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4 OVER ELEKTRISCH RIJDEN
Elektrisch rijden kun je in verschillende vormen. 
Van Mild Hybrid tot volledig elektrisch. We 
vertellen je graag welke mogelijkheden er 
geboden worden en wat voor jou het meest 
geschikt zou kunnen zijn.

10 ALLESKUNNER
De alleskunner: wat je moet weten over de 
nieuwe Ford Explorer Plug-in Hybrid. Want het is 
niet alleen een van de meest luxe SUV’s, maar hij 
is ook zuinig en trekt gerust een aanhanger van 
2.500 kilo.

6 CITYTRIP NAAR UTRECHT
Een weekendje weg met de nieuwe Ford Puma 
Mild Hybrid: we bezochten het hart van 
Nederland voor een citytrip in en om Utrecht en 
hebben tips voor jou over mooie hotels, fi jne 
restaurantjes en leuke barretjes.

12 BEREIK GEEN PROBLEEM
Met een volle benzinetank en volledig opgeladen 
accu kun je bijna 750 kilometer ver komen. Dat kan 
met de Ford Kuga Plug-in Hybrid. Maak je korte 
tripjes? Geen probleem, hij rijdt tot 56 kilometer 
geheel elektrisch.

13 BEKENDE VERSCHIJNINGEN
Zowel de Ford Fiesta als de Ford Focus zijn echte 
rijdersauto’s. Strak en scherp wanneer je wilt, 
comfortabel en praktisch wanneer je wilt. En beide 
modellen zijn nu leverbaar als Mild Hybrid. Effi  ciënt 
en dynamisch.

14 EEN NIEUW ICOON
Opzienbarend en oogstrelend: dat is de volledig 
elektrische Ford Mustang Mach-E. Met 
waanzinnige prestaties, een bereik tot wel 600 
kilometer en het praktische gemak van een SUV 
met vloeiende coupé-lijnen.

15 COOL GEAR
Handige spulletjes, interessante gadgets en leuke 
hebbedingetjes vind je op deze Cool Gear-pagina. 
En daar lees je ook hoe je kans maakt op een van 
de twee B&O Bluetooth Speakers ter waarde van 
250 euro.

fotografi e: Ford Nederland / Prostock-Studio (onderdeel van het coverbeeld)
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ALLES OVER ELEKTRISCH RIJDEN

1. MILD HYBRID 

Bij Mild Hybrids (ofwel mHEV, mild 
Hybrid Electric Vehicle) wordt de brand-
stofmotor waar mogelijk geholpen door 
een kleine elektromotor die ook als gene-
rator dienstdoet. Als de auto stilstaat kan 
de brandstofmotor zichzelf uitschakelen 
en als je weer gaat rijden, slaat de ver-
brandingsmotor razendsnel aan en geeft 
de elektromotor ondersteuning. Hierdoor 
hoeft de brandstofmotor minder hard te 
werken en zijn verbruik en uitstoot lager.

Het fijne is ook dat de elektromotor 
helpt bij een vlottere acceleratie en het 
systeem biedt meer koppel bij lagere toe-
ren. De mHEV bij Ford is gekoppeld aan 
de veelvuldig bekroonde (Engine of the 
Year) 1.0 EcoBoost-motor en dat zorgt 
voor sportieve prestaties.

Onderweg wordt er automatisch opgela-
den als je remt of de auto laat uitrollen. 
Zo wordt energie die anders verloren zou 
gaan nu slim benut en rijd je zonder 
moeite soepel en efficiënt. Mild Hybrid 
auto’s zorgen ervoor dat er zuiniger kan 
worden gereden in stedelijke gebieden en 
bij korte ritten met veel stoppen en star-
ten. 
 
• Voor kortere ritten 
• Fijn bij veel stoppen en starten

We kunnen eigenlijk vier vormen van elek-
trisch rijden onderscheiden: 1) een veelal 
heel zuinige brandstofmotor krijgt elektri-
sche assistentie bij essentiële taken, 2) de 
zuinige brandstofmotor wordt geholpen 
door een elektromotor die zijn accu tijdens 
het rijden oplaadt, 3) hetzelfde als bij de 
vorige vorm maar nu kun je de accu van 
de elektrische motor apart opladen, wat je 
bereik aanmerkelijk vergroot en 4) een vol-
ledig elektrische auto. Laten we met de 
eerste beginnen.

