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Ford EXPLORER
ST-LINE 3.0l EcoBoost PHEV 457 KS
PLATINUM 3.0l EcoBoost PHEV 457 KS

A10 AWD

92.900,00 €

A10 AWD

93.900,00 €

Стандардна опрема ST-Line
RSC® (Roll Stability Control™),
Предни и странични воздушни перници,
Предни воздушни завеси,
Воздушно перниче за колено кај возач,
Странични воздушни завеси за задните редови седишта,
Ел.подесиви, загревани и преклопливи странични ретровизори во

Загреван преден ветробран,
EcoCoach - асистенција за економично возење,
Ел. серво управувач,
Систем за ладење на моторното масло,
Предни и задни стабилизатори,
Независна предна и задна суспензија,

црна металик боја,
LED странични индикатори вградени во страничните ретровизори,
Меморија на странични ретровизори,

Звучен сигнал за детекција на пешаци,
Регенеративни сопирачки,
Интелегентен систем за погон на 4 тркала,

Електрохроматски самозатемнуван внатрешен ретровизор,
Високо монтирано трето стоп светло,

Terrain Management System™ со 7 Drive Modes избор на возење,
Мини резерна гума(165/70R18),

Curve Control - систем за контрала на возило во кривини,
360-камера со поделен приказ,
Централно заклучување,
Адаптивни и автоматски LED предни светла,
LED дневни светла,
Куки во багажник,
(ITPMS) - систем за следење на притисок во гуми - 433MHz,

Ел.паркинг сопирачка,
Премиум диск сопирачки на сите тркала,
Менувач поставен на волан,
Црна предна решетка,
Црни прагови на вратите,
Преден и заден браник делумно во боја на каросерија,
Заден браник во боја на каросерија,

MyKey® функција,
Аларм,
Заден прозор со греач и брисач,
Сигнализација за ненаместени предни сигурносни појаси,
Предни сигурносни појаси подесиви по висина,
Active Park Assist 2.0 - систем за автоматско паркирање
Предни и задни паркинг сензори,

Црни елементи на рачките на вратите,
Хромиран заден двоен издув,
Уникатни ST-line затемнети предни и задни светла,
LED предни светла за магла,
Хромирани лајсни на долниот дела од вратите
Ел.врата за багажник
Задни затемнети стакла (Втор ред,трет ред и 5-та врата),

Систем за предупредување и спречување на можен судар при
возење наназад,
Активна предна решетка,
Автоматски долги светла,
BLIS® систем за детекција на возило во мртов агол со ситем за
автоматско избегнување на страничен судар,

Задни светла за магла,
Надолжни црни кровни носачи,
Припрема за влечна кука,
20" Алуминиумски фелни - Machined Aluminum
P255/55R20 All-Season гуми
Месечев покрив со двоен панел,

Адаптивен темпомат со ситем за следење на коловозна лента,

Амбиентално светло во кабина,

Систем за препознавање на сообраќајни знаци,
Интелегентен систем за асистенција за брзината на возење,
Lane-Keeping Assist - систем за детекција и следење на коловозна лента
ESA - Активен управувач
Pre-Collision Assist - Систем за предупредување и спречување на
преден удар (возила и пешаци),
FSS - Систем за сензитивност при паркирање напред,
Hill Descent Control™ - Контрола на спуштање по рид,

Централна конзола со наслон за раце и остава за чаши,
Карбон филтер во кабина,
Џебови на задниот дел од предните седишта,
Потпирач за нозе од страна на возачот,
Предни и задни велур патосници ST-Line со црвен пораб,
Инструмент табла со 12.3" екран и патен компјутер,
Eлементи со висиок сјај во внатрешноста,
Светло во кабина и багажен простор,

Hill Start Assist - Помош при поаѓање на нагорнина,

Фиока пред совозач со можност за заклучување,

Post-Collision Braking - Сопирање по судир,

Остава во горниот дел за наочари,

Трозонска автоматска клима уред,

12V - приклучоци,

Ел.подесиви предни и задни прозори,
Сензор за дожд,
Странични стабилизатори за ветар
Trailer Sway Control - систем за контрола на приколка
Спортска суспензија,
Интелегентен пристап до сите 4 врати, со отварање на копче поставено

Ротирачки автоматски менувач,
Ел.подесиво возачко седиште во 8 правци,
Ел.совозачко седиште подесиво во 6 правци,
Загревани, вентилирачки предни седишта со масажер,
Загревани седишта во втор ред,
Централен наслон за рака за втор ред седишта,
Кожни седишта со перфорирана кожа и црвен ST-Line пораб,
Предни наслони за глава подесиви во 4 правци,
Завеси на вратите за втор ред седишта,
Загреван волан со црвен пораб

на рачките од вратите,

Premium Technology Pack
- SYNC® 3
- 10.1” LCD екран осетлив на допир,
- B&O Sound System by Bang & Olufsen со 14 звучници
- Радио АМ/FM + DAB
- USB приклучоци
- Навигација
- FordPass Connect модем
- Wireless полнач за телефон,

PLATINUM
Стандардна суспензија,
Уникатна решетка со сатенска алуминиумска завршница,
Премиум сребрени прагови на вратите, предни и задни,
Алуминиумска лајсна на рачките од вратите,
LED задно светло,
20” алуминиумски фелни - Hand Polished Aluminum,
Прагови на на вратите со Platinum Лого,

повеќе од ST-Line
Инструмент табла и наслони на вратите со кожни елементи,
Gray Ash дрвени елементи на инструмент табла,
Кожен волан со уникатен Platinum пораб,
Преден ред седишта со Platinum вез
Загреван волан,
Предни и задни патосници со Brunello пораб и Platinum лого,

Цените се изразени во евра, со пресметан ДМВ и ДДВ 18%
Цените важат за возила произведени од 01.05.2022 година
Произведувачот (продавачот) го задржува правото, без претходна
најава да ги промени цените и спецификациите на возилата

Дополнителна опрема

Акрилна боја

Металик боја

Fashion металик боја

Premium металик боја

EOC

ST-LINE

PLATINUM
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Влечна кука со можност за отстранување
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Спецификации на моторот Explorer PHEV (Plug-in hybrid):
- Мотор EcoBoost од 350 КС во комбинација со електричен мотор од 100 КС со 10-брзински автоматски менувач.
- Високонапонската батерија може да се полни со мотор со внатрешно согорување, со обновување на енергијата при
сопирање, како и од надворешни извори на енергија (капацитет: 14 kWh).
Комбинирана потрошувачка (WLTP): 3,1 - 10,4 l/100 km, емисија на CO2: 71-237 g/km

