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Kapaciteta
baterije

Moč

(Neto/Bruto)

Sistemska moč

Baterija s standardnim dosegom

68 /75,7 kWh

198 kW (269 KM)

samodejni

zadnji

62.000

Baterija s podaljšanim dosegom

88 / 98,7 kWh

216 kW (294 KM)

samodejni

zadnji

69.000

Baterija s standardnim dosegom

68 /75,7 kWh

198 kW (269 KM)

samodejni

AWD

69.000

Baterija s podaljšanim dosegom

88 / 98,7 kWh

258 kW (351 KM)

samodejni

AWD

75.500

Baterija s podaljšanim dosegom

88 / 98,7 kWh

358 kW (487 KM)

samodejni

AWD

MOTOR

Menjalnik

Pogon

MACH-E

AWD

GT

Maloprodajna cena

Maloprodajna cena

Maloprodajna cena

ELEKTROMOTOR

DVOJNI ELEKTROMOTOR

Mach-E

87.200

AWD

Opombe Maloprodajne cene so priporočene neobvezujoče cene. Izražene so v € in vključuje vse predpisane dajatve. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in opreme.
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolične.
Slike so simbolične.

GT
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MACH-E
Serijska oprema
ZUNANJE LASTNOSTI
Platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18'')
Pnevmatike 225/60 R18
LED reflektorski žarometi
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
- samodejno izravnavanje višine svetlobnega snopa
LED dnevne luči
LED zadnje luči s svetlobnim podpisom
Zadnji strešni spojler v črni barvi
Ohišje vzvratnih ogledal v barvi karoserije
Črna obroba bočnih stekel
Gornji del prednjega in zadnjega odbijača v barvi karoserije
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Set za popravilo prazne pnevmatike
NOTRANJE LASTNOSTI
Centrala konzola z naslonom za roke in predalom za shranjevanje
Svetla stropna obloga
Volanski obroč odet v Sensico umetno usnje
Prednja in zadnja tepiha
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev

SEDEŽI
Sedežne prevleke iz Premium Sensico umetnega usnja
- voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva v 6 smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo)
- ogrevana prednja sedeža
Poklopen naslon zadnjih sedežev, deljiv 60/40
Naslonjalo za roke v drugi vrsti z držalom za pločevinki

PRIROČNOST IN UDOBJE
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Ford SYNC 4A:
- barvni zaslon na dotik z diagonalo 39,3 cm (15,5")
- avdio sistem z DAB
- navigacija
- 6 zvočnikov
FordPass Connect modem
Brezžično polnjenje telefona
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 25,9 cm (10,2˝)
Izbira voznega načina: Active, Whisper, Untamed
Odklepanje vozila brez ključa - s kodo na vratih oz. s pomočjo pametnega telefona
"Phone as a Key" preko Ford Pass aplikacije
Medijska konzola z 2 USB priključkoma (tip A in tip C)
2 USB priključka zadaj (tip A in tip C)
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Ogrevano vetrobransko steklo
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal in s projekcijo
logotipa
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel, vsa z enojnim dotikom
Ogrevan volanski obroč
Prednja brisalca s senzorjem za dež
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Dve 12-voltni vtičnici
Predpriprava za vlečno kljuko

POSEBNOSTI ELEKTRIČNIH VOZIL
Vožnja z enim pedalom "One Pedal Driving"
Pomočnik za varčno vožnjo "EcoCoach"
Sprednji prtljažnik
2 polnilna kabla (6,7 m dolg kabel za gospodinjske vtičnice in 6 m dolg Mode 3 kabel)

VARNOST IN ZAŠČITA
Ford Co-Pilot 360 - inteligentne Fordove tehnologije za pomoč vozniku:
- inteligentni prilagodljivi tempomat s Stop&Go funkcijo
- pomoč za usmerjanje v sredino voznega pasu
- inteligentni omejevalnik hitrosti s prepoznavanjem prometnih znakov
- zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) s prepoznavanjem prečnega prometa in
zaviranjem
- asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
- sistem za preprečevanje trčenja s pomočjo za preprečevanje trčenja v križišču
(z radarjem in kamero)
- pomoč krmiljenja pri izogibanju
- zaviranje po trčenju
Elektronska parkirna zavora z "Auto-Hold" funkcijo
Elektronski nadzor stabilnosti (ETC/ESC)
- elektronski servo ojačevalnik zavor (EBD)
- pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
- protiblokirni sistem ABS
Zračne blazine:
- zračna blazina za voznika in sovoznika
- bočne zračne blazine za prvo in drugo vrsto
- zračne zavese za prvo in drugo vrsto
- sredinska zračna blazina
- zračna blazina za voznikova kolena
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih druge vrste
Elektronska ključavnica za zaklepanje vrat druge vrste (za zaščito otrok)
My Key
Alarmna naprava
Zvočni opozorilni sistem (AVAS)
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AWD

