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Ultimativ
Ultimativ
køreoplevelse
køreoplevelse
Velkommen
Velkommen
til den enestående
til den enestående
Ford Explorer
Ford Explorer
Plug-in Plug-in
hybrid SUV.
hybrid
Den
SUV.
kombinerer
Den kombinerer
avanceret
avanceret
plug-in plug-in
hybrid-teknologi
hybrid-teknologi
med et med
rummeligt
et rummeligt
samt samt
eksklusivt
eksklusivt
interiør,interiør,
og tagerog
kraftfuld
tager kraftfuld
og ubesværet
og ubesværet
ydeevne
ydeevne
til et helt
til nyt
et helt
niveau.
nyt niveau.
Med enMed
suveræn
en suveræn
kombination
kombination
af stil og
afsubstans
stil og substans
leverer Explorer
leverer Explorer
Plug-in Plug-in
hybrid (PHEV)
hybrid (PHEV)
en forførende
en forførende
blanding
blanding
af flot og
af dristigt
flot og dristigt
design, design,
dynamik
dynamik
og raffinement.
og raffinement.
Hertil kommer
Hertil kommer
de mestde
moderne
mest moderne
og seneste
og seneste
teknologier,
teknologier,
der sørger
derfor
sørger
at holde
for atdig
holde
sikker,
digonline
sikker,og
online
underholdt.
og underholdt.

Ford Explorer ST-Line

Opladning
Plug-in hybrid-teknologi
Ford Explorer PHEV kombinerer en kraftig 3,0 l. V6 EcoBoost benzinmotor
med avanceret elektrisk teknologi. Tilsammen leverer de ubesværet
ydeevne og næsten øjeblikkeligt drejningsmoment kombineret med højt
niveau af sikkerhed på lange køreture. Det store kørebatteri i Explorer PHEV
kan nemt oplades fra en wallbox derhjemme eller ved en offentlig
ladestation. Ved at bilen er opladet ved hver køretur, fås den bedste, mest
støjsvage og jævne køreoplevelse.

Ford Explorer ST-Line

4

Korte
Korte
eller
eller
lange
lange
ture
ture
Kør ind
Køri ind
fremtiden
i fremtiden
Roligt, bekvemt
Roligt, bekvemt
og problemfrit.
og problemfrit.
Den nyeDen
Explorer
nye Explorer
PHEV kan
PHEV
køre
kan
ved
køre
hjælp
vedafhjælp
el i 42
af el i 42
†
Til længere
). Til længere
km og 44
kmkm
og hvis
44 km
derhvis
er tale
derom
er tale
ren om
bykørsel
ren bykørsel
(begge (begge
målt iht.målt
WLTP
iht.†).WLTP
køreturekøreture
hjælperhjælper
benzinmotoren.
benzinmotoren.
Regelmæssig
Regelmæssig
opladning,
opladning,
enten derhjemme
enten derhjemme
eller eller
ved en ladestation,
ved en ladestation,
hjælperhjælper
med at med
maksimere
at maksimere
elektrisk
elektrisk
kørsel på
kørsel
kortere
på kortere
ture. ture.

Testet med†Testet
fuldt opladet
med fuldt
batteri.
opladet
Op til
batteri.
42 kmOp
elektrisk
til 42 km
rækkevidde
elektrisk rækkevidde
iht. Worldwide
iht. Harmonized
Worldwide Harmonized
Light Vehicle
Light
TestVehicle
Procedure
Test(WLTP).
Procedure (WLTP).
Den faktiskeDen
rækkevidde
faktiske rækkevidde
vil afhængevil
af afhænge
flere faktorer
af flere
som
faktorer
f.eks. vejrlig,
som f.eks.
køreforhold,
vejrlig, køreforhold,
kørestil, bilens
kørestil,
tilstand
bilens
og alder
tilstand
på og
lithium-ion
alder på lithium-ion
batteriet. batteriet.

†
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Trækkraft
Klar til dit næste eventyr
Ford Explorer PHEV's intelligente firehjulstræk (AWD) er klar til næsten ethvert
eventyr, du finder på din vej. Med syv valgbare køreprogrammer kan køretøjet nemt
håndtere en række vanskelige kørselsforhold og terræn. Og med en imponerende
maksimale anhængervægt på hele 2.500 kg kombineret med motorernes kraftfulde
momentfordeling, har Explorer PHEV styrken til at trække og transportere både
anhænger eller last, så du kan nyde alle dine udendørs fritidsinteresser optimalt.

Ford Explorer Platinum
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Plads
Plads
og og
alsidighed
alsidighed
Oplevelsen
Oplevelsen
af rummelig
af rummelig
luksus
luksus
Den nyeDen
Explorer
nye Explorer
PHEV'sPHEV's
alsidigealsidige
interiør interiør
er designet
er designet
til at til at
imødekomme
imødekomme
kravenekravene
for selv for
denselv
mest
den
eventyrlystne
mest eventyrlystne
livsstil. Med
livsstil.
syvMed
siddepladser
syv siddepladser
i fuld størrelse
i fuld størrelse
samt masser
samt masser
af
af
bagagerum
bagagerum
er der plads
er dertilplads
hele familien
til hele familien
sammen
sammen
med altmed alt
det udstyr,
det du
udstyr,
har brug
du har
for.brug for.
Sæder på
Sæder
2. række
på 2.har
række
ryglænshældning,
har ryglænshældning,
justering
justering
frem/ frem/
tilbage tilbage
og kan skubbes
og kan skubbes
frem forfrem
nemfor
adgang
nem adgang
til 3. række.
til 3. række.
Sæderne
Sæderne
på 3. række
på 3.har
række
masser
har masser
af pladsaftilplads
bådetil
ben
både
- ogben - og
der er faktisk
der er er
faktisk
der plads
er dertilplads
to store
til to
golfbags
store golfbags
selv med
selv
alle
med alle
sæder på
sæder
plads.
på plads.
Elbetjent
Elbetjent
nedklappelige
nedklappelige
sæder gør
sæder
daglidfagen
gør daglidfagen
nem. nem.
Sæderne
Sæderne
på 2. ogpå
3. 2.
række
og 3.kan
række
foldes
kanfladt
foldes
ned,
fladt
så ned,
der så der
skabes skabes
et stortet
bagagerum
stort bagagerum
på 2.140
på
mm
2.140
i længden
mm i længden
og 1.222og 1.222
mm i bredden
mm i bredden
på det smaleste
på det smaleste
punkt. Den
punkt.
maksimale
Den maksimale
bagagevolumen
bagagevolumen
er 2.274er
liter.
2.274
Forliter.
at gøre
For at
læsning
gøre læsning
endnu endnu
nemmere
nemmere
leveres leveres
ExplorerExplorer
desuden
desuden
med håndfri
med håndfri
betjening
betjening
af bagklappen
af bagklappen
som standard.
som standard.

Ford Explorer
Ford Explorer
ST-Line ST-Line
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Ubesværet
Ubesværet
og og
eksklusivt
eksklusivt
Et godt
Et godt
stedsted
at være
at være
Oplev en
Oplev
ny dimension
en ny dimension
af komfort
af komfort
i Explorer
i Explorer
PHEV'sPHEV's
rummelige
rummelige
og lækre
ogkabine.
lækre kabine.
Førerpladsen
Førerpladsen
er omgivet
er omgivet
af et flot
afdesign
et flot med
design
vandrette
med vandrette
linjer forlinjer
at minimere
for at minimere
visuel visuel
rod. En rod.
10,1”En
touchskærm
10,1” touchskærm
centraltcentralt
i bilen giver
i bilen
hurtig
giverog
hurtig
intuitiv
og interaktion
intuitiv interaktion
med det
med det
indbyggede
indbyggede
SYNC 3SYNC
system.
3 system.
Der er også
Der er
etogså
standard
et standard
støjdæmpningssystem,
støjdæmpningssystem,
der hjælper
der hjælper
med at med
dæmpe
at dæmpe
uønsketuønsket
vej- og vindstøj,
vej- og vindstøj,
så du kan
så foretage
du kan foretage
en samtale
en samtale
med venner
med og
venner
familie
og familie
på alle tre
på alle tre
sæderækker,
sæderækker,
hvilket gør
hvilket
Explorer
gør Explorer
til en aftil
deen
mest
af de
støjsvage
mest støjsvage
køretøjer
køretøjer
nogensinde.
nogensinde.

Ford Explorer
Ford Explorer
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Du er i kontrol
Teknologi lige ved hånden
Explorer PHEV tilbyder en række funktioner, der gør hver
køretur let og komfortabel.
Den 12,3” store LCD-instrumentgruppe kan modtage og vise
letlæselig dynamisk grafik og beskeder, herunder
oplysninger om hastighedsmåler, brændstof og
batteriniveau. Den bruger 3D animeret grafik til at vise
forskellige data afhængigt af hvilken af de syv
køreprogrammer, du vælger.
En trådløs opladerplade, der er indbygget i midterkonsollen,
giver dig mulighed for at oplade kompatible mobile enheder
uden brug af kabler. Der findes flere strømudtag, i form af
USB-porte, udtag til 12V og 230V.
Den nye 10-trins automatiske transmission styres via en
drejeknap, så du nemt kan vælge gear, hvilket giver mere
plads i kabinen.
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Så Så
er du
er du
forbundet
forbundet
FordFord
SYNC
SYNC
3
3

