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4 DE ULTIEME EV 
 
Een legendarische naam voor een volledig nieuwe, bijzonder innovatieve en vooral 
fraai vormgegeven vol-elektrische auto: de Mustang Mach-E. Hoe bevalt hij in de 
dagelijkse praktijk en wat zijn de bijzonderheden?

12 COMPACTE CROSSOVER 
 
De Ford Puma is een hippe verschijning op de wegen, en uiteraard leverbaar als 
zuinige Mild Hybrid-uitvoering. De combinatie van een sportief aangelegde
benzinemotor en hulp van een accupakket zorgt voor aansprekende prestaties.

10 OVER ELEKTRISCH RIJDEN 
 
We zetten alle mogelijkheden van elektrisch rijden voor je op een rij: van Mild 
Hybrid tot volledig elektrisch. Zo kun je zelf bepalen welke vorm van elektrisch 
rijden bij jou zou kunnen passen.

13 VOOR HET HELE GEZIN 

Een SUV die 1.500 kilo kan trekken, ruimte biedt aan vijf personen en tot 56 
kilometer elektrisch kan rijden: welkom Ford Kuga! De zuinige benzinemotor met 
elektromotor levert zelfs een totaalbereik op van bijna 750 kilometer.

14 ALLESKUNNER
Ruige ondergrond, een boot of caravan trekken (tot 2.500 kilo!), zeven personen
vervoeren en ook nog eens tot 40 kilometer elektrisch rijden? Het kan met de 450 
pk sterke Ford Explorer Plug-in Hybrid.

15 ZUINIGE BEKENDEN
Natuurlijk ken je de Ford Fiesta en de Ford Focus. Beide modellen zijn nu leverbaar 
als Mild Hybrid. Dat betekent heel zuinig rijden, zonder aan comfort of sportiviteit 
in te leveren.

fotografie: Ford Nederland
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concept, vormgeving en realisatie door VDS Custom Media (www.vds-publishers.nl) 
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WIN! 
Wil jij kans maken om deze nieuwe iPhone 12 ter 
waarde van € 912 te winnen? Wij hebben een

uitvoering met 6,1-inch display en 64 GB opslag-
capaciteit waarop je kans maakt als je een aantal 
vragen goed weet in te vullen. Nieuwsgierig? Ga 
naar winactieford.nl of scan de QR-code en wie 

weet word jij de winnaar van deze iPhone 12!

Deze actie loopt tot 30 april 2021. Lees op 
de genoemde site alle voorwaarden.
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Wellicht heb je het al gemerkt: we staan aan de voet van een automobiele revolutie. De 

komst van de elektrische auto is groot nieuws, maar brengt ook uitdagingen met zich 

mee. Zonder motorkarakter of -geluid zullen auto’s onze harten op andere manieren 

moeten veroveren. Vormgeving is daarbij belangrijk, net als rijgedrag en digitale 

interactie. Maar ook gevoel voor het erfgoed van een model kan een rol spelen. In de 

Mustang Mach-E weet Ford al deze elementen als geen ander te vangen.
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De Mach-E is vanbinnen een stuk 
ruimer dan zijn ranke voorkomen 

doet vermoeden
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DE NAAM WAARDIG
Je kent de Mustang als een imposante, 
krachtige verschijning die geen doekjes 
windt om zijn sportieve intenties. Een eerste 
aanblik op de Mach-E laat er dan ook geen 
twijfel over bestaan: dit is geen doorsnee 
brave crossover. Het design van de Ford 
Mustang Mach-E valt meteen op door de 
lange neus, de krachtig gewelfde spatbor-
den en de sportief aflopende daklijn. Die 
loopt trouwens niet zo steil af als het lijkt: 
doordat het dak in het zwart en de bogen 
aan weerszijden in de carrosseriekleur zijn 
uitgevoerd, is de Mach-E vanbinnen een 
stuk ruimer dan zijn ranke voorkomen doet 
vermoeden. Zo heb je achterin veel meer 
hoofdruimte dan je misschien zou denken!

