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EXPLORER
Prijslijst



Prijzen inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en uitrustingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.
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EXPLORER
Prijslijst

5 deuren
 

Versie en motor Transm. Emissie.
 

Code Prijs in € excl. btw Prijs in € incl. btw GV L/100km CO2 g/km
 

ST-LINE  

3.0i EcoBoost 457ps PHEV - 336 kW /
457 Pk

A10 Euro 6d
 

UAAO 74 173,55 89 750,00 3,1 [2.9] 71-71 [66-66]

PLATINUM  

3.0i EcoBoost 457ps PHEV - 336 kW /
457 Pk

A10 Euro 6d
 

UAAP 75 000,00 90 750,00 3,1 [2.9] 71-71 [66-66]

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. Het brandstofverbruik, CO2-emissie, stroomverbruik en elektrisch rijbereik/actieradius van de Ford voertuigen (hierna: “Verbruik”) wordt
gemeten op basis van een gestandariseerde test in een labo (WLTP) op een voertuig in basisuitrusting wat een objectieve vergelijking mogelijk maakt tussen de verschillende modellen en constructeurs. Optionele uitrustingen, het gebruik
van bepaalde accessoires, de rijstijl, de verkeersomstandigheden en/of bepaalde omgevingsfactoren zoals de temperatuur kunnen het Verbruik (en de afstand die u kan rijden tussen oplaadbeurten bij een elektrisch voertuig) beïnvloeden.
Het daadwerkelijk Verbruik kan derhalve (soms sterk) verschillen van de aangegeven WLTP-waarden. De verkopende Ford-verdeler, Ford en de fabrikant van het voertuig wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af. [NEDC 2.0] verbuik-
en uitstootcijfers worden berekend op basis van WLTP-waarden. Voor meer informatie met betrekking tot deze waarde, de fiscaliteit en/of de laatste federale en/of gewestelijke beslissingen ter zake, gelieve contact op te nemen met uw
Ford-verdeler, en/of de bevoegde federale en/of gewestelijke overheidsinstantie. Voor de volledige informatie met betrekking tot de WLTP-testprocedure raadpleeg www.nl.ford.be.
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EXPLORER
Afzonderlijke opties
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KLEUREN

"Oxford White" niet-metaalkleur S N 0,00 0,00 PNYW3 73J
"Atlas Blue" metaalkleur O O 826,45 1 000,00 PN4HM 73G
"Agate Black" metaalkleur O O 826,45 1 000,00 PN4GM 73D
"Carbonized Gray" metaalkleur O N 826,45 1 000,00 PN4JA 73N
"Iconic Silver" metaalkleur O O 826,45 1 000,00 PN4HJ 73F
"Flight Blue" metaalkleur O N 1 041,32 1 260,00 PN4HF 73Q
"Lucid Red" speciale metaalkleur O N 1 041,32 1 260,00 PN4HQ 73H
"Star White" exclusieve metaalkleur O O 1 214,88 1 470,00 PN4HR 731
"Agate Black Platinum" metaalkleur N S 0,00 0,00 PN4GM 73D
"Carbonized Gray Platinum" metaalkleur N S 0,00 0,00 PN4JA 73N
"Jewel Red Platinum" metaalkleur N S 0,00 0,00 PN4KR 73T
"Iconic Silver Platinum" metaalkleur N S 0,00 0,00 PN4HJ 73F
"Flight Blue Platinum" metaalkleur N O 214,88 260,00 PN4HF 73Q
"Forged Green Platinum" speciale metaalkleur N O 214,88 260,00 PN4JV 73P
"Lucid Red Platinum" speciale metaalkleur N O 214,88 260,00 PN4HQ 73H
"Star White Platinum" exclusieve metaalkleur N O 388,43 470,00 PN4HR 731

BINNENBEKLEDING

Lederen/simili interieur in "Ebony" met microperforaties en rode siernaden
8-weg elektrisch verstelbare bestuurderszetel met klimaatfunctie, lendensteun;
6-weg elektrisch verstelbare passagierszetel met klimaatfunctie;
Bestuurderszetel en zijspiegels met geheugenfunctie