FordPass
FordPass
app app

Ford SYNC
Ford3SYNC
er problemfrit
3 er problemfrit
integreret
integreret
med dinmed
smartphone,
din smartphone,
så du kan
så styre
du kan styre
FordPass
FordPass
App gørApp
FordPass
gør FordPass
Connect
Connect
endnu mere
endnu
kraftfuld,
mere kraftfuld,
når dennår
parres
den parres
alt via telefonopkald
alt via telefonopkald
og tekstbeskeder
og tekstbeskeder
til musik
tilog
musik
navigation
og navigation
- alt via- alt via
med dinmed
smartphone,
din smartphone,
så du kan
så få
duadgang
kan få adgang
til en lang
til en
række
langfunktioner.
række funktioner.
10,1"-touchscreeen
10,1"-touchscreeen
eller gennem
eller gennem
enkle talekommandoer.
enkle talekommandoer.
Kortopdateringer
Kortopdateringer
Man kan
Man
bl.a.
kan
overvåge
bl.a. overvåge
brændstofstand,
brændstofstand,
kilometerstand
kilometerstand
og dæktryk,
og dæktryk,
alt
alt
hjælperhjælper
med at med
holdeatdig
holde
på rette
dig på
vejrette
og tilvej
tiden.
og til tiden.
sammen
sammen
via din smartphone
via din smartphone

FordPass
FordPass
Connect
Connect

Du kan Du
desuden
kan desuden
finde tilbage
finde tilbage
til din parkerede
til din parkerede
bil på etbil
kort
på på
et kort
din på din
smartphone
smartphone

FordPass
FordPass
Connect
Connect
kan hjælpe
kan hjælpe
med at med
spareatdig
spare
både
dig
tidbåde
og besvær,
tid og besvær,
samt samt
Som ekstra
Somsikkerhed
ekstra sikkerhed
kan du låse
kan du
og låse
åbneog
din
åbne
bil, og
dindu
bil,kan
og endda
du kan starte
endda starte
give diggive
ro i sindet*
dig ro i .sindet*.
bilen med
bilen
app'en.
med app'en.
ModtagModtag
mere end
mere
150end
forskellige
150 forskellige
advarsler
advarsler
om bilens
om bilens
†
†
der leverer
, der opdateret
leverer opdateret
trafikinformation
trafikinformation
direkte direkte
Dette inkluderer
Dette inkluderer
Live Traffic
Live ,Traffic
tilstandtilstand
direkte direkte
på din smartphone.
på din smartphone.
til dit SYNC
til dit3-Navigationssystem.
SYNC 3-Navigationssystem.
Teknologien
Teknologien
justererjusterer
derefterderefter
din
din
††
††
Ydermere
er bilener
udstyret
bilen udstyret
med Ford
med
eCall,
Fordder
eCall,
hjælper
der hjælper
hvis uheldet
hvis uheldet
er ude‡.er ude‡.
anbefalede
anbefalede
rute baseret
rute baseret
på trafikforholdene
på trafikforholdene
, hvilket
, hjælper
hvilket hjælper
dig meddig
at med at Ydermere
ankomme
ankomme
mere afslappet
mere afslappet
og til tiden
og til tiden
For at optimere
For at optimere
dagligdagen
dagligdagen
er er bilen
er er
udstyret
bilen udstyret
med integreret
med integreret
Wi-Fi**–
Wi-Fi**–
op
op
til 4G Wi-Fi
til 4Gfor
Wi-Fi
maksimalt
for maksimalt
ti enheder.
ti enheder.
Efter enEfter
introduktionsperiode,
en introduktionsperiode,
kan Wi-Fi
kan Wi-Fi
abonnement
abonnement
forlænges
forlænges
mod merpris
mod merpris

Bemærk: Fuld
Bemærk:
SYNC 3Fuld
smartphone
SYNC 3 smartphone
integration er
integration
kun muligermed
kuniPhone
mulig med
5/Android
iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0eller
(Lollipop)
nyere. For
eller
atnyere.
se omFor
Apple
at seCarPlay
om Apple
ellerCarPlay
Android
eller
Auto
Android
er tilgængelig
Auto er Itilgængelig
Danmark, henviser
I Danmark,
vi til
henviser
de officielle
vi til de
Apple
officielle
CarPlay
Apple
andCarPlay
Androidand
Auto
Android Auto
hjemmesider
hjemmesider
for seneste information.
for seneste information.
Kort opdateringer
Kort opdateringer
er gratis i et er
begrænset
gratis i et tidsrum
begrænset
efter
tidsrum
første registreringsdag.
efter første registreringsdag.
*Det indbyggede
*Det indbyggede
modem tilsluttes
modem
påtilsluttes
køretøjets
påleveringstidspunkt.
køretøjets leveringstidspunkt.
Du kan vælge
Duat
kan
til-vælge
og fravælge
at til- og
bestemt
fravælge
datadeling.
bestemt datadeling.
Hvor det er tilgængeligt,
Hvor det er tilgængeligt,
er FordPasser
Connect
FordPass
fjernbetjeningsfunktioner
Connect fjernbetjeningsfunktioner
gratis i en periode,
gratis i derefter
en periode,
kanderefter
der muligvis
kan der
betales
muligvis
et betales et
abonnement.
abonnement.
**Wi-Fi-hotspot
**Wi-Fi-hotspot
(op til 4G LTE)
(opinkluderer
til 4G LTE)en
inkluderer
gratis prøveversion
en gratis prøveversion
af trådløs data,
af trådløs
der begynder,
data, dernår
begynder,
kunder aktiverede
når kunderprøveversionen
aktiverede prøveversionen
med Vodafone/YouSee
med Vodafone/YouSee
og udløber iog
slutningen
udløber iaf
slutningen
3 måneder,
af eller
3 måneder,
når dereller
bruges
når3der
GBbruges
data, alt
3 GB
efter
data,
hvad
altder
efter hvad der
indtræffer først.
indtræffer
Derefter
først.
kanDerefter
datapakker
kan datapakker
købes fra Vodafone/YouSee,
købes fra Vodafone/YouSee,
se deres website
se deres
for detaljer
website om
for detaljer
deres datapakker.
om deres datapakker.
For at udnytte
Forden
at udnytte
indbyggede
den indbyggede
Wi-Fi-hotspot-funktion
Wi-Fi-hotspot-funktion
skal en Fordskal
leveres
en Ford
medleveres
den relevante
med den
hardware.
relevanteDatadækning
hardware. Datadækning
og service og service
er ikke tilgængelig
er ikke overalt,
tilgængelig
og vilkårene
overalt, og
i din
vilkårene
abonnement,
i din abonnement,
inklusive gældende
inklusivemeddelelsesgældende meddelelsesog datahastigheder,
og datahastigheder,
kan gælde. kan gælde.
†
†
††
††
Live Traffic-adgang
Live Traffic-adgang
er gratis i deer
første
gratis12i de
måneder
første 12
efter
måneder
registreringen
efter registreringen
af en ny Ford
afmed
en ny
SYNC
Ford 3
med
med
SYNC
navigation;
3 med derefter
navigation;
kræves
derefter
et licensabonnement.
kræves et licensabonnement.
Information
Information
om lokale hændelser
om lokaleer
hændelser
gratis i deer
første
gratis12i de
måneder
første 12
efter
måneder
købet af
efter
en købet
ny Ford
afmed
en ny Ford med
‡
‡
Ford eCall deler
Fordkøretøjets
eCall delerplacering
køretøjets
ogplacering
hjælper passagererne
og hjælper passagererne
med at indlede
medetatopkald
indlede
påetderes
opkald
respektive
på deressprog
respektive
til detsprog
lokaletilkommunikationscenter
det lokale kommunikationscenter
efter et biluheld,
efter der
et biluheld, der
visse fører informationsmoduler;
visse fører informationsmoduler;
derefter kræves
derefter
et licensabonnement.
kræves et licensabonnement.
involverer eninvolverer
airbag-aktivering
en airbag-aktivering
eller brændstofpumpe
eller brændstofpumpe
cut off. Funktionen
cut off. Funktionen
fungerer i mere
fungerer
end 40
i mere
europæiske
end 40 europæiske
lande og regioner.
lande og regioner.
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Infotainment
Infotainment
Ren luksus
Ren luksus
Ønsker Ønsker
du en assistent
du en assistent
til at gøre
til at
dingøre
travle
dinhverdag
travle hverdag
lidt
lidt
nemmere?
nemmere?
ExplorerExplorer
PHEV leveres
PHEV leveres
med Fords
medførste
Fords10,1”
første 10,1”
LCD-touchskærm.
LCD-touchskærm.
Den fungerer
Den fungerer
i perfekti perfekt
harmoni
harmoni
med det
med det
store 12,3”
store
display
12,3” display
i instrumentgruppen
i instrumentgruppen
og kan give
og kan
diggive
dendig den
information
information
du behøver.
du behøver.
Du kan Du
bruge
kansamme
bruge samme
finger finger
funktionfunktion
(knibe sammen)
(knibe sammen)
som påsom
din smartphone
på din smartphone
eller eller
tablet*.tablet*
Den viser
. Den
også
viser
fuldskærmskort
også fuldskærmskort
og forbinder
og forbinder
dig
dig
med den
med
digitale
den digitale
verden verden
via Fordvia
SYNC
Ford3-funktioner.
SYNC 3-funktioner.
B&O-systemet
B&O-systemet
fuldender
fuldender
oplevelsen
oplevelsen
i den nye
i den
Explorer.
nye Explorer.
UansetUanset
din musiksmag
din musiksmag
fortjener
fortjener
musikken
musikken
at lyde på
at lyde
den på den
måde, som
måde,
kunstnerne
som kunstnerne
havde til
havde
hensigt.
til hensigt.
Det er præcis,
Det er præcis,
hvad Fords
hvadspændende
Fords spændende
nye 980W
nye B&O-lydsystem
980W B&O-lydsystem
med 14 med 14
højttalere
højttalere
leverer samt
leverer
etsamt
eksklusivt
et eksklusivt
design, design,
der er finjusteret
der er finjusteret
til den nye
til den
Explorer.
nye Explorer.
Forsæderne
Forsæderne
er udstyret
er udstyret
med multi-justerbare
med multi-justerbare
elbetjente
elbetjente
indstillinger
indstillinger
med programmerbare
med programmerbare
hukommelsesindstillinger.
hukommelsesindstillinger.
Forsæderne
Forsæderne
leveres leveres
desuden
desuden
med Multi-Contour
med Multi-Contour
forsæder
forsæder
med enmed
massagefunktion,
en massagefunktion,
der
der
er designet
er designet
til at hjælpe
til at hjælpe
med at med
reducere
at reducere
træthedtræthed
i benene
i benene
og lænden
og lænden
ved at ændre
ved at sædets
ændre sædets
konturer.
konturer.