Je belandt in een clean en modern vorm-
gegeven interieur met de nodige sportieve 
accenten, zoals geperforeerde leren bekle-
ding met rode stiksels. De Mach-E is de eer-
ste Mustang met vijf deuren en daarmee 
ook de eerste Mustang die vier volwassenen 
in volledig comfort kan vervoeren. De vlakke 
vloer achterin maakt dat ook een vijfde pas-
sagier de benen prima kwijt kan. Onder die 
vloer vind je het accupakket, dat door zijn 
plaatsing en constructie bijdraagt aan de 
indrukwekkende stijfheid van de carrosserie. 
En aan een laag zwaartepunt, wat weer 
goed is voor het weggedrag.

Want al na enkele meters rijden wordt 
duidelijk dat de Mustang Mach-E voldoet 
aan de verwachtingen die je hebt bij een 
auto met dit iconische logo. Een gepast ste-
vig onderstel en levendige besturing zorgen 
dat je niet eens heel veel snelheid hoeft te 
maken om een grijns op je gezicht te voelen 
verschijnen. Als je wilt, laat de auto een ste-
vige elektrozoem horen tijdens de accelera-
tie. Maar als je dit geluid uitschakelt, merk je 
dat de Mustang Mach-E niet zomaar stil is; 
hij is ontzettend stil. Dubbele beglazing en 
uitstekende isolatie zorgen voor sereniteit bij 
snel genomen rotondes en bochtjes – een 
heel nieuw soort sensatie.

VOLOP KEUZE
Je kunt kiezen uit drie rij-modi die zaken als 
de besturing en de respons beïnvloeden. 
Active is de fijne standaardstand, Whisper 
zorgt voor een zachter rechterpedaal, vrij-
loop bij ‘gas los’ en lichtere besturing, terwijl 
Untamed – de naam zegt het al – de modus 
is waarin de Mustang zijn ware aard laat 
zien: de interieurverlichting kleurt rood, het 
stuur krijgt meer gewicht en de reactie op je 
rechtervoet is agressiever. Overigens is ook 
one-pedal driving een mogelijkheid, waarbij 
je de rem eigenlijk niet hoeft te gebruiken.

Ford biedt de Mustang Mach-E aan in vier 
uitvoeringen. Zo kun je hem met achter- of 

vierwielaandrijving krijgen, en daarmee met 
één of twee elektromotoren. Voor beide ver-
sies kun je kiezen uit twee formaten accu’s: 
standaard (75 kWh) of Extended Range (99 
kWh). Hier hangt mede van af hoe snel je 
Mustang Mach-E is – de AWD Extended 
Range gaat van 0 naar 100 km/u in 5,1 
seconden – en natuurlijk hoeveel kilometers 
je kunt afleggen op een lading. Je komt hoe 
dan ook verder dan de meeste mensen ooit 
op één dag zullen hoeven rijden. En heb je 
tussendoor toch wat extra stroom nodig, 
dan kun je uiteraard terecht bij snelladers. 
Bij 150 kW ‘tank’ je er elke tien minuten 
bijna 120 kilometer aan bereik bij.

UITGEBREIDE TECHNOLOGIE
Rijervaring en ruimte-aanbod zijn zeker niet 
het enige waarin de Ford Mustang Mach-E 
uitblinkt. Ook de digitale mogelijkheden en 
gebruiksvriendelijkheid stonden tijdens de 
ontwikkeling hoog op de prioriteitenlijst. Als 
bestuurder heb je twee schermen voor je 
neus: een klein, breed exemplaar achter het 
stuur, waarop je de belangrijkste info als 
snelheid, lading en rijbereik permanent kunt 
zien, en een groot staand display in het  
midden van het dashboard. Dit laatste geeft 
je toegang tot Fords Sync 4-infotainment-
systeem, dat opvalt door zijn eenvoudige 
bediening en uitgebreide instelbaarheid.

Prachtig groot en overzichtelijk 
aanraakscherm om de hele  
auto te bedienen

Het iconische Mustang-logo kom 
je uiteraard ook tegen
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Je kunt online je ideale
uitvoering samenstellen en zelfs 

al meteen je order plaatsen
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Sync 4 wordt over-the-air bijgewerkt zodra 
er een update beschikbaar is en leert de 
bestuurder zelfs kennen naar aanleiding van 
gedrag en gewoontes. Bel je bijvoorbeeld 
elke werkdag rond 17:00 uur naar huis als je 
in de auto stapt, dan pikt de Mustang dit op 
en zal hij je op die momenten vragen of je 
dat telefoontje inderdaad wilt plegen. Zet je 
woensdagochtend op weg naar de sport-
school altijd een bepaalde radiozender op? 
Dan stelt de auto deze alvast in wanneer je 
vertrekt. Daarover gesproken: optioneel 
geeft Ford de Mustang Mach-E een feno-
menaal audiosysteem mee. Over de volle-
dige breedte van het dashboard prijkt dan 
een Bang & Olufsen-soundbar.