GT

dodatno oz. drugače kot MACH-E

dodatno oz. drugače kot AWD

ZUNANJE LASTNOSTI
Platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19'')
Pnevmatike 225/55 R19
Rdeče zavorne čeljusti
Črno lakiran spodnji del prednjega in zadnjega odbijača
Obrobe kolesnih lokov in spodnji rob vrat lakirani s črno barvo
Zunanja ogledala v črni barvi
Električno poklopni vzvratni ogledali s projekcijo logotipa
Prilagodljivi matrični LED žarometi
Laminirana stekla na prednjih vratih

ZUNANJE LASTNOSTI
Platišča iz lahke zlitine s premerom 50,8 cm (20'')
Pnevmatike 245/45 R20
19˝ Brembo zavore
Črna streha
Obrobe kolesnih lokov v barvi karoserije

NOTRANJE LASTNOSTI
Temna stropna obloga
Stopalke iz lahke zlitine
Večbarvna ambientalna LED osvetlitev
Zaščita pragov pri prednjih vratih s kovinskim elementom

NOTRANJE LASTNOSTI
Volanski obroč odet v Sensico/Miko Suede umetno usnje
Standardne stopalke

SEDEŽI
Sedežne prevleke iz Premium perforiranega Sensico umetnega usnja
- voznikov in sovoznikov sedež električno nastavljiva v 8 smeri z nastavljivo ledveno
oporo
- voznikov sedež s spominsko nastavitvijo
- ogrevana prednja sedeža

SEDEŽI
Sedežne prevleke v kombinaciji perforiranega Miko Suede in premium Sensico umetnega usnja
- Ford Performance prednja športna sedeža z integriranima vzglavnikoma
- voznikov in sovoznikov sedež električno nastavljiva v 8 smeri z nastavljivo ledveno
oporo
- voznikov sedež s spominsko nastavitvijo
- ogrevana prednja sedeža

VARNOST IN ZAŠČITA
Alarmna naprava z notranjimi senzorji in senzorji nagiba

PRIROČNOST IN UDOBJE
B&O avdio sistem z DAB, 10 zvočnikov (vključno s Subwooferjem)
Električno pomična prtljažna vrata
360° kamera
VARNOST IN ZAŠČITA
Aktivna pomoč pri parkiranju
MagneRide prilagodljivo vzmetenje
Brez sredinske zračne blazine
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STND

S

S

S

73

1.220

1.220

1.220

73U

1.450

1.450

1.450

J5XAE

del paketa

del paketa

1.480

OPREMA ZA DOPLAČILO
ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije - standardna
Absolute Black

Kovinska barva
Space White, Iced Blue Silver

Premium kovinska barva
Star White, Lucid Red, Dark Matter Grey, Cyber Orange, Grabber Blue

Fiksna panoramska streha

Ford SYNC 4A

Panoramska streha

B&O zvočni sistem
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J4WAK

2.520

2.520

S

J5XAC

5.880

3.740

-

ABFBQ

-

1.070

-

150

150

150

OPREMA ZA DOPLAČILO
PAKETI OPREME
Tehnološki paket
- B&O avdio sistem z DAB, 10 zvočnikov (vključno s Subwooferjem)
- Električno pomična prtljažna vrata
- Aktivna pomoč pri parkiranju
- 360° kamera
Opomba: ni na voljo v kombinaciji s Tehnološkim paketom Plus

Tehnološki paket Plus
- B&O avdio sistem z DAB, 10 zvočnikov (vključno s Subwooferjem)
- Električno pomična prtljažna vrata
- Aktivna pomoč pri parkiranju
- 360° kamera
- panoramska streha
- dodatno za MACH-E:
sedežne prevleke iz premium perforiranega Sensico umetnega usnja z Metal Grey šivi
voznikov in sovoznikov sedež električno nastavljiva v 8 smeri (voznikov s spominsko nastavitvijo)
električno poklopni vzvratni ogledali s projekcijo logotipa
Opomba: ni na voljo v kombinaciji s Tehnološkim paketom