* Ikke alle funktioner
* Ikke alleer
funktioner
kompatible
er kompatible
med alle telefoner.
med alle telefoner.

Ford Explorer
Ford Explorer
PlatinumPlatinum
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Intuitiv teknologi
Passer på dig
Explorer PHEV anvender en række højt avancerede
førerteknologier kaldet Ford Co-Pilot360, der er designet til
at gøre din køretur smartere, sikrere og nemmere. Udstyret
omfatter bl.a. et 360 graders kamera systemet, der viser
køretøjet set ovenfra i fugleperspektiv for at hjælpe dig med
at manøvrere ind på trange steder. BLIS (Blind Spot
Information System) advarer dig om køretøjer i blinde
vinkler og det aktive nødbremsesystem kan automatisk
bremse for dig i en nødsituation*.
Post-Kollision opbremsning hjælper med at reducere
virkningen af en kollision ved automatisk at anvende
moderat bremsetryk, hvis en kollision detekteres. Ved at
nedsætte køretøjets fart har føreren tid til at reagere og kan
reducere risikoen for en sekundær kollision.
Adaptiv fartpilot** hjælper føreren med at opretholde en
sikker køreafstand til forankørende køretøjer og lindrer
stress under lange køreture ved at hjælpe med at holde
køretøjet midt i vognbanen***.

*Pre-Collision Assist med aktiv opbremsning kan opdage fodgængere, men ikke under alle
betingelser og erstatter ikke sikker kørsel. Læs mere i Instruktionsbogen om systemets
begrænsninger.
**Hvis bilen stopper i mere end 3 sekunder skal føreren trykke “RES” knappen eller gaspedalen
for at genoptage.
***Vognbane systemerne styrer ikke bilen.

Ford Explorer ST-Line
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Avanceret teknik

01

03 03

Gør livet let

Suveræn
Suveræn
sikkerhedssikkerhedsog og
førerassistanceudstyr
førerassistanceudstyr

Explorer PHEV er designet til at gøre hver køretur nemmere
og mere komfortabel.

ExplorerExplorer
PHEV'sPHEV's
intelligente
intelligente
firehjulstræk
firehjulstræk
(AWD) (AWD)
optimerer
optimerer
bilens ydeevne
bilens ydeevne
og giverog
bedre
givervejgreb
bedre vejgreb
på mange
på mange
forskellige
forskellige
overflader.
overflader.
AWD systemet
AWD systemet
kan også
kan
nedsætte
også nedsætte
drejningsmomentet
drejningsmomentet
til forhjulene
til forhjulene
for brændstofeffektivitet,
for brændstofeffektivitet,
når firehjulstræk
når firehjulstræk
ikke længere
ikke længere
er nødvendig.
er nødvendig.
På grund
Påaf
grund af
tilkørselstilkørselsog frakørselsvinkler
og frakørselsvinkler
befinder
befinder
ExplorerExplorer
PHEV sig
PHEV sig
lige så godt
lige så
pågodt
vejen
på
som
vejen
i mere
somufremkommeligt
i mere ufremkommeligt
terræn.terræn.

For at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din Explorer
PHEV’s elektriske kørsel kan køretøjet oplades derhjemme
eller på en offentlig opladestander, hvilket giver dig op til 42
km uden CO2 udslip (målt iht. WLTP).
01 Opladning af din Explorer PHEV er så let som at
sætte et stik i en kontakt. Explorer PHEV kan oplades

Det nyeDet
Terrain
nye Terrain
Management
Management
System,System,
der styres
derved
styres
hjælp
ved hjælp
af en drejeknap
af en drejeknap
på midterkonsollen,
på midterkonsollen,
giver diggiver
mulighed
dig mulighed
for
for

ved hjælp af en dedikeret hjemmelader eller en
offentlig ladestation.

at vælge
atmellem
vælge mellem
syv forskellige
syv forskellige
tilstande
tilstande
for at maksimere
for at maksimere
køreydelsen
køreydelsen
på forskelligt
på forskelligt
terræn og
terræn
betingelser.
og betingelser.

02 Undvigemanøvre Assistent registrerer, hvis det er
nødvendigt at foretage en undvigemanøvre og hjælper
dig med at styre uden om en hindring i din kørebane
(indgår i Pre-Collision Assist)

Tilføjet
Tilføjet
intelligens
intelligens

03 Terrain
03 Terrain
Management
Management
SystemSystem
giver føreren
giver føreren
mulighed
mulighed

02

04 04

for at vælge
for atmellem
vælge mellem
syv muligheder:
syv muligheder:
Normal,Normal,
Sport, Sport,
Eco, Tow/haul,
Eco, Tow/haul,
Slippery,
Slippery,
Deep snow/sand
Deep snow/sand
og Trailog
- så
Trail - så
du kan klare
du kan
terrænet
klare terrænet
med enmed
enkel
endrejeknap.
enkel drejeknap.

04 Intelligent
04 Intelligent
firehjulstræk
firehjulstræk
(AWD)(AWD)
fordelerfordeler
kraft til kraft til
for- og bagaksler
for- og bagaksler
alt efteralt
forholdene.
efter forholdene.
Det er ideelt
Det ertilideelt til
kørsel i kørsel
byen og
i byen
kan benyttes
og kan benyttes
til bådetil
vinterbåde og
vinter- og
sommerkørsel.
sommerkørsel.
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KørKør
på på
første
første
klasse
klasse
Funktioner
Funktioner
du vildu
elske
vil elske
Den nyeDen
Explorer
nye Explorer
PHEV erPHEV
pakket
er pakket
med teknologi,
med teknologi,
funktioner
funktioner
og
og
praktiske
praktiske
detaljer,detaljer,
der er designet
der er designet
til at forbedre
til at forbedre
køreoplevelsen
køreoplevelsen
– ikke kun
– ikke
for kun
føreren,
for føreren,
men formen
helefor
familien.
hele familien.
Explorer's
Explorer's
todelte todelte
panoramasoltag
panoramasoltag
lukker solskinnet
lukker solskinnet
ind, uanset
ind, uanset
hvor duhvor
sidder
dui sidder
kabinen.
i kabinen.
Det elbetjente
Det elbetjente
forrste tag
forrste
kantag
åbnes
kanfor
åbnes for
at lade at
frisk
lade
luftfrisk
komme
luft komme
ind, mens
ind,solafskærmningen,
mens solafskærmningen,
som er som er
el-drevet
el-drevet
og UV-skærmende
og UV-skærmende
glas hjælper
glas hjælper
med at med
beskytte
at beskytte
interiøret
interiøret
mod direkte
mod direkte
sollys. sollys.

Ford Explorer
Ford Explorer
ST-Line ST-Line
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01
Formålsfuld
innovation
Forbedret af teknologi
Alt i den nye Ford Explorer PHEV er designet til at forbinde
dig med verden omkring dig. Fra det avancerede 360
graders kamera til den smarte kameravaskefunktion finder
du førsteklasses teknologi, der hjælper dig.
01 Kameravaskefunktionen for og bag hjælper med at
holde front- og bagkameraerne rene og frie for snavs.
Fungerer sammen med vaskefunktionerne for for- og
bagruden.
02 360 graders kamera viser køretøjet ovenfra i
'fugleperspektiv' på den centrale touchskærm for at
hjælpe dig, når du parkerer eller manøvrerer.

Førerassistanceudstyr.

2)

Ford Explorer ST-Line
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02 0

Explorer ST-Line

FORD EXPLORER Modeller

ST-Line

Væsentligt udstyr
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■

20" alufælge i ST-Line design
LED-forlygter i ST-Line design, LED-kørelys,
automatisk fjernlys
Tagrælling med sort højglans finish
Panoramasoltag
Semi-automatisk parkeringshjælp
Elbetjente, opvarmede, el-foldbare sidespejle
BLIS (Blind Spot Information System)
Opvarmet forrude med opvarmede vaskerdyser
360 graders kamera med vask
Instrumentgruppe – 12,3" LCD display
10,1" LCD Touchskærm
B&O-lydsystem, 980 W med 14 højttalere inkl.
subwoofer
Multi-Contour sæder med massage, 8-vejs justerbart
førersæde og 6-vejs justerbart passagersæde
3-zoners automatisk klimaanlæg
FordPass Connect-modem i bilen med eCall
Rat med flad bund
Håndfri el-bagklap
Trådløs mobiloplader
Adaptiv fartpilot
Sportsundervogn

Motorer
Plug-in Hybrid
3,0L Ford EcoBoost 363 hk V6 benzinmotor + 102 hk
el-motor

Elbetjent todelt panoramasoltag
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LED-forlygter med mørk sportsbehandling.

Explorer Platinum

FORD EXPLORER Modeller

Platinum
Udvendigt udstyr
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■

20" alufælge i Platinum design
LED-forlygter i Platinum design, LED-kørelys,
automatisk fjernlys
Tagrælling med sort højglans finish
Panoramasoltag
Semi-automatisk parkeringshjælp
El-betjente, opvarmede, el-foldbare sidespejle
BLIS (Blind Spot Information System)
Opvarmet forrude med opvarmede vaskerdyser
360 graders kamera med vask
Instrumentgruppe – 12,3" LCD display
10,1" LCD Touchskærm
B&O-lydsystem, 980 W med 14 højttalere inkl.
subwoofer
Multi-Contour sæder med massage, 8-vejs justerbart
førersæde og 6-vejs justerbart passagersæde
3-zoners automatisk klimaanlæg
FordPass Connect-modem i bilen med eCall
Håndfri el-bagklap
Trådløs mobiloplader
Adaptiv fartpilot
Metallak

Motorer
Plug-in Hybrid
3,0L Ford EcoBoost 363 hk V6 benzinmotor + 102 hk
el-motor

10,1" LCD touchskærm
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B&O-lydsystem, 980W med 14 højttalere inkl.
subwoofer.