BIJZONDER HULPVAARDIG
Ook de mate van rijassistentie is op het cen-
trale display te regelen. Zo kun je hier de 
tractiecontrole in- en uitschakelen, maar ook 
bepalen of de cruisecontrol zijn snelheid al 
dan niet afstemt op de verkeersborden. Als 
je wilt, kan de Mach-E je via Active Driver 
Assist bijstaan om je rijstrook op de snelweg 
keurig te volgen en daarbij afstand te hou-
den tot je voorganger. Hij kan zichzelf par-
keren en houdt in de gaten of zijn bestuur-
der niet te moe is om te rijden. Ook geeft hij 
je bruikbaar advies: op het schermpje achter 
het stuur krijg je bij elke remactie voor een 

verkeerslicht te zien hoe efficiënt je te werk 
bent gegaan. Op het centrale display kun je 
bekijken hoe de Mustang je manier van ver-
snellen, vertragen en snelheid houden 
beoordeelt, en waar je jezelf zou kunnen 
verbeteren.

Uiteraard heeft de Mach-E ook zijn eigen 
app, FordPass, waarmee je de status van de 
auto kunt controleren, je telefoon als sleutel 
kunt instellen en allerlei serieuze en minder 
serieuze zaken kunt regelen. Zo kun je bij-
voorbeeld het interieur voorverwarmen 
voordat je vertrekt: slim, want de verwar-
ming inschakelen terwijl de auto nog aan de 
stekker hangt, spaart je acculading en daar-
mee je rijbereik. Als je iemand zonder sleutel 
toegang tot je geparkeerde auto wilt geven, 
kun je de deuren op afstand openen. Daar-
na kun je die persoon laten schrikken door 
de claxon te bedienen. Ook minder serieuze 
zaken, zeiden we toch?

VANAF € 49.925
Ben jij ook zo onder de indruk van de Ford 
Mustang Mach-E? Dat treft, want hij is van-
af nu te bestellen. En naar verwachting staat 
hij in de loop van maart in de showrooms. 
Je kunt online je ideale uitvoering samen-
stellen en zelfs meteen je order plaatsen. De 
Mustang Mach-E met achterwielaandrijving 
is vanaf € 49.925 te krijgen, terwijl de prijs 

van de Mach-E AWD begint bij € 57.665. Je 
herkent de AWD-versie aan zijn unieke vel-
gen en hoogglans accenten. Er zijn zeven 
kleuren beschikbaar en naast de twee accu-
formaten kun je nog kiezen uit twee ver-
schillende Technology Packs die veel van de 
hierboven besproken uitrusting bevatten.

Zakelijke rijders betalen nu over de eerste 
€ 40.000 slechts 12 procent bijtelling, terwijl 
particulieren besparen op de gebruikskos-
ten, wegenbelasting en onderhoud.

Waar wacht je nog op? Dompel jezelf 
onder in de waanzinnige nieuwe ervaring 
die Mustang Mach-E heet.

MUSTANG MACH-E ON TOUR
De nieuwe Ford Mustang Mach-E toert nu 
al exclusief langs de showrooms van Neder-
landse Ford-dealers als onderdeel van de  
Go Electric-weken. Wil je ’m van dichtbij 
meemaken? Neem contact op met je Ford-
dealer om te overleggen wat de mogelijk-
heden zijn, kijk op ford.nl of scan de QR-
code hieronder.

Ondanks de fraaie coupélijn 
beschik je toch over een  

flinke bagageruimte
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ALLES OVER 
 ELEKTRISCH RIJDEN

MILD HYBRID 

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

De elektromotor helpt bij een vlottere 
acceleratie en het systeem biedt meer kop-
pel bij lagere toeren. Onderweg wordt er 
automatisch opgeladen 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 stop-
pen en starten. 