Ice White Edition paket
- Sedežne prevleke iz Premium perforiranega Sensico umetnega usnja v Light Space Grey barvi
- Naslon za roke na sredinski konzoli in vratih v Light Space Grey barvi
- Sijajni element na armaturni plošči v beli barvi
- Unikatni logotipi v beli barvi
- Platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19'') z belimi elementi
- Zunanji vzvratni ogledali v Star White barvi
Opomba: samo skupaj s Star White barvo, Tehnološkim paketom Plus in baterijo s podaljšanim dosegom

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila
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BARVNE MOŽNOSTI

Mach-E

WERS

premium Sensico umetno
usnje
Black Onyx
Metal Grey
serijsko
3ESSJ

Absolute Black

●

Material
Sedeži

Barva
Šivi

Mach-E

AWD

AWD

GT

premium perforirano Sensico premium perforirano Sensico premium perforirano Sensico Miko Suede /Sensico umetno
umetno usnje
umetno usnje
umetno usnje
usnje
Black Onyx
Black Onyx
Light Space Grey
Performance Grey
Metal Grey
Red
Cashmere
Metal Grey
Tehnološki paket Plus
serijsko
Ice White Edition paket
serijsko
11MSJ
11LP8
11MY0
3EMM5
Nekovinska barva
●

●

-

●

Kovinska barva
Space White
Iced Blue Silver

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

Zunanjost

Premium kovinska barva
Star White Premium
Lucid Red
Dark Matter Grey
Cyber Orange
Grabber Blue
● Na voljo brez doplačila (serijsko)
O Na voljo z doplačilom

O

O

O

O

O

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

O

O

O

-

O

Absolute Black

Space White

Iced Blue Silver

Star White Premium

Lucid REd

Dark Matter Grey

Cyber Orange

Grabber Blue
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TEHNIČNI PODATKI

MACH-E

MACH-E

AWD

AWD

GT

Elektromotor s standardnim
dosegom

Elektromotor s podaljšanim
dosegom

Dvojni elektromotor s
standardnim dosegom

Dvojni elektromotor s
podaljšanim dosegom

Dvojni elektromotor s
podaljšanim dosegom

198 kW (269 KM)

216 kW (294 KM)

198 kW (269 KM)

258 kW (351 KM)

358 kW (487 KM)

68 /75,7 kWh

88 / 98,7 kWh

68 /75,7 kWh

88 / 98,7 kWh

88 / 98,7 kWh

8 let/160.000 km

8 let/160.000 km

8 let/160.000 km

8 let/160.000 km

8 let/160.000 km

180

180

180

180

200

6,1

6,2

5,6

5,1

3,7

Motor in baterija
Elektromotor
Moč (sistemska)
Kapaciteta baterije (uporabna (neto)/bruto)
Garancija za baterijo
Zmogljivost
Najvišja hitrost (km/h)
Pospešek 0-100 km/h (s)
Polnjenje in doseg

2

1

Domača polnilnica (izmenični tok do 11 kW)

10-80%

5:40 h

7:10 h

5:40 h

7:10 h

7:10 h

Hitre polnilnice (enosmerni tok do 150 kW)

10-80%

38 min.

45 min.

45 min

38 min.

45 min.

Maksimalna moč polnjenja (DC hitre polnilnice)

115 kW

150 kW

115 kW

150 kW

150 kW

Doseg (max. WLTP)

440 km

610 km

400 km

540 km

500 km

91 km/10 min

119 km / 10 min

85 km/10 min

107 km/10 min

99 km /10 min

17,2

16,5

19,5

18,7

20,0

Doseg po 10 min polnjenja na DC (km/10 min)
Poraba elektrike v kWh/100 km

1

1 Navedena poraba goriva/energije, izpusti CO2 in doseg z električnim pogonom po WLTP so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice Evropskih uredb (EC) 715/2007 in (EU) 2017/1151. Uporabljeni standardni preskusni postopki omogočajo primerjavo med
različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci.
Ciljni doseg in čas polnjenja temeljita na testnih vrednostih proizvajalca in na izračunu v skladu z voznim ciklom WLTP. Predvidena dodatna razdalja velja za prvih 10 minut polnjenja, ko se začne polnjenje baterije vozila. Stopnja polnjenja se zmanjšuje, ko je baterija skoraj povsem napolnjena.
Glede na čase polnjenja v konicah in stanje napolnjenosti baterije se lahko individualni rezultati razlikujejo. Dejanski doseg vozila je odvisen od različnih pogojev, kot so zunanji vremenski pogoji, način vožnje, vzdrževanje vozila ter starost in stanje litij-ionske baterije.
2 Fordovi testni podatki so pridobljeni z metodologijo z ‘letečim štartom’ (1-ft rollout).

