
E X P L O R E R  P L U G - I N  H Y B R I D

E X P L O R E R  P L U G - I N  H Y B R I D

c2e8aa917ff74e35baf68b422571df3c-760e93387c9a44e6965d0aa7610738f2-00000_book.indb   85 21/10/2020   10:25:39

EXPLORER_21MY_V1_#SF_ROU_RO_10:43_21.10.2020



Explorer ST-Line
în caroserie în vopsea metalizată Chrome Blue
(opțională) cu roți finisate de 20", cu 5x2 spițe și
casete negre lucioase (standard).

VIZIONAR. INGENIOS. REMARCABIL.
FIECARE MAȘINĂ POARTĂ SEMNĂTURA SA.
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CUPRINS

Explorer Platinum
in caroserie in vopsea metalizata Stone Grey (optionala)
cu jante de 20" cu 10 spite (standard).
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Ford Explorer ST-Line în caroserie în vopsea metalizată Iconic
Silver (opțională) cu roți finisate de 20", cu 5x2 spițe și casete
negre lucioase (standard).
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Acționare electrică
S-a lansat noul Ford Explorer Plug-in Hybrid SUV. Combinând tehnologia electrică hibridă avansată cu un interior spațios și luxos, acest model duce
aspectul și performanța fără efort la un cu totul alt nivel. Cu o combinație unică de stil și materiale, Explorer Plug-in Hybrid oferă o îmbinare
seducătoare de design impunător și substanțial, dinamică și rafinament. Toate acestea sunt îmbunătățite prin tehnologii moderne, proiectate să vă
ofere siguranță, conectivitate și divertisment.
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Ford Explorer ST-Line în caroserie în vopsea metalizată Iconic Silver (opțională) cu roți
finisate de 20", cu 5x2 spițe și casete negre lucioase (standard).

Tehnologia Plug-in Hybrid
Noul Ford Explorer Plug-in Hybrid combină motorul puternic Ford EcoBoost
V6 de 3.0 litri pe benzină cu tehnologia electrică avansată. Împreună,
acestea oferă o performanță fără efort și un cuplu virtual instantaneu,
alături de o încredere sporită pentru călătoriile pe distanțe lungi. Bateriile
modelului Explorer Plug-in Hybrid pot fi încărcate acasă cu ușurință, prin
intermediul unei prize convenționale, la un panou de perete sau o stație de
încărcare publică. Rularea în modul complet electric oferă cea mai
silențioasă și lină experiență de condus.

Încărcați și porniți

Nota Pentru informatii suplimentare privind consumul si emisiile CO2, va rugam consultati sectiunea de specificatii.
Nota EV Box Elvi este disponibil ca accesoriu la dealerul dumneavoastra Ford, contra cost.
Vizitati www.ford.ro/cumpara/servicii-si-accesorii/accesorii
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Experiența viitorului
Silențios, comod și fără griji. Noul Explorer Plug-in Hybrid este capabil să ruleze fără
emisii pe o distanță de 40 km, având capacitatea de trecere la modul hibrid, pentru
păstrarea energiei bateriilor, sau la modul pe benzină, pentru călătorii mai lungi.
Încărcarea regulată, fie acasă sau la o stație de încărcare, ajută la maximizarea
sistemului de acționare electric pentru distanțe scurte.

Deținerea unui vehicul Explorer Plug-in Hybrid înseamnă că este posibil să
beneficiați de anumite stimulente*, precum reduceri pentru achiziții, taxe rutiere
reduse, taxe reduse pentru centrele orașelor, taxe de parcare reduse și acces special
pe benzile rutiere dedicate pentru reducerea aglomerației.

Cost redus

Ford Explorer ST-Line în caroserie în vopsea metalizată Iconic Silver (opțională) cu roți finisate de
20", cu 5x2 spițe și casete negre lucioase (standard).

*Autonomia in regim electric variaza in functie de stilul de condus, intretinerea masinii si varsta bateriei litium-ion.
**Stimulentele finaciare privind achizitia unui PHEV difera de la o piata la alta. Va rugam sa consultati dealerul dumneavoastra Ford
pentru mai multe detalii.
†Testat cu bateria complet incarcata. Pana la 40 de km autonomie in regim full electric in baza masuratorilor WLTP. Autonomia in
regim electric variaza in functie de stilul de condus, intretinerea masinii si varsta bateriei litium-ion.
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Ford Explorer ST-Line în caroserie în vopsea metalizată Iconic Silver (opțională) cu roți finisate de
20", cu 5x2 spițe și casete Dark Tarnish (standard).

Pregătiți pentru următoarea aventură
Sistemul inteligent All-Wheel Drive al modelului Ford Explorer Plug-in Hybrid este
proiectat pentru aproape orice aventură vă apare în cale. Cu șapte moduri
selectabile de condus la îndemână, acesta poate face față cu ușurință la o mare
varietate de condiții rutiere și terenuri. Iar cu o capacitate de tractare impresionantă
de 2.500 kg, plus cuplul puternic al motorizării hibride, acesta are suficientă putere
pentru a remorca și transporta ambarcațiuni, remorci și echipamente, pentru a vă
putea satisface interesele, oricare ar fi acestea.

Putere de tracțiune

*Capacitatea de tractare variaza in functie de configurarea masinii, accesoriilor si numarului de pasageri.
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Ford Explorer ST-Line în caroserie în vopsea metalizată cu strat
exterior transparent Lucid Red (opțională) cu roți finisate de 20", cu
5x2 spițe și casete negre lucioase (standard).

Luxul spațiului
Interiorul versatil al noului model Explorer Plug-in Hybrid
este proiectat pentru a satisface cerințele celor cu un stil de
viață mai aventuros. Cu șapte scaune de dimensiuni
normale, plus suficient spațiu pentru bagaje, aveți loc
pentru toate persoanele și tot echipamentul de care aveți
nevoie.

Scaunele de al doilea rând se rabatează, se reglează spre
față și spate și glisează în față pentru facilitarea accesului la
al treilea rând. Al treilea rând oferă un spațiu amplu de șezut
și suficient spațiu pentru bagaje. De fapt, puteți încărca cu
ușurință două seturi de crose de golf, chiar și cu toate
scaunele în poziție normală.

Scaunele EasyFold cu funcția Power Raise asigură o
rabatare completă a scaunelor de pe rândul al doilea și al
treilea, prin intermediul unui buton, pentru crearea unui
spațiu de 2.140 mm lungime și 1.222 mm lățime în cel mai
îngust punct. Volumul maxim al bagajelor este de 2.274
litri*. Pentru a facilita încărcarea, modelul Explorer oferă un
hayon electric hands-free în mod standard.

Spațiu și versatilitate

*Capacitatea de incarcare si incarcatura sunt limitate de greuatea si distributia greutatii.
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Ford Explorer ST-Line afișat cu piele Salerno de tip Ebony, cu micro-perforații îmbunătățite și
cusături cu accente roșii (standard) și caroserie în vopsea metalizată Iconic Silver (opțională).

