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DE EENVOUDIGE MANIER
OM MET EEN NIEUWE FORD
MUSTANG TE RIJDEN

1VERKENNEN

KIEZEN

PERSONALISEREN

SPECIFICATIES

AANKOOP
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Mustang Mach 1 Fastback in Grabber Yellow met opties en accessoires.
Mustang GT Fastback in Race Red met opties en accessoires.

Ontgrendel online
de interactieve brochure
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UITSTEKENDE
BAANLIGGING
De nieuwe Ford Mustang Mach 1 is de beste
circuitgeschikte 5.0-liter V8 Mustang ooit, met een
speciaal gekalibreerde motor die meer dan 460pk
(338kW) produceert aan 7.250 omw/min.

Het aero-geleide ontwerp van Mach 1 verhoogt de
downforce en het thermisch beheer, terwijl het verbeterde
chassis zorgt voor betere baanprestaties en
bestuurderscontrole. De nieuwe Mach 1 is getest volgens
duurzaamheidsnormen* en is een van de beste
baanliggende auto's die Ford ooit heeft gebouwd.

Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray uitgerust met opties en
accessoires.

Opmerking Professionele chauffeur. Gesloten circuit. Niet proberen.
*Model met handgeschakelde versnellingsbak getest volgens de duurzaamheidsnormen van
de 2012 Ford Mustang Boss 302.

1VERKENNEN
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Mustang Mach 1 Fastback in Oxford White uitgerust met opties en accessoires.
Opmerking Professionele chauffeur. Gesloten circuit. Niet proberen.

VOLLE PAARDENKRACHT

PURE SENSATIE
De Mustang Mach 1, voor het eerst geïntroduceerd in 1969, richtte zich
op het ontwikkelen van de kwaliteiten van de GT-versie, met de
nadruk op prestatie- en ontwerpverbeteringen. De huidige Mach 1 zet
dit concept voort door een schat aan opwindende Ford Performance-
onderdelen van de Shelby GT350 en Shelby GT500 toe te voegen,
terwijl de geest van het originele model wordt gevierd.

Gebouwd voor pure sensatie, omvat het de volgende functies:

■ Selecteerbare rijmodi waarmee u vooraf bepaalde aandrijflijn- en
chassiskalibraties kunt activeren. Vier door de bestuurder in te
stellen modi – Normaal, Sport, Track en Snow/Wet – bepalen de
gasrespons, de schakelpunten (op modellen met automatische
transmissie), de stuurinspanning en de stabiliteitscontrole.
Hiermee past u uw Mustang aan de verschillende
rijomstandigheden aan (standaard op GT en Mach 1)

■ Rev-matching helpt schakelen vlotter te doen verlopen door snel
de motoromwentelingen/min af te stemmen op de wielsnelheid.
Bij terugschakelen neemt het motortoerental onmiddellijk toe om
de overgang tussen versnellingen soepel te laten verlopen
(standaard met handgeschakelde versnellingsbak op Mach 1)

VERKENNEN1
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Mustang Mach 1 Fastback in Grabber Yellow uitgerust met opties en accessoires.
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Het ontwerp- en engineeringteam van Mach 1 verlegde de grenzen met een
exclusieve, hoogwaardige aandrijflijn en chassis. En verbeterde het

uithoudingsvermogen op het circuit door drie extra warmtewisselaars en twee
pompen toe te voegen voor extra koeling.

Op de weg maken het unieke aerodynamische ontwerp en de Ford Performance-
technologieën voor bestuurderscontrole elk moment achter het stuur nog
opwindender. Op het circuit verbeteren de prestaties nog meer dankzij het

verbeterde chassis, de goed presterende Michelin PS4-banden en de snelle
rembekrachtiger.

DE GRENZEN VERLEGGEN

VERKENNEN1
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RACECONTROLE

HOGE STIJL EN WENDBAARHEID
De Mustang was altijd al een unieke sportwagen, maar nu tilt Mach 1
het rijplezier naar een heel nieuw niveau. Van de unieke Recaro®-
sportzetels voorin tot het speciaal ontwikkelde chassis met volledig
onafhankelijke vering, stijvere stabilisatorstangen en voorveren en
precisiesturing: het is de meest boeiende en wendbare Mustang ooit.

■ Recaro® sportzetels voorin maken een knipoog naar het Mach 1
erfgoed en houden je stevig op je plaats - in elke bocht (optie op
GT Fastback en Mach 1)

■ De volledig onafhankelijke ophangingsgeometrie heeft
antibuig-, antilift- en antiduikkenmerken. Hierdoor blijft het
koetswerk van de Mustang beter stabiel bij snel optrekken of hard
remmen (standaard)

■ MagneRide® damping system levert de ultieme Mustang
rij-ervaring. Het systeem (met unieke kalibratie voor Mach 1)
controleert zichzelf en stelt zich duizenden keren per seconde af
om eersteklas stabiliteit, comfort en controle te bieden. Met vier
instellingen (Normal, Sport, Track en Drag) kunt u het rijgedrag
afstemmen op de wegomstandigheden en uw rijstijl (standaard op
Mach 1, optie op GT)

VERKENNEN1

Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray uitgerust met opties en accessoires.
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Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray uitgerust met opties en accessoires.
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Geniet van de wind door uw haren met de betoverende Mustang Convertible. Hij
werd van het prille begin af aan ontwikkeld als cabriolet en heeft alle prestaties en
de attitude van de Fastback, maar met daarbovenop het spectaculaire gevoel van
open rijden.

Mustang GT Convertible in Antimatter Blue uitgerust met opties en accessoires.

VRIJ GEVOEL
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Mustang GT Convertible in Antimatter Blue uitgerust met opties en accessoires.

CONTACT MET DE WEG

GEINSPIREERD ONTWERP
Met zijn ontwerp dat geïnspireerd is op vliegtuigcockpits, staat
Mustang garant voor opwindend rijplezier. Belangrijke
bedieningselementen zijn perfect geplaatst binnen handbereik van
de bestuurder, met elk element dat speciaal is ontworpen om uw
contact met de weg te verhogen.

■ Op het volledig digitale instrumentencluster kunt u precies naar
wens instellen wat u onderweg wilt zien. Met een volledig
configureerbaar digitaal cluster kunt u kiezen uit de modi Normal,
Sport en Track om de weergegeven informatie te personaliseren,
tot en met de kleur van uw meters (standaard)

■ Met Mustang MyMode kunt u uw favoriete rij-instellingen opslaan,
o.a. voor ophanging en stuurinrichting (standaard)

■ B&O Sound System met 12 luidsprekers verhoogt de ervaring van
elke reis, zodat u uw muziek kunt ervaren zoals de artiesten het
bedoeld hebben om te worden gehoord (standaard op Mach 1,
optie op GT)

■ Centraal geplaatste luchtopeningen op gezichtsniveau doen
denken aan Mustang's opvallende designerfgoed, terwijl ze op
efficiënte en stijlvolle manier lucht aanvoeren (Standaard)

■ Met leer afgewerkt 3-spaak stuurwiel in sportieve stijl met het
iconische Mustang logo voelt het precies goed in uw handen
(Standaard)

VERKENNEN1
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Mustang GT Fastback in Antimatter Blue uitgerust met opties en accessoires.

ONTDEK UW EIGEN RUIMTE

INTERIEURKENMERKEN
De uitnodigende cockpit van de Mustang is voorzien van met leder/
simili beklede, verwarmde en gekoelde voorzetels en deze kunnen op
vier manieren versteld worden. Ze hebben een lendensteun voor de
bestuurder zodat u uw ideale rijpositie kunt vinden. Ingewerkte
drempellijsten vooraan met verlicht 'MUSTANG'-naambord.

