλαρά στον προορισμό σας.

03 Το σύστημα Ford SYNC 3 σας επιτρέπει να ελέγχετε το τηλέφωνο, το

σύστημα πλοήγησης, τις υποδοχές ήχου και multimedia, καθώς και τον

κλιματισμό, χρησιμοποιώντας απλές φωνητικές εντολές ή μέσω της

κεντρικής οθόνης αφής.

Άνεση και επικοινωνία

*Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και
σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.

Παρακαλούμε σημειώστε: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android
5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. 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, παρακαλούμε να δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες
πληροφορίες.
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Εσωτερικά χαρακτηριστικά

Το φιλόξενο εσωτερικό της Ford Mustang διαθέτει δερμάτινα εμπρός

καθίσματα, θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με 6

ρυθμίσεις και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης στο κάθισμα του

οδηγού, ώστε να μπορείτε να βρείτε την ιδανική θέση οδήγησης. Τα

καλύμματα μαρσπιέ στις εμπρός πόρτες έχουν φωτιζόμενο το σήμα και το

λογότυπο της Mustang.

Εξερευνήστε τον χώρο σας

Θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα εμπρός

καθίσματα με δερμάτινη επένδυση,

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με 6 ρυθμίσεις. Το

κάθισμα του οδηγού περιλαμβάνει, επίσης,

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης

(βασικός εξοπλισμός).
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Για να την κάνετε πιο δική σας

Ανεξάρτητα ποιο μοντέλο της Ford Mustang προτιμάτε, μπορείτε

να είστε σίγουροι για το απαράμιλλο στυλ και τις υψηλές επιδόσεις

της. Τώρα, μπορείτε να εξοπλίσετε τη νέα σας Ford Mustang με ό,τι

έχει μεγαλύτερη σημασία για σας. Από τη εξωτερική εμφάνιση και

το εσωτερικό έως την αναβάθμιση επιδόσεων, η επιλογή είναι δική

σας.

Η αεροτομή στο χρώμα του αμαξώματος, για παράδειγμα,

προσθέτει μια όμορφη τελική πινελιά, ενισχύοντας παράλληλα τη

δυναμική του αυτοκινήτου (προαιρετική επιλογή).

Στυλ

Mustang GT Fastback σε μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Iconic Silver

(προαιρετική επιλογή) με ζάντες ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων σε σχήμα

Y με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα (βασικός εξοπλισμός) και αεροτομή πίσω

(προαιρετική επιλογή).
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Αγωνιστικές λωρίδες

Προσθέστε στη νέα σας Ford Mustang τις δικές της

αγωνιστικές λωρίδες πάνω από το αμάξωμα που κάνουν την

εμφάνισή της ακόμα πιο δυναμική.

01 Μία λωρίδα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα (προαιρετική

επιλογή).

02 Δύο αγωνιστικές λωρίδες herpa print+ 3M διαθέσιμες

σε μαύρο γυαλιστερό και μαύρο ματ χρώμα για τη

Mustang Convertible (αξεσουάρ) (εμφανίζεται εδώ με

προαιρετικές ζάντες και αλεξηνέμιο, επίσης αξεσουάρ).

03 Δύο αγωνιστικές λωρίδες herpa print+ 3M διαθέσιμες

σε μαύρο γυαλιστερό και μαύρο ματ χρώμα για τη

Mustang Fastback (αξεσουάρ).

Αφήστε το σημάδι σας

+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή. Δείτε το οπισθόφυλλο για λεπτομέρειες.
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Βάλτε τη δική σας πινελιά

Απολαύστε την ελευθερία της οδήγησης στον ανοικτό αέρα

με τη Mustang Convertible. Απασφαλίστε, πατήστε το κουμπί

και η ηλεκτρικά ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή ανασύρεται

γρήγορα και αθόρυβα. Ή βάλτε τη δική σας πινελιά στη

Mustang Fastback επιλέγοντας μαύρη οροφή για χρωματική

αντίθεση που θα προσελκύσει τα βλέμματα.

