FORD EXPLORER
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 22-0.3
Velja od: 11.05.2022 do preklica

Koda cenika: P-2YA1-2022-0.3
Catalogue ID: WSEAR-CTW-2022-ExplorerSVN202200

EXPLORER
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 22-0.3

Koda cenika: P-2YA1-2022-0.3
Catalogue ID: WSEAR-CTW-2022-ExplorerSVN202200

Velja od: 11.05.2022 do preklica

ST-LINE

PLATINUM

pogon

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska
cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska
cena

AWD

86.700

1.500

85.200
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86.100

priključni hibrid (PHEV)

3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid 336 kW (457 KM), 10-stopenjski samodejni menjalnik

ST-Line

Platinum

Opombe Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik, ki velja od 11.05.2022 dalje. Končno ceno za kupca določi pooblaščeni prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike v dokumentu so simbolične.
Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d-ISC-FCM
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ST-LINE

PLATINUM

Serijska oprema

dodatno k ST-Line

ZUNANJE LASTNOSTI
5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s črnimi vstavki s premerom 50,8 cm (20'')
Pnevmatike za vse letne čase 255/55 R20
Visokozmogljive sprednje in zadnje zavorne čeljusti
Premium kolutne zavore
Mini rezervno kolo (165/70 R18)
Prilagodljivi LED žarometi
- LED dnevne luči
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
- samodejno izravnavanje višine svetlobnega snopa
LED zadnje luči
Prednji LED meglenki
Samodejni vklop žarometov
Aktivne reže za zajem zraka
Unikatna ST-line maska v črni barvi
Ohišje vzvratnih ogledal v črni sijajni barvi
Črna zaščitna plošča podvozja spredaj in zadaj
Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije (črn spodnji del)
Zadnji strešni spojler v barvi karoserije
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije s črnim elementom
Štiri kromirane izpušne cevi
Akustično laminirana bočna stekla v prvi vrsti
Črni pragovi
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
Vzdolžna strešna nosilca v sijajni črni barvi
ST-Line oznake na prednjih blatnikih
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Športno vzmetenje
NOTRANJE LASTNOSTI
Centrala konzola z naslonom za roke, predalom za shranjevanje in prostorom za pločevinke
Unikaten ST-Line volanski obroč z rdečimi šivi
Črni ST-Line tepihi v prvi in drugi vrsti z rdečimi šivi
Temna stropna obloga
Stropna konzola s predalom za shranjevanje očal
Vrtljiv gumb za izbiro prestavnih načinov
Ambientalna osvetlitev potniške kabine
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom
Zaščita pragov pri prednjih vratih z ST-Line logotipom
Rolo nad prtljažnim prostorom
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Izvlečna senčnika v oblogah vrat druge vrste
SEDEŽI
Mikro perforirane usnjene sedežne prevleke z rdečimi šivi*:
- ogrevana in hlajena prednja sedeža
- masažna prednja sedeža
- voznikov sedež električno nastavljiv v 8 smeri
- sovoznikov sedež električno nastavljiv v 6 smeri
- ogrevani sedeži v drugi vrsti
Naslonjalo za roke v drugi vrsti

*vzglavniki, hrbtna stran sedežev in zunanja stran sedežev so iz umetnega usnja

PRIROČNOST IN UDOBJE
Tripodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Panoramsko strešno okno z električnim odpiranjem in električno pomičnim senčnikom
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + B&O Play Sound System + DAB
vsebuje: radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 25,7 cm (10,1"), SYNC 3 (Bluetooth® ,
funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, glasovno upravljanje), B&O Play
Sound System s 14 zvočniki, USB vtičnice
FordPass Connect modem
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12.3˝)
Aktivni nadzor šumov v potniški kabini 'Active Noise Control'
Brezžično polnjenje telefona
Aktivna pomoč pri parkiranju 2 - popolnoma samodejno parkiranje
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
360° kamera s tehnologijo deljenega pogleda
Prostoročno električno pomična prtljažna vrata
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Funkcija odmrzovanja prednjih brisalcev
Ogrevano vetrobransko steklo
Električno nastavljivi ogrevani poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal s
spominsko funkcijo in LED smerniki
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel, prednja z enojnim dotikom
Ogrevan volanski obroč
Prednja brisalca s senzorjem za dež
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Elektronska parkirna zavora
Ford Easy-Fuel' sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva
12-voltne pomožne vtičnice (5)
Obvolanski ročici za prestavljanje SelectShift ®
Predpriprava za vlečno kljuko
Regenerativno zaviranje
TM
Terrain Management System s 7 izbirnimi načini vožnje
Pomočnik za varčno vožnjo `EcoCoach´
VARNOST IN ZAŠČITA
Inteligentni prilagodljivi tempomat:
- Stop&Go funkcija
- inteligentni omejevalnik hitrosti s prepoznavanjem prometnih znakov
- pomoč za usmerjanje v sredino voznega pasu
Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA)
- opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu
- opozarjanje na nezbranost voznika
Pomoč krmiljenja pri izogibanju
Sistem za preprečevanje naleta z zaznavanjem pešcev in kolesarjev
Asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
Zaviranje po trčenju
Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) s prepoznavanjem prečnega prometa
Zaščita pred prevračanjem 'RSC'
Sistem za nadzor spusta ´HDC´
Pomoč pri speljevanju v klanec 'HSA'
Stabilizacija bočnega vetra
Sistem za stabilizacijo prikolice
Nadzor vektorjev navora
Zračne blazine:
- prva vrsta: dvostopenjska zračna blazina za voznika in sovoznika, bočni zračni blazini,
kolenska zračna blazina za sovoznika
- vse vrste: Safety Canopy® zračne zavese s senzorjem zaznavanja prevračanja
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih druge in tretje vrste
My Key
Alarmna naprava