■ Met leder/simili afgewerkte zetels zijn standaard op de Mustang
GT Fastback en Convertible (Standaard op GT)

■ Verwarmde en gekoelde voorzetels optimaliseren nog verder uw
rijcomfort, ongeacht het weer (Optie op GT, Standaard op Mach 1,
niet verkrijgbaar met Recaro-zetels)

VERKENNEN1

De met leder/simili beklede
zetels vooraan zijn verwarmd en
gekoeld en op vier manieren
verstelbaar. De bestuurderszetel
beschikt ook over een elektrisch
instelbare lendensteun. (Optie op
GT, Standaard op Mach 1)
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SPANNENDE RIT

HAAL MEER UIT ELKE RIT
Met zijn geavanceerde technologie en moeiteloze prestatie, tilt
Mustang het rijplezier naar een nieuw niveau. Of het nu gaat om het
aanpassen van meters in de cockpit of het moeiteloos laten draaien
van de achterwielen, Mustang's Track Apps* (standaard) geven
leuke en nuttige real-time prestatie-informatie weer om u te helpen
het meeste uit elke rit te halen. Track Apps omvatten:

■ Line Lock vergrendelt de voorremmen zodat de achterwielen vrij
kunnen draaien, zodat u uw banden kunt opwarmen voor een
betere tractie

■ Versnellingsmeter geeft de acceleratie- of deceleratiesnelheid
van de auto weer op een virtuele meter in het cluster

■ Versnellingstimer meet acceleratiesprints en beschikt over een
timer voor een echte race-ervaring

■ Launch Control helpt de hoeveelheid koppel die naar de
achterwielen wordt verdeeld te beperken om wielspin te
voorkomen

VERKENNEN1

*Alleen voor gebruik op circuits. Niet te gebruiken op de openbare weg. Niet te gebruiken bij andere
rij-omstandigheden. Kan de beperkte garantie van uw voertuig ongeldig maken. Raadpleeg uw
gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik. Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray uitgerust met opties en accessoires.
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Opmerking: Volledige smartphone-integratie via SYNC 3 is enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) en hoger. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiële websites van Apple
CarPlay en Android Auto voor de meest recente informatie. Kaartupdates zijn na registratie van het voertuig gedurende een beperkte tijd gratis.
*Niet rijden terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen apparaten die u in de hand moet houden tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat.
Mogelijk zijn niet alle functies compatibel met alle telefoons.
**De ingebouwde modem wordt aangesloten bij aflevering van het voertuig. U kunt het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen. Waar beschikbaar zijn de FordPass Connect-afstandsbedieningsfuncties 10 jaar gratis, daarna hebt u een
abonnement nodig.
***Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefperiode voor draadloze gegevens die begint wanneer klanten de proefperiode bij Proximus hebben geactiveerd en verloopt aan het einde van 1 maand of wanneer 1 GB aan gegevens wordt gebruikt,
wat het eerst komt. Daarna kunnen databundels worden gekocht bij Proximus, raadpleeg hun website voor details over hun datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wifi-hotspot, moet een Ford-auto uit 2020 worden geleverd
met de juiste hardware en is een dataplan vereist. Datadekking en service is niet overal beschikbaar en de voorwaarden van uw dataplan, inclusief toepasselijke bericht- en datatarieven, kunnen van toepassing zijn.
†Live Traffic is gratis gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u een abonnement nodig.
††Local Hazard Information is gratis gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde bestuurdersinformatiemodules. Daarna hebt u een abonnement nodig.
‡Ford eCall deelt de locatie van het voertuig en helpt de inzittenden een oproep te doen in hun respectievelijke taal naar het plaatselijke communicatiecentrum na een ongeval met een auto waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is
uitgeschakeld. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 integreert naadloos met uw smartphone om communicatie en
navigatie moeiteloos te maken*. Bedien SYNC-compatibele apps met
AppLink en gebruik het 8" kleurenaanraakscherm van Apple CarPlay en
Android Auto net zoals een smartphone. Met behulp van het aanraakscherm
of eenvoudige spraakopdrachten kunt u bellen, sms'en, luisteren naar
tekstberichten en uw muziek en satellietnavigatie bedienen.

FORDPASS CONNECT
De FordPass Connect modem die in uw auto is ingebouwd, biedt een reeks
functies die zijn ontworpen om het rijden gemakkelijker en aangenamer te
maken**. Deze omvatten Live Traffic† dat regelmatig verkeersinformatie
rechtstreeks naar uw SYNC-navigatiesysteem stuurt, terwijl Local Hazard
Information†† u waarschuwt voor obstakels op de weg. In het geval van een
ongeval plaatst eCall‡ automatisch een oproep naar de hulpdiensten en
deelt het uw locatie. Voor optimale connectiviteit biedt het ook wifi aan
boord*** voor maximaal tien apparaten.

FORDPASS-APP
Haal het meeste uit uw verbonden auto-ervaring met de FordPass app. Van
slimme functies op afstand tot gedetailleerde voertuigstatusrapporten, de
FordPass-app geeft je toegang tot nog meer functies via je smartphone.
Voor uw gemoedsrust kunt u uw auto vergrendelen of ontgrendelen waar u
ook bent, en zelfs de voorruit ontdooien en de stoelverwarming en het
verwarmde stuurwiel (indien aanwezig) activeren op een koude
winterochtend (alleen modellen met automatische transmissie).

Gezondheidswaarschuwingen sturen belangrijke informatie, zoals
waarschuwingen over bandenspanning en brandstofpeil, rechtstreeks naar
uw telefoon.

Andere functies van de FordPass-app zijn onder meer Mijn Ritten, waarmee
u uw ritten kunt registreren en op maat gemaakte inzichten kunt krijgen over
hoe u uw rijtechniek kunt optimaliseren. Elke reis wordt bijgehouden en
opgeslagen, zodat u kunt vergelijken op afstand, duur en meer. U kunt uw
ritten loggen in persoonlijke of zakelijke categorieën en de gegevens
exporteren. De app kan ook nuttige feedback geven over hoe u efficiënter
kunt rijden, door u te laten zien waar u te plotseling hebt geremd, te snel
hebt versneld of een bocht te nauw hebt genomen.

VERKENNEN1

VERBONDEN EN IN CONTROLE
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Opmerking: Volledige smartphone-integratie via SYNC 3 is enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) en hoger. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiële websites van Apple
CarPlay en Android Auto voor de meest recente informatie. Kaartupdates zijn na registratie van het voertuig gedurende een beperkte tijd gratis.
*Niet rijden terwijl u afgeleid bent. Gebruik indien mogelijk spraakgestuurde systemen; gebruik geen apparaten die u in de hand moet houden tijdens het rijden. Sommige functies kunnen worden geblokkeerd terwijl de auto in een versnelling staat.
Mogelijk zijn niet alle functies compatibel met alle telefoons.
**De ingebouwde modem wordt aangesloten bij aflevering van het voertuig. U kunt het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen. Waar beschikbaar zijn de FordPass Connect-afstandsbedieningsfuncties 10 jaar gratis, daarna hebt u een
abonnement nodig.
***Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefperiode voor draadloze gegevens die begint wanneer klanten de proefperiode bij Proximus hebben geactiveerd en verloopt aan het einde van 1 maand of wanneer 1 GB aan gegevens wordt gebruikt,
wat het eerst komt. Daarna kunnen databundels worden gekocht bij Proximus, raadpleeg hun website voor details over hun datapakketten. Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wifi-hotspot, moet een Ford-auto uit 2020 worden geleverd
met de juiste hardware en is een dataplan vereist. Datadekking en service is niet overal beschikbaar en de voorwaarden van uw dataplan, inclusief toepasselijke bericht- en datatarieven, kunnen van toepassing zijn.
†Live Traffic is gratis gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u een abonnement nodig.
††Local Hazard Information is gratis gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van een nieuwe Ford met bepaalde bestuurdersinformatiemodules. Daarna hebt u een abonnement nodig.
‡Ford eCall deelt de locatie van het voertuig en helpt de inzittenden een oproep te doen in hun respectievelijke taal naar het plaatselijke communicatiecentrum na een ongeval met een auto waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is
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Mustang Mach 1 Fastback in Fighter Jet Gray uitgerust met opties en accessoires.

