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CORNÉ PETERS: “Prachtig design, goede 
uitstraling in de kleurencombinatie oranje. 
Met alcantara en aluminium in het interieur 
kiest Ford voor een degelijke kwaliteitsbe-
leving. De auto is ruim en stuurt intuïtief 
en prettig. Een fijne rijervaring, in alle 
rijmodi en de accu heeft een groot bereik. 
Al met al een frisse uitstraling in een goede 
prijs-kwaliteitverhouding.”
 
TON VAN DER AA: “Een auto met een 
krachtige uitstraling, van binnen strak afge-
werkt, het voelt als een kwaliteitsauto. Het 
interieur is wat karig uitgevoerd, maar het 
comfort is prima, goede stoelen met prettige 
ondersteuning. De wegligging is uitstekend, 
soepele besturing en een fijne vering. De 

Mustang is een snelle auto, zonder dat je het 
gevoel krijgt de controle te verliezen. Ik vind 
hem stevig geprijsd, maar je krijgt waar voor 
je geld.”
 

ANNEKE TAKKE: “Een wagen met een 
mooie en stoere uitstraling en van een 
hoogwaardige kwaliteit. Ik vind het interieur 
precies goed, niet te veel knopjes. Prima 
wegligging, ik moest wel even wennen 

aan het remmen (de auto remt als je het 
gas loslaat), daarna super gemakkelijk. De 
Mustang heeft duidelijk veel power, maar 
rijdt rustig en stil. Ik vind de prijs helemaal 
in orde.”
 
ROY WEGHORST: “Wat een sportieve 
uitstraling. De afwerking is netjes, met een 
mooi uitgevoerd dashboard. Het scherm 
in het midden had wat kleiner gemogen. 
Het zitcomfort is prettig, ruim voldoende 
bagageruimte. De auto stuurt goed, de weg-
ligging is direct. De motor? ‘Untamed is top’. 
Je krijgt de echte Mustang-beleving.”

DEALER: FORD GERRITSE HENDRIKS TIEL  AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: MARION VAN DER KOLK

FORD MUSTANG-E GT

SPECIFICATIES
Merk: Ford
Model: Mustang Mach-E
Uitvoering: GT
Cilinderinhoud (cm3): n.v.t.
Vermogen (pk): 358 kW / 487 pk
Transmissie en aantal versnel-
lingen: automaat
Verbruik (l/100 km of kWh): 

98 kWh
CO2-uitstoot (g/km): 0
Ledig gewicht (kg): 2.248
Inhoud laadruimte: achter 402-
1420 l; voor 81 l
Gemonteerde opties: Pano-
rama dak en warmte werende 
voorruit
Vanafprijs (€, incl. BTW): 

€57.125,-
Prijs testauto (€, incl. BTW): 
€84.190,-
Leasetarief vanaf (€, excl. BTW, 
48 mnd., 20.000 km/jaar): 
€685,- (o.b.v. 60mnd/10.000km)
Informatie: www.forddealer.nl

‘UITSTEKENDE 
WEGLIGGING, SOEPELE 
BESTURING EN EEN FIJNE 
VERING’
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