FORD EXPLORER Karosserifarver

Oxford White

Carbonized Grey

Infinite Blue

Standardfarve

Metallak*

Premium metallak med tonet klarlak**

Vi har
Vi har
valgt
valgt
Lucid
Lucid
Red.
Red.
Hvad
Hvad
vælger
vælger
du?
du?
Den nyeDen
Ford
nye
Explorers
Ford Explorers
smukkesmukke
ydre skyldes
ydre skyldes
en speciel
en speciel
flertrinsflertrins
malingsproces.
malingsproces.
Agate Black

Forged Green

Stone Grey

Lucid Red
Lucid Red

Metallak*

Metallak
Tilgængelig Platinum fra foråret 2021

Metallak*

PremiumPremium
metallakmetallak
med tonet
med
klarlak**
tonet klarlak**

Iconic Silver

Star White

Metallak*

Premium metallak - tre lags**

Atlas Blue
Metallak*
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#

Fra de voksindsprøjtede
Fra de voksindsprøjtede
stålkarosserier
stålkarosserier
til det beskyttende
til det beskyttende
overtræk
overtræk
sikrer nye
sikrer nye
materialer
materialer
og anvendelsesprocesser,
og anvendelsesprocesser,
at din Explorer
at din Explorer
vil bevare
vil bevare
sit godesit gode
udseende
udseende
i mangei mange
år fremover.
år fremover.

*Merpris for*Merpris
metallakfor
(ST-Line).
metallak (ST-Line).
**Merpris for
**Merpris
Premiumfor
metallak
Premium
(ST-Line
metallak
og(ST-Line
Platinum).
og Platinum).
Din ExplorerDin
er omfattet
Explorer er
af omfattet
Fords garanti
af Fords
modgaranti
rustgennemtæring
mod rustgennemtæring
i 12 år fra i 12 år fra
første registreringsdato.
første registreringsdato.
Med forbehold
Medfor
forbehold
vilkår og for
betingelser.
vilkår og betingelser.
Bemærk Ovenstående
Bemærk Ovenstående
fotos er udelukkende
fotos er udelukkende
beregnet til beregnet
at illustrere
til at illustrere
karrosserifarver
karrosserifarver
og gengiver og
ikke
gengiver
nødvendigvis
ikke nødvendigvis
modeller i det
modeller
aktuelle
i det
design.
aktuelle
Ej design. Ej
heller modeller,
heller
som
modeller,
nødvendigvis
som nødvendigvis
er tilgængelige
er tilgængelige
i det enkeltei det
land.
enkelte
Farver land.
og Farver og
tilpasninger,tilpasninger,
der er gengivet
der ier
denne
gengivet
brochure,
i denne
kan
brochure,
variere fra
kande
variere
faktiske
fra farver
de faktiske farver
på grund af på
begrænsningerne
grund af begrænsningerne
i de anvendte
i de
trykningsprocesser.
anvendte trykningsprocesser.
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FORDFORD
EXPLORER
EXPLORER
Indtræk
Indtræk

Læn
Læn
digdig
tilbage
tilbage
og og
nydnyd
turen
turen
InteriørInteriør
KvalitetKvalitet
og håndværk
og håndværk
går smukt
gårhånd
smukt
i hånd
håndi iden
hånd
nye
i den
Ford
nye
Explorer.
Ford Explorer.
Lækre materialer
Lækre materialer
vil forbedre
vil forbedre
din oplevelse
din oplevelse
af det velproportionerede
af det velproportionerede
interiør,interiør,
uanset uanset
om
om
du rejser
dusom
rejser
passager
som passager
eller sidder
ellerbag
sidder
rattet.
bag rattet.

Salerno Salerno
læder i Ebony
læder med
i Ebony
perforering
med perforering
og røde syninger
og røde syninger

Geneva Geneva
læder i Ebony
læder med
i Ebony
Tri Diamond-perforering
med Tri Diamond-perforering
og Brunello
og Brunello

(ST-Line)
(ST-Line)

(Platinum)
(Platinum)

ST-Line

ST-Line
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FORD EXPLORER Hjul

Alufælge
Prikken over i’et
Intet supplerer den nye Explorer PHEV's fantastiske stil bedre end de lækkert designede alufælge.

20"

20"

(ST-Line)

(Platinum)

20" alufælge i ST-Line design
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20" alufælge i Platinum design

FORD EXPLORER Tilpas

Thule®+ tagboks
Beregnet til transport af mange
forskellige typer bagage og til at
beskytte mod vejrlig og tyveri. Alle
tilgængelige modeller, (fås i
forskellige størrelser), leveres med
dobbelt åbning for smidig adgang til
boksen. (Tilbehør)

Thule®+ tagtransport
Et bredt sortiment af tilbehør til

Gulvmåtter, gummi

ZEV+ ladekabel

Smarte og praktiske gummimåtter
med forhøjede kanter. Måtterne er
skræddersyet til Ford Explorer, og

Ladekabel til brug ved offentlige
opladningspunkter, giver hurtigere
(mode 3) opladning. Kabel længde:

yder maksimal beskyttelse mod
snavs og væde. Måtten i førersiden

5 meter, 32 A kapacitet, 1 fase, (Type
2), og med 7-polet stik. (Tilbehør)

fastgøres til gulvet, så den ikke kan
glide. (Tilbehør)

Aftageligt
anhængertræk
Når du har behov for ekstra plads,
fleksibilitet og trækkapacitet.
Trækarmen kan afmonteres, når den
ikke benyttes. (Tilbehør)

montering på bilens tag, vælg
mellem tagbokse, cykelholdere og

+
+
Bagagerumsbakke
Bagagerumsbakke Uebler
Uebler
cykelholder
cykelholder
til til
anhængertræk
anhængertræk
Robuste
Robuste
bagagerumsbakker
bagagerumsbakker
med med

Explorer-logo.
Explorer-logo.
Fås i versioner
Fås i versioner
til 2. og til 2.Kvalitets
og
Kvalitets
cykelholder
cykelholder
med praktisk
med praktisk
3. sæderække.
3. sæderække.
De er ideelle
De er til
ideelle til
vippemekanisme
vippemekanisme
(afhængig
(afhængig
af
af
transport
transport
af vådeaf
eller
våde
snavsede
eller snavsede model).model).
(Tilbehør)
(Tilbehør)
genstande.
genstande.
(Tilbehør)
(Tilbehør)

Bagagenet
Bagagenet

Beskyttelsesgitter
Beskyttelsesgitter
til til
bagagerum
bagagerum

ElastiskElastisk
net somnet
fastgøres
som fastgøres
til krogetili kroge
i
Robust
Robust
metalgitter
metalgitter
som beskytter
som beskytter

bagagerummet.
bagagerummet.
Fastholder
Fastholder
mindre mindre
passagererne
passagererne
mod bagage
mod bagage
ved
ved
bagage.bagage.
(Tilbehør)
(Tilbehør)
hårde opbremsninger.
hårde opbremsninger.
Fastgøres
Fastgøres
bag
bag

+
EVBox
EVBox
Elvi+ Elvi
vægmonteret
vægmonteret
ladeboks
ladeboks

Boost din
Boost
ladekapacitet
din ladekapacitet
med enmed en
EVBox Elvi
EVBox
ladeboks.
Elvi ladeboks.
(Tilbehør)
(Tilbehør)
+
EVBox
EVBox
Elvi+stander
Elvi stander

Større fleksibilitet
Større fleksibilitet
for placering
for placering
af
af
din Elvi din
ladeboks.
Elvi ladeboks.
(Tilbehør)
(Tilbehør)

2. sæderække.
2. sæderække.
(Tilbehør).
(Tilbehør).
Der fås Der fås

ski- og snowbordholdere. (Tilbehør)

også etogså
gitteret
tilgitter
fastgørelse
til fastgørelse
bag 1. bag 1.
sæderække.
sæderække.
(Tilbehør).
(Tilbehør).
Overholder
Overholder

Låsbare hjulmøtrikker

de europæiske
de europæiske
ECE-R17/ISO
ECE-R17/ISO
27955 27955
sikkerhedskrav.
sikkerhedskrav.

Sæt med 4 låsbare hjulmøtrikker,
beskytter hjulene mod tyveri.
(Tilbehør)

Stænklapper
Formede stænklapper, som
beskytter karrosseriet på Explorer
mod stenslag og vejsprøjt. Fås som
sæt til for og bag. (Tilbehør)

www
Download den komplette Explorer tilbehørsguide her
Se mere tilbehør til Explorer på: ford-tilbehoer.dk
Du kan se forskellige artikler med Ford logo her: fordlifestylecollection.com
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+Produkt dækket
+Produkt
af tredjepartsleverandørs
dækket af tredjepartsleverandørs
garanti. Se bagsiden
garanti. Se
forbagsiden
nærmerefor
oplysninger.
nærmere oplysninger.
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Plug-in and go
Explorer PHEV indeholder Fords mest avancerede hybridteknologi,
der kombinerer ubesværet ydeevne med fremragende
brændstofeffektivitet og rækkevidde. Kørsel udelukkende på el er
tilgængelig under de fleste forhold med benzinmotoren klar til at
hjælpe, når det er nødvendigt.
Et specialdesignet væskekølet litiumionbatteri er indbygget i
Explorer-chassiset under den anden række af sæder for at bevare
pladsen i kabinen og bagagerummet. Og uanset om du oplader din
bil derhjemme, på arbejdspladsen eller på et offentligt sted, er det
lige så nemt, som at oplade din telefon.