2. HYBRID 

Hybride (HEV) auto’s hebben een verbran-
dingsmotor die permanent wordt onder-
steund door een elektromotor. De elektro-
motor zorgt ervoor dat je auto korte stuk-
ken volledig elektrisch kan rijden en dank-
zij de benzinemotor is rijbereik geen enkel 
probleem, want je auto schakelt automa-
tisch over van elektrisch naar de conventi-
onele motor.

Een hybride auto is ideaal om de gemid-
delde uitstoot en het verbruik te reduce-
ren, en emissievrij te rijden over korte 
afstanden. En dit zonder de auto te hoe-
ven opladen.

Ford levert hun HEV’s altijd met een 
automaat voor optimaal rijcomfort. En 
van het opladen van de elektromotor 
merk je niets, want hij laadt zichzelf bij 
wanneer je remt of je gas loslaat. Wel zo 
efficiënt.
 
• Korte stukjes volledig elektrisch 
• Opladen hoeft niet

3. PLUG-IN HYBRID 

Plug-in hybride auto’s (PHEV) hebben een 
extra grote accu die je zelf kunt opladen. 
De elektromotor en accu zijn krachtig 
genoeg om flinke afstanden (tot ca. 50 
kilometer) volledig elektrisch te rijden en 
ook bij de PHEV is rijbereik dankzij de 
aanwezige verbrandingsmotor geen enkel 
probleem. Bijladen doe je ook tijdens de 
rit wanneer je remt of je gas loslaat. Daar-
naast kun je een PHEV ook thuis opladen 
of bij een openbare laadplek.

Aangenaam is dat de auto automatisch 
overschakelt naar de conventionele aan-
drijving mocht de accu tijdelijk leeg zijn. 
Bovendien heb je zelf de mogelijkheid om 
te switchen tussen de hybride- en conven-
tionele aandrijving om het elektrische 
rijbereik optimaal te benutten. De PHEV’s 
van Ford worden standaard met automaat 
geleverd.

• Groot bereik in het algemeen
• Flinke afstand elektrisch rijden

4. VOL-ELEKTRISCH 

Alle elektrische auto’s werken volledig op 
accustroom. Er komt dus geen brandstof 
aan te pas. Ze stoten geen CO2 uit en ver-
bruiken geen fossiele brandstoffen tijdens 
het rijden. Bovendien heb je bijvoorbeeld 
een lagere wegenbelasting dankzij de sti-
muleringsmaatregelen van de overheid.

De nieuwste generatie elektrische auto’s 
heeft daarnaast een aanzienlijk bereik. Tot 
rond de 600 kilometer zelfs. Je laadt een 
EV (Electric Vehicle) thuis op via een apart 
leverbare wallbox of je laadt ‘m op bij een 
publiek oplaadpunt, waarvan er inmiddels 
vele zijn in binnen- en buitenland.

Ook het laden gaat tegenwoordig erg 
snel – binnen 10 minuten ‘tank’ je 120 
kilometer bereik bij de Mustang Mach-E. 
Elektrisch rijden biedt trouwens ook een 
hoop plezier want al het beschikbare kop-
pel van de elektromotor is direct beschik-
baar. En dat betekent dat je vanuit stil-
stand direct heel vlot wegzoeft… 
 
• Groot elektrisch bereik
• Schoon rijden

Wil je weten welke vorm het beste bij jou 
past? Op www.ford.nl vind je een handig 
overzicht waarbij je jouw specifieke rij- en 
reisgedrag kunt invullen: aan de hand van 
je persoonlijke situatie volgt er dan een 
advies van welke vorm van elektrisch rij-
den het beste bij jou past. 
 
HOE ZIT HET EIGENLIJK
MET DE GARANTIE?  
De elektrische auto’s van Ford worden vol-
gens dezelfde hoge kwaliteitsnormen 
gebouwd als hun conventionele auto’s. 
Daarom geeft Ford een garantie van 8 
jaar/160.000 kilometer op de accu’s. 
Tevens biedt Ford de mogelijkheid om 
fabrieksgarantie te verlengen en een meer-
jarig serviceplan af te sluiten. Zo heb je 
complete gemoedsrust.

