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Twój Ford MUSTANG Mustang Rekomendowana cena detaliczna od 199 010 PLN *

https://www.ford.pl/
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Wybrana specyfikacja
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Wersja Mustang

Rodzaj nadwozia Fastback

Silnik i skrzynia biegów 2.3 EcoBoost 290 KM M6

Emisja CO 282  g/km Cykl miejski 

Emisja CO 159  g/km Cykl pozamiejski 

Emisja CO 202.0  g/km Cykl mieszany (WLTP) 

Zużycie paliwa 8.9  L/100 km Cykl mieszany (WLTP) 

Kolor Oxford White

Tapicerka Skórzana Salerno Ebony

Cena całkowita

Cena bazowa

Cena całkowita 
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KOD KONFIGURACJI: e8BN
Wklej www.ford.pl/s/e8BN w adresie przeglądarki aby wrócić do konfiguracji.

199 010 PLN

* 199 010 PLN
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MUSTANG Mustang
Wyposażenie standardowe

Wnętrze

Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+, Ford SYNC 3 i 8" kolorowym wyświetlaczem dotykowym

12" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia

Line lock - system elektronicznej blokady przednich hamulców (niezależnie od tylnych)

Tempomat adaptacyjny Adaptive Cruise Control

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

FordPass Connect z modemem GSM

Drive mode - system wyboru trybu jazdy

ISOFIX z top-tether

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym

Pre-Collision Assist

Nadwozie

19" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny

Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Reflektory w technologii LED, z funkcją samopoziomowania

Światła przeciwmgielne
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Elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi (tylko wersja Convertible)

Sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże z projekcją logo 'Mustang'

Tylny zderzak z dyfuzorem

Aktywny układ wydechowy z możliwością wyboru trybu pracy

Dach materiałowy składany elektrycznie (tylko wersja Convertible)

Lusterka boczne z obudowami lakierowanymi w kolorze Magnetic Grey

Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze czarnym

Ważne informacje

Zdjęcia i informacje wyświetlane w tej witrynie internetowej mogą nie odzwierciedlać najnowszych specyfikacji technicznych, kolory mogą się różnić,
opcje i / lub akcesoria mogą być prezentowane za dodatkową opłatą, a lokalizacje i używane pojazdy mogą być poza granicami Polski.

[*] Przedstawione ceny są rekomendowanymi cenami brutto (z VAT). Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego.

[1] Przedstawione ceny są rekomendowanymi, promocyjnymi cenami brutto (z VAT) i zawierają rabat Ford Polska i/lub rabat Autoryzowanego

Dealera Forda.

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

[**] Wartości zużycia paliwa oraz emisja CO  zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany.

[2] Wartości zużycia paliwa i emisji CO  zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań

pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych

producentów.
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Europejskie przepisy i dostępne przepisy WLTP nie uwzględniają obecnie tematu konwersji pojazdów. Obecnie nie ma zgodnej z prawem, a
jednocześnie ekonomicznie racjonalnej procedury, pozwalającej na modyfikacje przed pierwszą rejestracją samochodu. W związku z tym wszelkie
modyfikacje samochodu należy wykonać po rejestracji samochodu.

Ceny, parametry techniczne, wyposażenie i specyfikacja pojazdu opisana w konfiguratorze mają charakter jedynie orientacyjny i są aktualne na dzień
umieszczenia odpowiednich danych na tej stronie. Dane te mogą być niepełne lub skrócone, w szczególności mogą nie obejmować wszystkich opcji
dotyczących cen, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów marki Ford oraz promocji oferowanych na rynku przez dealerów w
chwili korzystania z konfiguratora przez użytkownika. Niektóre pokazane lub opisane w konfiguratorze elementy wyposażenia mogą być niedostępne
lub dostępne za dodatkową opłatą. Informacje i materiały umieszczone w konfiguratorze mogą nie być aktualne z powodu zmian, jakie mogły zostać
wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia danych informacji lub materiałów na tej stronie. W celu zapoznania się z aktualną ofertą
pojazdów marki Ford i zamówienia pojazdu, należy skontaktować się z wybranym Autoryzowanym Dealerem Forda.

Konfigurator nie jest przeznaczony do zawierania umów na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (dalej jako „Ustawa”), nie jest także miejscem sprzedaży detalicznej. Zawarte w niniejszym konfiguratorze informacje nie
stanowią publicznego zapewnienia producenta samochodów marki Ford ani jego przedstawiciela w rozumieniu art. 5561 § 2 Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 8 Ustawy ani w rozumieniu art. 5461
Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Informacje i materiały
umieszczone w konfiguratorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 ani art. 543 Kodeksu Cywilnego.


