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10 ting du kanskje ikke visste om nye
Mustang Mach-E

1. Hurtiglading: Eiere av Mustang Mach-E kan kjøre opptil 93 kilometer etter
bare 10 minutters lading på en IONITY-ladestasjon. Elbil-SUVen har en
rekkevidde på opptil 600 kilometer.



2. Kjøp bilen online:Du kan bestille, bygge og til og med bestemme deg for
levering av din Mustang Mach-E på nett. Du kan selvsagt også gjøre det hos
din Ford-forhandler.

https://www.ford.no/personbiler/mustang-mach-e
https://www.ford.no/personbiler/mustang-mach-e


3. Nøkler er ut: Ved hjelp av Bluetooth oppdager Mustang Mach-E
smarttelefonen din når du nærmer deg. Dørene låses opp automatisk, og du
kan starte bilen uten å ta opp telefonen. Når du forlater bilen låses den
automatisk. Er telefonen utladet kan du åpne bilen ved hjelp av en kode i
bilens B-stolpe.



4. Firehjulstrekk: Nye Mustang Mach-E fås enten med bakhjulstrekk eller med
firehjulstrekk. Firehjulstrekkvarianten er drevet av to motorer som fordeler
kreftene uavhengig mellom front- og bakaksel. Ford har fintunet eAWD-
systemet med omfattende testing både på vått og snødekt underlag for å
hjelpe til med å holde kontrollen på glatte veier.



Se video på YouTube her

5. Over The Air-oppdateringer sørger for at bilen alltid har det siste:
Ford har også utstyrt nye Mustang Mach-E med muligheten for kontinuerlig
forbedring av bilens egenskaper, av alt fra stemmegjenkjenningssystem til
bilens ytelser og førerassistanseteknologier, via sikre OTA (Over The Air)-
oppdateringer.

https://www.youtube.com/watch?v=BR3skBYp3v4


6. Prisvinnende design: Mustang Mach-E kommer med et premium lydanlegg
fra B&O hvor høyttalerne er integrert på toppen av instrumentpanelet som en
lydplanke. Designet har allerede får den høythengende iF Design Award.

7. Hi-tech panoramatak: Mustang Mach-E tilbyr også et smart panoramatak.
Her er det brukt et spesielt belegg på glasset som beskytter mot ultrafiolette
stråler. Dette gjør at det er kaldere i kupeen om sommeren og varmere om
vinteren.

https://ifworlddesignguide.com/search?search=ford#/pages/page/profile/2396-ford-werke-gmbh


8. Velg kjøremodus som matcher humøret ditt: Ford Mustang Mach-E har tre
unike kjøremodus: stille, aktiv og utemmet. Kjøredynamikken og bilens
understell er fintilpasset den ønskede kjørestilen. Både styringen, lysene i
kupeen, lyden og de heldigitale skjermene skifter karakter etter hvilken
kjøremodus du velger.

9. Snakk til din Mustang Mach-E som du snakker med en venn eller familien:
Bilen lærer seg raskt å kjenne deg og kommer med sine personlige tips. Den
kan foreslå at du bør trene på en mandag hvis det er noe du vanligvis gjør på
mandager eller tipse deg om å ringe hjem etter jobb hvis det er noe du pleier
å gjøre. Resultatet er en skytilkoblet assistent med et brukergrensesnitt som
er intuitivt, lekkert og alltid klart for fremtiden.



10. Helt ny, men navnet bærer en rik arv: «Mach»-navnet er brukt for
spesielle Ford Mustang-modeller siden 1960-tallet. Det ble opprinnelig brukt
for Mustang Mach 1 – en bil som «som så ut som om den kunne bryte
lydmuren».



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
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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