ZUNANJE LASTNOSTI
Ročno polirana 10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 50,8 cm (20'')
Unikatna kromirana prednja maska
Srebrna zaščitna plošča podvozja spredaj in zadaj
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije s kromiranim elementom
Brez ST-Line oznak na prednjih blatnikih
Vzdolžna strešna nosilca v srebrni barvi
Standardno vzmetenje
Kovinska barva
NOTRANJE LASTNOSTI
Črni Platinum tepihi v prvi in drugi vrsti z Brunello šivi
V usnje odeta armaturna plošča z lesenimi aplikacijami
Usnjeni vstavki na vratih
Zaščita notranje strani pragov spredaj z osvetljenim Platinum napisom
SEDEŽI
Tri Diamond perforirane usnjene sedežne prevleke z Brunello šivi*:
- vezen logotip Platinum na prednjih sedežih
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OPREMA ZA DOPLAČILO
ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije - standardna
Oxford White

Kovinska barva
ST-Line: Flight Blue, Atlas Blue, Agate Black, Iconic Silver
Platinum: Flight Blue, Deep Jewel Red, Agate Black, Iconic Silver

Posebna kovinska barva
ST-Line: Carbonized Gray, Lucid Red
Platinum: Carbonized Gray, Lucid Red, Forged Green

Unikatna kovinska barva
Star White

Snemljiva vlečna kljuka

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

FORD EXPLORER
BARVNE MOŽNOSTI

Armaturna plošča
Obloge
Notranjost
Sedeži

ST-Line

Platinum

obloga
dekoracija
naslon za roke
vrata

Ebony vinyl
aluminij
vinyl
vinyl

Ebony usnje
les
usnje
usnje

Material

Mikro perforirano
usnje*

Tri Diamond
perforirano usnje*

Barva

Ebony

Ebony

Šivi
WERS

Rdeči
4HCE6

Brunello
4HDE6
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Nekovinska barva
Oxford White
Kovinska barva
Flight Blue
Atlas Blue
Deep Jewel Red
Agate Black
Iconic Silver

Zunanjost
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Posebna kovinska barva
Carbonized Gray
Lucid Red
Forged Green

O

O

-

O

O

O

Unikatna kovinska barva
Star White

*vzglavniki, hrbtna stran sedežev in zunanja stran sedežev so iz umetnega usnja

-

●

O

Ni na voljo
Na voljo brez doplačila (serijsko)
Na voljo z doplačilom

ST-Line

Platinum

FORD EXPLORER
Priključni hibrid (PHEV)

Inteligentni prilagodljivi tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu,

Prostoročno električno pomična prtljažna vrata

Explorer Plug-In Hybrid združuje Fordov zmogljivi 3,0-litrski bencinski motor EcoBoost V6

inteligenim omejevalnikom hitrosti in Stop&Go funkcijo

Ko imate polne roke, pri sebi pa imate ključ, bo vaš novi Ford zaznal vašo bližino, tako

in elektromotor ter generator in litij-ionsko baterijo s kapaciteto 13,6 kWh, ki jo je možno

S to tehnologijo Explorer Plug-In Hybrid vzdržuje ustrezno varnostno razdaljo do vozila

da morate z nogo samo zamahniti pod zadnjim odbijačem in vrata prtljažnika se bodo

polniti prek zunanjega vira in z regenerativnim polnjenjem med vožnjo. S kombinirano

in vas usmerja v sredino svojega voznega pasu. Funkcija Stop&Go omogoča, da se

samodejno odprla in zaprla.

močjo 457 KM in 825 Nm navora je Explorer Fordovo najzmogljivejše hibridno vozilo.

vozilo povsem ustavi in nato samodejno ponovno spelje, če je bila ustavitev krajša od

Elektromotor omogoča vožnjo z Explorerjem s povsem električnim pogonom brez

treh sekund.

izpustov. Z izbiro voznih načinov načinov EV Auto (samodejno), EV Now (zdaj),

Inteligentni omejevalnik hitrosti prilagaja hitrost glede na hitrostne omejitve, saj poleg

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč

EV Later (pozneje) in EV Charge (polnjenje) voznik sam izbre kdaj in kako bo uporabil

uporabe informacij vgrajenega navigacijskega sistema prepoznava znake ob cesti in

temu sistemu, je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna

baterijo. Ko baterija doseže najnižjo stopnjo napolnjenosti, pogonski sklop samodejno

nad njo.

polnilna pištola preprosto ne bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste

preklopi na način EV Auto – moč bencinskega motorja dopolnjuje elektromotor, ki
uporablja zajeto energijo in prispeva k optimalni porabi goriva.