Un loc minunat
Descoperiți o nouă dimensiune a confortului în cabina spațioasă și aerisită a
modelului Explorer Plug-in Hybrid. Bordul se întinde în jurul șoferului cu o evidențiere
puternică a liniilor orizontale, proiectat să minimizeze distragerile vizuale. Un nou
ecran tactil de 10.1", montat pe panoul central, oferă o interacțiune rapidă și
receptivă, împreună cu sistemul SYNC 3 încorporat.

Printre alte detalii de design care îi oferă vehiculului un caracter aparte se numără
ornamentele unice de pe panoul de instrumente, cu o finisare „Hexa Cut” dinamică,
pentru seria ST-Line. De asemenea, există și un sistem standard de anulare a
zgomotului, care ajută la eliminarea zgomotelor nedorite cauzate de șosea sau vânt,
astfel încât să puteți purta o conversație cu prietenii și familia pe toate cele trei
rânduri, modelul Explorer fiind unul dintre cele mai silențioase vehicule ale noastre.

Rafinament fără efort

*Nu conduceti in timp in timp ce va distrageti atentia. Utilizati sisteme actionate prin voce atunci cand este posibil; nu utilizati
dispozitive portabile in timp ce conduceti.Unele caracteristici pot fi blocate in timp ce vehiculul este in viteza. Nu toate caracteristicile
sunt compatibile cu toate telefoanele.
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Tehnologie la îndemână
Modelul Explorer Plug-in Hybrid oferă o gamă largă de
funcții pentru ca fiecare călătorie să fie simplă și plăcută.

Afișajul de bord LCD de 12,3" (standard) poate primi și afișa
o cantitate vastă de grafice dinamice și solicitări ușor de
citit, inclusiv vitezometru, nivelul de combustibil și starea
bateriei. Acesta folosește grafice animate 3D pentru
afișarea diferitelor informații, în funcție de unul dintre cele
șapte moduri de condus selectat din Terrain Management
System.

Un pad de încărcare wireless încorporat în consola centrală
vă permite să încărcați dispozitive mobile compatibile fără a
avea nevoie de cabluri. Sunt disponibile până la patru
porturi USB și trei prize de 12 volți.

Noua transmisie automată rafinată cu 10 trepte de viteză
este controlată printr-un buton rotativ de selectare a
treptelor de viteză care vă permite să alegeți treptele de
viteză prin simpla sa răsucire și creează mai mult spațiu
liber și de depozitare în habitaclu.

În control
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Conectat și în control

Rețineți: Integrarea completă a dispozitivului mobil cu sistemul Ford SYNC 3 este compatibilia cu iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) sau o versiune ulterioară.
*Nu conduceți în timp ce vă distrageți atenția. Utilizați sisteme acționate prin voce atunci când este posibil; nu utilizați dispozitive portabile în timp ce conduceți. Unele caracteristici pot fi blocate în timp ce vehiculul este în viteză. Nu toate caracteristicile
sunt compatibile cu toate telefoanele.
***Modemul încorporat va fi conectat în momentul livrării vehiculului. Puteți alege să activați / sau să nu participați la anumite partajări de date.
*** Hotspotul Wi-Fi (4G LTE) include o perioadă de încercare gratuită a datelor mobile care începe în momentul activării. Ulterior este posibilă achiziția de date mobile de la Vodafone, consultați site-ul Vodafone pentru detalii despre abonamentele de
date. Pentru a profita de capacitatea hotspot Wi-Fi încorporat, un vehicul Ford trebuie să vină cu hardware-ul adecvat și este necesar un plan de date.
Acoperirea și serviciul de date nu sunt disponibile peste tot și se pot aplica termeni ai planului dvs. de date, inclusiv tarifele aplicabile pentru mesaje și date.
†Accesul la Live Traffic este gratuit pentru primele 12 luni de la înregistrarea unui nou autoturism Ford cu SYNC 3 și navigație; ulterior este necesar un abonament pentru licență.
††Informațiile locale privind pericolele sunt gratuite pentru primele 12 luni de la achiziționarea unui nou autoturism Ford cu anumite module de informații pentru șofer; ulterior este necesar un abonament pentru licență.
‡Ford eCall transmite locația vehiculului și ajută ocupanții vehiculului să inițieze un apel către Centrul de Comunicații local, în urma unui accident care implică declanșsarea airbag-ului sau oprirea pompei de combustibil. Funcția de eCall este disponibilă
în peste 40 de țări și regiuni europene.

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 integrat perfect cu smartphone-ul dvs., face comunicarea și
navigarea fără efort *. Puteți controla aplicațiile compatibile SYNC cu
AppLink, în timp ce Apple CarPlay și Android Auto vă permit să utilizați
ecranul tactil color de 10,1"(25,6 cm), ca și cum ar fi smartphone-ului dvs.
Utilizând ecranul tactil sau comenzi vocale, puteți apela, să scrieți, să
ascultați mesaje text și controlați muzica și navigarea prin satelit.

FordPass Connect
Modemul FordPass Connect care este încorporat în mașina dvs. permite
funcții concepute pentru a facilita condusul**. Acestea includ Live Traffic † ce
oferă informații de trafic actuale sistemului dvs. SYNC 3 și informații locale
privind avertizarea despre pericolele viitoare înainte de a se întâmpla.

În caz de accident, eCall ‡ îi ajută pe ocupanți să sune la serviciile de urgență
oferind locația vehiculului în limba respectivă. În timp ce pentru o
conectivitate optimă, oferă și Wi-Fi de bord *** pentru maximum 10
dispozitive.

FordPass app
Profitați la maximum de experiența dvs. cu modem încorporat prin aplicația
FordPass. De la funcții inteligente de la distanță până la rapoarte detaliate
privind starea vehiculului, aplicația FordPass vă permite să accesați și mai
multe funcții prin intermediul smartphone-ului. Pentru liniște sufletească, vă
puteți bloca sau debloca vehiculul oriunde vă aflați, în timp ce Remote Start
vă pregătește pentru călătorie răcind interiorul mașinii într-o zi călduroasă
sau încălzind interiorul într-o dimineață rece de iarnă (disponibil doar pentru
modelele cu transmisie automată).

Alertele de Stare Vehicul transmit informații importante, cum ar fi nivelul
presiunii anvelopelor și nivelul de combustibil, direct către smartphone-ul
dvs.

Alte caracteristici ale aplicației FordPass vă pot ajuta să căutați benzinării în
apropierea dvs. sau de-a lungul traseului dvs., să descoperiți cafenele,
restaurante și multe altele. Vă poate ajuta chiar să găsiți locuri de parcare, să
comparați prețurile și să vizualizați locația vehiculului parcat, astfel încât să îl
puteți găsi cu ușurință din nou mai târziu.
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Ford Explorer Platinum afișat cu piele Geneva de tip Ebony, cu
perforații Triangle Diamond și tetiere Brunello (standard).