457 hk
3,0L Ford EcoBoost 363 hk V6
benzinmotor + 102 hk el-motor
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øø
*4. gear. øTesttal
*4. gear.
fraøFord.
Testtal
De
fradeklarerede
Ford. øøDe deklarerede
tal for brændstof-/energiforbrug,
tal for brændstof-/energiforbrug,
CO2 udledning
CO2 og
udledning
kørerækkevidde
og kørerækkevidde
med
med
elmotor er elmotor
målt baseret
er målt
på baseret
de tekniske
på de
krav
tekniske
og specifikationer
krav og specifikationer
ifølge EU-forordning
ifølge EU-forordning
(EF) 715/2007
(EF)og
715/2007
(EF) 692/2008
og (EF) 692/2008
med
med
de seneste de
ændringer.
seneste ændringer.
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
og CO2 udledning
og CO2 er
udledning
angivet for
er angivet
en modelvariant
for en modelvariant
og ikke for en
og bestemt
ikke for en
bil.bestemt
Den bil. Den
anvendte standardmæssige
anvendte standardmæssige
testprocedure
testprocedure
gør det muligt
gør det
at sammenligne
muligt at sammenligne
forskellige biltyper
forskellige
og biltyper
producenter.
og producenter.
Ud over en Ud over en
bils brændstofeffektivitet
bils brændstofeffektivitet
har køremåden
har køremåden
og andre ikke-tekniske
og andre ikke-tekniske
faktorer også
faktorer
betydning
også for
betydning
fastlæggelsen
for fastlæggelsen
af en bils af en bils
udledning
kørerækkevidde
og kørerækkevidde
med elmotor.
med
COelmotor.
er den CO
drivhusgas,
er den drivhusgas,
som spiller som
den største
spiller den største
brændstof-/energiforbrug,
brændstof-/energiforbrug,
CO2 udledning
CO2 og
2
2
rolle ved den
rolle
globale
ved den
opvarmning.
globale opvarmning.
Vejledningen
Vejledningen
vedrørendevedrørende
brændstofforbrug
brændstofforbrug
og CO2 udledning
og CO2 med
udledning
data for
med
alledata
nyefor alle nye
personbilerpersonbiler
fås gratis hos
fåsalle
gratis
forhandlere
hos alle forhandlere
eller kan downloades
eller kan downloades
fra bilviden.dk.
fra bilviden.dk.
#
#
Mindste egenvægt
Mindste med
egenvægt
fører på
med
75 fører
kg, maks.
på 75olie-/væskestande
kg, maks. olie-/væskestande
og 90% brændstofstand
og 90% brændstofstand
med forbehold
medfor
forbehold for
produktionstolerancer
produktionstolerancer
og monteret
ogudstyr
monteret
mv. Begrænsninger
udstyr mv. Begrænsninger
ved brug afved
træk,
brug
som
af angivet,
træk, som
svarer
angivet,
til bilens
svarer
maksimale
til bilens maksimale
trækvægt ved
trækvægt
dens Tilladt
ved dens
totalvægt
Tilladt og
totalvægt
igangsætning
og igangsætning
på en 12% stigning
på en 12%
vedstigning
havetsved
overflade.
havetsYdeevne
overflade.ogYdeevne og
brændstoføkonomi
brændstoføkonomi
reduceres på
reduceres
alle modeller
på alleved
modeller
trækning
vedaftrækning
anhænger.
af anhænger.
Begrænsning
Begrænsning
for næsevægt
for næsevægt
er maks. 50erkgmaks.
for 50 kg for
alle modeller.
alleTotalvægt
modeller. for
Totalvægt
bil og anhænger
for bil og anhænger
er inkl. anhængervægt.
er inkl. anhængervægt.
**Stigning **Stigning
ved havetsved
overflade.
havets overflade.

3.0L
V6V6
3.0L
Plug-in
Plug-in
Hybrid
(PHEV)
Hybrid
(PHEV)

Denne generation af Ford Explorer PHEV blev designet med elektrificering i
tankerne helt fra starten. Den kombinerer kraften fra en imponerende Ford
EcoBoost V6 turbo benzinmotor med det effektive drejningsmoment fra en
elektrisk motor, som tilsammen leverer den perfekte blanding af elektrisk
effektivitet og SUV-egenskaber.

3.0L
V6V6
3.0L
Plug-in
Plug-in
Hybrid
(PHEV)
Hybrid
(PHEV)

Intelligent hybridsystem

Brændstofforbrug,
Brændstofforbrug,
ydeevne
ydeevne
og emissionstal
og emissionstal

Motor Motor
3.0 V6 GTDI
3.0 V6 GTDI
Motor Motor
3.0 V6 GTDI
3.0 V6 GTDI
Emissionsstandard
Emissionsstandard
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Emissionsstandard
Emissionsstandard
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Maks. motoreffekt
Maks. motoreffekt
hk (kW) hk (kW)457 (336) 457 (336)
Maks. motoreffekt
Maks. motoreffekt
hk (kW) hk (kW)457 (336) 457 (336)
Moment (Nm)
Moment (Nm) 825
825
Moment (Nm)
Moment (Nm) 825
825
øø
øø
emission
(g/km)
71
71
CO2 emission
CO(g/km)
2
øø
emission
(g/km)øø 71
71
CO2 emission
CO(g/km)
2
Brændstoftype
Brændstoftype Benzin
Benzin
Brændstoftype
Brændstoftype Benzin
Benzin
10-trins A10R80-MHT
10-trins A10R80-MHT
Transmission
Transmission
hybrid transmission
hybrid transmission
10-trins
A10R80-MHT
10-trins
A10R80-MHT
Transmission
Transmission
hybrid transmission
hybrid transmission
4x4 Intelligent
4x4 Intelligent
Hjultræksystem
Hjultræksystem
firehjulstræk
firehjulstræk
4x4
Intelligent
4x4
Intelligent
Hjultræksystem
Hjultræksystem
firehjulstræk
firehjulstræk
øø
øø
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
i km/l i km/l
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
i km/løø i km/løø
Blandet kørsel
Blandet
(medkørsel
el-motor
(med
assistance)
el-motor assistance) 32,3
32,3
Blandet kørsel
Blandet
(medkørsel
el-motor
(med
assistance)
el-motor assistance) 32,3
32,3
øø
øø
ElektriskElektrisk
rækkevidde
rækkevidde
i km
i km
ElektriskElektrisk
rækkevidde
rækkevidde
i kmøø i kmøø
RækkeviddeRækkevidde
på el
på el 42
42
RækkeviddeRækkevidde
på el
på el 42
42
ø
ø
YdeevneYdeevne
ø
ø
YdeevneYdeevne
Maks. hastighed
Maks.(km/t)
hastighed (km/t) 230
230
Maks. hastighed
Maks.(km/t)
hastighed (km/t) 230
230
0-100 km/t0-100
(sek.) km/t (sek.) 6,0
6,0
0-100 km/t0-100
(sek.) km/t (sek.) 6,0
6,0
Vægt og Vægt
last og last
Vægt og Vægt
last og last
#
2466
Egenvægt (kg)
Egenvægt
(kg)# 2466
#
2466
Egenvægt (kg)
Egenvægt
(kg)# 2466
Maks. lodretMaks.
belastning
lodret (kg)
belastning (kg) 100
100
Maks. lodretMaks.
belastning
lodret (kg)
belastning (kg) 100
100
Tilladt totalvægt
Tilladt(kg)
totalvægt (kg) 3160
3160
Tilladt totalvægt
Tilladt(kg)
totalvægt (kg) 3160
3160
Totalvægt for
Totalvægt
bil og anhænger
for bil og(kg)
anhænger (kg) 5560
5560
Totalvægt for
Totalvægt
bil og anhænger
for bil og(kg)
anhænger (kg) 5560
5560
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
(med bremser)
(med(12%**)
bremser)
(kg)
(12%**) (kg) 2500
2500
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
(med bremser)
(med(12%**)
bremser)
(kg)
(12%**) (kg) 2500
2500
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
(uden bremser)
(uden(kg)
bremser) (kg) 750
750
Maks. anhængervægt
Maks. anhængervægt
(uden bremser)
(uden(kg)
bremser) (kg) 750
750

43

FORDFORD
EXPLORER
EXPLORER
Dimensioner
Dimensioner

Dimensioner

Totallængde (mm)

5-dørs

2.274L

2 sæder læsset til tag

5049

Totalbredde med spejle (mm)

2285

Totalbredde uden spejle (mm)

2004

Totalbredde med indfældede spejle (mm)

2107

Totalhøjde (maks.) (med tagbøjler) (mm)

1778

Min. afstand mellem hjulkasser (i bagagerum) (mm)

1222

Vendediameter – mellem kantsten (m)

12,6

7 sæder læsset til
tag

240

7 sæder (læsset til tag)

330

Med 5 sæder i brug (læsset til pakkehylde, mini-reservehjul af stål), 5-sæders

635

5 sæder (læsset til tag)

1137

Med 2 sæder i brug (læsset til tag) (med mini-reservehjul af stål)

2274

Brændstoftankens kapacitet (liter)
Benzin

Note Lasteevnen kan begrænses pga. vægtforhold.

68,4

Højde: 1.778 mm

330L

Med 7 sæder i brug (læsset til pakkehylde, mini-reservehjul af stål), 7-sæders

Højde: 1.778 mm

Bagagekapacitet (liter)‡

Længde:
Længde:
5.049 5.049
mm mm
Længde
Længde
(med beslag
(med beslag
til nummerplade):
til nummerplade):
5.062 5.062
mm mm

www
Alt udstyr og alle specifikationer
Hvis du ønsker at se alt udstyr og alle specifikationer, skal
du downloade den digitale ebrochure. Den kan
downloades fra: www.ford.dk eller scan QR-koden.
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‡

Målt ifølge ISO 3832, og inkluderer 51L under lastrumsgulv Målene kan variere afhængigt af modellen og det monterede udstyr.

