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Mustang Mach-E PRIJSLIJST

Welke kies jij?

RWD
• 10.2 inch digitaal instrumentenpaneel en
15.5 inch touchscreen midden op
dashboard
• 18 inch lichtmetalen velgen met 225/60
banden
• 1 oplaadkabel voor thuis en 1 voor laadpalen
• Achterspoiler
• Achteruitrijcamera incl. sproeier
• Active Braking/Pre Collision Assist
• Adaptive Cruise Control met Lane Centring
Assist en Stop&Go
• Airbags: Voor bestuurder en voorste
passagier en knie-airbag voor bestuurder
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Automatisch inschakelende dimlichten en
grootlicht assistent
• Bekleding: Sensico in de kleur Black Onyx
met Cashmer stiksels
• Centrale deurvergrendeling met afst.
bediening
• Dagrijverlichting
• Draadloos opladen mobiele telefoon
• Driver alert
• Dual Zone Automatische Airconditioning
(DEATC)
• E-call functionalitiet
• Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels incl. BLIS en
instapverlichting
• Elektrisch verwarmbaar stuurwiel
• Elektrisch verwarmbare voorruit
• Elektrisch verwarmbare voorstoelen
RWD

49.925,-
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FordKeyless Entry op de voorportieren
FordPass Connect - Embedded Modem 5
Frunk (bagageruimte voorin)
In de carrosserie geïntegreerde deurgrepen
(komen automatisch naar buiten bij
nadering)
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en
passagiersstoel
Instaplijsten voorportieren in grijs
Intelligent Speed Assist
ISOFIX-montagevoorziening voor
kinderstoelen
Laadruimte met verlichting en 12V
aansluiting
Lane Departure Warning/Lane Keeping Aid
en Road Edge Detection
LED achterlichten
LED koplampen voor dimlicht en grootlicht
Middenarmsteun achter met bekerhouders
Middenconsole met armsteun
Mogelijkheid om mobiele telefoon als
sleutel in te stellen
Navigatiesysteem met SYNC Bluetooth®/
Voice Control en DAB+
Onderzijde voor- en achterbumper en
zijskirts in grijs
Parkeersensoren voor en achter
Privacy glass
Regensensor
Tyre Pressure Monitoring System
Tyre Repair Kit
Verlichte spiegels in zonnekleppen voor
bestuurder en voorste passagier
Voorbereidingspakket voor trekhaak
montage
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Welke kies jij?

AWD

First Edition AWD

• 19 inch lichtmetalen velgen met 225/55
banden
• Adaptive front lighting system met
dynamische LED koplampen en
antiverblinding
• Aluminium pedaalafwerking
• Bekleding AWD: Perforated Active X in de
kleur Black Onyx met rode stiksels
• Deurbekleding voorportieren en dashboard
met Twilled Carbon Fiber accenten
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Geluidswerende zijramen voor
• Multi Color Ambient lighting; subtiele LED
interieurverlichting met meerdere kleuren
• Rode remklauwen
• Sportieve ST-Line voor- en achterbumper,
zijskirts en wielkastomlijsting in zwart
• Zwarte hemelbekleding (Ebony)
• Instaplijsten voorportieren in Metal
• 8-weg elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel en pasagierstoel incl.
lendensteunen
• Hoofdsteunen voor 4-weg verstelbaar
• Memory package - bestuurdersstoel en
buitenspiegels

• Bekleding First Edition: Perforated Active X
in Black Onyx met rode of blauwe stiksels
• Deurbekleding voorportieren en dashboard
met Diamond Alloy accenten
• Panoramadak - vast
• Sportieve unieke First Edition zijskirts
• Unieke First Edition instaplijsten
voorportieren
• Warmtewerende voorruit
• Traffic Sign Recognition
• Active Park Assist 2: Volledig automatisch
inparkeren
• Active Driver Assist met Lane Centring
Assist, Stop&Go en Handsfree mode (EU
intro nntb)
• Handsfree elektrisch bedienbare achterklep
• Bang & Olufsen audiosysteem met 10
speakers en een geïntegreerde sound bar in
het dashboard (totaal 560 Watt)
• 360 graden camera