Minder brandstof gebruiken, scheelt in de portemonnee én is beter voor ons milieu, dat hoef je niemand uit te leggen. Maar welke smaken 
om elektrisch te rijden zijn er eigenlijk? En wat past het beste bij jou? We zetten het voor je uiteen.
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Supergezellig hier, en bij die tapas lik 

je je vingers af

Een weekendje weg in eigen land, 
wie doet dat niet? Wij trekken eropuit 
met de Ford Puma Mild Hybrid en 
gaan op ontdekkingstocht in het 
hart van Nederland: Utrecht

HARTJE
NEDERLAND

Bij Utrecht denk je als eerste aan de 
 Domtoren – met 112,32 meter de hoog-
ste kerktoren van Nederland, en gebouwd 
in het jaar 1254. Maar Utrecht biedt uiter-
aard meer: fraaie grachten, fi jne restau-
rants, hippe barretjes en diverse musea. 
Het is vrijdagmiddag, we zijn klaar voor 
vertrek!

15.00 uur - VAN HUIS

Koff ers gepakt, en inladen maar. Met een 
voetbeweging opent de elektrische ach-
terklep zodat we onze spullen makkelijk 
achterin kunnen leggen. Even de route in 
het grote navigatiescherm zetten, en we 
kunnen weg. Fijn dat het systeem ons 
onderweg nog even voor een fi le behoedt 
trouwens.

SLAPEN

Utrecht heeft vele hotels in het centrum, 
van klein tot groot, hier onze suggesties:
Cozy Pillow (deden wij) Charmant en 
midden in het centrum: 
www.cozypillow.nl
Bunk Omgebouwde kerk aan de rand van 
het centrum: 
www.bunkhotels.com
Mother Goose Hartje centrum, authen-
tiek, fraai verbouwd stadshotel: 
www.mothergoosehotel.com
Karel V Statig, groot van opzet en fi jn 
parkeren voor de deur: 
www.karelv.nl

16.00 uur - INCHECKEN

Het centrum van Utrecht is hier en daar 
een wirwar van straatjes. Onze Puma met 
Mild Hybrid-motor glijdt zachtjes door het 
verkeer. De motor slaat automatisch af als 
je stopt en gaat weer aan als je wegrijdt. 
Heel fi jn in de stad. De navigatie loodst 
ons tot pal voor de deur van ons hotel, 
mooi op tijd voor de vrijdagmiddagborrel.

BORREL

Cafeetjes en kroegjes zijn er genoeg, 
mooi verspreid over het centrum. Dit zijn 
onze aanraders:
Orloff Op ’t Wed, levendig, bruine 
kroeg, met een fi jn en zonnig terras: 
www.orloff .nl
Lebowski  Best hip en haast letterlijk 
onder de Dom, met terras ook: 
www.grandcafelebowski.nl

De Vingerhoed  Klein, fi jn, voor lief-
hebbers van speciaalbieren of biefstukje:
www.eetcafedevingerhoed.nl
Bar Cava Knus, mooie wijnen en over-
heerlijke tapas, met een groot terras: 
www.barcava.nl

20.00 uur - DINERTIME

Een goede voorbereiding is het halve 
werk. Vanuit de auto hebben we onder-
weg al een restaurant gereserveerd – met 
behulp van het SYNC 3-systeem van Ford 
hoef je alleen maar ‘ik heb trek’ te zeggen 
en je krijgt een lijst van lokale restaurants. 
Hoe handig! En gelijk draadloos onze tele-
foon opgeladen natuurlijk.

DINING

Van chique tot makkelijk, eten kun je let-
terlijk overal in Utrecht. De moeite waard:
Madeleine Gevarieerde, Frans georiën-
teerde topkeuken: 
www.madeleine-utrecht.nl
Vis & Meer In het schattigste steegje 
van het centrum: 
www.visenmeer.nl
Ruby Rose Jaren ’20 glamourambiance, 
alle wijnen per glas: 
www.rubyrose-utrecht.nl
Simple Om de hoek van de Dom, chique, 
dineren in stijl: 
www.simpleutrecht.nl

23.00 uur - NIGHTLIFE

We nemen één afzakkertje voordat we 
naar ons hotel terugwandelen. We chec-
ken de FordPass app op onze telefoon 
nog even – de auto staat netjes op slot, 
klaar voor een tripje dat we morgenoch-
tend op stapel hebben staan.