Bredde:
Bredde:
2.004 2.004
mm mm
BreddeBredde
(med spejle):
(med spejle):
2.285 mm
2.285 mm

Star
White

Infinite
Blue

Lucid
Red

Hjul

Alufælge – Alufælge
20" i ST-Line
– 20"
design
i ST-Line
(monteret
designmed
(monteret
255/55med
dæk)
255/55 dæk)

D

Alufælge – Alufælge
20" i Platinum
– 20"design
i Platinum
(monteret
designmed
(monteret
255/55med
dæk)
255/55 dæk)

D

Dæktryksovervågning
Dæktryksovervågning

ST-Line
Sæder: Salerno-læder med Micro Perf i Ebony med røde syninger

ST‑Line

Premium
metalfarve
(3-lags)*

Hjul
Atlas
Blue

Carbonized Grey

Stone Grey

Specialmetalfarver (tonet
klarlak)*

Iconic
Silver

Agate
Black

Oxford
White

Metalfarver*

Platinum

Styling
Styling
og design
og design
Karrosserifarver

ST‑Line
Platinum

Indtræk og karrosserifarver

*

*

*

*

**

**

**

**

**

**

ReservehjulReservehjul
– 18" nødhjul
– 18"
i stålnødhjul i stål

Platinum
Sædeflader: Geneva-læder med Triangle Diamond Perf
og Salerno læder i Ebony

Tilgængelig

*Metalfarve mod merpris og. **Premium farver mod merpris.

standardudstyr
standardudstyr

Designudstyr
–

Front grill – Satin Chrome-lakeret

–

Semi-automatisk
Semi-automatisk
parkeringshjælp
parkeringshjælp

–

360 graders360
viewgraders
med vask
viewafmed
kamera
vask af kamera

Forkofanger – karrosserifarve med Ebony-farvet slidplade

–

Intelligent farttilpasning
Intelligent farttilpasning

Bagkofanger – karrosserifarvet med Ebony-farvet slidplade med indlæg i sort højglans

–

Adaptiv fartpilot
Adaptiv
og fartpilot
vognbanecentrering
og vognbanecentrering

Bagkofanger – karrosserifarvet Sølv-farvet slidplade med indlæg i Satin Chrome

–

Vognbanesystem
Vognbanesystem
– med vognbaneadvarsel,
– med vognbaneadvarsel,
vognbaneassistent
vognbaneassistent
og førerovervågning
og førerovervågning

Quad – 4 stk. udstødningsrør

F5BAR

Blind Spot Information
Blind Spot Information
System (BLIS)
System
med(BLIS)
advarsel
med
omadvarsel
krydsende
omtrafik
krydsende
bagude
trafik
og aktivt
bagude
bremsesystem
og aktivt bremsesystem

Elbetjent håndfri bagklap med sort højglans

A7FAL

Trafikskiltegenkendelse
Trafikskiltegenkendelse

Elbetjent håndfri bagklap med Satin Chrome

A7FAL

eCall nødhjælpsknap
eCall nødhjælpsknap
med Post-Crash
med Post-Crash
advarselssystem
advarselssystem

Dørhåndtag – karrosserifarve med stribe i sort højglans

–

Hill Start Assis
Hillog
Start
(HSA)
AssisogogHill
(HSA)
Descent
og Hill
Control
Descent
(HDC)
Control (HDC)

Dørhåndtag – karrosserifarve med stribe i Satin Aluminium

–

Drejeknap for
Drejeknap
gearskiftfor gearskift

Dørbeskyttelsesliste – karrosserifarve med stribe i sort højglans

–

Udvendige
Udvendige
lygter lygter

–

Forlygter – LED
Forlygter
forlygter,
– LED
LED-kørelys,
forlygter, LED-kørelys,
aut. forlygteniveau
aut. forlygteniveau
og automatisk
og automatisk
fjernlys
fjernlys

B2UAC/B2JAB

Akustiske laminerede ruder i fører og passagersidedør

B2MAC

Mørtktonede sideruder og bag rude

B2GAE

Elbetjent panormasoltag

CHAAC

Tagrællinger i sort højglans

BLYAE

Tagrællinger i Satin Chrome

BLYAE

Dørtrinsbeskyttere – krom-finish med ST-Line logo

A1PAL

Dørtrinsbeskyttere – belyst med krom-finish

A1PBA

H

Parkeringssensorer
Parkeringssensorer
for og bag for og bag

Forkofanger – karrosserifarve med sølvfarvet slidplade

Forrude – opvarmet

Platinum

Førerassistance
Førerassistance

Front grill – Ebony-lakeret

Dørbeskyttelsesliste – karrosserifarve med stribe i Satin Chrome

ST‑Line
Platinum

ST‑Line

MFC‑
kode

Platinum

Køreoplevelse
Køreoplevelse
ST‑Line

Styling og design

Forlygter i ST-Line
Forlygter
design
i ST-Line
– LED
design
forlygter,
– LED
LED-kørelys,
forlygter, LED-kørelys,
aut. forlygteniveau
aut. forlygteniveau
og automatisk
og automatisk
fjernlys
fjernlys

JBBAH
JBBAG

LED Tågeforlygter
LED Tågeforlygter
LED Baglygter
LED Baglygter
LED-baglygter
LED-baglygter
i ST-Line design
i ST-Line design
LED Tågebaglygter
LED Tågebaglygter

standardudstyr
standardudstyr

Indvendig komfort

Platinum

ST‑Line
Platinum

ST‑Line

MFC‑kode

Platinum

Komfort
Komfort
og praktisk
og praktisk
brug brug
ST‑Line

Komfort og praktisk brug

Sæder Sæder

Instrumentpanel – "Hexa Cut" finish

–

Forsæder –Forsæder
opvarmede
– opvarmede
og ventillerede
og ventillerede

Instrumentpanel – "Figured Ash Swirl"-finish i træ

–

Multi-Contour
Multi-Contour
el-betjente el-betjente
forsæder (8-vejs
forsæder
førersæde/6-vejs
(8-vejs førersæde/6-vejs
passagersæde
passagersæde
med massagefunktion),
med massagefunktion),
tre programmerbare
tre programmerbare
hukommelsesindstillinger
hukommelsesindstillinger

B

Dørbetræk – Vinyl i Ebony med rød syning

–

Sæder på 2.Sæder
rækkepå
– med
2. række
35/30/35
– medopdeling,
35/30/35ydre
opdeling,
sæder ydre
opvarmede
sæder opvarmede
og foldbart og
midterarmlæn
foldbart midterarmlæn

B

Dørbetræk – Geneva-læder i Ebony

–

Sæder på 3.Sæder
rækkepå
– med
3. række
elbetjent
– medfoldning
elbetjent foldning

Armlæn – Vinyl i Ebony med rød syning

–

Instrumenter
Instrumenter
og betjeningsfunktioner
og betjeningsfunktioner

Armlæn – Geneva-læder i Ebony

–

Instrumentgruppe
Instrumentgruppe
– 12,3" farve–LCD
12,3"med
farvedigitale
LCD med
drejeknapper
digitale drejeknapper

Solafskærmning til forsæder og 2. række

Rat med elbetjent
Rat medteleskopelbetjentogteleskophøjdejustering
og højdejustering

Audio- og kommunikationssystemer
Hajfinne antenne (sort)
Navigation, radio med DAB (Digital Audio Broadcasting) og TMC (trafikinformationskanal), 10,1" TFT LCD touchscreen, 980W B&O lydsystem med 14 højttalere (med subwoofer), Ford SYNC 3.2, kompasdisplay,
mediecentral med aux-stik og en USB og Active Noise Cancellation
FordPass Connect – indbygget modem med eCall

Læderbetrukket
Læderbetrukket
rat i sporty styling
rat i sporty
medstyling
flad bund
medogflad
rødbund
syning
og–rød
opvarmet
syning –med
opvarmet
Paddle-shifts
med Paddle-shifts
ved rattet ved rattet
ICDAF
ICEB7/IDBAK/A2EAF/ICHAB/
ICQAC/IEVAL/HMIAD
IEPAM

Klimaanlæg
3-zoners automatisk klimaanlæg (DEATC)

B

AC--G

Kabinebelysning
Indirekte kabinebelysning

JCBAD

Lys ved 2. og 3. række

JCJAE

Læderbetrukket
Læderbetrukket
rat – opvarmet
rat –med
opvarmet
Paddle-shifts
med Paddle-shifts
ved rattet, indlæg
ved rattet,
i træindlæg i træ

GTAAD/G

GTAB4/GT

Sidespejle –Sidespejle
opvarmede,
– opvarmede,
elbetjent, foldbart,
elbetjent,
integreret
foldbart,LED-blinklys
integreret LED-blinklys
og hukommelse
og hukommelse
Forrudeviskere
Forrudeviskere
med regnsensor
med regnsensor
Elbetjente ruder
Elbetjente
i fordøre
ruder
med
i fordøre
ettryksmed
op/ned
ettryks op/ned
El-betjente El-betjente
ruder i bagdøre
ruder i bagdøre
Teknologi
Teknologi
Navigationscenter
Navigationscenter
Kompasdisplay
Kompasdisplay
Bakspejl – automatisk
Bakspejl – automatisk
nedblændetnedblændet
MyKey

MyKey

standardudstyr
standardudstyr

Sikkerhed

Platinum

ST‑Line
Platinum

ST‑Line

MFC‑
kode

Platinum

Praktisk
Praktisk
udstyr
udstyr
ST‑Line

Sikkerhed og tryghed

Tæpper og
Tæpper
indtræk
og indtræk

Pre-Collision Assist (del af IPS Førerassistance bestående af nødbremsefunktion, Active City Stop/Aktivt bremsesystem/Aktivt bremsesystem med fodgængerregistrering, Advarsel om køretøjer forude)

FBFAC

Gulvmåtter,Gulvmåtter,
for og bag –for
sorte
og bag
med–sort/rød
sorte med
kontrastsyning
sort/rød kontrastsyning
og ST-Line logo
og ST-Line logo