57.665,-

70.940,-
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kW(pk)

Energielabel

CO2- Bijtellingsemissie percentage
(g/km)

Netto cat.
prijs
excl. BPM
excl. BTW
in Euro

BPM
in Euro

BTW
in Euro

Fiscale Consumentenwaarde
prijs
in Euro
in Euro

BEV
RWD
75kWh RWD automaat SUV

190(258)

A

0

8%

40.021

0,00

8.405

48.425

49.925

98kWh Extended Range RWD automaat SUV

210(285)

A

0

8%

46.756

0,00

9.819

56.575

58.075

75kWh AWD automaat SUV

190(258)

A

0

8%

46.417

0,00

9.748

56.165

57.665

98kWh Extended Range AWD automaat SUV

248(338)

A

0

8%

54.248

0,00

11.393

65.640

67.140

248(338)

A

0

8%

57.388

0,00

12.052

69.440

70.940

AWD

First Edition AWD
First Edition 98kWh Extended Range AWD automaat SUV
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Fabrieksopties

Consumentenprijs
Incl. BPM
Incl. 21% BTW
in Euro

Netto Cat.prijs
Excl. BPM
Excl. BTW
in Euro

BPM

1.500

1.240

3.600

2.400

RWD

AWD

First Edition
AWD

0,00

O

O

-

2.975

0,00

O

-

S

1.983

0,00

-

O

-

Pakketten
Technology Pack
- Bang & Olufsen audiosysteem met 10 speakers
- Handsfree elektrisch bedienbare achterklep
- Active Driver Assist met Lane Centring Assist, Stop&Go en Handsfree mode
(indien togestaan EU)
- Traffic Sign Recognition
- Fully Active Park Assist
- 360 graden camera
Technology Pack Plus
- Technology Pack
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- 8-weg elektrisch verstelbare voorstoelen met memory functie voor
bestuurdersstoel
- Panorama dak (vast)
- Warmtewerende voorruit
Technology Pack Plus
- Technology Pack
- Panorama dak (vast)
- Warmtewerende voorruit
Kleuren
Micalak: Shadow Black

0

0

0,00

O

O

-

Metaallak: Iconic Silver

1.000

826

0,00

O

O

-

Metaallak: Space White

1.000

826

0,00

O

O

-

Trendy Metaallak: Infinity Blue

1.200

992

0,00

O

O

-

Premium Metaallak: Lucid Red

1.400

1.157

0,00

O

O

S

Premium Metaallak: Star White

1.400

1.157

0,00

O

O

-

Premium Metaallak: Carbonized Grey

1.400

1.157

0,00

O

O

S

0

0

0,00

-

-

S

0

0

0,00

O

-

-

0

0

0,00

-

-

O

0

0

0,00

-

O

O

Premium Metaallak: Grabber Blue
Styling Interieur
Bekleding RWD: Sensico in de kleur Black Onyx met Cashmer stiksels
- Deurbekleding voorportieren en dashboard met Brushed Aluminium accenten
Bekleding First Edition: Perforated Active X in Black Onyx met Blue stiksels
Bekleding First Edition/AWD: Perforated Active X in Black Onyx met Lucid Red
stiksels

O

optie

S

standaard

- niet beschikbaar
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“tekst”

“tekst”
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Ford service

FordGarantie
Onbezorgd rijden in jouw Ford, want de kwaliteit
op onze Ford producten is gegarandeerd!
Daarom krijg je op elke nieuwe Ford standaard
2 jaar volledige fabrieksgarantie op materiaal- en
constructie fouten, zonder kilometer beperking.
Op Hybride componenten geldt 5 jaar of
100.000 kilometer. Daarnaast krijg je op jouw
Ford maar liefst 12 jaar carrosseriegarantie tegen
doorroesten van binnenuit.
FordAssistance
De complete pechhulp van Ford in Nederland
en Europa! Bij aanschaf van een nieuwe Ford
heb je, afhankelijk van wat het eerst komt, tot
de eerste officiële Ford onderhoudsbeurt of
maximaal 12 maanden na eerste registratie
recht op gratis Ford Assistance. Na deze periode
wordt jouw Ford Assistance bij elke officiële
Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot
wel levenslang! Vraag je Ford dealer naar de
voorwaarden.

