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FORD MUSTANG 



183 000
PLN

192 000
PLN

162 000
PLN

171 000
PLN

MUSTANG GT

MUSTANG GT

MUSTANG

MUSTANG

Nadwozie Fastback

Wersja MUSTANG MUSTANG GT

Silnik 2.3 EcoBoost 5.0 Ti-VCT V8

Skrzynia biegów M6 A6 M6 A6

Norma emisji spalin Euro VI Euro VI

Moc maksymalna KM (kW) 317 (233) 421 (310)

Moment obrotowy Nm 432 530

Emisja CO2 (g/km) 179 225 299 281

Zużycie paliwa l/100 km##

Cykl miejski 10,1 14,3 20,1 18,6

Poza miastem 6,8 7,2 9,6 8,2

Średnie zużycie 8,0 9,8 13,5 12,0

Osiągi#

Prędkość maks. (km/h) 233 233 250 250

0-100 km/h (sek.) 5,8 b.d. 4,8 b.d

Silnik V8 o pojemności 5.0 l
Kultowy silnik o pojemności 5.0 l świetnie  
pasuje do całkowicie nowego Mustanga. 
Udoskonalony mechanizm rozrządu 
oraz ulepszone głowice umożliwiają  
osiągnięcie mocy 421 KM oraz momentu 
obrotowego 530 Nm.

FORD MUSTANG   Ceny i wersje wyposażenia

A6A6

M6M6
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200 000
PLN

209 000
PLN

179 000
PLN

188 000
PLN

MUSTANG GT

MUSTANG GT

MUSTANG

MUSTANG

Nadwozie Convertible

MUSTANG MUSTANG GT Wersja

2.3 EcoBoost 5.0 Ti-VCT V8 Silnik

M6 A6 M6 A6 Skrzynia biegów

Euro VI Euro VI Norma emisji spalin

317 (233) 421 (310) Moc maksymalna KM (kW)

432 530 Moment obrotowy Nm

184 225 306 289 Emisja CO2 (g/km)

Zużycie paliwa l/100 km##

10,4 13,8 20,1 19,9 Cykl miejski

6,9 7,5 9,8 8,7 Poza miastem

8,2 9,8 13,6 12,8 Średnie zużycie

Silnik EcoBoost 2.3 l
Specjalnie dostrojony do Forda 
Mustang nowy silnik EcoBoost  
o pojemności 2.3 l łączy osiągi,  

jakich oczekują kierowcy Mustanga,  
z niskim zużyciem paliwa.

A6A6

M6M6

# Fabryczne dane testowe Forda. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi 
Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu 
pojazdu a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego 
typu i różnych producentów. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którymi poddawane były pojazdy z podstawowym wyposażeniem,  
ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą miec wpływ na poziom toksyczności spalin. 
Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu.

EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, Ti-VCT V8 - silnik benzynowy widlasty, 8-cylindrowy, 
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów, A6 - 6-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów SelectShift 
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Bezpieczeństwo i nowe technologie MUSTANG MUSTANG GT

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) l l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TA)
zawiera układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

l l

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) l l

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) l l

Poduszki powietrzne - czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, kolanowa dla kierowcy l l

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń (dostępne tylko w wersji Fastback) l l

Ford Active Glove Box - system aktywnej ochrony kolan pasażera siedzącego z przodu l l

Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) l l

Reflektory ksenonowe z manualną regulacją poziomu świecenia l l

Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła l l

Światła do jazdy dziennej zintegrowane ze światłami przeciwmgielnymi l l

Launch control - program maksymalnego przyspieszenia ze startu zatrzymanego. Dostępny tylko ze skrzynią manualną - l

Line lock - system elektronicznej blokady przednich hamulców (niezależnie od tylnych). Dostępny tylko ze skrzynią manualną - l

Drive mode - wybór trybu napędu: normalny, sportowy, na tor, śnieg/mokra nawierzchnia l l

Track Apps - informacja na wyświetlaczu między zegarami o: sile odśrodkowej w zakręcie, czasie przyspieszenia, drodze hamowania l l

Manetki na kierownicy do zmiany biegów. Standard tylko z automatyczną skrzynią biegów l l