NOVI FORD MUSTANG MACH-E
Doseg pogonske baterije

Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev in kolesarjev

Daljinsko upravljanje vozila

Mustang Mach-E je opremljen z baterijo s kapaciteto 75 kWh za standardni doseg ali

Pomoč za preprečevanje trčenja s pomočjo kamere pregleduje cesto pred vami in vas opozori,

Funkcije daljinskega upravljanja v aplikaciji FordPass omogočajo zaklepanje in odklepanje
Mustanga Mach-E, zagon ali zaustavitev motorja in spremljanje stanja polnjenja praktično od

z baterijo s kapaciteto 98 kWh za podaljšani doseg. Litij-ionska baterija je nameščena

če zazna možnost trka z vozilom, pešcem ali kolesarjem. Če se na opozorilo ne odzovete

v sredini med obema osema in pod dnom vozila, kar zagotavlja nizko težišče in prispeva

pravočasno, lahko sistem samodejno poseže s polno zavorno močjo in tako pomaga zmanjšati

koder koli. Določite lahko tudi urnik zagona, da bodo nastavitve vašega vozila točno takšne,

k športni Mustangovi dinamičnosti. Baterija s standardnim dosegom (75 kW) omogoča

stopnjo nekaterih čelnih trčenj ali jih celo uspešno prepreči.

kot vam ustrezajo, še preden sedete za volan.

do 450 kilometrov povsem električne vožnje z Mustangom Mach-E, z baterijo s podaljšanim
dosegom (99 kWh) pa lahko z enim polnjenjem prevozite do 610 km.

Povezljivost telefona z modemom FordPass Connect je na voljo 5 let. Uporaba je brezplačna.
Aktivna pomoč pri parkiranju
Če želite, lahko vaš Mustang Mach-E parkira namesto vas. Inteligentni aktivni parkirni

Zvočni sistem B&O

asistent po aktiviranju prepozna primeren prostor za bočno ali pravokotno parkiranje in

Pripravite se, da vas prevzame mogočna izkušnja zvočnega sistema B&O z 10 zvočniki in

Napredni štirikolesni pogon (AWD) z dvema elektromotorjema postavlja nova pravila igre.

vozilo lahkotno usmeri vanj in iz njega. Pomoč pri vzvratnem in bočnem parkiranju poskrbi

560 Watti. Čudovita zvočna letev, zasnovana po zgledu domačih zvočnikov Bang & Olufsen

Elektromotor na sprednji in zadnji osi izboljša zmogljivost in vam pomaga pri premagovanju

tudi za opozorilni zvočni signal, ko se preveč približate okolici.

Električni avto s štirikolesnim pogonom

zahtevnejših voznih razmer.
Sprednji prtljažnik
Vožnja z enim pedalom

in vgrajena v armaturno ploščo, je že prejela prestižno nagrado za notranje oblikovanje.
Izjemno učinkovit nizkotonec kljub manjši teži in prihranjenemu prostoru predvaja base,
ki pospešijo srčni utrip.

Priročno nameščen sprednji prtljažnik zagotavlja do 81 litrov dodatnega prostora za

Mustang Mach-E je opremljen z naprednim sistemom za vožnjo z enim pedalom. Ko

shranjevanje. Idealen je za shranjevanje rezervnega kabla za polnjenje prek hišnega

umaknete nogo s pedala za pospeševanje, avtomobil samodejno in uglajeno zmanjša hitrost.

električnega omrežja ob spontanih izletih konec tedna.

Sistem zajame energijo, ki se pri upočasnjevanju običajno izgubi, in jo uporabi za podaljšanje
dosega. Napredna zasnova omogoča, da lahko večino časa vozite samo z enim pedalom.

Odpiranje vrat vozila in odklepanje vozila

Zavorni pedal uporabite le, če boste morali hitro močneje zavirati.

Zaradi aerodinamike in elegantnega dizajna je bil Ford Mustang Mach-E zasnovan
brez klasičnih vratnih kljuk.