Lux fără efort
Aveți nevoie de un prieten care să vă ajute cu navigarea în
viața dumneavoastră agitată? Modelul Explorer Plug-in
Hybrid Platinum este dotat cu primul ecran tactil LCD de
10,1" de la Ford. Acesta funcționează împreună cu afișajul
de bord de 12,3" pentru a vă oferi informații personalizate.
Acesta vă permite să glisați sau să apropiați, la fel ca pe
telefon sau tabletă. De asemenea, acesta afișează hărți pe
întregul ecran și vă conectează la lumea digitală prin
intermediul funcțiilor Ford SYNC 3.

Sistemul audio B&O este ideal pentru noul dumneavoastră
Ford Explorer. Indiferent ce gusturi aveți legate de muzică,
aceasta merită să sune așa cum a dorit artistul. Noul sistem
audio B&O cu 14 difuzoare și 1.000 de wați de la Ford vă
oferă exact acest lucru, fiind proiectat și detaliat exclusiv
pentru noul Explorer*.

Scaunele frontale ale modelului ST-Line includ reglare
electrică pe 10 căi, cu trei setări de memorare programabile.
Seria Platinum dispune de scaune frontale reglabile electric
și multi-contur, cu o funcție de masaj proiectată să ajute la
reducerea oboselii musculare din picioare și partea
inferioară a spatelui, prin schimbarea profilului scaunului.

Informații și
divertisment

* Nu conduceți în timp ce vă distrageți atenția. Utilizați sisteme acționate prin voce atunci când
este posibil; nu utilizați handheld
dispozitive în timpul conducerii. Unele caracteristici pot fi blocate în timp ce vehiculul este în
viteză. Nu toate
caracteristicile sunt compatibile cu toate dispozitivele mobile.
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Ford Explorer ST-Line în caroserie în vopsea metalizată Chrome Blue
(opțională) cu roți finisate de 20", cu 5x2 spițe și casete negre lucioase
(standard).

Avem grijă de dumneavoastră
Modelul Explorer Plug-in Hybrid dispune de o colecție de
tehnologii foarte avansate de asistență a șoferului, numită
Ford Co-Pilot360, proiectată pentru a vă oferi călătorii mai
inteligente, mai sigure și mai ușoare. Aceste funcții includ o
cameră de 360 de grade, care afișează o imagine de
deasupra vehiculului, pentru a vă ajuta să manevrați
vehiculul în spații înguste, un sistem de informații despre
unghiul mort, care vă avertizează atunci când există
vehicule în unghiurile dumneavoastră moarte, și funcția de
frânare activă, care poate frâna automat în cazul unei
situații de urgență.

Frânarea post-coliziune ajută la reducerea impactului unei
potențiale coliziuni secundare, prin aplicarea unei presiuni
de frânare moderate în cazul detectării unei coliziuni. Prin
încetinirea vehiculului, această funcție îi oferă șoferului timp
de reacție și poate ajuta la reducerea riscului unui impact
secundar.

Pilotul automat adaptiv cu funcție Stop & Go și centrare pe
banda de mers vă ajută să mențineți o distanță de circulare
confortabilă față de vehiculele din față și elimină stresul din
timpul călătoriilor lungi, ajutându-vă să mențineți vehiculul
centrat pe banda de mers.

Tehnologii intuitive

ØFuncțiile de asistență pentru șofer sunt suplimentare și nu
pot înlocui atenția, judecata și necesitatea șoferului de a manevra vehiculul.
*Asistența pre-coliziune cu frânare activă poate detecta pietonii, dar nu în toate condițiile și nu
înlocuiește condusul în siguranță. Consultați manualul proprietarului pentru limitări ale
sistemului.
**Dacă oprirea este mai mare de trei secunde, șoferul trebuie să intervină și să apese butonul
„RES” sau pedala de accelerație pentru a relua funcționarea sistemului.
***Sistemul de păstrare a benzii de rulare nu controlează direcția.
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Vă face viața mai ușoară
Modelul Explorer Plug-in Hybrid este proiectat să vă ofere
călătorii mai simple și mai confortabile.

Asistența pentru direcție la manevrele de evitare vă
monitorizează progresul din timpul condusului și este
concepută să recunoască manevrele de evitare a
obstacolelor din calea dumneavoastră. Sistemul oferă o
forță suplimentară în viraje, pentru a vă ajuta să evitați
obstrucțiile și eventualele coliziuni.

Pentru a vă ajuta să profitați la maxim de eficiența electrică
a modelului Explorer PHEV, vehiculul poate fi încărcat acasă
sau la o stație publică, oferindu-vă până la 40km de condus
fără emisii.

01 Încărcarea vehiculului dumneavoastră Explorer
Plug-in Hybrid este la fel de simplă ca introducerea
unui ștecher în priză. Modelul Explorer PHEV poate fi
încărcat la o priză standard din locuință, un încărcător
dedicat pentru acasă sau o stație de încărcare publică.

02 Asistența pentru direcție la manevrele de evitareØ2)

este concepută să detecteze mișcările de evitare și vă
ajută să ocoliți un obstacol din calea dumneavoastră.
(Parte a asistenței pre-coliziune)

Inginerie avansată
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Maximizarea încrederii de condus
Sistemul inteligent All-Wheel Drive al modelului Explorer
Plug-in Hybrid optimizează performanța de condus a
vehiculului și oferă încredere sporită pe aproape orice tip de
suprafață de rulare. De asemenea, acesta poate dezactiva
automat cuplul de transmisie pentru roțile din față, pentru a
eficientiza consumul de combustibil atunci când tracțiunea
integrală nu mai este necesară. Împreună cu unghiurile sale
impresionante de trecere, modelul Explorer PHEV se simte
la fel de bine pe șosea cât și în afara acesteia.

Noul Terrain Management System, controlat printr-un
buton rotativ de pe consola centrală, vă permite să alegeți
unul dintre cele șapte moduri diferite, pentru maximizarea
performanței de condus pe diferite tipuri de teren și pentru
diferite condiții.

03 Terrain Management System dispune de șapte
moduri de condus care pot fi selectate de șofer –
Normal, Sport, Eco, Tow/haul, Slippery, Deep snow/
sand și Trail – astfel, puteți depăși foarte multe
obstacole printr-o simplă rotire de buton. (Dotare
standard)

04 Sistemul inteligent All-Wheel Drive distribuie puterea
la puntea din față sau cea din spate, în funcție de
necesități. Acesta este perfect pentru oraș, deoarece
este suficient de versatil pentru a fi utilizat atât iarna
cât și vara. (Dotare standard)

Inteligență
suplimentară

ØFolosește senzori 2)Funcție de Asistență a șoferului. Note Funcțiile de asistență pentru șofer
sunt suplimentare și nu înlocuiesc atenția, judecata și necesitatea conducătorului auto de a
controla vehiculul.
*Asistența la manevre de evitare nu controlează direcția.
**Autonomia reală variază în funcție de condiții precum elemente externe, comportamente de
conducere, întreținerea vehiculului și vechimea bateriei litiu-ion.Testat cu o încărcare completă a
bateriei. Până la 42 km de autonomie în regim electric numai pe baza rezultatelor procedurii de
testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel mondial (WLTP).
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Funcții pe placul dumneavoastră
Dotat cu multe tehnologii, funcții și detalii bine gândite, noul
Explorer Plug-in Hybrid este proiectat pentru îmbunătățirea
experienței de călătorie, nu doar pentru șofer, ci pentru întreaga
familie.