REV-MATCHING
De 6-snelheden handmatige schakeling van de Mustang wordt
aangeboden met rev-matching. Deze functie is ontworpen om de
rijervaring te verbeteren door de gaskleppositie aan te passen aan de
wielsnelheid voor soepele versnellingswisselingen, vooral bij lager
schakelen. Kan uit/ingeschakeld worden in Track Apps. Standaard op
handmatige versnellingsbak voor Mach 1)

LUCHTHAPPERS IN MOTORKAP
Luchtafzuigopeningen op de motorkap helpen om uw Mustang
efficiënt te laten werken door warmte af te voeren en frisse koude
lucht de motorruimte te laten binnenkomen. (Standaard)

VERKENNEN1
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SPORTUITLAAT MET ACTIVE EXHAUST
De Mustang kan zo precies worden aangepast dat zelfs het
motorgeluid in te stellen is. Dankzij een actieve uitlaat met viervoudig
uiteinde, die u in staat stelt met een druk op de knop het geluid en het
volume van uw uitlaat te bepalen. Mach 1 heeft viervoudige
uitlaatuiteinden van 4,5 inch met perforaties om de geluidskwaliteit
te verbeteren, plus een unieke actieve uitlaatafstemming die past bij
het onderscheidende karakter van de auto. (Standaard)

N.B. De instelling die u voor de uitlaat selecteert, kan het
motorvermogen beïnvloeden.

LUCHTKANALEN VOORAAN EN SPLITTER
Unieke lagere voorbumperinlaten helpen de luchtstroom te
maximaliseren om de motor en remmen te koelen voor verbeterde
prestaties. Grote remkoelinghellingen vullen de luchtstroom van de
koelkanalen aan. Een frontsplitter verhoogt de neerwaartse druk aan
de voorkant en vermindert de luchtweerstand, terwijl de luchtstroom
naar de motorruimte wordt geleid voor optimale koeling. Een nieuwe
buikpan met grote 'underwing'-functie verbetert zowel de
neerwaartse kracht als de koelluchtstroom van de rem. In het
algemeen heeft Mach 1 22 procent meer neerwaartse kracht dan een
Mustang GT. (Standaard op Mach 1)
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2
KIEZEN
Met een keuze uit Fastback of Convertible carrosserievarianten,
exterieur- en interieurstijlen, en GT- of iconische Mach 1-serie,
genereert elke nieuwe Ford Mustang zijn eigen sensatie.

Vanuit elke hoek kan de Mustang GT Fastback niet gemist worden. De lange,
krachtige motorkap, het opvallende profiel en de tri-bar lichten zijn typische
kenmerken die je hart sneller doen slaan. Net zoals zijn schitterende
prestatie.

 

GT Fastback

De standaarduitrusting omvat onder meer:

■ 5.0i V8 450pk (331 kW) benzinemotor
■ 19" lichtmetalen velgen met 10 Y-spaken in glanszwart geverfde afwerking
■ Lederen/simili zetels met keuze uit Ebony, Ceramic of Tan
■ Brembo® 6-zuiger remklauwen vooraan
■ SYNC 3 met 8" touchscreen en negen luidsprekers
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ASSORTIMENT OVERZICHT

Mustang GT Convertible is een uitzonderlijke ervaring. Van zijn onmiskenbare
V8-geluid tot zijn elektrisch bediende dak, het zal elke dag helpen opfleuren.

GT Convertible

De standaarduitrusting omvat onder meer:

■ 5.0i V8 450pk (331 kW) benzinemotor
■ 19" lichtmetalen velgen met 10 Y-spakan in glanszwart geverfde afwerking
■ Lederen/simili zetels met keuze uit Ebony, Ceramic of Tan
■ Brembo® 6-zuiger remklauwen vooraan
■ SYNC 3 met 8" touchscreen en negen luidsprekers
■ Elektrisch bedienbaar zwart stoffen cabriodak

Gebouwd voor de weg, gecertificeerd voor het circuit, keert de legendarische
Mustang Mach 1 terug om elke rit om te toveren in een opwindende rit om
nooit te vergeten.

Mach 1

Standaardfuncties omvatten

■ 5.0i V8 460pk (38kW) benzinemotor
■ 19" lichtmetalen velgen met 5 spaken met laagglans Dark Tarnish geverfde afwerking
■ Premium Luxury lederen/simili zetelafwerking met accentstreep
■ Satin Black motorkap en zijstrepen met reflecterende accenten
■ Uniek aerodynamisch pakket, inclusief Mach 1 rooster, frontsplitter, buikpan met

'underwing' en remkoeling-draagvlakken, en nieuwe achterklep
■ SYNC 3 met 8" touchscreen, navigatie en 12 B&O-luidsprekers
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GT Fastback
Standaard koetswerkkenmerken

■ 10 Y-spaak design lichtmetalen velgen met glans zwart geverfde
afwerking

■ Ledkoplampen (met geïntegreerde dagrijlichten, automatische
activering en hoogteregeling en automatisch grootlicht)

■ Halogeen mistlampen vooraan
■ Ledachterlichten
■ GT badge
■ Bovenste radiatorrooster vooraan met zwart rooster met zilver

Pony-logo
■ Verwarmde en elektrisch inklapbare buitenspiegels met Pony-

instapverlichting
■ Quad chromen uitlaatpijp, met Active Exhaust System
■ Brembo® 6-zuiger remklauwen vooraan

Standaard interieurkenmerken

■ Lederen/simili sportzetels met keuze uit Ebony, Ceramic of Tan
■ Elektronisch automatisch airconditioningsysteem met twee zones
■ 12" LCD instrumentencluster
■ Parkeersensoren achteraan
■ Ford SYNC 3 met 8" touchscreen en negen luidsprekers
■ Track Apps
■ Met leder afgewerkt en verwarmd stuurwiel

Motor

Benzine
5.0i V8 450pk (331kW)

KIEZEN2
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GT Convertible
Standaard koetswerkkenmerken

■ 10 Y-spaak design lichtmetalen velgen met glans zwart geverfde
afwerking

■ Ledkoplampen (met geïntegreerde dagrijlichten, automatische
activering en hoogteregeling en automatisch grootlicht)

■ Halogeen mistlampen vooraan
■ Ledachterlichten
■ GT-badge
■ Bovenste radiatorrooster vooraan met zwart rooster met zilver

Pony-logo
■ Verwarmde en elektrisch inklapbare buitenspiegels met Pony-

instapverlichting
■ Quad chromen uitlaatpijp, met Active Exhaust System
■ Brembo® 6-zuiger remklauwen vooraan
■ Elektrisch bedienbaar zwart stoffen cabriodak
■ Elektrisch bediende ruiten achteraan

Standaard interieurkenmerken

■ Lederen/simili sportzetels met keuze uit Ebony, Ceramic of Tan
■ Elektronisch automatisch airconditioningsysteem met twee zones
■ 12" LCD instrumentencluster
■ Parkeersensoren achteraan
■ Ford SYNC 3 met 8" touchscreen en negen luidsprekers
■ Track Apps
■ Met leder afgewerkt en verwarmd stuurwiel

Motor

Benzine
5.0i V8 450pk (331kW)

REEKS
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Standaard koetswerkkenmerken

■ 19" 5-spaak design lichtmetalen velgen met laagglans
Dark Tarnish geverfde afwerking

■ Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende
accenten

■ Unique Mach 1 spatbord- en achterbadge
■ Ledkoplampen (met dagrijlichten, automatische

activering, hoogteregeling en automatisch grootlicht)
■ Ledachterlichten
■ Mach 1 design hoogglans zwart radiatorrooster

vooraan met laagglans Magnetic Pony logo

■ Laagglans Magnetic spoiler achteraan
■ Quad chromen uitlaatpijp, met perforatie en Active

Valve Performance Exhaust System
■ Bijgewerkte Brembo® 6-zuiger remklauwen vooraan

Standaard interieurkenmerken

■ Premium lederen/simili zetels in sportstijl met
accentstreep

■ Premium interieuromgeving met contraststiksel en
"Dark Spindrift" instrumentenpaneel appliqué

■ 12" instrumentencluster

■ SYNC 3 met 8" touchscreen, navigatie en 12 premium
B&O-luidsprekers

■ Track Apps

Motor

Benzine
5.0i V8 460pk (338kW)

Mach 1 Fastback

KIEZEN2
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SERIES
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SERIES
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Custom Pack 2
(Verkrijgbaar op GT)