DANSEN

Live muziek, DJ’s of rustig met een mooi 
glas even nagenieten, het kan allemaal:
Josef Hippe bar met lekkere lounge 
muziek van de DJ: 
www.jozefutrecht.nl
Stan & Co Grote bar, gemengd 
publiek, midden in het centrum: 
www.stan-co.nl
‘t Oude Pothuys Traditioneel, in een werf-
kelder, vaak live muziek: www.pothuys.nl
Hofman Open tot in de late uurtjes 
en iedereen danst: 
www.hofman-cafe.nl

In de vroege ochtend ligt de 

Oudegracht er heel fraai bij

Interieur van Ruby Rose is 

spectaculair!

Eh, nemen we niet wat te veel mee voor een weekend?
De Domtoren by night...

Draadloos laden, moeten we thuis ook hebben ;-)
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15.00 uur - OP NAAR HUIS!

Aan het ontbijt checkten we op de app 
even of we nog moeten tanken onder-
weg, maar tijdens de rit naar Utrecht – 85 
kilometer heen en terug – was het ver-
bruik van onze mild-hybride uiterst gun-
stig. Tanken hoeft dus nog lang niet. Daar 
worden we nou vrolijk van!

In de auto praten we nog even na over 
onze avonturen in Utrecht dit weekend, 
en we babbelen over wat we van de Ford 
Puma vinden. Even los van het feit dat ie 

heel fi jn rijdt. Want je merkt dat het hybri-
de deel van de motor lekker bijspringt als 
je wat vlotter wilt, maar ook rustig rijden 
aangenamer maakt (en natuurlijk ook het 
verbruik en de CO2-uitstoot beperkt).

Om de beurt roepen we wat: dat Con-
nect-systeem van Ford is echt fi jn, je tele-
foon koppelen is een makkie, en het sys-
teem geeft alle informatie die je wenst. 
Draadloos je telefoon laden. Dat dak. We 
hebben het grote glazen schuifdak. Heer-
lijk, maakt het veel ruimtelijker binnenin.

De FordPass app, superhandig. Op 
afstand zie je of je nog moet tanken, of je 
auto op slot staat (en je kunt ‘m ook ope-
nen en op slot zetten met die app), en 
ook onderhoud en allerlei technische con-
troles vind je in de app.

Parkeren, ook zo makkelijk. Logisch met 
dat grote scherm, die achtercamera met 
een breed beeld en sensoren rondom. 
Daarnaast, de auto kan zichzelf ook par-
keren – echt heel gaaf. En als je achteruit-
rijdt, ‘kijkt’ de Puma met je mee, of er 
geen verkeer aan komt. Relaxt. Op de 

snelweg, met cruisecontrol die adaptief is, 
ook zo fi jn: het houdt afstand tot je voor-
ganger en remt gewoon voor je. Als je dat  
wilt.

Oké, en wat is het aller-allerfi jnst dan? 
Die opbergbox! Haha, dat riepen we tege-
lijk. Onder de koff erklep zit een heel han-
dige extra opbergruimte, ideaal voor vieze 
spulletjes. Dus ja, onze modderige wan-
delschoenen liggen er nog in. We kijken 
elkaar aan. En dan in koor: ‘ik heb trek!’…

www.ford.nlZonnescherm is automatisch 
bedienbaar

We praten met dit scherm :-)

… en de kofferklep gaat 

automatisch open!Kijk, gewoon even met je voet wiebelen…

Meneer Buscourr maakt zelf z’n 

limoncello. Lekker!!

Op verschillende plaatsen in Utrecht kun je met Nijntje op de foto

10.30 uur - BOSWANDELING

Na het ontbijt rijden we de stad uit 
naar landgoed Rhijnauwen, een bos-
rijke omgeving met mooie wandelpa-
den en een leuk theehuis. Er zijn vol-
doende parkeerplekken, sommige wat 
krap, maar dankzij de wide-view came-
ra parkeren we de Puma zonder proble-
men. Wandelschoenen aan, want het is 
wat modderig.