Trapa panoramică cu panouri duble a modelului Explorer permite
intrarea razelor de soare în interior, indiferent de locul pe care îl
ocupați. Trapa acționată electric se deschide pentru a permite
intrarea aerului proaspăt, iar parasolarele integrate și sticla cu
protecție UV ajută la protejarea interiorului de lumina directă a
soarelui. (Dotare standard)

Mai multe satisfacții

Ford Explorer ST-Line cu trapă panoramică cu panouri duble (standard).
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Îmbunătățire prin tehnologie
Tot ce ține de noul Ford Explorer PHEV este proiectat să vă
conecteze la lumea din jurul dumneavoastră. De la camera
avansată de 360 de grade la funcția inteligentă de spălare
a camerei, veți descoperi tehnologii care vă vor ajuta atât pe
șosea cât și în afara acesteia.

01 Sistemul de spălare a camerei frontale și a celei din
spate ajută la menținerea lentilelor camerelor curate,
fără noroi și murdărie. Acesta funcționează împreună
cu funcțiile de spălare a parbrizului și a lunetei. (Dotare
standard)

02 Camera de 360 de grade afișează o „vizualizare
panoramică” a vehiculului pe ecranul tactil LCD central,
care vă ajută atunci când parcați sau efectuați alte
manevre. (Dotare standard)

Inovații practice

Ford Explorer ST-Line afișat cu caroserie în vopsea metalizată
Chrome Blue (opțională).

2) Funcțiile de asistență pentru șofer sunt suplimentare și nu înlocuiesc atenția, judecata
și necesitatea conducătorului auto de a controla vehiculul.
*Camerele funcționează numai la viteze sub10 km/h.
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FORD EXPLORER Modele

ST-Line
Principalele dotări exterioare

■ Roți finisate de 20", cu 5x2 spițe și casete negre
lucioase

■ Faruri cu leduri cu tratament fumuriu sport, faruri de zi
cu leduri încorporate, reglare dinamică a farurilor și
fază lungă automată

■ Bare de plafon cu finisare neagră lucioasă
■ Trapă panoramică cu panouri duble, acționată electric
■ Asistență activă la parcare
■ Oglinzi încălzite și pliabile mecanic, cu pliere

automată, lumini de apropiere, semnalizări cu leduri
încorporate, funcție de memorie, sistem de informații
despre unghiul mort și capace ale oglinzilor de culoare
negru lucios

■ Parbriz încălzit Quickclear și ștergător încălzit pentru
lunetă

■ Cameră de 360 de grade cu sistem de spălare pentru
partea frontală și spate

Principalele dotări interioare

■ Afișaj de bord – LCD color de 12,3", cu butoane digitale
■ Ecran tactil LCD TFT de 10.1"
■ Sistem audio B&O de 980 W cu 14 difuzoare
■ Scaune reglabile electric 8 direcții pentru șofer și 6

direcții pentru pasager, scaun șofer cu funcția de
memorare poziție

■ Sistem electronic de control automat al temperaturii
în trei zone

■ Modem integrat FordPass Connect cu funcție eCall
■ Volan cu partea inferioară plată

Motorizări
Plug-in Hybrid
3.0L Ford EcoBoost 350 CP (257 kW) V6 benzină PHEV
+ motor electric 100 CP (73 kW)

Trapă panoramică cu panouri duble și acționare
electrică.

Faruri cu leduri cu tratament fumuriu sport.

Explorer ST-Line în culoarea caroseriei Infinite Blue (opțiune) cu roți finisate de 20", cu 5x2-spițe (standard)
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FORD EXPLORER Modele

Platinum
Principalele dotări exterioare suplimentare
față de ST-Line

■ Roți finisate de 20", cu 5x2 spițe și casete Dark Tarnish
■ Bare de plafon cu finisare crom satinat
■ Faruri cu leduri cu faruri de zi încorporate, reglare

dinamică a farurilor și fază lungă automată
■ Stopuri cu leduri și semnalizări de culoare chihlimbar

incandescent
■ Grilaj superior dintr-o singură bucată, cu finisare

Plated Satin

Principalele dotări interioare suplimentare
față de ST-Line

■ Ornament pentru panoul de instrumente cu finisaje
din lemn „Figured Ash Swirl”

■ Inserții de piele în portiere și consolă față
■ Scaune față cu logo "Platinum" brodat
■ Praguri de portiere luminate

Motorizări
Plug-in Hybrid
3.0L Ford EcoBoost 350 CP (257 kW) V6 benzină PHEV
+ motor electric 100 CP (73 kW)

Ecran tactil LCD TFT de 10,1", stil portret. Sistem audio B&O cu 14 difuzoare și subwoofer.

Explorer Platinum în culoarea carosieriei Stone Grey (opțional) cu roți cu finisaj de aluminiu polișat de 20" cu 10-spițe
(standard).
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Star White
Vopsea metalizată în trei straturi*

Oxford White†

Caroserie în vopsea nemetalizată

Agate Black
Caroserie în vopsea metalizată*

Atlas Blue†

Caroserie în vopsea metalizată*
Iconic Silver
Caroserie în vopsea metalizată*

FORD EXPLORER Culorile caroseriei

Infinite Blue
Caroserie în vopsea metalizată*

Stone Grey#

Caroserie în vopsea metalizată*

Carbonized Grey
Caroserie în vopsea metalizată*

Forged Green#**
Caroserie în vopsea metalizată*
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Lucid Red
Vopsea metalizată cu strat exterior
transparent*

*Vopseaua metalizată este disponibilă contra cost.
†Culoarea caroseriei nu este disponibilă pentru Platinum.
‡Culoarea caroseriei nu este disponibilă pentru ST-Line.
Ford Explorer beneficiază de garanția Ford la perforare prin coroziune timp de 12
ani de la data primei înmatriculări. Conform clauzelor și condițiilor.
Notă: imaginile sunt folosite numai pentru a ilustra diferite culori de caroserie şi
este posibil să nu reflecte specificațiile curente sau disponibilitatea produsului
pe anumite piețe. Culorile și tapițeriile reproduse în această broșură pot să difere
de culorile reale din cauza limitărilor procesului de tipărire folosit.

Durabilitatea și frumusețea exteriorului vehiculului Ford Explorer se datorează
unui proces special de vopsire în mai multe etape. De la părțile caroseriei din oțel
injectate cu ceară la stratul de acoperire rezistent la uzură, noile materiale și
tehnici de aplicare asigură faptul că vehiculul Explorer își păstrează aspectul
pentru mai mult timp.

Noi alegem Lucid Red.
Dumneavoastră ce veți
alege?
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Piele Salerno de tip Ebony, cu micro-perforații îmbunătățite și cusături cu accente
roșii
(Standard pe modelul ST-Line)

Piele Geneva de tip Ebony, cu perforații Triangle Diamond și tetiere Brunello
(Standard pe modelul Platinum)

Capitonajul interior

Sofisticarea și măiestria se îmbină frumos în noul Ford Explorer. Aspectul și efectul materialelor premium vă vor face să apreciați interiorul bine proporționat,
indiferent dacă sunteți pasager sau șofer.