S N 0,00 0,00 4HCE6 76C

Lederen/simili interieur in "Ebony" met microperforaties en hoofdsteunen in "Brown"
8-weg elektrisch verstelbare bestuurderszetel met klimaatfunctie, lendensteun;
6-weg elektrisch verstelbare passagierszetel met klimaatfunctie;
Bestuurderszetel en zijspiegels met geheugenfunctie

N S 0,00 0,00 4HDE6 76D

DIVERSEN

Afneembare trekhaak O O 1 041,32 1 260,00 AAPAP 421
FordPass Connect activatie O O 0,00 0,00 456 456
Voertuig rijklaar maken inclusief wettelijke kit O O 205,79 249,00 123 98Z

O = optie, S = standaard, N = niet beschikbaar
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FORD ACCESSOIRES
Geef uw Ford een persoonlijke toets met het ruime assortiment kwaliteitsaccessoires. Deze zijn op maat ontworpen voor elk Ford model. Onderstaande accessoires zijn slechts een greep uit ons
assortiment, raadpleeg onze website : www.ford-accessoires.be voor het volledige gamma of vraag meer informatie aan uw Ford-verdeler.

Set rubberen vloermatten  Vanaf €195 Afneembare trekhaak  Vanaf €713 Thule® dakkoffer  Vanaf €411 

EVBox® Wallbox & kabel            Vanaf €765 Zero Emission Vehicles LTD* Acculaadsnoer 
Voor openbare laadstations in heel Europa  
Vanaf €206 

Antislipmat voor bagageruimte   Vanaf € 86 
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EXPLORER
Belangrijkste standaarduitrusting

ST-LINE

• Zwarte voorgrille met honingraatdesign
• Quickclear verwarmbare voorruit
• Verwarmbare, elektrisch instelbare en inklapbare zijspiegels met geïntegreerde knipperlichten en behuizing 
in glanzend zwart
• Deurgrepen in koetswerkkleur met zwarte inleg
• Zwarte langsliggers
• Zijruiten vanaf de tweede rij en achterruit in donkergetint glas
• Elektrisch openend panoramisch dak met Solar Reflect en elektrisch zonnescherm
• Dakspoiler in koetswerkkleur
• Twee dubbele sieruitlaten
• Ledmistlampen
• Automatische ledkoplampen met grootlichtassistent en leddagrijlichten
• Ledachterlichten
• Automatische ruitenwissers
• 20" aluminium velgen - 5x2 spaken - 255/55 R20 banden
• Mini-reservewiel
• TPMS bandendrukcontrolesysteem
• Active Noise Cancellation
• Sfeerverlichting
• Drempelbeschermers vooraan met ST-Linelogo
• Automatische transmissie met draaiknop
• Dakconsole met opbergvak voor zonnebril
• Digitale instrumentencluster 12,3"
• Elektrisch bedienbare ruiten; ruiten vooraan met tiptoetsbediening
• Verlicht handschoenvak
• Draadloos laadvlak voor mobiele telefoon (Qi-technologie, compatibiliteit afhankelijk van het toestel)
• Automatisch dimmende interieurspiegel
• Kaartleeslampjes vooraan
• Automatische airco met 3 zones, incl. bedieningsknoppen voor de tweede zetelrij
• Hoofdsteunen voorzetels 4-weg instelbaar
• Verwarmbaar lederen stuurwiel met ST-Linedesign, flat bottom, met rode siernaden en schakelpeddels
• Stuurwiel in hoogte en diepte instelbaar
• Middenconsole vooraan met armsteun, opbergvak en twee bekerhouders
• 7 zitplaatsen