BAYA

Advarselslysblink ved nødbremsning

FCCAB

Gulvmåtter,Gulvmåtter,
for og bag –for
sorte
og bag
og Platinum
– sorte ogskrift
Platinum skrift

BAYA

Elektrisk parkeringsbremse

Chassis Chassis

Sikkerhedsseler (1. 2. og 3. række) – ARS (avanceret sikkerhedssystem) – to-trins fører- og passagersæde med sædevægt og stillingssensorer, seleforstrammere

CN7BA

Bugseringskrog,
Bugseringskrog,
foran
foran

Front og sideairbags til forsæder

CN7BA

Forberedt tilForberedt
anhængertræk
til anhængertræk

Knæairbag i passagersiden

CN7BA

Sportsundervogn
Sportsundervogn

Hovedbeskyttelsesairbags til alle 3 rækker

CN7BA

ElektriskElektrisk
udstyr udstyr

Post-kollisions opbremsning

230 V strømudtag
230 V strømudtag

Assistance til undvigemanøvre

Trådløs opladerplade
Trådløs opladerplade

AdvanceTrac med slingrestabilisering (RSC)

12 V strømudtag
12 V strømudtag

Automatisk kontrol med anhængerslinger

USB-stik USB-stik
CPSAE

Bagagerum
Bagagerum

Perimeteralarm

HNAAD

Fleksibelt bagagerum
Fleksibelt bagagerum
(net, gummimåtte,
(net, gummimåtte,
vendbart gulv)
vendbart gulv)

Ford Easy-Fuel – uden tankdæksel, forbundet til centrallås

CBMAE

Instrumenter
Instrumenter
og betjeningsfunktioner
og betjeningsfunktioner

Elbetjente dørlåse med autolås

CBAAB

Elbetjent håndfri
Elbetjent
bagklap
håndfri bagklap

Ford nøglefrit system med Ford Power startknap

CBGAK

ISOFIX-system yderst på 2. række og på sæder på 3. rækkeu
Tyverisikring

Bagagerumsdækken
Bagagerumsdækken

Bremser
Sidevindsstabilisering

FEFAH

Nødbremsefunktion ved baglænskørsel

HNYAB

standardudstyr
standardudstyr

u

Bemærk: Der må aldrig placeres en bagudvendt barnestol på passagerforsædet i Ford biler, hvis frontairbaggen i passagersiden ikke er slået fra. Det sikreste sted for børn er på bagsædet i korrekt fastspændt
sikkerhedssele.

GørGør
detdet
nemt
nemt
og trygt
og trygt
for for
digdig
som
som
Ford
Ford
ejerejer

FORD
FORD
BlueService
BlueService
Personlig
Personlig
rådgivning
rådgivning
Benyt
Benyt
dig af
dig
vores
af vores
Total tryghed
for bilejeren
for bilejeren
– enten–på
enten
værkstedet
på værkstedet
eller derhjemme.
eller derhjemme.
uundværlige
uundværlige
servicetilbud
servicetilbud
og ogTotal tryghed
af en
køb
nyafFord
en ny
medfølger
Ford medfølger
Ford BlueService
Ford BlueService
Ford Video
FordCheck
Video eller
Check
Servicerådgivning
eller Servicerådgivning
– dit – dit
få maksimal
få maksimal
glæde
glæde
af din
afbil
din
–bilVed
– købVed
som standard.
som standard.
Ford BlueService
Ford BlueService
hjælperhjælper
dig meddig med
valg, når
valg,
du besøger
når du besøger
et Ford-værksted.
et Ford-værksted.
lige så
lige
længe
så længe
du ejer
du den.
ejer den.
at holdeatdin
holde
Forddin
i perfekt
Ford i perfekt
stand og
stand
få maksimal
og få maksimal

Vi ønsker,
Vi ønsker,
at din Ford
at din
serviceoplevelse
Ford serviceoplevelse
skal
skal
være let,
være
gennemsigtig
let, gennemsigtig
og overskuelig.
og overskuelig.
Og
Og
Gratis
• vejhjælp
Gratis vejhjælp
i Europa
i Europa
uanset uanset
om du ønsker
om du at
ønsker
væreat
fysisk
væretilstede
fysisk tilstede
ved
ved
Transportservice
• Transportservice
gennemgangen
gennemgangen
af din bil,
af eller
din bil,
blot
eller
ønsker
blot at
ønsker at
modtage
modtage
en lille video,
en lilleså
video,
kan vi
såklare
kan vi
begge
klaredele
begge dele
Ford •Card
Ford
– Card
betal–når
betal
detnår
passer
det passer
dig!
dig!
del af
endit
del
værkstedsbesøg.
af dit værkstedsbesøg.
One Call
• One
– ét
Call
nummer
– ét nummer
for al Ford
for al
service
Ford service som ensom
Gennemskuelige
• Gennemskuelige
priser priser
Det koster
Detikke
koster
ekstra,
ikke og
ekstra,
kan gøre
og kan
ditgøre
besøg
dittil
besøg
en til en

glæde af
glæde
din bil
af–din
i hele
bil –
dens
i hele
levetid.
dens levetid.

•
•
•
•
•

• Gratis
• servicerådgivning
Gratis servicerådgivning

lærerig lærerig
oplevelse
oplevelse
for dig. for dig.

FORD
FORD
serviceaftaler*
serviceaftaler*

FORD
FORD
Finansiering
Finansiering

FORD
FORD
Forsikring
Forsikring

Bedre sikret,
Bedre større
sikret,tryghed
større tryghed

Vi tilbyder
Vi tilbyder
et stortet
udvalg
stort af
udvalg
ﬁnansieringsløsninger
af ﬁnansieringsløsninger
Ford Forsikring*
Ford Forsikring*
, som er, som
designet
er designet
speciﬁkt
speciﬁkt
til
til
for at gøre
for at
detgøre
lettere
det for
lettere
dig at
foreje
digen
atny
ejeFord.
en ny Ford. Ford-ejere,
Ford-ejere,
tilbydertilbyder
valuta for
valuta
pengene,
for pengene,
enkelthed
enkelthed
Ved at være
Ved at
forudseende
være forudseende
undgår undgår
du stigende
du stigende
og et udvalg
og et af
udvalg
goder,
afsom
goder,
virkelig
som virkelig
betyderbetyder
noget noget
vedligeholdelsesomkostninger.
vedligeholdelsesomkostninger.
Med dinMed din
Ford Credit*
Ford Credit*
tilbydertilbyder
en række
en række
for dig. for dig.
personlige
personlige
Ford serviceaftale
Ford serviceaftale
holder du
holder
din Ford
du din Ford
ﬁnansieringsløsninger
ﬁnansieringsløsninger
til din bil,
til hvad
din bil,
enten
hvaddu
enten
er du er
kørendekørende
og forlænger
og forlænger
dens levetid.
dens levetid.
Du vælger
Du vælger
blot
blot
privat- eller
privaterhvervskunde.
eller erhvervskunde.
• Reparationer
• Reparationer
foretaget
foretaget
af Ford-oplærte
af Ford-oplærte
den Ford
den
serviceaftale,
Ford serviceaftale,
der passer
der bedst
passertilbedst
dit til dit
mekanikere
mekanikere
på
et
Ford-værksted
på
et
Ford-værksted
Ford Credit
FordLeasing**
Credit Leasing**
specialiserer
specialiserer
sig i
sig i
behov. behov.
• Originale
Ford-dele
Ford-dele
leveresleveres
med 2-års
med 2-års
kontraktbaseret
kontraktbaseret
leje og leasing
leje og leasing
og kan tilbyde
og kan tilbyde • Originale
garantigaranti
En serviceaftale
En serviceaftale
kan typisk
kantegnes
typisk som
tegnes
ensom en
alternative
alternative
ﬁnansieringsordninger
ﬁnansieringsordninger
alt efteralt efter
• Erstatningsvogn
• Erstatningsvogn
i reparationens
i reparationens
varighed
varighed
basisaftale,
basisaftale,
hvor service
hvor service
er dækket,
er dækket,
eller som
eller som behovetbehovet
i din virksomhed.
i din virksomhed.
en udvidet
en udvidet
serviceaftale
serviceaftale
til fast pris
til fast
med
pris
den
med den
• Ford •Insure-eksperter
Ford Insure-eksperter
på alle på
opkaldscentre
alle opkaldscentre
sammesamme
dækning
dækning
som basis-serviceaftalen
som basis-serviceaftalen
PLUS PLUS
i Danmark
i Danmark
sliddele.sliddele.
Alt arbejde
Alt arbejde
på din bil
påbliver
din biludført
bliveraf
udført
en af en
www.ford.dk/ﬁnansiering
www.ford.dk/ﬁnansiering
• Hjælp
• ved
Hjælp
uheld
ved24
uheld
timer
24i døgnet
timer i døgnet
autoriseret
autoriseret
Ford reparatør.
Ford reparatør.
Din Ford-forhandler
Din Ford-forhandler
rådgiverrådgiver
dig gerne
digom,
gerne om,
hvilken hvilken
Ford serviceaftale
Ford serviceaftale
der passer
der til
passer
dig. til dig.
Hvis duHvis
beslutter
du beslutter
dig for at
digsælge
for atdin
sælge
bil, kan
din bil,
Ford
kan Ford
serviceaftalen
serviceaftalen
overdrages
overdrages
til den nye
til den
ejer,nye
så ejer,
din så din
*Ford Credit:*Ford
Finansiering
Credit: er
Finansiering
med forbehold
er med
forforbehold
positiv kreditvurdering.
for positiv kreditvurdering.
Der kan stillesDer kan stilles
*Ford Forsikring
*Ford
udbydes
Forsikring
i samarbejde
udbydes i med
samarbejde
If Skadesforsikring,
med If Skadesforsikring,
ﬁlial af If
ﬁlial af If
bils brugtværdi
bils brugtværdi
øges. øges.
krav om sikkerhed.
krav om
Ford
sikkerhed.
Credit udbydes
Ford Credit
af Santander
udbydes afConsumer
Santander
Bank.
Consumer Bank.
Skadeförsäkring
Skadeförsäkring
AB (publ), Sverige,
AB (publ),
CVR-nr:
Sverige,
2420CVR-nr:
3212. If’s2420
almindelige
3212. If’sbetingelser
almindeligeog
betingelser og
**Ford Credit**Ford
Leasing
Credit
udbydes
Leasing
af Santander
udbydes afConsumer
Santander
Bank.
Consumer Bank.