Relaxați-vă și bucurați-vă de tot acest confort
FORD EXPLORER Tapițerie

Salerno leather in Ebony with Enhanced Micro-perforation and red accent stitching.
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Finisajele perfecte

Nimic nu completează mai bine stilul uimitor al noului Explorer Plug-in Hybrid decât minunatele jante
din aliaj.

Jante din aliaj
FORD EXPLORER Roți

20"20"
Jante finisate de 20", cu 5x2 spițe, model Bright
Machined
(Standard pentru Platinum)

Jante finisate de 20", cu 5x2 spițe, model Dark Tamish
(Standard pentru ST-Line)

Notă - Toate jantele din aliaj sunt disponibile ca accesorii la Dealerii Ford, la costuri suplimentare.
Vizitați: www.accesorii-ford.ro
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FORD EXPLORER Personalizare

Covorașe pentru toate
anotimpurile
Covorașele pentru toate
anotimpurile cu marginile ridicate,
cu simbolul Explorer, sunt adaptate
pentru a se potrivi perfect și a
proteja împotriva mizeriei și a
umezelii. Covorașele frontale sunt
fixate direct de podeaua vehiculului
pentru a împiedica alunecarea.
(Accesoriu)

Cablu de încărcare
ZEV+

Cablu de încărcare pentru vehicule
electrice pentru încărcarea la puncte
de încărcare publice, care oferă o
încărcare mai rapidă (mod 3).
Cablu lung de 5 metri, capacitate de
32 A, o fază, tip 2, ștecher cu 7 pini.
(Accesoriu)

Cap de tractare
detașabil
Pentru a asigura o capacitate de
transport și depozitare
suplimentară, capul de tractare
poate să reziste până la 2.500 kg.
Capul de tractare poate să fie
demontat, dacă nu este folosit.
(Accesoriu)

Bare transversale
pentru acoperiș
Barele transversale solide, blocabile,
ce vă permit să transportați
încărcături ușor și în siguranță.
(Accesoriu)

Accesorii de acoperiș
Thule®+

O gamă largă de accesorii pentru
acoperiș este disponibilă, inclusiv
cutii de acoperiș, suporturi pentru
biciclete și bare transversale pentru
schi. (Accesorii)

Suport spate pentru
biciclete Uebler+

Suportul de înaltă calitate pentru
biciclete montat pe capul de
tractare dispune de un mecanism
de înclinare practic (în funcție de
modelul suportului pentru biciclete)
pentru accesul facil la
compartimentul de încărcare.
(Accesoriu)

Descarcă de aici ghidul complet de accesorii Explorer

Pentru mai multe accesorii Ford Explorer vizitați accesorii-ford.ro
Produsele marca Ford pot fi achiziționate la fordlifestylecollection.com
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+Articol acoperit de garanția furnizorilor terți; consultați coperta spate pentru detalii.
*Remorcarea maximă variază în funcție de marfă, configurația vehiculului, accesorii și numărul de pasageri. Capacitatea
de încărcare și încărcare limitată de greutatea și distribuția greutății.

Protecție pentru
compartimentul de
încărcare
Pentru rândul al doilea și al treilea
sunt disponibile tăvițe pentru
compartimentul de încărcare cu
inscripția Explorer, ideale pentru
transportul de obiecte umede sau
murdare. (Accesoriu)

Plasă pentru podeaua
utilă
Plasa elastică se prinde de cârligele
de fixare din compartimentul de
încărcare. Aceasta ajută la fixarea
obiectelor și bunurilor de dimensiuni
mici. (Accesoriu)

Apărători pentru noroi
Apărătorile pentru noroi conturate
vă ajută să protejați caroseria
vehiculului Explorer de stropii de
noroi și criblură. Disponibile pentru
roțile față și spate. (Accesoriu)

Sistem de reținere a
încărcăturii
Sistemele solide de retenție care
pot fi montate în spatele celui de-al
doilea rând de scaune țin bagajele în
siguranță în compartimentul de
încărcare (poate să fie demontat
atunci când nu este folosit).
Îndeplinește normele europene de
siguranță ECE-R17/ISO 27955.

Piulițe antifurt pentru
roți
Un set de patru piulițe antifurt ajută
la protecția împotriva furtului roților.
(Accesoriu)

Elvi Wallbox EVBox*
Îmbunătățiți-vă capacitatea de
încărcare cu ajutorul stației de
încărare  EVBox + Elvi, astfel încât
mașina dvs. să fie gata să
funcționeze atunci când aveți
nevoie. (Accesorii))

Elvi EVBox+

Permite o mai mare flexibilitate
pentru locația punctului dvs. de
încărcare EVBox + Elvi, reducând
lungimea cablurilor de tracțiune.
(Accesorii)
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Sistem hibrid inteligent
Noul Ford Explorer Plug-in Hybrid a fost proiectat de la bun început cu gândul la
electrificare. Combinând puterea unui motor impresionant pe benzină twin-turbo
Ford EcoBoost și cuplul aproape instantaneu al motorului electric, acesta oferă
combinația perfectă între eficiența electrică și capacitatea SUV.

Conectați-vă și porniți
Modelul Explorer Plug-in Hybrid oferă cea mai avansată tehnologie
hibridă de la Ford, combinând performanța fără efort cu eficiența
exemplară și capacitatea combustibilului. Puterea electrică pură
este disponibilă în majoritatea condițiilor, iar motorul pe benzină
este gata de acționare oricând este nevoie. O baterie litiu-ion
proiectată special și răcită cu lichid este încorporată în șasiul
modelului Explorer, sub al doilea rând de scaune, pentru a economisi
din spațiul pentru pasageri și bagaje. Indiferent dacă vă încărcați
mașina acasă, la birou sau la o stație de încărcare publică, veți
descoperi că este la fel de ușor precum încărcarea telefonului.