• Lederen/simili interieur in "Ebony" met microperforaties en rode siernaden
• 8-weg elektrisch verstelbare bestuurderszetel met klimaatfunctie en lendensteun; 6-weg elektrisch verstelbare 
passagierszetel met klimaatfunctie
• Bestuurderszetel en zijspiegels met geheugenfunctie
• Verwarmbare zetels voor de tweede zetelrij
• Verstelbare rugleuning buitenste zetels tweede zetelrij
• ISOFIX-bevestigingspunten voor 2e rij (buitenste plaatsen) en 3e rij
• Gordelwaarschuwingssysteem voor 2e en 3e zetelrij
• Zonneschermen voor de tweede zetelrij
• Zetels 3e rij elektrisch op- en neerklapbaar
• Easy Entry tot 3e zetelrij, buitenste zetels 2e rij verschuifbaar
• 12V-aansluiting in de tweede zetelrij en in bagageruimte
• Sjorogen in de kofferruimte
• 230V-aansluiting
• Antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD), elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) en 
tractiecontrole incl. Torque Vectoring Control en Roll Stability Control (RSC)
• Hill Descent Assist
• Hill Start Assist
• Perimetrisch alarm
• Elektronische handrem met Auto Hold-functie
• Ford Keyfree-systeem met FordPower-startknop
• Rijstrookassistent Lane Keeping System met Lane Keeping Centering
• Frontale airbags, knieairbag en zijdelingse airbags voor voorpassagiers; gordijnairbags "Safety Canopy" voor alle 
passagiers
• MyKey programmeerbare sleutel met afstandsbediening
• Automatisch parkeersysteem Active Park Assist met parkeersensoren voor- en achteraan
• ESA Evasise Steer Assistance detectie van obstakels en assistentie om deze te vermijden
• B&O Sound System 980 Watt met 14 luidsprekers (incl. subwoofer)
• Navigatiesysteem
• Radio met DAB+, SYNC3 met Applink, Mirroring Apple Carplay en Android Auto, stuurbediening
• 360° camerasysteem
• 10" aanraakscherm
• EV-modus om puur elektrisch te rijden
• Adaptive Cruise Control met Stop & Go en intelligente snelheidsbegrenzer met verkeersbordenherkenning
• Precollision Assist automatisch remsysteem met voetganger- en fietserherkenning
• Postcollision Assist automatisch remsysteem om secundaire schade te vermijden in geval van een ongeval
• BLIS dodehoekwaarschuwing en Cross Traffic Alert waarschuwing aankomend verkeer
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ST-LINE

• Terrain Management System met 7 rijmodi: Normal, Sport, Slippery, Deep Snow/
Sand, Trail, Eco, Tow/Haul Mode

• Vooruitrusting trekhaak
• Batterij 13,6kwh
• Autonomie elektromotor 42km (WLTP)
• Laadkabel voor normaal stopcontact
• FordPass
• 2 jaar fabrieksgarantie
• 8 jaar / 160.000km garantie op de hoogspanningsbatterij
• 12 jaar garantie corrosiebescherming

• Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorwaarden bij uw Ford-verdeler)

 PLATINUM Meeruitrusting boven ST-Line

• 20" aluminium velgen - 5x2 spaken in Polished Aluminium - 255/55 R20 banden
• Voorgrille met afwerking in satijnaluminium
• Langsliggers in satijnaluminium
• Zijskirts met accent in satijnaluminium
• Metaalkleur
• Deurgrepen in koetswerkkleur met inleg in satijnaluminium
• Lederen/simili interieur in "Ebony" met microperforaties en hoofdsteunen in "Brown"
• Verlichte drempelbeschermers vooraan
• Dashboard bekleed met leder, afgewerkt met inleg in houtlook
• Deurpanelen met leder bekleed
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EXPLORER
Prestaties en gewichten

5 deuren

Versie en motor Transm. Koppel Nm. Leeg-gewicht kg MTM sleep geremd kg MTM sleep ongeremd kg
3.0i EcoBoost 457ps PHEV - 336 kW /
457 Pk

A10 825 2.466 2.500 750

Afmetingen (in mm) 5 deuren Gewichten en sleep

Rijklaar gewicht inclusief bestuurder van 75kg, volledig gevulde vloeistoffenreservoirs en voor 90% gevulde brandstoftank; onderworpen aan productietoleranties, opties, enz. Maximale sleep: de
vermelde cijfers stemmen overeen met het maximale sleepgewicht van de aanhangwagen (geremd of ongeremd) waarbij het voertuig vanuit stilstand kan wegrijden op een helling van 12%. Bij
het slepen van een aanhangwagen verminderen de prestaties en neemt het verbruik toe. Maximale toegelaten massa (voertuig + sleep) is inclusief het gewicht van de aanhangwagen.

Totale lengte 5.049

Totale breedte met spiegels 2.285

Totale hoogte 1.778




