
NOVI FORD MUSTANG
Maloprodajni cenik - modelno leto 2018.50



Vizionarski. Genialen. Izjemen.
Vsak avto nosi njegov pečat.



Ford Mustang  GT Fastback V8 5.0 v Orange Fury barvi



Ford Mustang EcoBoost Convertible v Ruby Red barvi



MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2018.50
Velja od: 18.06.2018 do preklica

Motorji

Ročni 6-stopenjski menjalnik.
Najvišja hitrost 233 km/h. Najvišji navor 440 Nm.

Samodejni 10-stopenjski menjalnik.
Najvišja hitrost 233 km/h. Najvišji navor 440 Nm.

Ročni 6-stopenjski menjalnik.
Najvišja hitrost 250 km/h. Najvišji navor 529/527.

Samodejni 10-stopenjski menjalnik.
Najvišja hitrost 250 km/h. Najvišji navor 529/527.

NOVI FORD MUSTANG

2.3 EcoBoost 213,3 kW (290 KM)

2.3 EcoBoost 213,3 kW (290 KM)

V8 5.0 GT 331 kW (450 KM)

V8 5.0 GT 331 kW (450 KM) 

FASTBACK CONVERTIBLE

51.200 €

56.500 €

71.100 €

75.200 €69.000 €

64.900 €

46.300 €

51.400 €

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje  dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve 
kilometrov.               



SERIJSKA OPREMA

EcoBoost GT 
DODATNO K ECOBOOST

UDOBJE IN PRIROČNOST VARNOST IN ZAŠČITA UDOBJE IN PRIROČNOST
Električno odpiranje/zapiranje stekel spredaj z enim dotikom Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec 'HLA' Track Apps +
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo Dvojno daljinsko centralno zaklepanje  - 'Line Lock' sistem blokade prednjih zavor
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno Elektronska blokada motorja  - 'Launch Control' sistem za nadzorovano 
regulacijo temperature Zračna blazina za voznika in sovoznika,   - speljevanje
Sistem 'MyKey'  bočni zračni blazini ter  - samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom
Prilagodljiv tempomat zračni blazini za voznikova in sovoznikova kolena
Sistem za preprečevanje naleta Zračni zavesi (samo Fastback)
Opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu Sistem za zaščito pešcev ('PedPro') VARNOST IN ZAŠČITA
Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi lučmi Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah Prednje zavore Brembo™ 
Sistem za odklepanje in zagon vozila brez ključa ISOFIX nastavka v drugi vrsti  - čeljusti s šestimi zavornimi valji
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prednja brisalca s tipalom za dež NOTRANJE LASTNOSTI
12" LCD digitalni zaslon potovalnega računalnika Usnjene sedežne prevleke
Track Apps z Line Lock sistemom blokade prednjih zavor Električno nastavljiva voznikov in sopotnikov sedež
Ogrevan volanski obroč (naprej/nazaj, po višini, pri voznikovem sedežu je el. nastavljiva 
Obvolanske menjalne ročice (s samodejnim menjalnikom) tudi ledvena opora)
Poklopno, deljivo naslonjalo zadnjih sedežev (samo Fastback) V štirih smereh nastavljiva naslona za glavo (razen v 

kombinaciji z sedeži Recaro)
VARNOST IN ZAŠČITA Volanski obroč, ročna zavore in glava prestavne ročice
Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) 'AdvanceTrac' odeti v usnje
 – ABS Športne stopalke iz aluminija s protizdrsnimi vstavki
 – nastavljiv električni servo-ojačevalnik (EPAS) Tkana prednja tepiha
 – sistem za porazdelitev zavorne sile (EBD) SYNC 3 z 8” barvnim LCD zaslonom na dotik
 – pomoč pri zaviranju v sili (EBA) Aktivni sistem za izničevanje neželenega hrupa v kabini
 – sistem za nadzor zdrsa pogonskih koles (TCS) Laminirano vetrobransko steklo
Elektronski varnostni paket Osvetljene zaščite pragov
 - elektronski zaklep sredinske konzole
 - elektronski zaklep volanskega droga
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SERIJSKA OPREMA
EcoBoost