457 CP
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Combustibil, performanțe și emisii de noxe

*În treapta a patra. øCifre rezultate din teste Ford. øøConsumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 și
autonomia vehiculului electric sunt măsurate conform cerințelor tehnice și specificațiilor Reglementărilor europene (CE)
715/2007 și (CE) 692/2008, cu ultimele modificări. Consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt specificate pentru un
model de vehicule și nu pentru o anumită mașină. Procedura de testare standard folosită permite compararea diferitelor
tipuri de vehicule și a diferiților producători. Pe lângă eficiența în ceea ce privește combustibilul a unui vehicul,
comportamentul la rulare, precum și alți factori non-tehnici joacă un rol important în stabilirea consumului de combustibil/
energie al acestuia, emisiilor de CO2 și a autonomiei vehiculului electric. Emisiile de CO2 reprezintă principalul gaz cu efect de
seră responsabil pentru încălzirea globală. Un ghid al economiei de combustibil și al emisiilor de CO2 care conține date
despre toate modelele noi de autoturisme este disponibil gratis în orice punct de vânzare sau poate fi descărcat la www.
rarom.ro. DPF = filtru de particule diesel. Toate motoarele includ sistemul de pornire/oprire automată. **Cifre pentru jante
de 20".
#Reprezintă greutatea proprie cea mai mică, presupunând că șoferul are 75 kg, cu niveluri complete de lichide și 90 %
niveluri de combustibil, în funcție de toleranțele producătorului și opțiunile etc. montate. Limitele de tractare citate
reprezintă capacitatea maximă de tractare a vehiculului ca Masa maximă autorizată pentru a reporni pe o pantă de 12
procente față de nivelul mării. Performanța și economia tuturor modelelor vor fi reduse dacă acestea sunt folosite pentru
tractare. Limita de greutate pe partea din față este de maximum 50 kg pentru toate modelele. Masa totală admisă
include greutatea remorcii. **Gradient la nivelul mării.
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5 uși

Emisii standard Euro 6d temp

Puterea maximă CP 457 (în combinație cu motorul
electric)

Cuplu Nm 825 (în combinație cu motorul
electric)

Valoare globală CO2 încărcare baterie max/min (g/km)øø 71/237

Tip combustibil Benzină

Transmisie Transmisie hibridă
cu 10 trepte A10R80-MHT

Tracțiune Sistem 4x4 AWD inteligent

Consumul de combustibil la l/100 kmøø

Valoare globală încărcare baterie max/min (g/km)øø 3.1/10.4

Performanțăø

Viteza max. (km/h) 230

0-100 km/h (s) 6,03

Mase și sarcini

Greutatea proprie (kg)# 2466

Limita de încărcare pe verticală (kg) 100

Masă totală maximă autorizată (kg) 3160

Masa totală admisă (kg) 5660

Masă maximă tractabilă (înfrânat) (8%**) (kg) 2500

Masă maximă tractabilă (înfrânat) (12%**) (kg) 2500

Masa maximă tractabilă (neînfrânat) (kg) 750
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2.274L

330L

Modul cu 2 locuri încărcat
până la plafon

Modul cu 7 locuri
încărcat până la
plafon

5 uși

www

Lungime totală (mm) 5049

Lățime totală cu oglinzi (mm) 2285

Lățime totală fără oglinzi (mm) 2004

Lățime totală cu oglinzi rabatate (mm) 2107

Înălțime totală (maximă) (inclusiv bare de plafon) (mm) 1778

Distanță minimă între pasajele roților (în compartimentul de încărcare) (mm) 1222

Capacitatea portbagajului (litri)‡

Mod cu 7 locuri (încărcat până la planșeta de depozitare cu roată de rezervă de dimensiuni reduse) cu 7 locuri 240

Mod cu 7 locuri (încărcat până la plafon) 330

Mod cu 5 locuri (încărcat până la planșeta de depozitare cu roată de rezervă de dimensiuni reduse) cu 5 locuri 635

Mod cu 5 locuri (încărcat până la plafon) 1137

Modul cu 2 locuri (încărcat până la plafon) (cu roată de rezervă de dimensiuni reduse) 2274

Capacitatea rezervorului de combustibil (litri)

Pe benzină 68,4
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Caracteristici complete și specificații (nu se află în
broșura tipărită)
Pentru a consulta caracteristicile și specificațiile complete
ale acestui vehicul, descărcați broșura digitală sau
consultați broșura interactivă pe www.ford.ro sau scanați
codul QR.

Notă Capacitatea încărcăturii și capacitatea de încărcare sunt
limitate de greutatea totală și distribuția greutății.

Dimensiuni

‡Măsurată în conformitate cu ISO 3832 și include 51L sub podeaua de încărcare și 4L în vasul cupei. Dimensiunile pot să varieze în funcție de model și de
echipamentele montate.
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Lățime: 2.004 mm
Lățime (cu oglinzi): 2.285 mm

Lungime: 5.049 mm
Lungime (cu suportul pentru numărul de înmatriculare): 5.062 mm
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FORD EXPLORER Dimensiuni
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Vopsea
nemetalizată

Vopsea metalizată* Vopsea metalizată
specială (strat
transparent cu tente)*

Vopsea
metalizată
Premium (trei
straturi)*
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ST-Line
Inserțiile scaunelor: Piele Salerno cu microperforare îmbunătățită în culoare Ebony

Pernele scaunelor: Piele Napoli în culoare Ebony (cu cusături contrastante roşii)

Platinum
Inserțiile scaunelor: Piele Geneva cu perforare în formă de diamant triunghiular în

culoare Ebony, cu partea de sus în culoare Brunello
Pernele scaunelor: Piele Geneva în culoare Ebony
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Culorile disponibile pentru tapițerie și caroserie

*culorile de caroserie metalizate și premium sunt opționale, contra cost.

Disponibil

c2e8aa917ff74e35baf68b422571df3c-760e93387c9a44e6965d0aa7610738f2-00000_book.indb   46 21/10/2020   10:28:22

EXPLORER_21MY_V1_#SF_ROU_RO_10:43_21.10.2020

D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

ST
-L

in
e

Pl
at

in
um

Roți

Aliaj – 20", 5x2 spițe, cu finisaj prin prelucrare mecanică cu casete negre lucioase (echipate cu anvelope 255/55)

Aliaj – 20", 5x2-spițe, cu finisaj prin prelucrare mecanică cu casete Dark Tarnish (echipate cu anvelope de 255/55)

Anvelope de vară – 255/55 R20 107V

Monitorizare a presiunii din pneuri

Roată de rezervă – oțel, 18", de dimensiuni reduse

Confidential - PDF Created: 02 September 2020, 1 :0 :20 - Origin: U625_2021_Styling nd ppea_ROU_RO_bro_0.xdt [IDML]

Stil și personalizare

Standard
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Caracteristicile de design

Grila – superioară - cu plasă vopsită Ebony

Grila superioară – cu plasă vopsită Satin Chrome

Bară de protecție față – în culoarea caroseriei cu placă de protecție vopsită în argintiu

Bară de protecție față – în culoarea caroseriei cu placă de protecție vopsită în Ebony

Bară de protecție spate – Turnată în culori cu placă de protecție în Ebony și plăcuță treaptă în negru super-lucios

Bară de protecție spate – Turnată în culori cu placă de protecție în argintiu și plăcuță treaptă în Satin Chrome

Țeavă de eșapament cu patru ieșiri – înclinate cu extremități cromate

Hayon electric, hands-free, cu ornament negru super-lucios

Hayon electric, hands-free, cu ornament Satin Chrome

Mânere uși – în culoarea caroseriei cu benzi în negru super-lucios

Mânere uși – în culoarea caroseriei cu benzi în Satin Aluminium

Capitonaj ușă – Carbon Black cu bandă neagră super-lucioasă

Capitonaj ușă – Carbon Black cu bandă în Satin Chrome

Parbriz – încălzit, sticlă marcată E, cu ștergător spate încălzit

Primul rând de geamuri laminate, acustice

Geamuri spate – fumurii

Trapă panoramică electrică cu panou dublu

 Bare plafon negre lucioase

Bare plafon Satin Chrome

Ornamente praguri interioare – finisaj Chrome, cu logo ST-Line

Ornamente praguri interioare – iluminate, cu finisaj Chrome

Embleme – emblemă "Plug-in Hybrid" / emblemă hayon AWD

Embleme – embleme pe aripi ST-line și emblemă "EXPLORER” pe capotă

Embleme – emblemă spate seria Platinum
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Stil și aspect
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Asistență pentru șofer