*Serviceaftaler
*Serviceaftaler
tegnes hos din
tegnes
Ford-forhandler.
hos din Ford-forhandler.
(Gælder hos (Gælder
Ford-forhandlere,
hos Ford-forhandlere,
som
som
tilbyder serviceaftaler).
tilbyder serviceaftaler).

vilkår er gældende.
vilkår er gældende.

FORD EXPLORER Næste trin
Besøg din Ford-forhandler for selv at prøve den nye Ford Explorer. Find
din lokale forhandler: www.ford.dk/find-forhandler

byg

Alle
Explorer
modeller

prøv

På internettet kan du konfigurere og få prisen på din nye Ford Explorer
med de ønskede specifikationer på www.ford.dk/bygdinford

Alle
Explorer
modeller

Garanti
Garanti

2 års basisgaranti
2 års basisgaranti
(mekanisk)(mekanisk)
uden kilometerbegrænsning*
uden kilometerbegrænsning*
2 års lakgaranti
2 årsuden
lakgaranti
kilometerbegrænsning*
uden kilometerbegrænsning*
12 års garanti
12 mod
års garanti
rustgennemtæring
mod rustgennemtæring
uden kilometerbegrænsning*
uden kilometerbegrænsning*

finansiering

Vi tilbyder et stort udvalg af finansieringsløsninger for at
gøre det lettere for dig at eje en ny Ford. Ford Credit*
tilbyder en række finansieringsløsninger til din bil, hvad
enten du er privat- eller erhvervskunde.
Ford Credit Leasing** specialiserer sig i kontraktbaseret
leje og leasing og kan tilbyde alternative finansieringsordninger alt efter behovet i din virksomhed.

bilejer

Når du kører afsted i din nye bil, er vi med hele vejen. Ford
har et fuldt dækkende net af autoriserede værksteder,
der sørger for at holde din bil i tiptop stand. Og hvis du på
et tidspunkt skulle være uheldig at få en skade på din
Ford, er de autoriserede Ford karrosseriværksteder det
sikre valg. Med Ford Service får du prismatch på service
og reparationer, fri europæisk vejhjælp samt
servicerådgivning og gratis Video Check.

Garanti på højspændingsbatteri:
Garanti på højspændingsbatteri:
8 år eller 160.000
8 år eller
km160.000
(afhængig
km hvad
(afhængig
der indtræder
hvad derførst)*
indtræder først)*

kontakt

Garanti på andre
Garanti
højspændingsdele:
på andre højspændingsdele:
5 år eller 100.000
5 år eller
km100.000
(afhængig
km hvad
(afhængig
der indtræder
hvad derførst)*
indtræder først)*
Fri europæisk
Frivejhjælp
europæisk
med
vejhjælp
Ford Assistance
med Ford (gældende
Assistance (gældende
indtil førsteindtil
planmæssige
første planmæssige
serviceeftersyn)*
serviceeftersyn)*

Hvis du ønsker at tale med os, er du velkommen til at
ringe til Ford og Ford Credit kundeservice alle hverdage
mellem kl. 09.00 - 16.00 på telefon 43 68 20 00. Vi er til
for dig og din Ford.

Standard Standard

*Fra første *Fra
registreringsdato.
første registreringsdato.
Med forbehold
Medfor
forbehold
vilkår ogfor
ændringer.
vilkår og ændringer.

www.ford.dk/finansiering
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*Ford Credit: Finansiering er med forbehold for positiv
kreditvurdering. Der kan stilles krav om sikkerhed. Ford
Credit udbydes af Santander Consumer Bank.

Illustrationer,
Illustrationer,
beskrivelserbeskrivelser
og specifikationer:
og specifikationer:
Oplysningerne
Oplysningerne
i denne brochure
i denne
varbrochure
korrekte,var
dakorrekte,
den gik i trykken.
da den gik
Dai Ford
trykken.
foretager
Da Ford
løbende
foretager
produktudvikling,
løbende produktudvikling,
forbeholderforbeholder
vi os ret til på
vi os retUdarbejdet
til på
Udarbejdet
af Ford Motor
af Ford
Company
Motor Company
Limited, Limited,
ethvert tidspunkt
ethvertattidspunkt
ændre specifikationer,
at ændre specifikationer,
farver og priser
farver
påog
depriser
modeller
på de
ogmodeller
komponenter,
og komponenter,
som er vist som
og beskrevet
er vist ogi denne
beskrevet
publikation.
i denne publikation.
Kontakt denKontakt
lokale Ford
den lokale
forhandler
Fordfor
forhandler
de
for de
Laindon,Laindon,
Essex, England.
Essex, England.
seneste oplysninger.
seneste oplysninger.
Ekstraudstyr:
Ekstraudstyr:
Udstyr, der heri
Udstyr,
er beskrevet
der heri er
som
beskrevet
“ekstraudstyr”,
som “ekstraudstyr”,
“tilbehør” eller
“tilbehør”
“eftermontering/ekstraudstyrspakker”
eller “eftermontering/ekstraudstyrspakker”
mv., leveres mv.,
modleveres
merpris
mod
i forhold
merpris
til prisen
i forhold
fortil prisen for
Registered
Registered
in England
in England
No. 235446.
No. 235446.
bilen i basisversion,
bilen i basisversion,
medmindremedmindre
andet specifikt
andet
fremgår.
specifikt
Allefremgår.
modeller
Alle
ogmodeller
farvekombinationer
og farvekombinationer
er med forbehold
er medfor
forbehold
leveringsmulighed.
for leveringsmulighed.
Bemærk: Nogle
Bemærk:
af billederne
Nogle afi denne
billederne
brochure
i denne
er brochure er
af en førproduktionsmodel
af en førproduktionsmodel
og/eller er tegnet
og/eller
påer
computer.
tegnet påDerfor
computer.
kan designet/funktionerne
Derfor kan designet/funktionerne
i forhold til den
i forhold
endelige
til den
version
endelige
af bilen
version
variere
af bilen
i forskellige
variere henseender.
i forskellige henseender.
Desuden kan
Desuden
nogle kan nogle
BJN
208336.
BJN
208336.
FoE
D79E
FoE D79E
af funktionerne
af funktionerne
og udstyret,og
som
udstyret,
er vist på
som
modellerne,
er vist på modellerne,
være ekstraudstyr.
være ekstraudstyr.
Bemærk: I denne
Bemærk:
brochure
I denne
ses
brochure
både Ford
sesoriginaltilbehør
både Ford originaltilbehør
og et sortiment
og etafsortiment
udstyr fraafvores
udstyr
leverandører.
fra vores leverandører.
0121/DNK
0121/DNK
dk
dk
Eftermonteret
Eftermonteret
tilbehør kantilbehør
påvirke kan
din bils
påvirke
brændstofforbrug.
din bils brændstofforbrug.
+ Producentmærket
+ Producentmærket
tilbehør er specialudvalgt
tilbehør er specialudvalgt
udstyr fra tredjepartsleverandører,
udstyr fra tredjepartsleverandører,
som ikke er dækket
som ikkeaferFord
dækket
garanti,
af Ford
mengaranti, men
®
®
leveres medleveres
tredjepartsleverandørens
med tredjepartsleverandørens
garanti. Nærmere
garanti.oplysninger
Nærmere oplysninger
herom kan fås
herom
hos kan
din Ford
fås hos
forhandler.
din Ford Bemærk:
forhandler.
Bluetooth
Bemærk: ikonet
Bluetooth
og logoerne
ikonet og
tilhører
logoerne
Bluetooth
tilhørerSIG,
Bluetooth
Inc., og SIG,
al Inc., og al
December
December
2020. 2020.
anvendelse anvendelse
heraf af Ford
heraf
Motor
af Company
Ford Motorsker
Company
på licens.
sker
iPod
på licens.
ikonet og
iPod
logoerne
ikonet og
tilhører
logoerne
Apple
tilhører
Inc. Øvrige
Applevaremærker
Inc. Øvrige varemærker
og handelsnavne
og handelsnavne
tilhører de respektive
tilhører deejere.
respektive
Bemærk:
ejere.
Nogle
Bemærk:
af
Nogle af
førerassistanceførerassistanceog sikkerhedsfunktionerne,
og sikkerhedsfunktionerne,
som er beskrevet
som eri denne
beskrevet
brochure,
i denne
fungerer
brochure,
vedfungerer
hjælp afved
sensorer.
hjælp af
Funktionen
sensorer. Funktionen
af disse sensorer
af disse
kan
sensorer
blive påvirket
kan blive
af vejrforhold
påvirket af eller
vejrforhold
af
eller af
© Ford Motor
© Ford
Company
Motor Company
Limited. Limited.
omgivelserne.
omgivelserne.

**Ford Credit Leasing udbydes af Santander Consumer
Bank.

Ved kassering
Ved
afkassering
denne brochure
af denne brochure
bedes den bortskaffet
bedes den til
bortskaffet
genbrug. til genbrug.
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FordPass

FordPass giver dig service og mobilitet på et helt nyt
niveau. Du får adgang til en række Ford-tjenester, som
gør din hverdag nemmere, f.eks. kan du søge efter ledige
parkeringspladser, se biloplysninger samt en masse
nyttige vejledninger.

www.ford.dk