Vozni načini

Preprost in lahkoten vstop v vozilo in zagon motorja omogoča tehnologija ‘telefon kot ključ’,

Vaš Mustang Mach-E vam omogoča, da vozno izkušnjo prilagodite svojemu priljubljenemu

ki deluje v povezavi z združljivimi pametnimi telefoni.

slogu. Trije različni vozni načini – Active (aktivno), Whisper (šepet) in Untamed (neobrzdano)

Ko se uporabnik približa vozilu, Bluetooth v Mustangu Mach-E zazna uporabnikov pametni

– spreminjajo zvok motorja, ambientno osvetlitev in celo odzivnost vašega električnega

telefon in odklene vozilo ter omogoči zagon, ne da bi moral uporabnik telefon vzeti iz žepa

športnega terenca, da popolnoma ustrezajo vašemu razpoloženju.

ali uporabiti ključ oziroma upravljalnik na obesku. Če je baterija telefona prazna, je možno

Inteligentni prilagodljivi tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu,

zagnati motor in se odpeljati.

za odklepanje vozila vnesti varnostno kodo prek tipkovnice na stebričku B in z ločeno kodo,
inteligenim omejevalnikom hitrosti in Stop&Go funkcijo
S to tehnologijo Mustang Mach-E vzdržuje ustrezno varnostno razdaljo do vozila pred vami

Brezžično polnjenje telefona

in vas usmerja v sredino svojega voznega pasu. Funkcija Stop&Go omogoča, da se

Z brezžičnim polnjenjem telefona, ki je na voljo serijsko, lahko brez zmešnjave kablov udobno

vozilo povsem ustavi in nato samodejno ponovno spelje, če je bila ustavitev krajša od

napolnite svoj združljivi pametni telefon – preprosto ga položite na polnilno blazinico v vozilu.

treh sekund.

Notranjost vozila je urejena, vaše naprave pa vedno napolnjene in pripravljene za uporabo.

Odpiranje vrat

Inteligentni omejevalnik hitrosti prilagaja hitrost glede na hitrostne omejitve, saj poleg
uporabe informacij vgrajenega navigacijskega sistema prepoznava znake ob cesti in

SYNC 4A

nad njo.

Ford SYNC 4A je z oblakom povezan avtomobilski sistem za komunikacije in razvedrilo.
Povezanost z oblakom omogoča napredno načrtovanje poti in glasovno upravljanje v

Pomoč krmiljenja pri izogibanju

v pogovornem jeziku (na voljo v odločenih jezikih). Z brezžično integracijo pametnih telefonov,

pomaga vozniku obvoziti ustavljena ali počasnejša vozila in preprečiti trčenje. Zasnovana

upravljanjem polnjenja električnega vozila, intuitivnim zaslonom na dotik z diagonalo 39,3 cm

je tako, da zazna vozila, ki vozijo počasneje ali mirujejo in zagotovi podporo krmiljenja, s

in drugimi možnostmi vas čaka nov svet povezav v avtomobilu. Zaslon na dotik z možnostjo

katero voznik lažje obvozi vozilo, če bi bilo trčenje neizogibno.

deljenega prikaza omogoča hkratno prikazovanje in upravljanje različnih funkcij. SYNC 4
navduši tudi z dvakrat večjo močjo in hitrostjo obdelave kot prejšnja generacija. Sistem

Zaviranje po trčenju

spoznava vaše želene nastavitve in samodejno prilagaja prikaze ter med potovanjem poskrbi

V primeru močnejšega trčenja, ko se npr. sprožijo zračne blazine, voznik predvidoma

za koristne predloge.

izgubi nadzor. Takrat sistem z zaviranjem samodejno zmanjša kinetično energijo vozila
in tako pomaga preprečiti trčenje v druga vozila in možnost sekundarnih poškodb.

Brezžične posodobitve

Voznik ima vedno možnost nadzora in lahko s pospeševanjem ali zaviranjem preseže

Vaš Mustang Mach-E je zasnovan tako, da bo vedno boljši. Varne posodobitve ‘prek zraka’

poseg sistema.

ponujajo izboljšave: od posodabljanja programske opreme sistema SYNC® 4 do nadgradenj,
ki izboljšujejo kakovost, zmogljivost in udobje vašega vozila. Večina teh posodobitev se

Nadzor mrtvih kotov in opozarjanje na prečni promet

namesti samodejno, kar omogoča inovativna tehnologija, povezana z oblakom. Večje

Zagotavlja vam dodaten par oči. Opozarjanje na prečni promet vam pomaga pri vzvratni

posodobitve lahko namestite prek omrežja Wi-Fi – sami izberite čas in kraj, ki vam najbolj

vožnji, saj vas opozori na zaznana vozila, ki se približujejo z obeh strani.

ustrezata.

Podobno nadzor mrtvih kotov med vožnjo preverja, ali se v vašem mrtvem kotu skrivajo
vozila. Če zazna nevarnost, vas opozori s prižgano opozorilno lučko v obeh vzvratnih
ogledalih.

Daljinsko uporavljanje vozila

