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FORD EXPLORER

2021-es modellév - 2020/2.
Érvényes: 2020. szeptember 21-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!
Felszereltség

Motor

Listaár

ST-Line

3.0l EcoBoost PHEV 450 LE A10 AWD

26 252 000 Ft

Platinum

3.0l EcoBoost PHEV 450 LE A10 AWD

26 452 000 Ft

Az Explorer PHEV (Plug-in hybrid/tölthető hibrid) jellemzői:
- 350LE-s EcoBoost benzinmotor és 100LE-s elektromotor együttműködése 10 sebességes automata sebességváltón
keresztül
- a nagyfeszültségű akkumulátor a belsőégésű motor által, fékenergia-visszanyerés során és külső áramforrásról is
tölthető (kapacitása 14kWh)
- lehetőséget biztosít a kizárólagosan elektromos hajtásra
Vegyes átlagfogyasztás (WLTP): 3,1 - 10.4 l/100 km, CO2 kibocsátás: 71-237 g/km
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
Minden Új Ford Explorer gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik. A fentieken felül minden
Ford Explorer gépjárműre +3 év, vagy maximum 150 000 km Ford Extra Garancia is vonatkozik. A +3 év Ford Extra
garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől
számítva.
Minden Új Ford Explorer gépjárműre szervizcsomag szolgáltatás is vonatkozik.
- Szervizintervallum: 1 év/20 000km
- Lefedettség: 3 évig vagy 3 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik
- Tartalom:
- Ford által előírt kötelező karbantartások
- Ford Assistance - országúti segélyszolgálat
- fékfolyadék csere (minden második év)
- klíma ellenőrzés (minden harmadik év)
- karosszéria és fényezés ellenőrzés (két évente)
A szervizcsomag részletes feltételeiért, kérjük látogasson el a ford.hu weboldalra!

Az Ön Ford márkakereskedője:
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Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként

A változtatás jogát fenntartjuk!

ST-Line

Platinum

Standard felszereltség

Standard felszereltség ST-Line szérián felül
Biztonság, védelem

Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás
LED első ködlámpák
LED fényszórók
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés (ki/be)
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés
LED nappali menetfény
LED hátsó lámpák
Hátsó ködlámpák
4 prémium tárcsafék
Függönylégzsák az utastér teljes hosszában borulásérzékelővel
Vezető-, és utasoldali légzsákok
Vezető-, és utasoldali első oldallégzsákok
AdvanceTrac® RSC® borulásgátló rendszerrel
Választható vezetési módok
- Normal
- Sport
- Slippery (csúszós út)
- Snow/Sand (hó/homok)
- Trail (sáros terep)
- Eco
- Tow (vontatás)
EV módok:
- EV Now (tisztán eletromos hajtás)
- EV Later (akkumulátor töltöttség tartása)
- EV Charge (akkumulátor töltése a benzinmotor segítségével)
Távirányítós központi zár
- Gyerekzár a hátsó ajtókon
Keréknyomás figyelő rendszer
ISOFIX előkészítés - 2. és 3. sori szélső ülésen
My Key - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal
Riasztóberendezés
Baleset utáni figyelemfelhívó, figyelmeztető rendszer
Ütközés utáni fékezés
Elektronikus kézifék
Visszagurulásgátló (HSA)
Lejtmenet asszisztens (HDC)
Oldalszél stabilizáló
Vontatmány kilengés szabályozó
Kulcsnélküli ajtónyitó- és indító rendszer
Funkcionalitás, kényelem
Elektromos csomagtérajtó, kéz nélküli nyitási funkcióval
Akusztikus - zajvédő első oldalsó üvegezés
Mini pótkerék 165/70R18-as gumival
Vonóhorog előkészítés - csomagtér rendszerezővel (Vonóhorog külön
rendelhető. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben)

Automata háromzónás klímaberendezés
- Pollen/szén-szűrő
- Hátsó levegőszabályozás
Intelligens Sebesség Asszisztens (ISA)
- Adaptív sebességtartó automatikával
- Stop&Go funkcióval
- Sávközép-tartó automatika
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Táblafelismerő rendszerrel
Ütközésmegelőző rendszer - Gyalogos felismeréssel
Sávtartó automatika
Holttérfigyelő rendszer
Aktív, ki/be parkolást segítő automatika
Tolató asszisztens
Állítható fokozatú esőérzékelős első ablaktörlő
Elektromos első ablakemelők, kényelmi funkcióval
Elektromos hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval
12V-os aljzat - 5db
Automatikusan elsötétedő belső tükör
360 fokos kamerarendszer
Pohártartó - 10db
230V-os csatlakozó a középkonzolon
Aktív zajcsökkentés
Fűthető első szélvédő
Elektromos szervokormány (EPAS)
Belső kialakítás
Belső hangulatfény
Megvilágított alumínium küszöbborítás elöl
- hátul világítás nélkül