■ Premium zetelbekleding en interieuromgeving
■ Voorzetels met klimaatfunctie
■ Navigatiesysteem
■ B&O-luidsprekers

 

KIEZEN2

(Alleen verkrijgbaar op GT Fastback)

■ Premium zetelbekleding en interieuromgeving
■ Voorzetels met klimaatfunctie
■ Navigatiesysteem
■ B&O-luidsprekers
■ 19" 5x2-spaak design Luster Nickel geverfde gesmede aluminium velgen
■ Chromen lijst rond zijruiten

(Verkrijgbaar op GT)

■ Premium zetelbekleding en interieuromgeving
■ Voorzetels met klimaatfunctie
■ Navigatiesysteem
■ B&O-luidsprekers
■ 19" 5x2-spaak design Luster Nickel geverfde gesmede aluminium velgen

Custom Pack 4

Custom Pack 3
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(Verkrijgbaar op GT)

■ Alcantara interieurafwerking
■ Schakelpook in koolstofvezel
■ "Carbon Twill" afwerking van instrumentenbord

OPTIEPACK

(Verkrijgbaar op Mach 1)

■ Fighter Jet Gray carrosseriekleur
■ Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende oranje accenten
■ Oranje Brembo® remklauwen
■ Oranje interieur afwerkingsaccent

Carbon Interior Pack

Mach 1 Appearance Pack
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3
PERSONALISEREN
Kies uw kleur, velgen, opties en extra's en
maak van uw Mustang een persoonlijk
pronkstuk.

Fighter Jet Gray
Metaalkleur *

De Ford Mustang dankt zijn schitterende en duurzame koetswerk
aan een bijzonder lakproces in verschillende stappen. Van de met

was geïnjecteerde holle stalen delen van het koetswerk tot de
beschermende toplaag; dankzij nieuwe materialen en lakprocessen

behoudt uw nieuwe Mustang jarenlang zijn knappe look.

HET LEVEN IN GLORIEUZE
KLEUREN
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Lucid Red
Exclusieve metaalkleur*

Oxford White
Niet-metaalkleur

Twister Orange
Exclusieve niet-metaalkleur*

Shadow Black
Micakleur*

Race Red
Speciale niet-metaalkleur*

Iconic Silver
Metaalkleur*

Antimatter Blue
Metaalkleur*

GrabberYellow
Exclusieve niet-metaalkleur*

Carbonised Gray
Speciale metaalkleur*

Velocity Blue
Speciale metaalkleur*

KLEUREN

*Optie tegen meerprijs.
De Ford Mustang heeft een doorroestgarantie van 12 jaar die loopt vanaf de datum van eerste inschrijving. Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen.

Opmerking: de gebruikte foto’s dienen alleen ter illustratie van de koetswerkkleuren en weerspiegelen mogelijk niet de actuele specificaties of de beschikbaarheid op bepaalde
markten. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
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Lucid Red
Exclusieve metaalkleur*

Oxford White
Niet-metaalkleur

Twister Orange
Exclusieve niet-metaalkleur*

Shadow Black
Micakleur*

Race Red
Speciale niet-metaalkleur*

Iconic Silver
Metaalkleur*

Antimatter Blue
Metaalkleur*

GrabberYellow
Exclusieve niet-metaalkleur*

Carbonised Gray
Speciale metaalkleur*

Velocity Blue
Speciale metaalkleur*

KLEUREN

*Optie tegen meerprijs.
De Ford Mustang heeft een doorroestgarantie van 12 jaar die loopt vanaf de datum van eerste inschrijving. Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen.

Opmerking: de gebruikte foto’s dienen alleen ter illustratie van de koetswerkkleuren en weerspiegelen mogelijk niet de actuele specificaties of de beschikbaarheid op bepaalde
markten. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
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Zitting: Mini Perf op Salerno in Ebony
Kussen: Salerno in Ebony

Zitting: Mini Perf op Salerno in Ceramic
Kussen: Salerno in Ceramic

Zitting: Mini Perf op Salerno in Tan
Kussen: Salerno in Tan

Zitting: Alcantara – Mini Perf op Silver Scrim in Ebony
Kussen: Salerno in Ebony

Zitting: Register Enhanced Mini Perf op Luxury in Ebony
met Light Dove Grey accentstreep
Kussen: Lux Grain Vinyl in Ebony met stiknaden in Metal
Grey

Zitting: Registrer Enhanced Mini Perf op Luxury in Ebony
met oranje accentstreep
Kussen: Lux Grain Vinyl in Ebony met stiknaden in Metal
Grey

PERSONALISEREN3

N.B.: De voorziening klimaatzetels is niet beschikbaar bij Recaro-zetels.
2)Verwijs naar deel 4, Specificaties voor Carbon Interior Pack en Mach 1 Appearance Pack inhoud.

AFWERKINGEN

Salerno lederen/simili zetelbekleding (standaard op GT)

Alcantara lederen/similin zetelbekleding
(onderdeel van Carbon Interior Pack2))

Premium Luxury lederen/simili zetelbekleding
(standaard op Mach 1)

Premium Luxury lederen/simili zetelbekleding
(onderdeel van Mach 1 Appearance Pack2))
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Zitting: Luxury Grain in Ebony
Kussen: Lux Grain in Ebony met stiknaden in Metal Grey

Zitting: Luxury Grain in Blue Crust
Kussen: Lux Grain in Ebony met stiknaden in Grabber Blue

Zitting: Luxury Grain in Showstopper Red
Kussen: Luxury Grain in Showstopper Red

Recaro-zitting: Salerno in Ebony met stiknaden in Metal
Grey
Recaro-kussen: Salerno in Ebony

Recaro-zitting: Salerno in Blue Crust met stiknaden in
Grabber Blue
Recaro-kussen: Salerno in Ebony

Recaro-zitting: Salerno in Showstopper Red
Recaro-kussen: Salerno in Showstopper Red

BEKLEDINGEN

1)Zie Sectie 4, Specificaties voor Custom Packs 2-4 inhoud.

Premium lederen/simili zetelbekleding (deel van Custom Packs 2-41))

Recaro-zetels
(optie op GT en Mach 1)

Recaro-zetels
(optie op GT)
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Zitting: Luxury Grain in Ebony
Kussen: Lux Grain in Ebony met stiknaden in Metal Grey

Zitting: Luxury Grain in Blue Crust
Kussen: Lux Grain in Ebony met stiknaden in Grabber Blue

Zitting: Luxury Grain in Showstopper Red
Kussen: Luxury Grain in Showstopper Red

Recaro-zitting: Salerno in Ebony met stiknaden in Metal
Grey
Recaro-kussen: Salerno in Ebony

Recaro-zitting: Salerno in Blue Crust met stiknaden in
Grabber Blue
Recaro-kussen: Salerno in Ebony

Recaro-zitting: Salerno in Showstopper Red
Recaro-kussen: Salerno in Showstopper Red

BEKLEDINGEN

1)Zie Sectie 4, Specificaties voor Custom Packs 2-4 inhoud.

Premium lederen/simili zetelbekleding (deel van Custom Packs 2-41))

Recaro-zetels
(optie op GT en Mach 1)

Recaro-zetels
(optie op GT)
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19"

19"

19"

19"

10 Y-spaak design lichtmetalen velgen met glans
zwart geverfde afwerking
Uitgerust met 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(Standaard op GT)

5x2-spaak design Luster Nickel geverfde gesmede
aluminium velgen
Uitgerust met 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(GT optie beschikbaar in Custom Packs 3 & 4)

5-spaak design lichtmetalen velgen met laagglans
Dark Tarnish geverfde afwerking
Uitgerust met 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(Standaard op Mach 1)

10 Y-spaak design lichtmetalen velgen met hoogglans
Magnetic geverfde afwerking
Uitgerust met 255/40 voor- en 275/40 achterbanden.
(Mach 1 optie)

PERSONALISEREN3 VELGEN
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Mustang Mach 1 in Fighter Jet Grey uitgerust met opties en accessoires.