Elektrisch rijden kan op verschillende 
manieren. De eerste stap is de Mild Hybrid, 
waarbij een veelal heel zuinige brandstof-
motor elektrische assistentie krijgt bij 
essentiële taken. Dan heb je de Hybrid 
waarbij een zuinige brandstofmotor wordt 
geholpen door een elektromotor die zijn 
accu tijdens het rijden oplaadt. Nog een 
stap verder is de Plug-in Hybrid, vergelijk-
baar met de Hybrid, maar nu kun je de 
accu van de elektrische motor apart opla-
den, wat je bereik aanmerkelijk vergroot. 
En de meest vergaande vorm van elektrifi-
catie is een vol-elektrische auto. Hieronder 
een korte uitleg per vorm.

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 kortere 
stukken volledig elektrisch kan rijden en 
dankzij de benzinemotor is het rijbereik 
geen enkel probleem, want je auto scha-
kelt automatisch over van elektrisch naar 
de conventionele motor.

Een hybride auto is ideaal om de gemid-
delde uitstoot en het verbruik te reduceren, 
en om emissievrij te rijden over kortere 
afstanden zonder de auto te hoeven opla-
den. Ford levert HEV’s altijd met een auto-
maat voor optimaal rijcomfort.

Van het opladen van de elektromotor 
merk je niets, want hij laadt zichzelf bij 
wanneer je remt of je gas loslaat. Zo zorgt 
de auto ervoor dat er altijd optimaal met 
het elektrisch vermogen wordt omge-
sprongen. Jij hebt daar geen omkijken 
naar en dat is wel zo efficiënt.
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WIL JE DE ELEKTRISCHE MODELLEN 
VAN FORD ZELF ERVAREN?  

Dat kan in samenspraak met je lokale Ford-dealer, uiteraard rekening houdend met de huidige 
coronasituatie. Neem vrijblijvend contact op of maak een terugbelafspraak voor een  
persoonlijk gesprek langs de digitale weg. Of kijk op ford.nl voor meer informatie.

PLUG-IN HYBRID 

Plug-in Hybrid-auto’s (PHEV) hebben een 
extra grote accu die je zelf kunt opladen 
wanneer je wilt. 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 dank-
zij de aanwezige verbrandingsmotor geen 
enkel probleem.

Het bijladen van de accu doe je ook tij-
dens een rit, wanneer je remt of je gas los-
laat. Daarnaast kun je een PHEV ook 
gewoon 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 rij-
bereik optimaal te benutten.

De PHEV’s van Ford worden standaard 
met automaat geleverd.

VOL-ELEKTRISCH 

Vol-elektrische auto’s werken volledig op 
accustroom; er komt geen brandstof aan 
te pas waardoor ze geen CO2 uitstoten. 
Bovendien heb je bijvoorbeeld een lagere 
wegenbelasting dankzij de stimulerings-
maatregelen 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 en opzien-
barende tussenacceleraties kunt behalen…

Op ford.nl vind je een handig overzicht 
waarbij je jouw specifieke rij- en reisgedrag 
kunt invullen: aan de hand van je persoon-
lijke situatie volgt er dan een advies over 
welke vorm van elektrisch rijden het beste 
bij jou past. Direct naar deze website? Scan 
de onderstaande QR-code met je mobiel:
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De Ford Puma EcoBoost Hybrid is niet alleen een heel hippe verschijning. Zoals het 
een Ford betaamt, is ie ook lekker vlot door z’n hybride motorconfiguratie en 

daarmee ook nog eens zuinig.

Het is een van de meest aansprekende 
compacte crossovers, de Ford Puma. Hij zit 
boordevol innovatieve functies zoals ver-
schillende rij-modi en Ford Co-Pilot360 om 
je soepeler te laten schakelen en je te hel-
pen bij het remmen en sturen. Maar je hebt 
ook Adaptive Cruise Control, Pre-Collision 
Assist en Evasive Steering Assist die de 
weg in de gaten houden en je waarschu-
wen voor mogelijke gevaren.

GEAVANCEERDE MOTOREN
Bij de Puma kun je kiezen uit geavanceer-
de motoren, waaronder de EcoBoost 
Hybrid-benzinemotoren. Die leveren uitste-
kende prestaties, hebben een indrukwek-
kend zuinig brandstofverbruik en stoten 
aanzienlijk minder CO2 uit dan conventio-
nele, niet-hybride motoren. 

