MEDIA INFO

Noul Mustang MACH-E- disponibil pentru precomenzi în
România
București, 9 iulie 2021- Noul Ford Mustang Mach-E este disponibil pentru precomenzi în
România prin intermediul rețelei de dealeri Ford specializați în vânzarea de vehicule electrice.
Lista oficială de prețuri pentru noul Mustang Mach-E este disponibilă www.ford.ro.
Printre tehnologiile disponibile la modelul standard, se numără:
•

Funcția de conducere cu o singură pedală, care ajută la recuperarea unei cantități mai
mari de energie cinetică pe care o transferă către baterie, pentru o eficiență mai mare.

•

Co Pilot 360 care oferă caracteristici avansate de asistență a șoferului bazate pe
cameră și radar, precum și asistență la menținerea benzii de rulare, detectarea marginii
drumului și asistență pentru unghiul mort, Intelligent Adaptive Cruise control cu Stop and
Go și recunoașterea semnelor rutiere.

•

Interfața SYNC de ultimă generație poate fi accesată prin intermediul unui ecran tactil de
15.5 inch și permite personalizarea a 80 de setări ale vehiculului, de la temperatura
habitaclului și poziția scaunului la iluminatul ambiental.

•

Inteligența artificială care permite invățarea automată, ajută sistemul să înțeleagă mai
bine obiceiurile șoferilor în timp, învățând din rutina acestora pentru a face sugestiile
adecvate de navigare și comunicare la momentul potrivit.

•

Tehnologia Phone As A Key este oferită în premieră de către Ford pe Mustang Mach-E;
prin intermediul Bluetooth-ului, vehiculul poate detecta smartphone-ul proprietarului când
acesta se apropie, descuind portierele și permițându-i să pornească mașina fără să-și
scoată telefonul din buzunar sau să folosească o cheie.

•

E Latch este o nouă abordare pentru acționarea portierelor care se vor deschide 40
mm pentru a permite șoferului sau pasagerului să le deschidă complet prin apăsarea
butoanelor dedicate de pe stâlpii ușilor.

Ford Mustang Mach-E este disponibil cu tracțiune spate sau tracțiune integrală, ambele versiuni
putând fi asociate cu o baterie cu autonomie standard sau extinsă. Versiunea cu autonomie
extinsă și tracțiune spate are o autonomie de până la 610 km măsurată în regim WLTP.
Încărcarea bateriei de la 10% la 80% se realizează în 38 minute pentru versiunea de baterie cu
autonomie standard și în 45 minute pentru versiunea de baterie cu autonomie extinsă.
Mustang Mach-E, echipat cu sistemul de tracțiune spate furnizează 269 CP în varianta cu baterie
cu autonomie standard, respectiv 294 CP în varianta cu baterie cu autonomie extinsă, un cuplu
de 430 Nm și o accelerație de la 0 la 100 km/oră între 6,1 și 6,2 secunde. In configurația cu
tracțiune integrală, Mustang Mach-E livrează 269 CP în versiunea cu baterie cu autonomie
standard, respectiv 351 CP, în varianta cu baterie cu autonomie extinsă, cu un cuplu de 580 Nm
și o accelerație de la 0 la 100 km/oră între 5,1 și 5,6 secunde

„Mustang Mach-E reflectă viziunea noastră în ceea ce privește tehnologia, eficiența și
performanța noii generații de vehicule Ford. Este primul reprezentant al suitei de vehicule
electrice pe care Ford Motor Company le va lansa până în 2024. La volanul lui Mach-E simțim
evoluția automobilului, prin sistemul de propulsie full electric, sistemele de asistență activă, dar
și aportul inteligenței artificiale”, a declarat Cristian Prichea, Director General Ford România –
Compania Națională de Vânzări.
Distribuția noului Mustang Mach-E se realizează prin intermediul celor 17 dealeri Ford specializați
în distribuția de vehicule electrice, ce au implementat standardele specifice de vânzare și
asistență post-vânzare.
„Intrarea Mach-E pe piață din România are loc într-un context efervescent. Înmatriculările de
vehicule electrice au crescut cu 48% în primele 6 luni ale anului 2021 față de aceeași perioadă
a anului trecut”, a adăugat Cristian Prichea.
Ford a anunțat la începutul acestui an că 100% din gama sa de autoturisme din Europa va fi
fără emisii, complet electrică sau plug-in hybrid până la mijlocul anului 2026; trecerea în
totalitate către electric se va face până în 2030.

###
*Consumurile declarate de combustibil / energie, emisiile de CO2 și gama electrică sunt măsurate în conformitate cu
cerințele tehnice și specificațiile Regulamentelor europene (CE) 715/2007 și (CE) 692/2008, conform ultimelor
modificări. Consumul de combustibil şi emisiile de CO2 sunt specificate pentru o versiune, nu pentru toate versiunile
unui model. Procedura de testare standard aplicată permite compararea între diferite tipuri de vehicule și diferiți
producători. In plus fata de eficiența în materie de combustibil a unei mașini, comportamentul la volan, precum și alți
factori non-tehnici joacă un rol decisiv în determinarea consumului de energie / combustibil al unui vehicul, a emisiilor
de CO2 și a gamei electrice. CO2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.
Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate folosind procedura World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure (WLTP) conform cu (UE) 2017/1151 cu ultimele modificări, care este o procedură de testare
mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018,
WLTP a început să înlocuiască NEDC, procedura de testare anterioară. În timpul eliminării NEDC, consumul de
combustibil WLTP și emisiile de CO2 sunt corelate cu NEDC. Va exista o oarecare variație față de economia de
combustibil și emisiile anterioare deoarece anumite elemente ale testelor s-au modificat, respectiv, aceeași mașină ar
putea avea un consum de combustibil și emisii de CO2 diferite.
Despre Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan, care se angajează să
contribuie la construirea unei lumi mai bune, în care fiecare persoană are dreptul la liberă mișcare și este liberă să-și
urmeze visul. Planul Ford + al companiei pentru creștere și creare de valoare combină punctele forte existente, noi
capacități și relații permanente cu clienții pentru a îmbogăți experiențele și crește loialitatea clienților. Ford
proiectează, produce, comercializează și furnizează o gamă completă de vehicule comerciale conectate, din ce în ce
mai electrificate: autovehicule, camioane Ford, vehicule utilitare, camionete și autovehicule de lux Lincoln. Compania
investește în electrificare, servicii de conectare a vehiculelor și soluții de mobilitate, inclusiv tehnologie de conducere
automată, și oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company. Ford are aproximativ 186.000 de angajați în
întreaga lume. Mai multe informații despre companie, produsele sale și compania Ford Motor Credit sunt disponibile
la corporate.ford.com.
Ford Europa este responsabilă de producerea, vânzarea și deservirea vehiculelor marca Ford pe 50 de piețe
individuale, având aproximativ 43.000 de angajați în unitățile proprii și în asocierile în participație consolidate și
aproximativ 55.000 de angajați, dacă includem și societățile neconsolidate. Pe lângă Ford Motor Credit Company,
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operațiunile Ford Europa includ Divizia de servicii pentru clienți Ford și 14 unități de producție (10 unități proprii și
patru asocieri în participație neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost expediate în Europa în 1903 - în
același an a fost fondată Ford Motor Company. Producția europeană a început în 1911.
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