Systemy car audio, komunikacji i nawigacji

Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (IEVAL)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku 
polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy.

l l

System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3 (HKCAB)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku 
polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia ‚Shaker TM Pro’ (12 głośników wysokiej jakości, w tym subwoofer; wzmacniacz 
390W), gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji  
w języku polskim

Opcja dostępna także w pakietach: Premium, Premium 2 i Premium Recaro 2

5 100,- 5 100,-

FORD MUSTANG   Wyposażenie
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Nawigacja satelitarna  
z Ford SYNC 3 oraz  
nagłośnieniem ShakerTM Pro
System audio i nawigacji z Ford SYNC 3 
z 8” kolorowym ekranem dotykowym  
i sterowaniem głosowym oraz znakomitym  
systemem nagłośnienia Shaker TM Pro  
wyposażonym w 12 głośników z subwooferem  
oraz wzmacniaczem o mocy 390W. 

Launch control
Działanie systemu opiera się na elektronice, której 
nadrzędnym celem jest optymalizacja przyspieszenia 
ze startu zatrzymanego. 
System wykorzystuje hamulce, kontrolę trakcji i silnik 
aby zapewnić płynny, maksymalnie dynamiczny 
start w każdych warunkach. 
Dodatkowo na wyświetlaczu tablicy zegarów 
pokazywana jest informacja o czasie 
przyspieszenia do wybranej wcześniej prędkości 
(funkcja Track Apps). 

Drive Mode
Nowy Ford Mustang daje kierowcy możliwość wyboru 
jednego z 4 trybów jazdy: normalnego, sportowego, 
na tor lub na śnieg/mokrą nawierzchnię. 
Wybór trybu ma wpływ na reakcję przepustnicy, 
moment zmiany biegu (w wersji ze skrzynią 
automatyczną), siłę wspomagania kierownicy  
oraz ustawienia układu stabilizacji toru jazdy.
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Komfort i wyposażenie wnętrza MUSTANG MUSTANG GT

Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) l l

Tempomat l l

Czujniki parkowania z tyłu
Opcja dostępna także w pakietach Premium, Premium 2 i Premium Recaro 2. 1 400,- 1 400,-

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem l l

Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą l l

Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi. Szyby opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku,  
z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (tylko do wersji Fastback) l l

Elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi. Opcja dostępna tylko do wersji Convertible l l

Dach składany elektrycznie. Opcja dostępna tylko do wersji Convertible l l

Nakładki na progi przednich drzwi z podświetlanym napisem ‚Mustang’ (w wybranym kolorze) l l

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne l l

Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze) l l

Welurowe dywaniki podłogowe z przodu l l

Układ hamulcowy i zawieszenie
Przód - tarcze hamulcowe wentylowane 352x32 mm, z 4-tłoczkowymi zaciskami l -
Przód - BremboTM - tarcze hamulcowe wentylowane 380x34 mm, z 6-tłoczkowymi zaciskami - l

Tylne tarcze hamulcowe - wentylowane 330x25 mm l l

Przednie zawieszenie - ze wzmocnionymi sprężynami l l

K-Brace - dolna rozpórka przedniego zawieszenia l l

Tylne zawieszenie - niezależne, ze wzmocnionymi tylnymi stabilizatorami przechyłów nadwozia l l

Stylizacyjne elementy zewnętrzne
Górna i dolna krata wlotu powietrza w stylizacji GT - l

Tylny zderzak z dyfuzorem lakierowanym w kolorze nadwozia l l

Lusterka boczne - sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia,  
ze zintegrowanymi kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłoże, z projekcją logo ‚Mustang’ l l

Dach lakierowany w kolorze Mica Shadow Black 
Opcja dostępna tylko do wersji Fastback. Opcja niedostępna z podwójnymi pasami wzdłuż nadwozia 2 600,- 2 600,-

Podwójne pasy wzdłuż nadwozia z folii transparentnej, z czarnym nadrukiem gradientowym i efektem przejść 
tonalnych (na masce, dachu i klapie bagażnika). Opcja dostępna tylko do wersji Fastback ze wszystkimi lakierami oprócz Mica Shadow 
Black. Opcja niedostępna z dachem lakierowanym w kolorze Mica Shadow Black.