01 Τα χειριστήρια της ηλεκτρικά ανοιγόμενης οροφής

έχουν απλό σχήμα και επιτρέπουν εύκολο άνοιγμα και

ασφάλιση της οροφής.

02 Η εύκαμπτη οροφή από ύφασμα με πολυεπίπεδη

μόνωση ασφαλίζει σταθερά και προσφέρει ένα αθόρυβο

εσωτερικό όταν είναι κλειστή. Η οροφή μπορεί να ανοίξει

με το αυτοκίνητο σε κίνηση. Ανασύρεται πλήρως σε

λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.

03 Μαύρη οροφή σε χρωματική αντίθεση που κάνει τη

Mustang Fastback να ξεχωρίζει (προαιρετική επιλογή).

Κορυφαία επιλογή

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019
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Σιγουριά που τη νιώθετε

H Ford Mustang παρέχεται με μια ολοκληρωμένη σειρά

τεχνολογιών ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού.

Το Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με

ανίχνευση πεζών έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί πόσο

κοντά είστε με άλλα οχήματα και πεζούς και μπορεί να σας

ειδοποιεί για μια πιθανή σύγκρουση. Οι τεχνολογίες Adaptive

Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα

σταθερής ταχύτητας και Ειδοποίησης απόστασης έχουν

σχεδιαστεί για να σας βοηθούν να διατηρείτε την κατάλληλη

απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Το Lane-Keeping Alert (LKA) – Προειδοποίηση εκτροπής

από τη λωρίδα, μπορεί να σας προειδοποιεί αν ξεφεύγετε

κατά λάθος από τη λωρίδα σας, ενώ το Lane-Keeping Aid

(LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, μπορεί να

εφαρμόσει ροπή στο τιμόνι ώστε να οδηγήσει το όχημα πίσω

στη λωρίδα.

Επιπλέον, η Ford Mustang είναι εξοπλισμένη με σημεία

προσάρτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX στα πίσω

καθίσματα, αερόσακους στις θέσεις του οδηγού και του

συνοδηγού, αερόσακο γονάτων για τον οδηγό και ένα ενεργό

ντουλάπι ταμπλό με ενσωματωμένο αερόσακο.

Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν

■ Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με

ανίχνευση πεζών

■ Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο

σύστημα σταθερής ταχύτητας

■ Ειδοποίηση απόστασης

Σιγουριά

◊Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού
παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο
με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση
για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

■ Lane Keeping Alert (LKA) – Προειδοποίηση εκτροπής από

τη λωρίδα

■ Lane Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης

λωρίδας

■ Σημεία προσάρτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX (στα

πίσω καθίσματα μόνο)

■ Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού◊, συμπεριλαμβανομένων

πλαϊνών (κοιλιακών και θώρακα – μόνο στο Fastback),

αερόσακος γονάτων για τον οδηγό και ένα ενεργό ντουλάπι

ταμπλό με ενσωματωμένο αερόσακο.
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Απολαύστε περισσότερο την

οδήγηση

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,

μπορείτε να προσαρμόσετε την οδηγική σας εμπειρία όπως

δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ.

01 Πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση Η Ford Mustang

διαθέτει 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).

02 Το Track Apps εμφανίζει χρήσιμες και ψυχαγωγικές

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη LCD που

είναι ενσωματωμένη στο ταμπλό, για να απολαμβάνετε

τη Mustang σας με τον καλύτερο τρόπο (βασικός

εξοπλισμός).