ZUNANJE LASTNOSTI
9x19" platišča iz lahke zlitine v

sijajni črni barvi s pnevmatikami 255/40

Set za popravilo prazne pnevmatike

Odbijača v bavi karoserije

Električno nastavljivi, preklopni in ogrevani vzvratni

 ogledali z lučko za osvetlitev tal in projekcijo 'Pony' logotipa

LED žarometi, vključno z LED dnevnimi lučmi 

LED meglenki

LED luči zadaj

Dve izpušni cevi

Neodvisno vzmetenje zadaj

Platnena trislojna električno pomična streha v črni Ford Mustang EcoBoost Fastback v Race Red barvi z 19" platišči iz lahke zlitine v sijajni črni barvi (serijsko)
barvi (pri izvedenkah 'Convertible')

Električno pomična četrtinska stekla v drugi vrsti (pri 

izvedenkah 'Convertible')

GT
DODATNO K ECOBOOST

ZUNANJE LASTNOSTI
19" platišča iz lahke zlitine v sijajni črni barvi

 - spredaj 9.0x 19" s pnevmatikami 255/40

 - zadaj 9.5x 19" s pnevmatikami 275/40

Štiri izpušne cevi

Prednji Performance odbijač

Ford Mustang GT Fastaback v Blue Light Metallic barvi z 19" platišči iz lahke zlitine v sijajni črni barvi (serijsko)
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NOVI FORD MUSTANG
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2018.50
Velja od: 18.06.2018 do preklica

OPREMA ZA DOPLAČILO Koda EcoBoost V8

NOTRANJOST

Klimatiziran voznikov sedež (ogrevan/hlajen) I3J 900 1000

Recaro® sedeži z usnjenimi prevlekami (ročno nastavljivi) INC/INI/INX 2300 2500
 - v Ebony, Showstopper Red in Blue Lighting barvi. 
 - samo pri izvedenkah 'Fastback' 
 - samo v kombinaciji s Custom paketi

B&O Play Premium Sound System 561 1600 1800
 - navigacija z vključeno kartografijo
 - SYNC 3 z 8" barvnim zaslonom na dotik (funkcija za klic v sili, Bluetooth vmesnik z glasovnim upravljanjem) 
 - B&O Premium avdio sistem 12 zvočniki (1000W) vključno s Subwoofer zvočnikom

Thatcham alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali I3B 600 600
– ločeno napajanje
– varnostne matice za platišča

MagneRide - prilagodljivo vzmetenje  I3H 2500 2700
MagneRide je izjemen sistem športnega vzmetenja, ki se sproti odziva na spremembe pogojev na vozišču. Blažilniki so napolnjeni s 
hidravlično tekočino in finimi kovinskimi delci. Spreminjanje el. toka pri prehodu skozi tekočino omogoča prilagajanje delovanja vzmetenje 
skoraj v hipu.



NOVI FORD MUSTANG
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2018.50
Velja od: 18.06.2018 do preklica

OPREMA ZA DOPLAČILO Koda EcoBoost V8

ZUNANJE LASTNOSTI

Kovinska barva 73* 900 1000
Shadow Black, Ruby Red, Ingot Silver, Magnetic, Kona Blue
Premium kovinska barva 73K 1600 1800
Orange Fury

Design črte - bele I3W 700 700
Design črte - črne I3X 700 700
Črna streha I3K 700 700

Oxford White Race Red Shadow Black Ruby Red

Ingot Silver Magnetic Kona Blue Orange Fury



NOVI FORD MUSTANG
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2018.50
Velja od: 18.06.2018 do preklica

OPREMA ZA DOPLAČILO Koda EcoBoost V8

PAKETI OPREME

Carbon paket notranjosti IR2 1900 2100
 - Alcantara vstavki na vratih 
 - Alcantara vstavki na sedežih
 - armaturna plošča iz karbonskih vlaken
  - gumb prestavne ročice iz karbonskih vlaken
Opomba: samo skupaj z Alcantara sedežnimi prevlekami. Ni možno v k kombinaciji s Custom paketi.