UITWAAIEN

Je kunt over de grachten varen, langs 
de singel wandelen, of je zoekt het bos 
op zoals wij deden:
Rhijnauwen Natuur, buiten, korte 
en lange wandelroutes: 
www.theehuisrhijnauwen.nl
Centrum Een stadswandeling, te 
downloaden op je telefoon:
www.walkthecity.eu
Grachten Huur een elektrisch bootje en 
ga de grachten op, heel leuk! 
www.greenjoy.nl
Domtoren  (konden we niet laten) 
De Dom beklimmen, fraaie uitzichten, 
moet je gedaan hebben (al staat de 
toren nu in de steigers): 
www.domtoren.nl

15.00 uur - WINKELEN

Onze blubberschoenen bergen we op in 
de zogenaamde MegaBox, 80 liter extra 
in de bodem van de koff erruimte, die 
we dankzij de aftapplug thuis makkelijk 
met water kunnen schoonmaken. Het 
is tijd om wat inkopen te doen, een 
beetje winkelen. En nog meer wande-
len, dat ook 

SHOPPING

Wat je ook zoekt, van Hema tot Bijen-
korf, van kleine galerietjes tot boetieks, 
je zult het makkelijk vinden:
Steenweg Lange straat met het regu-
liere, gevarieerde winkelaanbod
Oudkerkhof Mooi straatje met veelal 
kledingboetieks in het hogere segment
Lijnmarkt/Choorstraat Gevarieerd, van 
bekende tot minder bekende winkels
Oudegracht Van galeries tot super-
markten en alles daartussen. Je kunt ‘m 
gewoon helemaal afl open en aan de 
andere kant weer terug

19.30 uur - DINERTIME

Oké, we geven het toe, we deden even 
een slaapje na het winkelen. We heb-
ben er ook al aardig wat kilometers 
opzitten. En uit de suggesties van de 
auto, gister, pikten we weer een leuk 
restaurant, op loopafstand van ons 
hotel.

MEER DINING

Gisteravond waren we voor een afzak-
kertje bij Hofman, ernaast zit ook een 
fraai restaurant. Wat we vonden:
Brass Naast Hofman, aan mooi plein, 
met fi jn eten en lekker terras: 
www.brass-utrecht.nl
De Rechtbank – Ook hotel, geliefd om 
het Frans aandoende, ruime terras:
www.courthotel.nl
Buscourr Vlakbij de Dom, kleine 
wandeling waard, vriendelijk geprijsd: 
www.restaurantmeneerbuscourr.nl
Héron – Veel van eigen bodem, heel 
lekker, wandeling waard: 
www.heronrestaurant.nl

11.00 uur - CULTUUR

Naast de diverse kunstgaleries, vooral 
aan en om de Oudegracht, biedt 
Utrecht tal van musea voor groot en 
klein. Gister, toen we van het bos terug-
reden, haalden we ze uit het navigatie-
systeem. Weet je hoe? Probeer ‘ik wil 
kunst’…

MUSEA

Eigenlijk wilden we ze alle vier doen, 
hieronder, maar dat haalden we niet in 
een middag. Twee wel:
Nijntje Beroemde creatie van Dick 
Bruna, compact en speciaal voor kids:
www.nijntjemuseum.nl
Centraal Museum Kunst, van klas-
siek tot modern, vaak met wisselende 
tentoonstellingen: 
www.centraalmuseum.nl
(tegenover Nijntje)
Spoorwegmuseum Heel leuk, mix van 
techniek en vervoer, ruim opgezet en 
heel geschikt voor kinderen ook: 
www.spoorwegmuseum.nl
Rietveld Huis van de beroemde archi-
tect en kunstenaar, inclusief De Stoel: 
www.rietveldschroderhuis.nl



Elektrisch rijden doe je in een 
oase van comfort, want de 

Explorer is voorzien van zo’n 
beetje alle denkbare opties

Elektrisch rijden doe je in een 

Jij denkt dat zo’n grote, luxueuze zeven-
zits SUV een abonnement bij de benzine-
pomp oplevert? Dan heb je het mis. Ford 
ontwikkelde deze Explorer met maar liefst 
twee motoren: een 3,0-liter EcoBoost V6 
én een elektromotor. Die combinatie 
levert niet alleen een bijzonder fi jn vermo-
gen van 450 pk (331 kW) op, met 840 Nm 
koppel, maar het zorgt ook voor heel aan-
sprekende verbruikscijfers.