Οδηγική εμπειρία

Το μοντέλο που απεικονίζεται αριστερά είναι Ford Mustang GT σε

επίδειξη της λειτουργίας Line Lock (μόνο με χρήση Track Apps).
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����� ���������� � � � � �

���� ����� ���������� �

�������� ����� ����������

�������� ����� ���������� ����� � ���������� �

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Εξωτερική εμφάνιση και στυλ
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 ��� ��������

	��������
 ��������
 ���������
 � ����

���������
 ��������
 ��������������
� �� ��������� ����


������ ������������


��
��� �������� ������� �������
 ��������


	�
��� ������� � ������� ������� ��������
������ �� �������� �������� ������ � �

�������� ��
��� ������� ���� �	��������������� ������� �������
 ��������
���� ����� ������� ����������
 ��� ������� ��������
 ���������
 ������������� ������

���� ����� ������ ���� � �������� ��������
 ���� ��������

	��� ������� ��� �	��� ����� �������  ��������
 ���� �


��������
 	�����
� � � � � �

�������
 	�� ��� ������������ ���� �����
� ���������� �� �������� ������ ������
 �����
 �������� ��� �������� ������� ����
  ����


�������
 ������
 	�� � �����


���� ���� 	��

�������� � � � � �

	��������� ���� ��������

��������� ��� �	��������������� �������� �� ��������� ���������� ���������

������ �� �������� � � � � �

������
 ������� � �	��

���� �����
������������ ������ ����� � ������� �������������
 ��
 �����
 ��� ����������

Οδήγηση
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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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��������� ������ � ���� ��������� ��� ������� ��
��	� ��� �������

��������� ������ ������� �� ����� �

��������� ������ ��������� ����������� ��������� ������ ��� ��������� �� � ����������������������� ���������� ���� ����������� ���� ��� ������ �����
���� ����������

��������� ������ � ������� ������ ����������� ����������� �� � ����������������������� ���������� ���� ��� ������ ����� ��������� ������� �

��������� ������ � ������� ��������� ����������� ����������� �� � ����������������������� ���� ��� ������ ����� ��������� ������� �

��������� ������ � ������������ �� ������� ��� �������������� ������ ��
�	������� ����� ���� ��������� ������� � � � �

������ ��� ����������� � � � � �

�	�������� ��������� � ��� ����� ��� ���	��������������� �������������������������� ��� ���������������� ������������ ���� ������� ��� ��
�� ��� �����
��� ���

�����������
��� � ��������� �� ������
��  ���
�

�������� ������� ����	�� ���� ��������

�� 
 ����� �����
��� � ������������� �������� �� ����� ��� �� �����
��  ������� ���� �������
� �

�� 
 ����� �����
��� � �����
� ��������� ������� � � �

�� 
 ����� �����
��� � �������� ������������������ �� ����� ����� ���	 ����� �

�� 
 ����������� �� ��������� ��������

���� ������� � ������� ������� ����� ����� �� ������ ������
����������� ��� �����
�� ���� �����

�������� ��������� �������� ������ �� ����������� ���������������

�������� ��������� ���� ����������������� ���� �� ��
���� � � �

������ � ����������������������� �� �� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� �

������ � ����������������������� �� �� ������� ������� ��� ������ ��� ��������� � � �

Άνεση και ευκολία
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������� ������������� ������ ������������� ���� � � � �

���� 
��	 ���� � ������� ����������� 
	��� ���� ����������

�	��	 � ����������������� ������� �� ����������� ��������� ��� ����������� ������� �� �� ������ ��� 
�������������������������������� �� ����� ����

����������� ������ � � � � �

������������� ���� ���������������� ��	������� ����������� ������� ���������� ������������� ��������� ������� �
�������� ������	 �� �� �
��� �������
�������������� ��������� �
� �� ��������� ������

�

������������� ���� � ��������������� ��	������� ����������� ������� ���������� ������������� ��������� ������� 
�	��	���� ������� ���	 ��� ���	 ��� ��
������ ��������� ������ ������ �������� �  ��� �����	� ��� �������� ��������� �� �������� ������ ������ ��� ������� ������� ���	�������� �
�������� ���

���	 �� �� �
��� ������� �������������� ��������� �
� �� ��������� ������
�

������������� ���� � ��������������� ��	������� ����������� ������� ���������� ������������� ��������� ������� ������ ������ �������� �  ��� �����	� ���
�������� ��������� �� �������� ������ ������ ��� ������� ������� ���	�������� �
�������� ������	 �� �� �
��� ������� �������������� ��������� �
� �� ���������

������
�

������ ����� ���� ��������� ��
��� ��
����	� �� �������� ������������	�� ������������ ������������	� ��� ��	������� �������� ��������	� ��� �����
��������� ��� ������������ ��� ����� ��������� ���� ������

�

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία
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�������� � � � � �

��������� ���������� ���������� � ��������� �
���	 ��� ����
���	◆��� �������� ��������� �
���	 ��� ����
���	��� ��������� ������� ��� �
���	��� �����
�������� �� ������ �	����� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ���� ���������

�

��������� ���������� ���������� � ��������� �
���	 ��� ����
���	◆��� ��������� ������� ��� �
���	��� ����� �������� �� ������ �	����� ��������� ���
��������� ��� ��������� ��� ����������� ���� �����������

� � �

���
���� ���
���	 ���������� �
	��� ����� ���� ���������� ������ ��� ���� �����������

������������ ��������� � � � � �

������������������� �	����� ���������	 �� �������� ��� ��������

������
�� ������ ��� ���������

�������� �	����� ��������	 ���
�������
������
������ �� �����������

����������� �	����� ���������	 �� ��������� ����� ��� ��������� ������
����
�����

����� � � � � �

���� �������� ����������� ����� ���� ������ �� ����	������ 
������ ��� 
������� � ������ � �

����� �������� �� ����	������ 
������ ��� 
������� � ������ ������ � �

��������� 
������ ������� ��
�� ����������� �	����� ������������ �� ���������� �������� ��
���� ��� ���� �	����� ������ ��������� �� �	����� ��� �������
��� �������� ��� �������� ��� ������ ���
���

�������� ����� ����� ������ ���������� ��� ������ ��� ������� ������������

Ασφάλεια και προστασία

 1)Εξοπλισμός ασφαλείας
◊Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα 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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������ ������� ��� ������ ����������� ���������� �� ������������� ����

������ ������� ��� ������ ������ �

�������� 
��	� � ��� ������� �� ����������� ������� ��� ��� ����������� ��	����� �

�������� 
��	� � ��

	�� ��� ��������� ������� �� ����	�� �������� 
����� ����� ��� ��� ����������� ��	����� � � �

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Χρήση
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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

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019

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
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Επόμενα βήματα

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

Mustang. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

Συνθέστε τη νέα σας Ford Mustang ακριβώς με τις προδιαγραφές που

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

test drive συνθέστε

χρηματοδότηση ιδιοκτησία

FordPass

επικοινωνία
Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μια

απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν

επιλέξετε κάποια τράπεζα, 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 αναταποκρίνονται στις

δικές σας ανάγκες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες

πληροφορίες:

https://www.ford.gr/finance/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.

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.

Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί Δευτέρα

– Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00, 

πλην επίσημων αργιών.

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 πλοήγησης του Ford SYNC 3

(κατόπιν διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

MUST_2020MY_V2_#SF_GRC_GR_12:49_02.12.2019

Εγγύηση

�
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�

� �

�� ������ ������������ �������������������� �����������

�� � �� ������ ����������� �
��� 	������ ���� ���������� ���� ������ ���������������� �������� ��� ��� ������������

��� ����������������� ���������� ������� ����
��	������� ���������� ��� �� ������ ������� 	���� �� ����������

��������� ��������� �������� ���� ������� ��� �� ����������� ������������ ����������� ���������� ��� 
���� ��� �����

����������� ������������� ���������� ��
� ��� 	� ������

Βασική κάλυψη

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις

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
‘Εμπορο 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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www.ford.gr
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