Custom paket 1 IRA 3300 3600
 - premium usnjene sedežne prevleke (možnost izbire barve)
 - klimatizirana prednja sedeža (niso na voljo v kombinaciji z Recaro sedeži)
 - B&O Play Premium Sound System (12 zvočnikov)
 - navigacija
 - kromirana obroba bočnih stekel (samo Fastback)
 - 19” x 9" premium nikljana srebrna platišča iz lahke zlitine (Luster Nickel)
 - fiksno zadnje četrtinsko okno s kromirano obrobo (samo Fastback)
 - unikatna armaturna plošča
Opomba:  Recaro sedeži so na voljo za doplačilo.

Custom paket 2 IRB 3100 3300
 - premium usnjene sedežne prevleke (možnost izbire barve)
 - klimatizirana prednja sedeža (niso na voljo v kombinaciji z Recaro sedeži)
 - B&O Play Premium Sound System (12 zvočnikov)
 - navigacija
 - unikatna armaturna plošča
Opomba:  Recaro sedeži so na voljo za doplačilo.



NOVI FORD MUSTANG
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2018.50
Velja od: 18.06.2018 do preklica

OPREMA ZA DOPLAČILO Koda EcoBoost V8

Custom paket 3 IRC 3600 3900
 - premium usnjene sedežne prevleke (možnost izbire barve)
 - klimatizirana prednja sedeža (niso na voljo v kombinaciji z Recaro sedeži)
 - B&O Play Premium Sound System (12 zvočnikov)
 - navigacija
 - kromirana obroba bočnih stekel (Samo Fastback)
 - 19” sijajna srebrna platišča iz lahke zlitine (kovana)
 - fiksno zadnje četrtinsko okno s kromirano obrobo (samo Fastback)
 - unikatna armaturna plošča
Opomba:  Recaro sedeži so na voljo za doplačilo.

Custom paket 4 IRD 3600 3900
 - premium usnjene sedežne prevleke (možnost izbire barve)
 - klimatizirana prednja sedeža (niso na voljo v kombinaciji z Recaro sedeži)
 - B&O Play Premium Sound System (12 zvočnikov)
 - navigacija
 - 19” sijajna srebrna platišča iz lahke zlitine (kovana)
 - unikatna armaturna plošča
Opomba:  Recaro sedeži so na voljo za doplačilo.

OSTALO

Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 140



BARVE KAROSERIJE IN NOTRANJOSTI

Premium Alcantara
(doplačilo)

barva 
sedežev Ebony Ceramic Tan Ebony Showstopper Red Blue Lighting Ebony Showstopper Red Blue Lighting Ebony

DOE INF INB INE IND INN INP INC INI INX INM

S S S O O O O O O O

Nekovinske barve
Oxford White IMC S S S S S S S S S S
Race Red IMF S S - S S S S S S S

Kovinske barve
Ingot Silver IME O O O O O O O O O O
Kona Blue IMS O O O O O O O O - O
Magnetic IMJ O O O O O O O O O O
Ruby Red IMA O O O O O - O O - O
Shadow Black IMN O O - O O O O O O O

Premium kovinske barve
Orange Fury IMT O O - O - - O - - O

Opomba: S - serijsko,  O- za doplačilo

Usnjene sedežne prevleke 
(serijsko)

NOVI FORD MUSTANG

Vsa Fordova vozila imajo 12-letno garancijo proti prerjavenju od datuma nakupa vozila. Za več podrobnosti se obrnite n vam 
najbljižjega trgovca z vozili Ford

Premium usnjene sedežne prevleke 
(doplačilo)

Premium usnjene sedežne prevleke  - Recaro
(doplačilo)



TEHNČNE LASTNOSTI
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Emisijski standard Dolžina 4794 4794

Moč Širina z ogledali 2080 2080

Širina brez ogledal 1916 1916

Navor Skupna višina 1381 1394

CO2 emisije Medosna razdalja 2720 2720

Poraba goriva (l/100 km)

kombinirana

Zmogljivost

Najvišja hitrost (km/h)

masa vozila (kg) 1893

NOVI FORD MUSTANG

1737 1747 1818 1831 1882

12,1-12,5

233 233 250 250 250 250

9,2-9,1 9,2-9,5 12,4-12,8 12,1-12,5 12,4-12,8

270-279 277-285

pri 7000 obratih

213,3 kW (290 KM)

pri 5400 obratih

270-279

440 440 529/527 529/527 529/527 529/527440 440

199-200 205-211

Euro6.2 Euro6.2Euro6.2 Euro6.2

331 kW (450 KM)