Ford Easy-Fuel

z umazanimi čepi posode za gorivo opravili za vedno.
Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev in kolesarjev
Pomoč za preprečevanje trčenja z aktivnim zaviranjem lahko na cesti ali ob njej zazna

Ford MyKey®

Inteligentni štirikolesni pogon

pešce in kolesarje, ki bi lahko prečkali pot vozila, in v primeru nevarnosti za nezgodo

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za

Inteligentni štirikolesni pogon za optimalen oprijem vsakih 10 sekund analizira podatke

samodejno zavira, če se voznik ne odzove na opozorila.

uporabo varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam

ducatov senzorjev, vključno s hitrostjo vozila in odmikom od smeri, zračno temperaturo,

zagotavlja večjo brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj

zdrsom koles in morebitno vleko prikolice. Povsem novo enostopenjsko razdelilno gonilo

Zaviranje po trčenju

lahko programirate omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ

je opremljeno z elektromehansko sklopko, ki za varnejši prenos moči na podlago v 100

V primeru močnejšega trčenja, ko se npr. sprožijo zračne blazine, voznik predvidoma

brez omejitev varno shranite zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.

milisekundah brezhibno porazdeli navor med sprednjimi in zadnjimi kolesi.

izgubi nadzor. Takrat sistem z zaviranjem samodejno zmanjša kinetično energijo vozila

Terrain Management System TM s 7 izbirnimi načini vožnje

Voznik ima vedno možnost nadzora in lahko s pospeševanjem ali zaviranjem preseže

Explorerjev sistem za obvladovanje terena z možnostjo izbire voznih načinov uporabniku

poseg sistema.

in tako pomaga preprečiti trčenje v druga vozila in možnost sekundarnih poškodb.

omogoča prilagajanje vozne izkušnje na zahtevo glede na cestne, terenske in vremenske
pogoje. Na voljo so načini Normal, Sport, Trail (kolovoz), Slippery (spolzko), Tow/Haul

Pomoč krmiljenja pri izogibanju

(vleka), Eco in Deep Snow/Sand (globok sneg ali pesek) – vsak vozni način spremlja

pomaga vozniku obvoziti ustavljena ali počasnejša vozila in preprečiti trčenje. Zasnovana

poseben grafični prikaz na digitalnem zaslonu potovalnega računalnika z diagonalo

je za poseg v mestu ali na avtocestah ter uporablja radar in kamero, da zazna vozila, ki

31 cm (12,3˝). Obvladovanje terena olajša tudi funkcija za nadzorovan spust.

vozijo počasneje ali mirujejo, in zagotovi podporo krmiljenja, s katero voznik lažje obvozi
vozilo, če bi bilo trčenje neizogibno.

Aktivna pomoč pri parkiranju 2 - popolnoma samodejno parkiranje
Aktivni parkirni pomočnik 2 omogoča povsem avtomatizirane manevre za bočno ali

B&O Play Sound system

pravokotno parkiranje, ko voznik pritisne na gumb. Tehnologija s povsem avtomatizirano

B&O Play Sound system je bil razvit posebej za novo generacijo Ford Explorerja.

asistenco za zapuščanje parkirnega mesta vozniku pomaga tudi pri ponovnem

S skupno močjo ojačevalnika 980 Wattov in 14 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno

vključevanju v promet.

z nizkotonskmi Subwoofer zvočnikom, ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo.
Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to,

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu `BLIS` s prepoznavanjem prečnega prometa

na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere.

Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala,
ki zaznajo vozila, ki bi utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega

Ford Pass Connect

vozila. Če zaznajo vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je

FordPass Connect uporabnikom z mobilno aplikacijo FordPass omogoča daljinsko

dobro vidna na zunanjem ogledalu na isti strani. Opozarjanje na prečni promet je dodatna

upravljanje različnih funkcij vozila od koderkoli, kjer je na voljo signal za prenos

funkcija sistema, ki se vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo. Sistem zelo pomaga

mobilnih podatkov – vključno z odklepanjem in zaklepanjem vrat, zagonom na daljavo,

vozniku, kadar zaradi ovir ob vozilu težko vidi vozila, ki se bližajo z ene ali druge strani.

iskanjem vozila in preverjanjem stanja (količina goriva, tlak v v pnevmatikah, uporabna
doba motornega olja in še kaj).

Asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji
Asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji uporablja radar, kamero in ultrazvočne senzorje
za zaznavanje več kot 28 cm visokih in 7,5 cm širokih predmetov na poti vozila: ko vozilo
vozi vzvratno s hitrostjo od 1,5 do 12 km/h, lahko s samodejnim zaviranjem prepreči
neizbežno trčenje.

Povezljivost telefona z modemom FordPass Connect je na voljo 5 let. Uporaba je brezplačna.