AANGENAAM VERBRUIK
Het lijkt haast onvoorstelbaar, maar deze 
fraai vormgegeven, vierwielaangedreven 
SUV heeft een gemiddeld verbruik van 
slechts 2,9 liter per 100 kilometer, met 
een gemiddelde CO2-uitstoot van slechts 
71 gram per kilometer (WLTP). Dat is nou 

de kracht van een plug-in hybride; je laadt 
‘m op aan je wallbox thuis, of aan een 
openbaar oplaadpunt, en dat duurt maxi-
maal 3,5 uur van leeg naar helemaal vol. 
Waarna je tot 40 kilometer volledig elek-
trisch kunt rijden. Dat kun je zelf instellen 
of de auto laten regelen.

BOORDEVOL OPTIES
En dat elektrisch rijden doe je in een oase 
van comfort, want de Explorer is voorzien 
van zo’n beetje alle denkbare opties. Van 
slingercontrole voor het rijden met aan-
hangwagens, waarschuwingssystemen 
voor dodehoek, verkeersbordherkenning 
en tweedelig elektrisch bedienbaar pano-
ramadak tot een 360-graden camera met 
split-view-weergave.

De Explorer is ook extreem praktisch. Niet 
alleen is het een SUV die ook echt in ruig 
terrein z’n mannetje staat, maar er passen 
zeven personen in, en dan houd je nog 
ruim plek voor bagage over. De achterste 
zitrijen klap je elektrisch neer en je krijgt 
een maximaal laadvolume van 2.274 liter.

AANHANGERS GEEN PROBLEEM
We noemden het slingercontrole-systeem 
al, deze SUV is bij uitstek geschikt voor 
een aanhangwagen: hij kan tot 2.500 kilo 
trekken. Zo wordt het vervoeren van je 
boot, een stapel kano’s of een fl inke cara-
van wel heel eenvoudig. Interesse? Op 
www.ford.nl kun je de Explorer Plug-in 
Hybrid zelf confi gureren. Of nog beter: ga 
een proefrit maken om ‘m zelf te beleven!

Tot 40 kilometer elektrisch rijden met een 
zee aan ruimte, laadvermogen en 

trekkracht: dit is de ultieme alleskunner

11NOW!10NOW!

RUIMTE & 
AVONTUUR



De Ford Kuga Plug-in Hybrid is een allrounder bij uitstek, met een dynamische 
vormgeving, veel ruimte en tot 56 kilometer elektrisch te rijden. De combinatie van 
een zuinige benzinemotor én elektromotor leveren een totaalbereik van bijna 750 
kilometer op! En met een beetje stekkeren rij je zomaar 1 op 50.

De nieuwe oplaadbare hybride Kuga, 
standaard met automaat, brengt je overal 
heen dankzij de twee bijzonder effi  ciënte 
krachtbronnen die samen liefst 225 pk 
leveren. Met de geavanceerde elektrische 
aandrijfl ijn kun je kortere ritten maken 
zonder uitstoot en laad je je auto aan elke 
netstroombron op.

Bij langere ritten zorgt de 2,5-liter 
benzinemotor niet alleen voor een hoop 
rijplezier, maar ook dat je zo ver kunt rijden 
als je maar wilt, terwijl de batterij ook nog 
opgeladen wordt. Geen compromissen dus, 
je krijgt het beste van twee werelden. En 
de auto regelt zelf wanneer er elektrisch 
gereden kan worden, maar je kunt de elek-
trische modus ook handmatig activeren.

De fraai gelijnde nieuwe Kuga is daar-
naast een rijdersauto bij uitstek: met de 
voor een SUV kenmerkende hogere zit en 
heel veel ruimte. Bovendien is de achter-
bank ook fl exibel zodat je nóg meer been-
ruimte achterin kunt creëren of nog meer 

bagageruimte. En het strakke interieur is 
niet alleen zeer praktisch, maar biedt heel 
veel opbergmogelijkheden.

Bijzonder fi jn is het ingebouwd FordPass 
Connect-modem met tal van handige 
functies, zoals wifi  en real-time verkeers-
informatie.