De Puma EcoBoost Hybrid is een zoge-
naamde mild hybride (mHEV) waarbij de 

brandstofmotor waar mogelijk wordt 
geholpen door een extra elektrische kracht-
bron. Tijdens uitrollen of als de auto statio-
nair draait kan de brandstofmotor zichzelf 
uitschakelen: zijn werk wordt dan, zonder 
dat je daar iets voor hoeft te doen, overge-
nomen door de elektromotor.

De 48V-accu wordt onderweg telkens 
automatisch opgeladen – je hoeft de auto 
dus niet zelf op te laden en bespaart tóch 
brandstof. Beter voor het milieu en goed 
voor jouw portemonnee!

FRAAI EN PRAKTISCH
De Ford Puma is echt rijk uitgerust en 
bevat vele slimmigheden. Bijzonder prak-
tisch is bijvoorbeeld de veelzijdige 
MegaBox – een praktische oplossing die 
extra bagageruimte biedt waarmee je extra 
hoge spullen kunt vervoeren. Ook handig is 
dat de afdekking van de bagage aan de 

achterklep gemonteerd is: die gaat dus 
mee omhoog bij het openen van de achter-
klep en zorgt ervoor dat je extra brede 
bagage in de Puma kwijt kunt, tot wel één 
meter breed zelfs.

Met de speciale FordPass-app kun je met 
je smartphone op afstand over diverse 
functies beschikken. Je kunt de auto bij-
voorbeeld openen of sluiten, of checken of 
hij op slot staat. Je kunt kijken hoeveel rij-
bereik je nog hebt, en helemaal ideaal is 
dat je je navigatiesysteem thuis alvast kunt 
voorprogrammeren. Zaken die het rijden in 
de Puma echt aangenaam maken.

PRIJZEN
Je rijdt al een Ford Puma boordevol opties 
vanaf € 24.765 (Ford Private Lease voor  
€ 349 per maand). Wil je meer over de 
Puma of de voorwaarden weten? Ga dan 
naar ford.nl.
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Een fijne, vlotte SUV die ook gewoon 1 op 50 kan rijden als je ‘m frequent oplaadt: de Ford 
Kuga Plug-in Hybrid is een allrounder bij uitstek. Hij biedt een dynamische vormgeving met 
veel binnenruimte en hij kan tot 56 kilometer elektrisch rijden. De combinatie van een zuinige 
benzinemotor én elektromotor levert je zelfs een totaalbereik van bijna 750 kilometer op. 

De nieuwe oplaadbare hybride Kuga, die 
standaard met automaat wordt geleverd, 
biedt het beste van twee werelden. Een 
geavanceerde elektrische aandrijflijn voor 
kortere ritten zonder uitstoot, en een 
2,5-liter benzinemotor die bijspringt voor 
de langere ritten. Samen leveren deze 
twee bijzonder efficiënte krachtbronnen 
liefst 225 pk.

Dat zorgt niet alleen voor een hoop 
rijplezier, maar je kunt ook zo ver rijden 
als je maar wilt terwijl de batterij ook nog 
opgeladen wordt. Geen compromissen 
dus. De Kuga Plug-in Hybrid kan boven-
dien maar liefst 1.500 kilo trekken, ideaal 
voor vrije tijd en werk!

De Ford Kuga regelt zelf wanneer er 
elektrisch gereden kan worden, maar je 

kunt de elektrische modus ook handma-
tig activeren. De fraai gelijnde nieuwe 
Kuga is daarnaast een rijdersauto bij uit-
stek, met de voor een SUV kenmerkende 
hoge zit en heel veel ruimte. Bovendien is 
de achterbank verschuifbaar zodat je nóg 
meer beenruimte achterin kunt creëren, 

of nog meer bagageruimte. En het strak-
ke interieur is niet alleen zeer praktisch, 
maar biedt veel opbergmogelijkheden.

Bijzonder fijn is het ingebouwde Ford-
Pass Connect-modem met tal van han-
dige functies, zoals wifi voor de inzitten-
den en real-time verkeersinformatie: zo 
word je nooit verrast in het verkeer.

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 in je nabijheid of stel vooraf 
oplaadtijden voor thuis in. Je kunt zelfs 
de gewenste cabinetemperatuur instellen 
voor je vertrekt. Zo ben je altijd goed 
voorbereid wanneer je op reis gaat.