Alumínium küszöbborítás elöl és hátul ST-Line felirattal
Napellenzők megvilágított tükörrel
Fekete szőnyegek piros varrással elöl, hátul

Fekete szőnyegek elöl/hátul, Platinum felirattal és dekorvarrással

12.3"-os digitális műszerfal
Megvilágított zárható kesztyűtartó
Első térképolvasó lámpák a felső konzolon
Csomagtér világítás
Perforált bőrkárpit piros varrással
- Elektromosan 10 irányban állítható memóriás vezetőülés
- Elektromosan 8 irányban állítható utasülés
- Elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
- Klimatizált (fűthető/hűthető) első ülések
- Masszázs funkció

Perforált bőrkárpit dekorvarrással
- Elektromosan 10 irányban állítható memóriás vezetőülés
- Elektromosan 8 irányban állítható utasülés
- Elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
- Klimatizált (fűthető/hűthető) első ülések
- Masszázs funkció
PLATINUM felirat az első ülések háttámláján

Fűthető második sori ülések
Második sori ülések
- Elektromosan előre dönthető (E-Z Entry)
Harmadik sori ülések
- Nyomógombbal automatikusan le és felhajtható (Easy Fold TM)
Napfényrolók a hátsó ajtókon
Elektromosan 4 irányban állítható kormányoszlop memória funkcióval
Manuálisan 4 irányban állítható első fejtámlák (hátsó szórakoztató rendszer
rendelése esetén 2 irányban állítható)
Fűthető bőr kormánykerék piros varrással

Fűthető bőr kormánykerék

Kormány mögötti váltófülek
Csomagtérroló
Középkonzol kartámasszal és tárolórekesszel
Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján
Felső konzol, napszemüveg tartóval
Csomagrögzítő fülek
Külső megjelenés
Aktív hűtőrács lamellák
Kétoldali dupla, króm kipufogóvég
Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé
Panoráma napfénytető
Sportos futómű

Standard futómű

Tetőcsomagtartó sín - fekete

Tetőcsomagtartó sín - matt aluminíum

EXPLORER embléma a motorháztető első élén

EXPLORER felirat néklül

ST-Line embléma az első sárvédőkön

ST-Line embléma nélkül

Sötétített első fényszóróház

Standard első fényszóróház

Sötétített hátsó lámpák

Standard hátsó lámpák

20"-os könnyűfém kerekek fekete dizájnelemekkel, 255/55 R20 gumikkal

20"-os polírozott könnyűfém kerekek 255/55 R20 gumikkal

Műanyag burkolat az ajtók alsó részén

Matt alumínium burkolat az ajtók alsó részén

Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész (elöl-hátul)
Színrefújt hátsó spoiler
Színrefújt ajtókilincsek fekete betéttel

Színrefújt ajtókilincsek matt alumínium betéttel

Fekete betét a csomagtérajtón

Matt alumínium betét a csomagtérajtón

Fekete ST-Line hűtőrács

Egyedi matt alumínium hűtőrács

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), fűthető külső visszapillantó
tükrök, tükörházba integrált kilépővilágítással, LED irányjelzővel, memória
funkcióval
Fekete tükörborítás
Audio- és kommunikációs rendszerek
Prémium Technológia Csomag
- AM/FM rádió, DAB, MP3
- B&O prémium hangrendszer 14 hangszóróval
- Sebességfüggő hangerőszabályozással
- SYNC 3
- 10,1"-os érintőképernyő a középkonzolon függőlegesen elhelyezve
- 2 db USB csatlakozó
- Bluetooth kihangosító rendszer
- FordPass Connect beépített modem
- Vezetéknélküli töltőfelület
Extragarancia
Minden Új Ford Explorer gépjármű esetén 8 év (2+3+3 év) / 160.000 km Ford Extra garancia:
a standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 150.000 km) kibővíthető további 3 év és 10.000 km futásteljesítménnyel. (Részleteket keresse az extra garancia
feltételekben).
Ára: 269 400Ft