Met de FordPass app krijg je meer 
exclusieve functies voor je Plug-in Hybrid. 
Bekijk bijvoorbeeld je huidige accuniveau 
en rijbereik, controleer je rij- en energie-
verbruikspatronen, zoek openbare oplaad-
punten en stel de gewenste oplaadtijden 
voor thuis in. Je kunt zelfs de gewenste 
cabinetemperatuur instellen voor je op pad 
gaat. Zo ben je altijd goed voorbereid voor 
je op reis gaat.

PRIVATE LEASE

Wil je voor een vast en aantrekkelijk 
maandbedrag zorgeloos kunnen rijden? 

Dat kan met Private Lease van Ford: geen 
verrassingen, je hoeft echt alleen nog 

maar te tanken.

Fiesta: vanaf € 269 per maand
Focus: vanaf € 379 per maand

Je kent ‘m vast en zeker, de Ford 
Fiesta. Het is een van de fi jnst stu-
rende auto’s in z’n segment en de 
nieuwste generatie is zelfs als Mild 
Hybrid leverbaar. Een geavanceer-
de, kleine elektromotor staat de 
125 pk benzinemotor bij voor een 
extra punch als je gas geeft. Heer-
lijk. Bovendien assisteert die elek-
tromotor ook bij veelvuldig starten 
en stoppen: de benzinemotor gaat 
automatisch uit en aan, geholpen 
door de elektromotor. Wel zo effi  -
ciënt. En heel prettig in de stad. Je 
rijdt de Ford Fiesta Mild Hybrid al 
vanaf 21.865 euro.

ALTIJD EEN FEESTJE

maandbedrag zorgeloos kunnen rijden? 
Dat kan met Private Lease van Ford: geen 

verrassingen, je hoeft echt alleen nog 
maar te tanken.

Fiesta: vanaf € 269 per maand
Focus: vanaf € 379 per maand

De Ford Kuga is 
er al vanaf 

33.325 euro
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ALLROUNDER MEER, BETER, 
SCHERPER
Neem alles wat je kent en waar-
deert aan de huidige Focus, en doe 
daar een fl inke schep bovenop. 
Meer techniek, meer connectiviteit, 
meer design en meer ruimte… wat 
wil je nog meer? En de Ford Focus 
is nu ook leverbaar als Mild Hybrid. 
De grote voordelen las je hierbo-
ven al, waarbij de Focus – zeker als 
Wagon-uitvoering – nóg meer 
ruimte biedt. De Ford Focus Mild 
Hybrid is er al vanaf 27.095 euro.



Dit is de Ford Mustang Mach-E, een volledig elektrische 
SUV met een extreem hoge wow-factor

We weten eigenlijk niet waar we moeten 
beginnen. Deze auto laat mensen vrolijk 
verbaasd en met open mond achter wan-
neer ie zachtjes voorbij zoeft. Want zowel 
het strakke uiterlijk als de iconische naam 
doet mensen niet direct vermoeden dat 
dit een EV is waarmee je tot wel 600 kilo-
meter elektrisch kunt rijden. Zeshonderd 
kilometer! Zelfs als je een beetje doorrijdt, 
betekent dit dat je met twee ‘tankbeurten’ 
zo naar Zuid-Frankrijk rijdt.

Het leuke hiervan is: dat kun je gewoon 
met vier personen doen, want deze SUV 
met sportwagen-genen biedt plaats aan 
vier volwassen, en ook nog de nodige 
bagage. De Mustang Mach-E is dus niet 
alleen milieuvriendelijk voor een SUV, 
maar ook superpraktisch.

PRESTATIES
We ontkomen er niet aan je even lastig te 
vallen met wat cijfertjes, gewoon, omdat 
ze indrukwekkend zijn. De basisversie van 
de Mustang Mach-E heeft een bereik van 
450 kilometer en is leverbaar voor een 
prijs die net onder de 50.000 euro ligt.

Ga je voor de versie met extra bereik dan 
haalt ie maar liefst 600 kilometer. Het zijn 
WLTP-cijfers, dus getest onder gevarieer-
de omstandigheden, en het bereik dat jij 
kunt halen, hangt natuurlijk helemaal af 
van hoe je rijdt. Maar geloof ons, als je 
normaal rijdt, ga je dat halen. Uiteraard 
rijd je ‘m niet helemaal leeg, maar tank je 
op tijd stroom bij.