GT Fastback in Race Red uitgerust met opties en accessoires.
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Oxford White over-the-top streep Zwarte over-the-top streep Zwarte herpa print 3M streep

Fighter Jet Grey koetswerkkleur Oranje Brembo® remklauwen

Iconic Silver
koetswerkkleur

Shadow Black koetswerkkleur Oxford White
koetswerkkleur

Zwarte Brembo® remklauwen

Velocity Blue
koetswerkkleur

Twister Orange koetswerkkleur Race Red koetswerkkleur Grabber Yellow koetswerkkleur Zwarte Brembo® remklauwen

PERSONALISEREN3 STREPEN EN REMKLAUWEN

Zwarte over-the-top streep beschikbaar op Fastback, alle koetswerkkleuren behalve
Shadow Black.

Oxford White over-the-top streep beschikbaar op Fastback, alle koetswerkkleuren behalve
Oxford White.

Zwarte herpa print 3M streep beschikbaar op Fastback en Convertible carrosserievormen.

GT-opties. Racingstrepen

Mach 1 Optie 1. Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende oranje accenten (onderdeel van Mach 1 Appearance Pack)

Mach 1 Optie 2. Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende rode accenten (standaard op de volgende koetswerkkleuren)

Mach 1 Optie 3. Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende witte accenten (standaard op de volgende koetswerkkleuren)

Opmerking Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
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Mach 1 Optie 1. Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende oranje accenten (onderdeel van Mach 1 Appearance Pack)

Mach 1 Optie 2. Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende rode accenten (standaard op de volgende koetswerkkleuren)

Mach 1 Optie 3. Zwarte motorkap- en zijstrepen met reflecterende witte accenten (standaard op de volgende koetswerkkleuren)

Opmerking Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
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1. Ford Performance ventieldoppen

2. Antislipmat voor bagageruimte

3. Spoiler achteraan

4. Rubberen vloermatten

5. Performance motorkapheffer

6. Performance schakelpook

7. Performance schakelkit

8. Beschermende autohoes

9. Performance spoelafdekking

10. Herpa print+ racingstrepen

11. Lichtmetalen velgen 19" 7-spaak
Y design

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

ACCESSOIRESPERSONALISEREN3

Download de volledige Mustang
accessoiregids hier

Merchandise van het Ford merk kunt u
kopen op
fordlifestylecollection.com

Voor meer Mustang accessoires gaat u
naar ford-accessories.com

+Item gedekt door de garantie van een derde leverancier, zie
achteromslag voor details.
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35

1

ØGebruikt sensoren. 2)Rijhulpfunctie. Opmerking Rijhulpfuncties zijn aanvullend en dienen niet ter vervanging van uw
aandacht, beoordelingsvermogen, en de noodzaak om het voertuig te besturen.
*Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie kan voetgangers detecteren. Dit geldt niet in alle omstandigheden en neemt
niet weg dat u veilig moet blijven rijden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor systeembeperkingen.
**Treedt in werking bij snelheden van meer dan 65 km/h op wegen met meerdere rijstroken met duidelijk zichtbare
rijstrookmarkeringen. Lane-Keeping System heeft geen invloed op de besturing.

4
SPECIFICATIES
Leer uw Ford Mustang van binnen en van
buiten kennen, van de intelligente
motortechnologie tot de exclusieve
interieurkenmerken.

MUSTANG
MACH 1
Legendarische 5.0L V8 levert tot
460pk (338kW) en 529Nm
koppel.

Handmatige schakeling

Voor sneller schakelen heeft de TREMEC®-handgeschakelde
zesversnellingsbak van Mach 1 een dubbele plaatkoppeling, een short-throw
shifter en verbeterde toerentalafstemming.

Beloning voor rev

De opnieuw gekalibreerde en geüpgrade 5.0L V8 van Mach 1 heeft een open
luchtkast voor verbeterde luchtstroom en levert piekvermogen op zijn 7.250
tpm-redline.

1

2

Brembo® remmen

Grote Brembo®-remklauwen met zes zuigers zorgen voor betrouwbare
remkracht. (Standaard)

3

2
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4

6

6
Vertrouwen

Naast het krachtige remsysteem profiteert de Mustang van een reeks
rijhulpsystemen die zijn ontworpen om u meer zelfvertrouwen te geven
in verschillende rijsituaties.

Pre-Collision AssistØ2)*
Scant, zelfs 's nachts, de weg vóór u op bewegende voorwerpen en voetgangers
en is ontworpen om u te waarschuwen als er een aanrijding dreigt. Als u niet
reageert, remt het systeem de auto automatisch af. (Standaard op GT)

Distance AlertØ2)

Toont de afstand tussen u en het voertuig voor u en kan u waarschuwen als die
te klein wordt. (Standaard)

Lane-Keeping SystemØ2)**
Waarschuwt u als u op een meerbaansweg ongewild uw rijstrook dreigt te
verlaten en kan u veilig terug naar de juiste rijstrook sturen. (Standaard)

Driver AlertØ2)

Observeert uw rijgedrag en kan u waarschuwen als het tekenen van
vermoeidheid registreert. (Standaard)

PRESTATIETECHNOLOGIE
Achteras koelsysteem

Een warmtewisselaar aan de achterkant helpt bij het
handhaven van gecontroleerde temperatuurverschillen voor
een grotere duurzaamheid. (Standaard op Mach 1)

Diffusor achter

De achterdiffusor van Mach 1 werkt samen met de koeling van de
achteras voor een optimale luchtstroom. (Standaard op Mach 1)

4

6

Luchtstroombeheer

Nieuwe buikpan strekt zich naar achteren uit om de luchtstroom
onder de carrosserie te vergemakkelijken en de aerodynamische
neerwaartse kracht te vergroten. (Standaard op Mach 1)

5
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4

6
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onder de carrosserie te vergemakkelijken en de aerodynamische
neerwaartse kracht te vergroten. (Standaard op Mach 1)
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Het is het onmiskenbare 5.0L V8 versnellingsgeluid dat de Mustang kenmerkt. Van het vrij draaiende
karakter van de GT tot het hardopladende vermogen van de Mach 1, er is niets dat zo klinkt of presteert.

5,0-LITER V8 MOTOR
De geprezen 5.0 V8 is de ideale motor voor de
Ford Mustang. Dankzij de opgewaardeerde
klepaandrijving en cilinderkoppen ontwikkelt de
motor meer dan 450pk (331kW) en een koppel
van 529 Nm. Mustang Mach 1 wordt aangedreven
met een opgewaardeerde 5.0-liter V8 motor die
minstens 460pk (338kW) en 529Nm koppel
levert.

MOTORENSPECIFICATIES4
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Emissienorm 6d 6d 6d 6d 6d 6d

Maximaal vermogen @ tpm 450pk (331 kW)
@ 7000

450pk (331 kW)
@ 7000

450pk (331 kW)
@ 7000

450pk (331 kW)
@ 7000

460pk (338kW)
@ 7250

460pk (338kW)
@ 7250

Koppel Nm 529 @ 4600 tpm 529 @ 4600 tpm 529 @ 4600 tpm 529 @ 4600 tpm 529 @ 4600 tpm 529 @ 4600 tpm

CO2 uitstoot (g/km) WLTP (NEDC)Ø 278 (268-269) 268 (256-257) 284 (274-275) 273 (263-264) 284 (311) 270 (274)

Brandstofverbruik in l/100
kmØ

Gecombineerd WLTP (NEDC) 12,2 (11,8) 11,8 (11,2) 12,5 (12,0-12,1) 12,5 (12,0-12,1) 12,4 (13,6) 11,7 (12,0)

Gewicht en ladingen

Leeggewicht# 1843 1831 1882 1893 1851 1851

Confidential - PDF Created: 27 No e ber 2020, 10:09:14 - Origin: MUST_2021_F el_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

øMilieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Contacteer
uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw
voertuig. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
Verbruiksvoorwaarden en CO2-emissies zijn gemeten op basis van een
voertuig met basisuitrusting zoals beschikbaar op moment van de meting.
Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of banden) kunnen deze gegevens
beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het
voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. De vermelde WLTP-waarden
betreffen een weergave op basis van de kennis waarover Ford deze op
heden beschikt. Deze waarden zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn
aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. NEDC 2.0
verbuik- en uitstootcijfers worden berekend op basis van WLTP-waarden.
#Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de
bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk
van productietoleranties en gemonteerde opties.

