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Nye Ford Explorer ladbar hybrid: En 7-
seters super-SUV

Nå er prisene på den store og svært godt utstyrte 7-seters SUV-en Ford
Explorer ladbar hybrid klare. Tidlig neste år er USAs mest solgte SUV klar for
Norge, og salget åpner allerede nå.

- Nye Ford Explorer ladbar hybrid er den mest allsidige SUV-en vi noen gang
har tilbudt våre kunder. Her er det god plass til syv personer, den kan trekke
2500 kilo og kjøre over 40 km på ren elektrisitet. Prisen starter på 831 800
kroner*, og da med omtrent alt utstyr inkludert! Du trenger egentlig bare å
velge farge, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar



Berg.

Bygg og bestill din nye Ford Explorer ladbar hybrid her

457 HK og 825 Nm

Under panseret er Fords 3.0-liters EcoBoost-motor, som sammen med en 100
HK elektrisk motor gir en totaleffekt på hele 457 HK og 825 Nm. Nye
Explorer vil også utstyres med Fords avanserte 10-trinns automatgirkasse.

Den nye 7-seters ladbare hybrid-SUVen vil ha et estimert drivstofforbruk på
0,31 l/mil og et CO2-utslipp på 71 g/km. Elektrisk rekkevidde er estimert til
42 km, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Plass og komfort i kupeen

Den mer enn fem meter lange, to meter brede og nesten to meter høye SUV-
en har svært god plass til syv passasjerer. I kupeen er det også rikelig med
oppbevaringsrom i tillegg til hele 12 koppholdere.

Forsetene leveres med både varme, kjøling og 10-veis elektrisk justering.

https://www.ford.no/personbiler/nye-explorer


Setene i andre rad er også utstyrt med varme.

Man kan enkelt lade kompatible mobiltelefoner trådløst, og nyte musikk fra
et premium B&O lydsystem på turen.

Elektrisk nedfelling av andre og tredje seterad er også standard, og gir enkelt
tilgang til et svært romslig bagasjerom på opptil 2274 liter.

Les også: Nye Ford Kuga ladbar hybrid: Lang rekkevidde og enda mer plass!

Sportslig ST-Line eller luksuriøs Platinum - med «alt» utstyr som standard

Nye Ford Explorer ladbar hybrid tilbys i to svært godt utstyrte varianter,
begge selvfølgelig med Fords avanserte firehjulstrekksystem:

• Den Ford Performance-inspirerte Explorer ST-Line koster fra 831
800 kroner*

• For den luksuriøse Explorer Platinum vil prisen være fra 871 800
kroner*

På listen over standardutstyr finner man blant annet 20’’ aluminiumsfelger,
LED hovedlys, 12,3’’ heldigitalt instrumentpanel, panoramatak, skinnseter,
handsfree bakluke og premium lydanlegg fra B&O – og mye mer.

Platinum vil i tillegg ha blant annet multikonturseter og en 10,1’’ vertikal
touchskjerm.

Historisk: Her gjennomføres verdens største Mustang-parade

Syv kjøremoduser

Nye Explorer har hele syv kjøremoduser som tilpasser bilens kjøreegenskaper
etter kjøreforholdene. Velg mellom «Normal», «Sport», «Ujevnt underlag»,
«Glatt», «Tauemodus», «Eco», «Dyp snø/Sand». Bilens heldigitale
instrumentpanel endrer også visning for de forskjellige kjøremodusene.

https://merford.no/nye-kuga-ladbar-hybrid-lang-rekkevidde-og-enda-mer-plass/
https://merford.no/her-gjennomfores-verdens-storste-mustang-parade/


Avanserte førerassistanseteknologier

Nye Ford Explorer kommer også med en rekke avanserte
førerassistanseteknologier – og alle er standard!:

• Adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering.
• Automatisk parkeringsassistent
• Blindsoneovervåking med varsling for kryssende trafikk
• Front- og ryggekamera med et innebygget linserensesystem
• Antikollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse.
• Hjelp til unnamanøvrering dersom et kjøretøy foran står stille

eller beveger seg svært sakte
• Automatisk nedbremsing etter ulykke som reduserer risikoen for

påfølgende skader

- Med sin massive karisma, sin enestående tilstedeværelse på veien og med
alt utstyr som standard, er det egentlig bare valg av farge og variant kunden
trenger å tenke på. Vi garanterer at de får en helt unik SUV med kjøreglede,
plass og krefter i massevis, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge,



Per Gunnar Berg.

Se video på YouTube her

*I forbindelse med overgangen til 2020 og nytt grunnlag for avgiftsberegning
(WLTP) vil avgiftene og dermed prisene endres. Nye avgifter, basert på ny
avgiftsstruktur, vil beregnes så snart disse er vedtatt av Stortinget.

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at

https://www.youtube.com/watch?v=uUQROKcdgj4


corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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