De fraai gelijnde 
nieuwe Kuga is een 

rijdersauto bij uitstek

ALLROUNDER
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Tot 40 kilometer elektrisch rijden met een zee aan ruimte, laadvermogen en trekkracht: de 
Ford Explorer Plug-in Hybrid is de ultieme alleskunner.

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.

TWEE MOTOREN
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 fijn vermo-
gen van 450 pk (331 kW) op, met 840 Nm 
koppel, maar het zorgt ook voor die heel 
aansprekende verbruikscijfers en relatief 
lage uitstoot.

PRAKTISCH EN VOL OPTIES
De Explorer is extreem praktisch. Niet 
alleen is het een SUV die in ruig terrein z’n 
mannetje staat, maar er passen ook 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.

Elektrisch rijden doe je in een oase van 
rust en comfort, want de Explorer is voor-
zien van zo’n beetje alle denkbare opties. 
Denk daarbij aan waarschuwingssystemen 

voor de beruchte dodehoek, verkeersbord-
herkenning, een tweedelig elektrisch 
bedienbaar panoramadak en een 360-
graden camera met split-view-weergave.

AANHANGERS GEEN PROBLEEM
Deze SUV is bij uitstek geschikt voor een 
aanhangwagen: hij kan tot 2.500 kilo trek-
ken. Bovendien heeft hij een slingercon-
trolesysteem om het rijden met een aan-
hanger veel veiliger te maken. Het vervoe-
ren van je boot, een stapel kano’s of een 
flinke caravan is dan wel heel eenvoudig!

Op ford.nl kun je alle ins en outs van de 
de Ford Explorer Plug-in Hybrid bekijken. 
Of nog beter: bel je dealer voor een 
afspraak om ‘m zelf te beleven wanneer 
dat weer kan.
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Dat is 5 jaar onbezorgd rijplezier in 
jouw favoriete Ford! Profiteer tot en 
met 31 maart 2021 van dit unieke 
aanbod voor particuliere kopers. De 5 
jaar garantie/100.000 kilometer-aan-
bieding geldt voor alle personenauto’s 
(Ford Mustang Mach-E: 8 jaar/160.000 

kilometer op de hoogvoltaccu en 
hoogvoltcomponenten).

Rij je veel kilometers? Voor een 
vanafprijs van slechts € 60 (afhankelijk 
van het model Ford) verleng je de 5 
jaar garantie/100.000 kilometer tot 
maar liefst 200.000 kilometer.

En wist je dat je voor een klein 
bedrag per maand ook al je onderhoud 
en reparaties voor de komende 5 jaar 
vooraf kunt regelen? Dan kom je niet 
voor verrassingen te staan. Neem con-
tact op met je Ford-dealer, die je meer 
kan vertellen over alle mogelijkheden.

NU 5 JAAR LANG  GARANTIE

De Ford Fiesta is een van de 
fijnst sturende auto’s in z’n 
segment en natuurlijk lever-
baar als Mild Hybrid. Een 
geavanceerde, kleine elek-
tromotor staat de 125 pk 
benzinemotor bij voor een 
extra punch terwijl je toch 
heel zuinig rijdt. Efficiënt en 
heel prettig in de stad.

Je rijdt de Ford Fiesta al 
vanaf € 17.675 (tijdelijk met 
Ford Private Lease* nu voor 
een messcherpe prijs vanaf 
€ 255 per maand).

FIESTA
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FOCUS
Ook de Ford Focus is lever-
baar als Mild Hybrid. Meer 
techniek, meer connectivi-
teit, meer design en uiter-
aard met de bekende spor-
tieve rijeigenschappen. De 
Focus Mild Hybrid is zuinig, 
pittig en biedt – zeker als 
Wagon-uitvoering – nóg 
meer ruimte.

De Ford Focus is er al vanaf 
€ 26.775 euro (met de tijde-
lijke top-aanbieding van Ford 
Private Lease* heb je ‘m al 
vanaf € 349 per maand).

* Ford Private Lease biedt alle zekerheden van het 
keurmerk Private Lease. En geen zorgen bij ontslag: in 

de meeste gevallen beëindig je je contract kosteloos. 
Op ford.nl lees je alle voorwaarden.
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