Alle in deze prijslijst vermelde consumenten(advies)prijzen zijn in Euro en
inclusief BTW, BPM en onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Alle vermelde
prijzen en de als standaard vermelde uitrustingen zijn indicatief en kunnen
te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Pas op
de dag van aflevering worden de prijs en de uitrusting definitief
vastgesteld. Ford Nederland B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud
van deze prijslijst. Vraag uw dealer altijd naar de actuele prijzen en
beschikbare uitrustingen. Naast de in de prijslijst vermelde fiscale waarde
worden steeds de kosten voor het rijklaar maken van de auto (bestaat uit

FordLease
Met de Lease producten van Ford Lease kun
je zorgeloos genieten van je Ford. Jij besteedt
de investering voor je nieuwe Ford uit en
profiteert van een vaste looptijd en een vast
maandbedrag. Indien gewenst neemt Ford
Lease alle operationele zorg (onderhoud,
reparaties) en de risico’s (schade, diefstal) voor
haar rekening. Je regelt het via je Ford Dealer.
Voor meer informatie:
www.ford.nl/Financieren/ford-credit
FordAutoverzekering
Jouw nieuwe Ford uitstekend verzekerd met de
Ford autoverzekering. De optimale bescherming
voor je kostbare bezit tegen een aantrekkelijke
premie. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit 1, 3 of
zelfs 5 jaar aanschafwaardedekking en worden
schades altijd gerepareerd door de officiële Ford
dealer met originele onderdelen.
Voor meer informatie:
www.ford.nl/Financieren/ford-credit/fordautoverzekering

een nulbeurt, 2 kentekenplaten, een in- en uitwendige poetsbeurt,
transportkosten, recyclingsbijdrage, leges, gevarendriehoek, lampenset,
lifehammer, hesjes en een volle tank brandstof) in rekening gebracht.
Tevens is hier de recyclingsbijdrage en verwijderingsbijdrage in
opgenomen. Deze kosten zijn reeds opgenomen in de consumenten
(advies)prijs. De kosten verband houdend met het rijklaar maken van de
auto bedragen Euro 1.500 inclusief BTW. De bij de aanschaf van een
nieuwe auto aan Auto Recycling Nederland B.V. (ARN) afgedragen
recyclingbijdrage bedraagt Euro 170,00 inclusief BTW. ARN heeft zich ten
doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op

FordOptions
Ford’s unieke programma, dat het mogelijk
maakt om iedere twee of drie jaar in een nieuwe
Ford te rijden. Ford stelt bij jouw aankoop de
toekomstig gegarandeerde minimumwaarde
(TGMW) over twee of drie jaar vast. Deze
TGMW hoef je gedurende de looptijd niet af
te lossen. Met Options betaal je dus alleen
het verschil tussen de aanschafprijs en de
TGMW in maandelijkse termijnen, plus een vast
rentepercentage. Aan het einde van je Optionsovereenkomst heb je de keuze uit drie flexibele
opties - inruilen, teruggeven of houden tegen
betaling van de slottermijn.
Voor meer informatie:
https://www.ford.nl/financieren/ford-credit/
particulier/ford-options
Zelf jouw Options maandbedrag berekenen?
Ga naar: www.ford.nl/allemodellen?bnpShowroom=on

milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal.
De leges (inclusief een administratieve vergoeding) houdt verband met de
aanvraag van een ééndelig kentekenbewijs en bedraagt Euro 51,10.
De bijtelling voor de Mustang Mach-E bedraagt 8% over de eerste Euro
45.000 en 22% over de rest bij registratie in 2020. Voor meer informatie
over de bijkomende kosten en onze verkoopvoorwaarden, zie www.ford.
nl/verkoopvoorwaarden. Ford Nederland B.V. is ingeschreven bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
33042480.

www.ford.nl