Senzori de parcare faţă şi spate

Asistenţă activă la parcare

Cameră de 360 de grade cu sistem de spălare pentru partea frontală și spate

Asistenţă inteligentă pentru viteză

Pilot automat adaptiv cu funcţie Stop & Go și centrare pe bandă

Sistem de păstrare a benzii de rulare – cu asistenţă și alertă pentru păstrarea benzii de rulare și sistem de alertare a șoferului

Sistemul de informaţii despre unghiul mort cu alertă la intersectarea cu traficul și acoperirea remorcii tractate

Sistem de recunoaștere a semnelor de circulaţie

Buton de asistenţă pentru eCall de urgenţă, cu sistem de alertă post-accident

Control la coborârea în pantă

Schimbător trepte de viteză rotativ

Iluminat exterior

Lămpi faţă – LED (includ lumini de zi LED integrate, reglare dinamică a farurilor și fază lungă automată)

Lămpi faţă – LED cu tratament fumuriu sportiv (includ lumini de zi LED integrate, reglare dinamică a farurilor și fază lungă automată)

Lămpi de ceaţă faţă

Lămpi spate – LED cu semnalizare viraj portocaliu incandescent

Lămpi spate – LED cu tratament fumuriu sportiv, cu semnalizare viraj portocaliu incandescent și reflex lateral

Lămpi de ceaţă spate
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Standard

Experiența șofatului
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Confortul interior

Ornament pe panoul de instrumente – finisaj de film "Hexa Cut"

Ornament pentru panoul de instrumente – finisaje din lemn masiv „Figured Ash Swirl”

Ornament pe ușă – Salerno Vinyl în culoare Ebony cu cusături contrastante roșii

Ornament pe ușă – piele Geneva în culoare Ebony

Cotieră pe consola de podea – Salerno Vinyl în culoare Ebony cu cusături contrastante roșii

Cotieră pe consola de podea – piele Geneva în culoare Ebony

Mânere interioare – în față și spate

Parasolar – al doilea rând

Sisteme audio și de comunicații

Antenă AM/FM integrate – finisaj rechin, montată pe plafon

Radio tuner dublu AM/FM, cu al 5-lea canal, diversitate în faze, DAB (Digital Audio Broadcasting) și TMC (Traffic Message Channel), antenă diversitate, ecran tactil LCD de 8 inch, navigație, sistem de sunet B&O de 980
W cu 14 boxe (cu subwoofer), Ford SYNC 3.2, afișaj busolă, hub media cu mufă AUX și un port USB și anularea activă a zgomotului cu amplificare electronică a sunetului

FordPass Connect – Modem integrat cu eCall

Controlul climatizării

Sistem electronic de control automat al temperaturii în trei zone (DEATC)

Lumini de interior

Iluminare ambiantă interioară

Al doilea/al treilea rând de lumini pentru lectură – lampă în plafon/consultare hărți

Scaunele

Primul rând de scaune – încălzite și ventilate

Scaune reglabile electric, multi-contur, cu 8 poziții, pentru șofer (include funcție de masaj) cu trei setări de memorare programabile

Scaune reglabile electric, multi-contur, cu 6 poziții, pentru pasager (include funcție de masaj)

Al doilea rând de scaune – tip banchetă, cu încălzire, cu împărțire 35/30/35 și cotieră centrală rabatabilă

Al treilea rând de scaune – Dublu cu pliere electrică
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Confortul și utilitatea
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Indicatoare și comenzi

Afișaj de bord – LCD color de 12,3", cu butoane digitale

Coloana de direcție – cu ajustare electrică telescopică și de înclinare

Volan îmbrăcat în piele – Încălzit, în stil sportiv (cu fund plat și umflături agresive în dreptul degetului mare), cusătură roșie contrastantă, padele pentru schimbarea treptelor de viteză și controale audio redundante cu
comandă vocală

Volan îmbrăcat în piele – Încălzit, cu padele pentru schimbarea treptelor de viteză, inserție ramă lemn masiv, cusătură contrastantă Brunello și controale audio redundante cu comandă vocală

Oglinzi exterioare: încălzite, rabatabile electric cu rabatare automată la staționare, lumini de curtoazie, lumini LED de semnalizare integrate, memorie, sistem de siguranță pentru unghiul mort și capace carcasă Gloss
Black

Ștergătoare – cu senzor de ploaie

Parasolare, illuminate – șofer și pasager

Geamuri față electrice cu ridicare/coborâre completă la o singură apăsare de buton

Geamuri spate electrice

Tehnologie

Sistem de navigație

Afișaj busolă

Oglindă retrovizoare – (electrocromatică)

MyKey
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Standard

Confortul și utilitatea

c2e8aa917ff74e35baf68b422571df3c-760e93387c9a44e6965d0aa7610738f2-00000_book.indb   51 21/10/2020   10:28:22

EXPLORER_21MY_V1_#SF_ROU_RO_10:43_21.10.2020



D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

ST
-L

in
e

Pl
at

in
um

Siguranță

Asistență pre-coliziune (parte a Asistenței pentru șofer IPS, constând în Asistența la frânarea de urgență, Oprirea activă în oraș/Frânarea activă/Frânarea activă cu detectarea pietonilor, Alerta anticipată)

Frânare de urgență cu clipirea luminilor

Frână electrică de parcare

Centuri de siguranță (primul rând, al doilea și al treilea) – Sistem de restricționare avansată (ARS) – Scaune șofer și pasager cu două etape, sarcină de scaun și senzori de poziție, pretensionatoare și limitatoare pentru
centuri

Față – airbag genunchi pentru pasager

Airbag-uri laterale (pentru torace)

Plafon de siguranță cu trei rânduri, cu senzor de răsturnare

Frânare post-coliziune

Asistență pentru controlul direcției

AdvanceTrac cu sistem de reducere a efectului de răsturnare (RSC)

Control al balansării remorcii

Sistem de fixare ISOFIX pentru locurile de pe rândul a doilea și al treilea de scauneu

Siguranță

Sistem de securitate perimetral cu alarmă

Ford Easy Fuel – Sistem de alimentare cu combustibil fără capac, legat de închiderea centralizată

Sistem Ford KeyFree cu buton de pornire Ford Power

Frâne

Stabilizarea față de vântul lateral

Asistența la frânarea în marșarier
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Siguranța și securitatea

uNotă: Dacă scaunul pasagerului din față are airbag activat, pe scaunul respectiv nu se va monta niciodată un scaun pentru copil orientat spre spate. Cel mai sigur loc pentru copii este bancheta din spate.
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Covorașe și capitonaj