2 600,- 2 600,-

Podwójne pasy wzdłuż nadwozia z folii transparentnej, ze srebrnym nadrukiem gradientowym i efektem przejść 
tonalnych (na masce, dachu i klapie bagażnika). Opcja dostępna tylko do wersji Fastback z lakierami:  
Mica Shadow Black, Magnetic Grey, Race Red, Ruby Red, Lightning Blue. Opcja niedostępna z dachem lakierowanym w kolorze Mica Shadow Black.

2 600,- 2 600,-

Układ wydechowy - 2 końcówki ze stali nierdzewnej l -

Układ wydechowy - 2 końcówki z wykończeniem chromowanym - l

Zabezpieczenia
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym i przyciskiem rozrusznika Ford Power. l l

Ford MyKey® l l

Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa l l

Centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, sterowany pilotem l l

Autoalarm  - obwodowy l l

Autoalarm - Thatcham, obwodowy i pojemnościowy 1 500,- 1 500,-
7



Kolory nadwozia

Lakiery zwykłe: Oxford White, Race Red, Grabber Blue l

Lakier specjalny: Mica Shadow Black 3 000,-

Lakiery metalizowane: Ingot Silver, Lightning Blue, Ruby Red, Magnetic Grey 3 000,-

Lakier metalizowany specjalny White Platinium 5 400,-

Lakier specjalny: Triple Yellow 5 400,-

Lightning Blue

Triple Yellow

Race Red

Ruby Red

Grabber Blue

Inglot Silver

Oxford White
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Obręcze kół i ogumienie MUSTANG MUSTANG GT

Zestaw naprawczy ogumienia l l

19” obręcze kół ze stopów lekkich (D2VBN)
wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem ‚Gloss Black’
ogumienie 255/40/19

l -

19” obręcze kół ze stopów lekkich (D2GBT) 
 wzór 10-ramienny Premium, z wykończeniem ‚Gloss Black’
ogumienie z przodu: 255/40/19
ogumienie z tyłu: 275/40/19

- l

19” obręcze kół ze stopów lekkich (D2VB3)
wzór 10-ramienny Premium, z wykończeniem ‚Luster Nickel’
ogumienie 255/40/19. 
Opcja dostępna także w pakiecie Premium. 
Opcja niedostępna z pakietem Premium 2.

1 700,- -

19” obręcze kół ze stopów lekkich (D2GBU)
wzór 10-ramienny Premium z wykończeniem ‚Luster Nickel’
 ogumienie z przodu: 255/40/19
 ogumienie z tyłu: 275/40/19 
Opcja dostępna także w pakiecie Premium. 
Opcja niedostępna z pakietem Premium 2.

- 1 700,-

Wzór 5x2-ramienny  
z wykończeniem ‚Gloss Black’
Standard  w wersji MUSTANG

Wzór 10-ramienny Premium 
z wykończeniem ‚Luster Nickel’

Opcja dostępna także w pakiecie PremiumMica Shadow Black

Magnetic Grey

White Platinium

Wzór 10-ramienny Premium 
z wykończeniem ‚Gloss Black’
Standard w wersji MUSTANG GT
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Fotele

Przednie fotele - elektryczna regulacja położenia w 6. kierunkach. 
Opcja niedostępna z fotelami Recaro l l

Przednie fotele - podgrzewane i wentylowane 
Opcja niedostępna z fotelami Recaro.  
Opcja dostępna także w pakietach Premium i Premium 2

2 500,- 2 500,-

Fotele sportowe Recaro - fotele dostępne  tylko dla wersji Fastback. 
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna. Wstawki w drzwiach - ciemne. 
Opcja niedostępna z pakietem Premium. Opcja dostępna także w pakiecie Premium Recaro 2

7 700,- 7 700,-

Tapicerki 
Wnętrze jednolite ciemne

Ebony 
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna.  Wstawki w drzwiach - ciemne.
Opcja niedostępna z pakietami Premium, Premium 2 i Premium Recaro 2 

bez dopłaty bez dopłaty

Ceramic 
Tapicerka skórzana perforowana, jasna.  Wstawki w drzwiach - jasne.
Opcja niedostępna z pakietami Premium, Premium 2 i Premium Recaro 2

bez dopłaty bez dopłaty

Mustang   
Tapicerka skórzana perforowana, brązowa.  Wstawki w drzwiach - brązowe. 
Opcja niedostępna z pakietami Premium, Premium 2 i Premium Recaro 2  

bez dopłaty bez dopłaty

Lux Grey- Tapicerka dostępna tylko w pakiecie Premium. 
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna z unikalnymi przeszyciami i wstawkami.   
Wstawki w drzwiach - ciemne.

