
КОМПЛЕКТАЦІЇ 2022 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 GT
ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

FORD 
MUSTANG

КОЛІР ATLAS BLUE

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Система курсової стійкості AdvanceTrac з Електронною системою стабілізації руху  (ESC) 
– Aнтиблокувальна гальмівна система (ABS) 
– Електричний підсилювач рульового керування (EPAS) з вибором зусилля 
– Електронний розподіл гальмівних зусиль (EBD) 
– Допоміжна система екстреного гальмування (EBA) 
– Контроль тяги (TCS) на максимальних обертах двигуна/під час гальмування

●

Допоміжна система початку руху на схилі ●
Система контролю тиску в шинах (TPMS) ●
Система захисту пішоходів (PedPro) ●
Система попередження про можливе зіткнення (Collison Mitigation System) ●
Адаптивний круїз-контроль ●
Система активного контролю смуги руху (Lane Departure Warning) ●
Функція для навмисного пробуксовування шин (відпалу гуми) Line Lock ●
Система, що відображає дані та інформацію про роботу всіх систем (Track Apps) ●
Пристрій обмеження швидкості (Speed Control) ●
Автоматичне дальне світло ●

Технологія MyKey® ●

Спортивні гальмові диски ●

ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Подушки безпеки: 
- Подушка безпеки для захисту колін водія 
- Бокові подушки безпеки для водія та пасажира 
- Передні подушки безпеки для водія та пасажира 
- Подушка безпеки для захисту колін пасажира вбудована у відділення для рукавичок

●

Кріплення ISOFIX для двох окремих сидінь 2-го ряду ●

ПРОТИУГІННІ ЗАСОБИ
Пакет підвищеного рівня охорони: 
– Центральна консоль з електронним блокуванням 
– Електронний замок рульової колонки 
– Активна протиугінна система 
– Комплект секретних колісних гайок

●

Система замків з централізованим подвійним електричним блокуванням і дистанційним керуванням ●
Іммобілайзер двигуна ●
Система охоронни Thatcham 
– включає звуковий пристрій з автономною сиреною ●

ЕКСТЕР’ЄР
Ламіноване лобове скло ●
Чорна передня решітка з хромованим значком ●
Спортивний дизайн передніх крил ●
Задній бампер у колір кузова ●
Вентиляційні отвори у колір кузова ●
Гальмівні супорти пофарбовані в чорний колір ●
Незалежна задня підвіска ●
Дві подвійні хромовані вихлопні труби ●
Система охолодження двигуна ●
Алюмінієві колісні диски з верстатною обробкою, покриті чорною фарбою, 19x9.0 (передні колеса) та 19x9,5 (задні колеса), 
шини 255/40R19 (пер.) і 275/40R19 (зад.) ●

Ремкомплект для шин ●

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ
ОГЛЯДОВІСТЬ
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон ●
Склоочисники з датчиком дощу ●

ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ВИДУ
Дверні дзеркала з електроскладанням та підігрівом, з підсвічуванням входу та інтегрованими покажчиками поворотів ●

ОСВІТЛЕННЯ
Світлодіодні фари головного світла ●
Датчик світла ●
Світлодіодні задні ліхтарі ●

5.0 (450 к.с.) RWD (задній привод) БЕНЗИН  AT10 2 479 320*

Кузов Кабріолет

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 28 лютого 2023 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 38,80 гривні).  
1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день 

придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
●  Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.



ІНТЕР’ЄР
КОМФОРТ
Keyless Entry - система безключового доступу до автомобіля ●

Keyless Start - система безключового запуску двигуна ●

Стоянкове гальмо – шкіряна оббивка ●

Задні паркувальні датчики ●

Камера заднього виду ●

Мультифункціональне кермо:
                     Підігрів керма ●

1-й ряд сидінь:
                      Електрорегулювання сидіння водія в 6 напрямках (електропривод: вперед/назад/вгору/вниз  - включає 

регулювання вгору/вниз для передньої та задньої частини сидіння) ●

                     Електрорегулювання підтримки поперека для водія в 2 напрямках  ●

                     Два підстаканника   ●

                     Пасивні передні підголівники з регулюванням за висотою в 4 напрямках ●

2-й ряд сидінь:
                     Роздільні складані сидіння 2-го ряду ●

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
Підсвічення окремих зон салону, підсвічення передніх накладок на пороги ●

Алюмінієві педалі ●

Шкіряне оздоблення керма ●

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ
Двозонне автоматичне регулювання температури ●

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
12-дюймовий цифровий екран панелі приладів ●

SYNC 3 із DAB, з кольоровим 8” сенсорним екраном на центральній консолі ●

9 динаміків, звукова система з підсилювачем і DAB + ●

CD, з подвійним тюнером, з антеною Diversity та з антеною DAB ●
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1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день 
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

●  Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.



ДВИГУН 5.0
Робочий об'єм (см3) 5 038
Максимальна потужність к.с. (кВт) / на частоті (об/хв) 450 (330) / 7 000
Крутний момент Нм / на частоті (об/хв) 529 / 4 600
Циліндрів / клапанів на циліндр (шт) 8 / 4
Стандарт токсичності Євро 6
Викиди СО2 (г/км) 273
КПП АВТО - 10 СТ.*

Витрати пального WLTP*, (л/100 км):
комбінований цикл 11.6

Об'єм паливного баку (л) 61
Динаміка розгону 0-100 км/год (с) 4.8
Максимальна швидкість  (км/год) 250
 РОЗМІРИ КАБРІОЛЕТ
Загальна довжина, мм 4 789
Загальна ширина із дзеркалами, мм 2 081
Максимальна загальна висота, мм 1 396
Колісна база, мм 2 720
Об'єм багажного відділення, л 332
МАСА АВТОМОБІЛЯ
Споряджена маса автомобіля, кг 1 893
МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ   15 000 КМ АБО 1 РАЗ НА РІК

2 081

2 720

4 789

1 396
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Дилери Ford
1)   Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Єв ропейських регулювань (ЕС) 

715/2007 з поправками 692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної 
експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності паль ного, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використан-
ня технічного обладнання (наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів. 

  Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірю-
вання витрати палива та викидів CO2. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp.

4)  Під 3 роками гарантії без обмеження пробігу мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми "Спеціальна подовжена гарантія", що не є 
гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.
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