Brandstof, prestatie en emissies
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Gewicht en ladingen

Leeggewicht# 1843 1831 1882 1893 1851 1851
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voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. De vermelde WLTP-waarden
betreffen een weergave op basis van de kennis waarover Ford deze op
heden beschikt. Deze waarden zijn niet finaal en kunnen onderhevig zijn
aan wijzigingen na afloop van het WLTP-certificatieproces. NEDC 2.0
verbuik- en uitstootcijfers worden berekend op basis van WLTP-waarden.
#Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de
bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk
van productietoleranties en gemonteerde opties.

Brandstof, prestatie en emissies
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Totale lengte (mm) 4789/4797** 4789

Breedte met spiegels (mm) 2081 2081

Breedte zonder spiegels (mm) 1916 1916

Breedte met opgeklapte spiegels (mm) 1957 1957

Totale hoogte (max) (mm) 1382/1403** 1396

Draaicirkel – Tussen stoepranden (m) 12,2 12,2

Laadvolume (liter)‡ 408 332

Inhoud brandstoftank (liter)

Benzine 61 61

Confidential - PDF Created: 08 October 2020, 15:59:18 - Origin: MUST_2021_Di _BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

‡Gemeten volgens de norm ISO 3832. De afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van het model en de uitrusting. ** Op Mach 1.

Wilt u de volledige specificaties
bekijken?
Als u de volledige functies en specificaties van dit
voertuig wilt bekijken, scant u de code.

AFMETINGENSPECIFICATIES4
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*Bepaalde kleuren en bekledingen zijn beschikbaar tegen meerprijs.

Beschikbaar

Optie tegen meerprijs

Beschikbaar als onderdeel van optiepakket

Beschikbare bekledings- en koetswerkkleuren
Niet-metaalkleuren Metaalkleuren*
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GT: Zetels met bekleding van kwaliteitsleder/simili met microperforaties
Zitting: Mini Perf op Salerno in Ebony

Zitkussen: Salerno in Ebony
Zitting: Mini Perf op Salerno in Ceramic

Zitkussen: Salerno in Ceramic
Zitting: Mini Perf op Salerno in Tan
Zitkussen: Salerno in Russet Tan

GT: Zetels uit Custom Pack met bekleding van kwaliteitsleder/simili met
microperforaties*

Zitting: Luxury Grain in Ebony
Zitkussen: Luxury Grain in Ebony met stiknaden in Metal Grey

Zitting: Luxury Grain in Blue Crust
Zitkussen: Luxury Grain in Ebony met stiknaden in Grabber Blue

Zitting: Luxury Grain in Showstopper Red
Zitkussen: Luxury Grain in Showstopper Red

GT: Recaro-zetels met bekleding van kwaliteitsleder/simili met microperforaties*
Zitting: Salerno in Ebony

Zitkussen: Salerno in Ebony
Zitting: Salerno in Midnight Blue

Zitkussen: Salerno in Midnight Blue en Ebony
Zitting: Salerno in Showstopper Red

Zitkussen: Salerno in Showstopper Red

GT: Zetels met bekleding in Alcantara-leder met microperforaties*
Zitting: Salerno in Ebony/Silver Scrim in Ebony

Zitkussen: Salerno in Ebony

Mach 1: Zetels met bekleding van kwaliteitsleder/simili met microperforaties
Zitting: Register Enhanced met Gradation Plough Through in Ebony met Light Dove Grey-accentstreep

Zitkussen: Luxury Grain Vinyl in Ebony met stiknaden in Metal Grey
Zitting: Register Enhanced met Gradation Plough Through in Ebony met oranje accentstreep

Zitkussen: Luxury Grain in Ebony met stiknaden in Metal Grey

Mach 1: Recaro-zetels met bekleding van kwaliteitsleder/simili met microperforaties*
Zitting: Salerno in Ebony

Zitkussen: Salerno in Ebony
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Velgen en banden

Lichtmetaal – 19"x9" (voor) en 19"x9,5" (achter), 10 Y-spaken, met glanszwart geverfde afwerking (met 255/40-banden voor en 275/40-banden achter) D2GBT/D3DBC

Lichtmetaal – 19"x9,5" (voor) en 19"x10" (achter), 5 spaken, designvelgen met laagglans zwart geverfde afwerking (met 255/40-banden voor en 275/40-banden achter) D2GCR/D3DBC

Naafornament – Mustang en balk D5DBC

Bandenherstelkit AHTAB

Ontwerpkenmerken

Voorspatborden in koetswerkkleur – GT-design (inclusief GT "5.0"-logo’s) A3DAF

Voorspatborden in koetswerkkleur – Inclusief Mach 1-logo’s A3DAE

Buitenspiegels – Behuizing in koetswerkkleur BSLAC

Buitenspiegels – Behuizing in laagglanzend Magnetic BSLBA

Bovenste radiatorrooster – Zwart, GT-design, met zilverkleurig Mustang-logo BLDAW

Bovenste radiatorrooster – Hoogglanzend zwart, Mach 1-design, met Mustang-logo in Magnetic BLDBD

Onderste radiatorrooster – GT-design BLFAQ

Onderste radiatorrooster – Mach 1-design BLFAY

Voorbumper – Met sportieve splitter CLFA1

Voorbumper – Mach 1-design, met sportieve splitter onderaan CLFBV

Achterbumper (GT-design) – Koetswerkkleur CLMHV

Achterbumper (Mach 1-design) – Koetswerkkleur CLMKG

Badge – Zilverkleurige 5.0-badge op vleugels, sierstuk met GT-logo op deklid AB5D4

Badge – Unieke Mach-1 badge op vleugels en sierstuk op deklid AB5AC

Luchthappers in motorkap BLTAB

Prestatiespoiler – Mach 1-design BPFAQ
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Uitlaat – Twee dubbele chromen uitlaatpijpen, met Active Exhaust System (GT-design) F5BAL/F2AAB

Uitlaat – Twee dubbele chromen uitlaatpijpen, met Active Exhaust System (Mach 1-design) F5BAL/F2AAB

Mach 1-motorkapstrepen – Ebony met wit accent (alleen beschikbaar in combinatie met koetswerkkleuren Grabber Yellow, Velocity Blue, Race Red en Twister Orange) /– CJTBE/CJPCC

Mach 1-motorkapstrepen – Ebony met rood accent (alleen beschikbaar in combinatie met koetswerkkleuren Iconic Silver, Oxford White en Shadow Black) /– CJTBE/CJPCF

Zwarte remklauwen FBBAJ

Dak – Zwart doek CHAAH

Pedalen – Unieke metalen afwerking GCEAE

Drempelbeschermers – Verlicht inzetstuk A1PBA

Drempelbeschermers – Verlicht inzetstuk met Mach 1-logo A1PBS

Instrumentenpaneel – Sierstuk op het instrumentenpaneel in Angled Brush, met Mustang-badge BBQAX

Instrumentenpaneel – Mach 1-design met sierstuk uit Dark Spindrift op het instrumentenpaneel, met unieke Mach 1-badge en contrasterende stiksels BBQAH

Confidential - PDF Created: 08 October 2020, 1 :10:50 - Origin: MUST_2021_Styling nd ea_BEL_NL_bro_1.xdt [IDML]
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Uitlaat – Twee dubbele chromen uitlaatpijpen, met Active Exhaust System (GT-design) F5BAL/F2AAB

Uitlaat – Twee dubbele chromen uitlaatpijpen, met Active Exhaust System (Mach 1-design) F5BAL/F2AAB

Mach 1-motorkapstrepen – Ebony met wit accent (alleen beschikbaar in combinatie met koetswerkkleuren Grabber Yellow, Velocity Blue, Race Red en Twister Orange) /– CJTBE/CJPCC

Mach 1-motorkapstrepen – Ebony met rood accent (alleen beschikbaar in combinatie met koetswerkkleuren Iconic Silver, Oxford White en Shadow Black) /– CJTBE/CJPCF

Zwarte remklauwen FBBAJ

Dak – Zwart doek CHAAH

Pedalen – Unieke metalen afwerking GCEAE

Drempelbeschermers – Verlicht inzetstuk A1PBA

Drempelbeschermers – Verlicht inzetstuk met Mach 1-logo A1PBS

Instrumentenpaneel – Sierstuk op het instrumentenpaneel in Angled Brush, met Mustang-badge BBQAX