Euro6.2 Euro6.2 Euro6.2

199-200 205-211 277-285

213,3 kW (290 KM) 331 kW (450 KM)

Euro6.2

pri 5400 obratih pri 7000 obratih

1799 1803

9-9,1 9,2-9,5

233 233



MagneRideTM
Visoko zmogljiv izjemen sistem športnega vzmetenja se odziva na cestišče, način vožnje in  
razmere na cesti in skoraj v hipu prilagodi vzmetenje. Senzorji nadzirajo premikanje karoserije
in koles tisočkrat v vsaki sekundi in prilagodijo togost blažilnikov. Ta sistem se lahko hitro odzove
v primerih, ko bi vozilo z običajninm sistemom z najnižjimi deli zadelo ob tla, npr. pri počasni 
vožnji z robnika. Če senzorji zaznajo nevarno bližanje tlom na sprednjem delu vozila, sistem
prilagodi blaženje zadnjega dela, da prepreči drsanje po tleh. 

Prilagodljiv tempomat 
s pomočjo tehnologije prilagodljivega tempomata izberete hitrost, s katero želite voziti,
sistem pa jo bo samodejno ohranjal. Ko vgrajeni radarski senzorji zaznajo pred vami 
vozeče vozilo, se bo vozilo upočasnilo, da ohrani predhodno določeno razdaljo. Ko bo 
cesta pred vami znova prosta, bo sistem pospešil do izbrane hitrosti.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC
Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo 
nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora, 
nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in
preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da
ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite 
nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na 
spolzkih podlagah.

Sistem za preprečevanje naleta
Sistem za preprečevanje naleta z zaščito za pešce s pomočjo kamere in radarja zaznava vozila 
in pešce na vozišču pred vozilom ali tiste, ki bi želeli prečkati cestišče pri hitrosti do 80 km/h
in vas na to opozori. Če se ne odzovete, bo sistem samodejno zaviral s polno močjo. Ta tehnologija 
pomaga zmanjšati ali popolnoma preprečiti nesrečo

LED žarometi
Led žarometi z integriranimi dnevnimi LED lučmi v obliki 3 črt dajejo jasno intenzivno
svetlobo, ki se samodejno prilagaja na vozne  razmere. Za lažjo vožnjo ponoči vključujejo
samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi. Ko zaznajo nasproti vozeče
vozilo, zasenčijo dolge luči in potem preklopijo nazaj, da vam takoj zagotovijo boljšo 
vidljivost. 

FORD MUSTANG TEHNOLOGIJE



FORD MUSTANG TEHNOLOGIJE
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete 
vzvratno prestavo in na vgrajenem 8" zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem 
prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

12" LCD digitalni zaslon potovalnega računalnika
Prikaz informacij na 12" popolnoma digitalnem zaslonu potovalnega računalnika je prilagojen 
izbranemu načinu vožnje (Normal, Sport+, Track in Drag). Lahko pa si ga prilagodite tudi
po svoje. 

Ford SYNC s klicem v sili
Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'.  Če slučajno pride do 
nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto 
vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah.  Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi 
službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi 
če ste nezavestni.
* Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 40 evropskih državah in regijah.  Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim 
telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, 
izklopi črpalko za gorivo.  Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

Izpušni sistem z aktivnim ventilom
5.0l V8 GT s 4 izpušnimi cevmi vključuje novo tehnologijo športnega izpušnega sistema z aktivnim 
ventilom, s pomočjo katerega lahko vozniki prilagodijo intenzivnost zvoka pri vožnji izven mesta. 
S pomočjo aktivnega ventila lahko izberete unikaten zvok za vsakega od petih načinov vožnje
V bolj umirjenem okolju pa lahko preklopite tudi v tih način. 



Opomba: poleg serijske opreme je na slikah prikazana tudi nekatera oprema za doplačilo. 