< <

Lux Red Line- Tapicerka dostępna tylko w pakiecie Premium 2. 
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna z czerwonymi przeszyciami i wstawkami.   
Wstawki w drzwiach - ciemne.

< <

Lux Yellow Jacket- Tapicerka dostępna tylko w pakiecie Premium 2. 
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna z żóltymi przeszyciami i wstawkami.   
Wstawki w drzwiach - ciemne.

< <

Recaro Red Line - Tapicerka dostępna tylko dla wersji Fastback  
w pakiecie Premium Recaro 2  
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna z czerwonymi przeszyciami i wstawkami.  
Fotele sportowe RECARO. Wstawki w drzwiach - ciemne.

< <

Recaro Yellow Jacket - Tapicerka dostępna tylko dla wersji Fastback 
 w pakiecie Premium Recaro 2  
Tapicerka skórzana perforowana, ciemna z żóltymi przeszyciami i wstawkami.  
Fotele sportowe RECARO. Wstawki w drzwiach - ciemne.

< <

Ebony Ceramic

MustangRecaro Ebony

Podgrzewane i wentylowane przednie fotele.
Opcja dostępna za dopłatą oraz w pakietach: Premium i Premium 2
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Lux

Lux Red Line Lux Yellow Jacket

Recaro Yellow JacketRecaro Red Line

Pakiet Premium 
Pakiet niedostępny z fotelami Recaro

•	 19” obręcze kół z wykończeniem ‚Luster Nickel’
•	 tapicerka skórzana Lux Grey (C3D)
•	 przednie fotele podgrzewane i wentylowane
•	 system nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3 (HKCAB)
•	 obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu 

(tylko w wersji Fastback)
•	 czujniki parkowania z tyłu

Pakiet Premium 2
Pakiet niedostępny z fotelami Recaro

•	 Do wyboru: 
- tapicerka skórzana Lux Red Line (C3L)
- tapicerka skórzana Lux Yellow Jacket (C3K)

•	 przednie fotele podgrzewane i wentylowane
•	 system nawigacji satelitarnej  CD/SD z DAB+ z Ford SYNC 3 (HKCAB)
•	 czujniki parkowania z tyłu 

Lux Grey

Pakiet Premium Recaro 2
•	 Do wyboru: 

- fotele Recaro Ebony (C3E)
- fotele Recaro Red Line (C3H)
- fotele Recaro Yellow Jacket (C3G)

•	 system nawigacji satelitarnej CD/SD z DAB+ z Ford SYNC 3 (HKCAB)
•	 czujniki parkowania z tyłu 

10 600 
PLN

9 500 
PLN

17 200 
PLN

FORD MUSTANG Pakiety
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FORD MUSTANG Dane techniczne
 

Nadwozie Fastback
  

Nadwozie Convertible
2.3 M6 2.3 A6 5.0 M6 5.0 A6 2.3 M6 2.3 A6 5.0 M6 5.0 A6

Masy
Masa własna (kg) 1695 1692 1726 1734 1715 1718 1786 1792
Maksymalna masa całkowita 2032 2032 2087 2087 2041 2041 2141 2141
Pojemność bagażnika**
Wersja 4-miejscowa z zestawem naprawczym 408 332
Pojemność zbiornika paliwa 
Benzyna bezołowiowa (litry) 59 61 59 61
Wymiary
Rozstaw osi (mm) 2720
Rozstaw kół przednich (mm) 1582
Rozstaw kół tylnych (mm) 1655
Prześwit minimalny (mm) 137
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m) 12,2

Długość całkowita: 4784 mmSzerokość z lusterkami: 2080 mm Szerokość ze złożonymi lusterkami: 1956 mm
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** Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.

Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na 
zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta 
pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych 
przyczyn.Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie 
stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne 
uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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