Instrumentenpaneel – Mach 1-design met sierstuk uit Dark Spindrift op het instrumentenpaneel, met unieke Mach 1-badge en contrasterende stiksels BBQAH
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Driver assistance

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) GPAAJ

Parkeersensoren – Achteraan HNKAB

Achteruitkijkspiegel – Elektrochroom, met regensensor BSBA9

Achteruitrijcamera J3KAB

Cruise Control GTDAB

Adaptive Cruise Control GTDAC

Launch Control (enkel voor handgeschakelde zesversnellingsbak) IWAAB

Hill Start Assist2) (standaard alleen in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak) A54AB

Lane-Keeping Alert HLEAC

Buitenverlichting

Ledkoplampen (met geïntegreerde dagrijlichten, automatische activering en hoogteregeling en automatisch grootlicht) JBBAK/JBBAL/JBCAB/A3BAH/JEDAD/JEAAB

Ledmistlampen – Vooraan JBKAF

Ledachterlichten JDAAD

Ophanging

Onafhankelijke achterwielophanging DWABS

MagneRide® – Adaptief dempende, magnetisch geregelde schokdempers DWMAB

Instrumenten en controles

Volledig tft/lcd-instrumentenpaneel HCAAX

Bandendrukcontrolesysteem (TMPS)1) D19AB

Confidential - PDF Created: 09 October 2020, 14:4 :57 - Origin: MUST_2021_Dri ingEx erien_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

Rijervaring

1)Veiligheidsfunctie, 2)Rijhulpmiddel.
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Comfortuitrusting interieur

Middenconsole – Vinyl met gedeeltelijk leder en contrasterende stiksels B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 bekerhouders B5ZAE

Kleine dakconsole (met zonnebrilhouder) B5VAM

Zonneklep bestuurder en passagier met verlicht spiegeltje BCAAE/BCBAE

Elektronisch afsluitbare middenconsole B5WCB

Audio- en communicatiesystemen
Radio met DAB+, AM/FM en dubbele tuner, cd-speler; 8" tft-aanraakscherm, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handenvrij bellen, Bluetooth® met spraakbediening,

voorlezen van sms-berichten en 9 luidsprekers ICEFG/IEVAL/IDAAQ

B&O-audiosysteem met 12 luidsprekers, radio met DAB+, AM/FM en dubbele tuner, cd-speler; 8" tft-aanraakscherm, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handenvrij
bellen, Bluetooth® met spraakbediening, voorlezen van sms-berichten ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Navigatiesysteem ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps/Line Lock C2UAB

FordPass Connect en embedded modem IEPAM

Klimaatregeling

Airconditioning – Elektronisch automatisch airconditioningsysteem met twee zones (DEATC) AC--G

Luchtreinigersensor G1DAB

Luchtinlaatfilter voor pollen/geuren G1FAC

Interieurverlichting

Instapverlichting – Sfeerverlichting, kaartleeslampjes, verlichte instap, vertraagd doven en dimfunctie JCBAD/JCBAP/JCHAB/JCGAK

Confidential - PDF Created: 09 October 2020, 07:49:49 - Origin: MUST_2021_Co _BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die een via Bluetooth®gekoppelde en verbonden mobiele telefoon gebruikt om inzittenden van het voertuig te helpen met een directe oproep naar het lokale
communicatiecentrum, na een voertuigongeluk waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is uitgeschakeld. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Standaard

Comfort en gebruiksgemak
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Comfortuitrusting interieur

Middenconsole – Vinyl met gedeeltelijk leder en contrasterende stiksels B5WCB/B5YAG/B5SA1

2 bekerhouders B5ZAE

Kleine dakconsole (met zonnebrilhouder) B5VAM

Zonneklep bestuurder en passagier met verlicht spiegeltje BCAAE/BCBAE

Elektronisch afsluitbare middenconsole B5WCB

Audio- en communicatiesystemen
Radio met DAB+, AM/FM en dubbele tuner, cd-speler; 8" tft-aanraakscherm, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handenvrij bellen, Bluetooth® met spraakbediening,

voorlezen van sms-berichten en 9 luidsprekers ICEFG/IEVAL/IDAAQ

B&O-audiosysteem met 12 luidsprekers, radio met DAB+, AM/FM en dubbele tuner, cd-speler; 8" tft-aanraakscherm, Ford SYNC 3 met Apple CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, handenvrij
bellen, Bluetooth® met spraakbediening, voorlezen van sms-berichten ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Navigatiesysteem ICEFG/IEVAL/IDAAT/HKCAB

Track Apps/Line Lock C2UAB

FordPass Connect en embedded modem IEPAM

Klimaatregeling

Airconditioning – Elektronisch automatisch airconditioningsysteem met twee zones (DEATC) AC--G

Luchtreinigersensor G1DAB

Luchtinlaatfilter voor pollen/geuren G1FAC

Interieurverlichting

Instapverlichting – Sfeerverlichting, kaartleeslampjes, verlichte instap, vertraagd doven en dimfunctie JCBAD/JCBAP/JCHAB/JCGAK
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*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die een via Bluetooth®gekoppelde en verbonden mobiele telefoon gebruikt om inzittenden van het voertuig te helpen met een directe oproep naar het lokale
communicatiecentrum, na een voertuigongeluk waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is uitgeschakeld. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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Zittingen

Voorzetels – Sport-stijl FS--A

Verstelling voorzetels – 6-weg verstelbare bestuurderszetel (elektrisch voor/achter/omhoog/omlaag – inclusief omhoog/omlaag voor zowel voorkant als achterkant van de zetel) (niet met Recaro-zetels) BYPAC

Verstelling voorzetels – 6-weg verstelbare passagierszetel (elektrisch voor/achter/omhoog/omlaag – inclusief omhoog/omlaag voor zowel voorkant als achterkant van de zetel) (niet met Recaro-zetels) BYQAC

Verstelling voorzetels – 4-weg verstelbare passagierszetel (elektrisch voor/achter/omhoog/omlaag) (niet met Recaro-zetels) BYQAF

Voorzetels – Klimaatgestuurd (niet beschikbaar in combinatie met Recaro-zetels) /– /– /– BY1AD/BY2AD

Kaartvak aan rugleuning – Bestuurder (niet beschikbaar in combinatie met Recaro-zetels) /– BU6AB

Achterzetels – In twee delen/neerklapbaar BYBBR

Instrumenten en controles

Buitenspiegels – Elektrisch/verwarmbaar, inklapbaar, met Mustang-projectie en zijdelingse richtingaanwijzers BSHBJ

Ruitenwisser – Automatisch CFFAE

Elektrische ontdooiing achterruit B3NAB

Versnellingspookknop – Met leder bekleed (van toepassing op Mach 1 met automatische versnellingsbak) CAEAB/CAEBG

Versnellingspookknop – Uniek design voor Mach 1 (met handgeschakelde versnellingsbak) CAEAM

Handremgreep – Met leder bekleed FAFAB

Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop CBGAL

Ruiten – Elektrisch bediende ruiten vooraan met globaal openen B2CAF

Ruiten – Elektrisch bediende ruiten achteraan B2FAD

Stuurwiel – Met leder bekleed en verwarmd met Mustang-logo op airbagbekleding GTAAE/GTBAB

Technologie

Ford Easy-Fuel-systeem zonder tankdop GBTAG
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Veiligheid

Airbags – Voor de bestuurder en voorpassagieru1), airbags voor zijdelingse impact1), knieairbag bestuurder1), actieve veiligheidsgordels en handschoenenkastje CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Airbags – Voor de bestuurder en voorpassagieru1), knieairbag bestuurder1), actieve veiligheidsgordels en handschoenenkastje CPGAC/CPHAC/CN7AZ

ISOFIX-bevestigingspunten (enkel achterzetels) CPSAB

Veiligheid

Perimetrisch alarm HNVAB

Centrale vergrendeling met afstandsbediening CBAAN

Remmen

Brembo® Remklauwen met 6 zuigers en grote remschijven (alleen beschikbaar in combinatie met automatische versnellingsbak op GT Fastback) /– FEDAD

Brembo® Remklauwen met 6 zuigers en grote remschijven en laagstalen voeringen (alleen beschikbaar in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak op GT Fastback) /– FEDAF

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)1) omvat elektronische remkrachtverdeling (EBD)1), tractiecontrole bij snel optrekken en hard remmen (TCS)1) FEAAB

Noodstopbekrachtiging (EBA)1) FCBAB

Confidential - PDF Created: 09 October 2020, 07: 9:22 - Origin: MUST_2021_Sa Sec_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

1)Veiligheids optie.
uOpmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorpassagierszetel worden geplaatst als het voertuig is uitgerust met een passagiersairbag voorin die niet is uitgeschakeld. De veiligste plaats

voor kinderen is correct vastgegespt op de achterbank.