SUPERSNEL OPLADEN
Stroom ‘tanken’ kan op hoog vermogen, 
zodat je in 10 minuten bijna 120 kilome-
ter bereik bijlaadt. En natuurlijk accelereert 
ie zoals je mag verwachten van een EV: de 
snelste versie gaat van 0 naar 100 km/u in 
5,5 seconden. Waarmee ie ook z’n naam 
eer aan doet. Want eens Mustang…

De Mustang Mach-E 
is er al vanaf net 
geen 50.000 euro

POLAROID CAMERA
Natuurlijk, Instagram is leuk, maar dit 
is heerlijk old-school: de Polaroid 
Now i-Type Instant Camera. Opladen 
via USB, leverbaar in diverse vrolijke 
kleuren en klaar om jouw leukste 
momenten vast te leggen.
eu.polaroid.com

BANG & OLUFSEN BLUETOOTH SPEAKER
De nieuwste auto’s van Ford zijn uit te rusten met een geavanceerd
premium Bang & Olufsen-audiosysteem. Ook buiten de auto kun je 

genieten van het unieke geluid dat ze voortbrengen. Wat te denken van 
deze Beosound A1 2nd Gen Waterproof Bluetooth Speaker? En je kunt 
een van deze twee modellen winnen. Hoe? Ga naar winactieford.nl en 

maak kans op een van deze Bang & Olufsen Bluetooth Speakers.
www.winactieford.nl

WIN!
MAAK KANS OP EEN 

VAN DEZE DRAADLOZE 
BANG & OLUFSEN 

SPEAKERS 
(ter waarde van € 250)

GA NAAR:
WINACTIEFORD.NL

COOL GEAR

FORD PERFORMANCE SPORTTAS
Ideaal voor je sportspullen, maar ook bij een weekendje 

weg komt deze tas prima van pas. Lichtgewicht, met 
schouderband en apart opbergvakje aan de voorkant.

www.fordlifestylecollection.com

WIL JE ALLE AUTO’S IN DEZE UITGAVE ZELF BEWONDEREN?
Van 25 september tot 1 oktober aanstaande is er het Go Electric Event in Rotterdam waar alle auto’s uit deze insert staan, en je 

bent er van harte welkom. Kijk op www.ford.nl voor meer informatie en hoe je je kunt inschrijven.
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WOW-FACTOR!



 

MEESTERSCHOENMAKERS  
Bij Greve geloven wij dat schoenen even comfortabel als stijlvol moeten zijn.

Greve Comfort bestaat uit 3 leesten, is verkrijgbaar in 2 wijdtes: H en K 
én is voorzien van een uitneembare inlegzool. 

 Greve Comfort dealers: Van Bommel Schoenen, Breda • Van Camp Schoenen, Lunteren • Meijerink Schoenen, Hoorn • Gert de Olde Schoenen, Almelo • Mesco, Tilburg • Beurskens Schoenmode, Beek 
Ten Eekelder Schoenen, Hengelo • Kamsma Schoenen, Drachten • Hermans Shoes, Utrecht • Van Schijndel Schoenen, Hilversum • Waardijk Schoenen, Alkmaar • Torenbeek Schoenen, Groningen 

Van Oorschot Schoenen, Helmond • Rameau Voetzorg, Sneek • Schoenfabriek H. Greve, Waalwijk • R. Vos Schoenen, Rotterdam • Steenwijk Schoenmode, Leersum • Bronkhorst Podo Linea, Gorinchem
Rethmeijer, Apeldoorn • Van Tilburg Mode & Sport, Nistelrode • Heys Schoenmode, Leek • De Schoenenzaken, Groningen & Zwolle • Dinkelberg Schoenen, Deventer • Oxener, Apeldoorn

Van Keeken’s Schoenhandel, Alphen a/d Rijn • De Herenschoenwinkel, Eindhoven • Steenbergen Schoenen, Rijssen • Wieten Schoencomfort, Zwolle • Kievit Schoenen, Hengelo • Specialist Snoeren, Teteringen
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