Covorașe față și spate – 15oz Baypoint în Black cu margini Nubuck cu cusături contrastante negru și roșu

Covorașe față și spate – 28oz Burkeshire în Black cu margini Nubuck cu broderie Brunello și "Platinum"

Șasiu

Cârlig de tractare față

Pachet de pregătire pentru remorcare

Sistemul electric

Convertor electric 230V – unul pe al doilea rând de scaune

Suportul de încărcare fără fir

Prize electrice 12V – una pe primul rând de scaune, una în zona de încărcare

Porturi inteligente de încărtare USB – două pe primul rând de scaune, două pe rândul al doilea

Spațiul de încărcare

Copertină pentru portbagaj

Sistem de management al spațiului de încărcare

Indicatoare și comenzi

Hayon acționat electric, hands-free
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Standard

Utilitate

c2e8aa917ff74e35baf68b422571df3c-760e93387c9a44e6965d0aa7610738f2-00000_book.indb   53 21/10/2020   10:28:22

EXPLORER_21MY_V1_#SF_ROU_RO_10:43_21.10.2020



D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

EX
PL

OR
ER

Tipul Garanției

Garanția de bază 2 ani fără limită de km

Asistență Rutieră pe perioada garanției de bază 2 ani fără limită de km

Garanția Extinsă FordProtect 2+3 ani/100.000km

Garanția Extinsă FordProtect 2+3 ani/160.000km

Garanția Extinsă FordProtect 2+6 ani/160.000km

12 ani Garanție Anti Perforare
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Garanția
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Standard

Opțiune, contra cost
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Deținerea devine ușoară și accesibilă

Asigură liniștea totală.

La Ford, serviciile de întreținere nu se
termină atunci când părăsiți showroom-ul.
Ford Service este conceput să păstreze mașina
dumneavoastră Ford în cele mai bune condiții ca
să puteți profita de ea pe toată durata vieții sale,
prin:

FORD Service

Extindeți garanția până la 7 ani
cu Ford Protect.

Extindeți garanția de bază de 2 ani și bucurați-vă
de experiența condusului fără griji mulți ani de
acum încolo. Ford Protect oferă o gamă largă de
beneficii esențiale, printre care:

Garanție extinsă FORD
PROTECT

Garanția extinsă FORD Protect pentru vehicule noi

Profitați de gama de servicii
oferite și obțineți cât mai mult
de la mașina dumneavoastră
– pe toată durata deținerii
acesteia.

• Procese rapide și diagnoză Ford
• Tehnicieni calificați Ford
• Asistență rutieră gratuită în Europa pe

perioada garanției de bază
• Prețuri transparente
• Piese originale Ford
• Un apel unic care vă conectează la serviciile

Ford

• Flexibilitate ridicată în alegerea duratei și a
kilometrajului

• Acoperirea costurilor reparațiilor conform
condițiilor Ford Protect

• Protecție în timpul deplasărilor în
străinatate

• Protejează valoarea de revânzare a
autovehiculului

Protecție pe 5 ani 100.000 km 150.000 km 200.000 km

Protecție pe 6 ani - -

Protecție pe 7 ani 100.000 km - -

Kilometraj (km)

100.000 km

*Garanția extinsă Ford Protect și Pachetele de Revizii Ford Protect sunt produse
diferite, având termeni, conditii și prețuri distincte.

Durata unui Pachet de Revizii Ford Protect începe la data intrării în vigoare a garanției
pentru noile vehicule. Durata contractului și kilometrajul estimat stabilesc numărul de
revizii în cadrul unui Pachet de Revizii Ford Protect.

Pachete de Revizii FORD
PROTECT
Mai multă protecție, mai puține griji.

Planificați din timp și evitați creșterea costurilor
de întreținere. Pachetul de Revizii Ford Protect*
include toate beneficiile pentru a vă sprijini
mobilitatea și a prelungi durata de viață a mașinii
dumneavoastră Ford. Selectați Pachetul de
Revizii Ford Protect care se potrivește cel mai
bine nevoilor dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii întrebați reprezentantul
dumneavoastră Ford.

Garanția extinsă Ford
Protect
Pachetele de Revizii
Ford Protect X

X

UzurăReparație
în garanție Revizii programate
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FORD EXPLORER Pașii următori

Vizitați dealerul Ford și testați personal un Ford Explorer. Pentru mai
multe informații consultați site-ul www.ford.ro

Vizitați dealerul Ford pentru a construi și calcula prețul noului
dumneavoastră Ford Explorer.

testați construiți

finanțați dețineți

FordPass

contact
Atunci când este vorba de finanțarea vehiculului
dumneavoastră, mărimea și experiența noastră ne fac să
avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă largă de
produse financiare.

Ford Credit oferă diverse produse financiare pentru
vehiculul dumneavoastră, indiferent dacă sunteți
persoană fizică sau juridică.

Ford Lease este specializată în contracte de închiriere și
leasing și oferă o gamă alternativă de planuri de
finanțare care pot fi adaptate afacerii dumneavoastră.
Numai pentru persoanele juridice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre de
finanțare, vizitați www.ford.ro

Atunci când conduceți noul dumneavoastră vehicul, vă
suntem tot timpul alături. Ford are o rețea vastă de
service-uri autorizate care vă ajută să mențineți vehiculul
în cele mai bune condiții. Iar în cazul în care noul
dumneavoastră Ford necesită reparații ca urmare a unui
accident, centrul Ford de reparații pentru accidente este
cel mai bun loc în care vehiculul să fie adus în starea
dinaintea accidentului și astfel să îl puteți conduce din
nou.

Prin e-mail la Centrul Relații Clienți

crcro@ford.com

sau vizitați

www.ford.ro/informatii-utile/contact

Noua aplicație FordPass vă permite să accesați o serie
de servicii Ford proiectate pentru a vă ajuta să faceți
călătoriile mai ușoare și mai plăcute. Acestea includ:

■ Live Traffic – oferă date de trafic actualizate pentru a
calcula cei mai buni timpi de parcurs

■ Find fuel – vă permite să căutați puncte de
realimentare, să vă perfecționați căutarea după marcă
sau clasa de combustibil și să comparați prețurile

■ Parking – căutați locurile de parcare disponibile,
verificați costurile, orele de funcționare și ratingurile

■ Destinations – Căutați puncte de interes în jurul
locației dvs. curente sau în drum spre destinația
planificată.
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Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.

Ilustrații, descrieri şi specificații. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De
aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificațiile, culorile şi prețurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicație. Pentru a afla
ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford. Echipament opțional. În această publicație, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opțiune’ sau ‘configurație opțională/
pachet opțional’, etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi
combinațiile de culori sunt în funcție de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfățişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/
caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale Notă: Această broşură conține atât
accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră. + Accesoriile
identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi
obținute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face
sub licență. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deținute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistență a
conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această broşură funcționează pe bază de senzori a căror performanță poate fi afectată de anumite condiții meteorologice sau de
mediu.
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www.ford.ro
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