Standaard

Veiligheid en beveiliging
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Veiligheid

Airbags – Voor de bestuurder en voorpassagieru1), airbags voor zijdelingse impact1), knieairbag bestuurder1), actieve veiligheidsgordels en handschoenenkastje CPGAC/CPHAC/CN7AJ

Airbags – Voor de bestuurder en voorpassagieru1), knieairbag bestuurder1), actieve veiligheidsgordels en handschoenenkastje CPGAC/CPHAC/CN7AZ

ISOFIX-bevestigingspunten (enkel achterzetels) CPSAB

Veiligheid

Perimetrisch alarm HNVAB

Centrale vergrendeling met afstandsbediening CBAAN

Remmen

Brembo® Remklauwen met 6 zuigers en grote remschijven (alleen beschikbaar in combinatie met automatische versnellingsbak op GT Fastback) /– FEDAD

Brembo® Remklauwen met 6 zuigers en grote remschijven en laagstalen voeringen (alleen beschikbaar in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak op GT Fastback) /– FEDAF

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)1) omvat elektronische remkrachtverdeling (EBD)1), tractiecontrole bij snel optrekken en hard remmen (TCS)1) FEAAB

Noodstopbekrachtiging (EBA)1) FCBAB
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1)Veiligheids optie.
uOpmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorpassagierszetel worden geplaatst als het voertuig is uitgerust met een passagiersairbag voorin die niet is uitgeschakeld. De veiligste plaats

voor kinderen is correct vastgegespt op de achterbank.

Standaard

Veiligheid en beveiliging
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Tapijt en bekleding

Vloermatten – Tapijten vooraan BBHAU/BBHAB

Bekleding deurpanelen – Hoogwaardig vinyl met details in contrasterende stiksels BCMAC
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Praktisch
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1 jaar wegbijstand Ford Assistance (Europa)*

2 jaar fabrieksgarantie*

12 jaar garantie tegen doorroesten*

Tot 7 jaar of 200.000km* Ford Protect Garantie Extra

Confidential - PDF Created: 09 October 2020, 07:58:54 - Origin: MUST_2021_Warranty_BEL_NL_bro_0.xdt [IDML]

*Te rekenen vanaf datum van eerste inschrijving van het voertuig. Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen.

Standaard

Optie tegen meerprijs

Diensten
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Vind een concessiehouder en
vraag een testrit aan
Op de Ford website kunt u een Ford
concessiehouder zoeken op locatie of naam en
online een proefrit aanvragen. Vul gewoon uw
gegevens in en uw gekozen concessiehouder zal
contact met u opnemen om een geschikt tijdstip
te regelen.

www.nl.ford.be/verdelers

Stel uw eigen wagen samen
Personaliseer uw Ford door deze online samen te
stellen. Ga gewoon naar de Ford website,
selecteer uw model en kies vervolgens uw motor,
koetswerkkleur en opties. U kunt de aanbevolen
prijs bekijken en indien gewenst uw configuratie
naar een Ford concessiehouder sturen.

www.nl.ford.be/alle-modellen?
bnpShowroom=on

5
Kopen
Dankzij de verschillende opties is het heel
eenvoudig om achter het stuur van uw
nieuwe Ford te gaan zitten.
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Ford Autoverzekering
Bij Ford gaan we net een stapje verder, ook met
onze Ford Autoverzekering.

■ 1 jaar gratis BA bij het afsluiten van een
Omnium†

■ Omnium zonder vrijstelling bij herstelling door
een Ford Erkende Hersteller

■ Gratis maandelijks betalen
■ Joker, beloont uw jaren zonder schade
■ Weinig rijden wordt beloond

Let op want diefstal gepleegd met een verloren
sleutel of een sleutel die zich in het voertuig
bevond, is niet gedekt. Zorg ervoor dat uw
voertuig gekeurd is, anders riskeert u problemen in
BA en bent u bovendien niet gedekt in Omnium.

Infofiche van de autoverzekering gratis
beschikbaar op www.jouwautoverzekering.be.

FordPass-app
De FordPass-app geeft u toegang tot tal van
handige functies die zijn ontworpen om uw ritten
eenvoudiger te maken en uw voertuig in goede
staat te houden.

U kunt op uw smartphone uw brandstofniveau,
kilometerstand en bandenspanning volgen; uw
auto vergrendelen en ontgrendelen; uw voertuig
verwarmen terwijl u zich ergens anders bevindt;
de weg naar uw geparkeerde auto op een kaart
terugvinden; voertuigalarmmeldingen ontvangen
en nog veel meer.

www.nl.ford.be/naverkoop/onze-diensten/
fordpass

Eigenaar

† Aanbod onderworpen aan bepaalde voorwaarden – zie www.ford.be en www.
jouwautoverzekering.be. Ford Autoverzekering is een louter commerciële
benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor
Company Belgium NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel –RPR Brussel -
BTW BE 0404.955.204 - IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB. Ford
Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van
Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming
toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht.
RPR Luik - BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC:
GKCCBEBB.
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Ford Protect Garantie Extra
Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet van een
zorgeloze opvolging gedurende de volgende jaren.
Ford Protect Garantie Extra biedt tal van
voordelen:

■ Flexibiliteit inzake tijdsduur en kilometers
■ Aantrekkelijke tarieven
■ Dekking tegen onverwachte elektrische en

mechanische reparatiekosten
■ De prijs van gedekte onderdelen en arbeid zijn

gegarandeerd voor de duur van uw plan
■ Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
■ Beschermt de doorverkoopwaarde van uw

voertuig.

www.nl.ford.be/shop/overige-producten/
garanties/ford-protect-garantie-extra

Ford Onderhoud
Om uw Ford in topconditie te houden, is
regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van
andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast
heeft uw Ford een langere levensduur en een
hogere restwaarde.

Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij de
voorgeschreven kilometerbeurten of de jaarlijkse
onderhoudsbeurten (wat zich het eerst voordoet)
om uw wagen in perfecte staat te houden.

www.nl.ford.be/naverkoop/service-
onderhoud/onderhoud-en-herstellingen

Ford Assistance
Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt u gratis
12 of 24 maanden(*) Europese wegbijstand. Na
deze periode en bij elke voorgeschreven
onderhoudsbeurt wordt deze wegbijstand
opnieuw met 12 of 24 maanden(*) verlengd of tot
aan de volgende onderhoudsbeurt en dit
levenslang. Het onderhoud dient te gebeuren bij
een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële
onderhoudsschema’s en voorschrift en van Ford.

www.nl.ford.be/naverkoop/service-
onderhoud/ford-assistance

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford
Erkend Hersteller voor meer informatie.

ProtectKopen5

c7420872e0884cffea8510af54b5653a-186ab6efaa21461dbd7efc5ca60e8cb9-00000_book.indb 15 13/04/2021 16:10:27

Mustang 21MY V2 BEL NL_16:16_13.04.2021

1. 2. 3.

Merchandise van het merk Ford kan gekocht worden op fordlifestylecollection.com
Voor meer Mustang accessoires gaat u naar ford-accessories.com

1. Ford Mustang paraplu

2. Ford Mustang Tri-Bar Pullover
Hoodie

3. Ford Mustang sporttas

Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
BJN 208383. FoE B65E

0121/BEL nl
October 2020.

© Ford Motor Company Limited.
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