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2014 metais Ford Mustang pažymėjo 50-ies metų jubiliejų. Šia svarbia proga gamintojas pristatė naująjį Ford Mustang, legendinį 
modelį, kuris pirmą kartą per visą istoriją bus parduodamas visame pasaulyje. Taigi, amerikietiškos svajonės ikona pagaliau atvyks į 
Europą ir, žinoma, Lietuvą.  

Visiškai naujas Ford Mustang išsiskiria unikaliu dizainu, kuris nepaprastai užtikrintai perteikia šiuolaikinę Ford įvaizdžio kryptį ir kartu 
apjungia autentišką amerikietiškos legendos dvasią. Puikiai subalansuotas sportiškumo ir praktiškumo derinys sužavės daugelį 
entuziastų, kurie vertina išskirtines valdymo savybes, šiuolaikines technologijas ir neprilygstamai veržlų įvaizdį. 
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TECHNOLOGIJOS PAŽABOJANČIOS GALIĄ 

Nevaržoma laisvė mėgautis vairavimo malonumu. Speciali AdvanceTrac elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP) veikia kartu su kitomis 
automobilio saugumo sistemomis ir, priklausomai nuo oro sąlygų, kelio dangos ir Jūsų važiavimo stiliaus, užtikrina maksimalų saugumą net 
važiuojant dideliu greičiu ar atliekant sudėtingus manevrus.    
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Nuolatinio greičio palaikymo sistema S S 
Beraktė atrakinimo sistema su nuotoliniu 
valdymu 

S S 

Galinio vaizdo kamera S S 
Lietaus jutiklis S S 
Ambient interjero apšvietimas S S 
Track apps - laikmatis, akselerometras, 
G jėgų indikatorius S – 

Track apps kartu Launch Control 
funkcija ir priekinių ratų blokavimo 
funkcija Line Lock (tik su M/T) 

– S

Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo 
(tik su A/T) 

S S 

Dalimis nulenkiama antros eilės sėdynė S S 
Elektra valdomi langai S S 
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo 
veidrodėlis 

S S 

Dviejų zonų automatinė klimato 
kontrolės sistema 

S S 

My Key sistema S S 
Ventiliuojamos sėdynės (Climate seats) 730 EUR  O O 
Galiniai parkavimosi jutikliai 440 EUR O O 

Išbandykite ir pasidalinkite įspūdžiais /FordLietuva 
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IŠSKIRTINIS DIZAINAS IR DĖMESYS JUMS 

Garantuojame neprilygstamus įspūdžius. Fastback arba kabrioleto kėbulas – Jūsų pasirinkimas. Nauja legendinio dizaino karta pasižymi ne tik dėmesį 
kaustančia išvaizda, bet ir nepriekaištinga surinkimo kokybe. Vos atsisėdę į naująjį Mustang, pajusite autentišką amerikietiškų sportinių automobilių 
dvasią.   
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 Išbandykite ir pasidalinkite įspūdžiais /FordLietuva 

Svajonė,

nevaržoma 

laisvė,
neprilygstamas 
malonumas,
siekiamybė, kuri 
pagaliau gali 

būti Jūsų.
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Odinis interjeras S S 

Elektra valdomos vairuotojo ir 
keleivio sėdynės, elektra valdoma 
vairuotojo juosmens atrama 

S S 

Oda aptrauktas vairas ir pavarų 
perjungimo svirtis S S 

Aliumininė pedalų apdaila S S 

Garso sistema su SYNC 3, 
Bluetooth ir 8 colių lietimui jautriu 
ekranu centrinėje konsolėje 

S S 

Recaro® oda aptrauktos sėdynės 
(reguliuojamos mechaniniu būdu, 
tik su fastback kėbulu) 

1.890 EUR O O 

Premium Shaker garso ir 
navigacijos sistema su 12 
garsiakalbių 

1.310 EUR O O 

AUTENTIŠKA DVASIA IR PAŽANGIAUSIOS SISTEMOS 

Viskas apjungta tobulai. Naujausia ryšių sistema Ford SYNC 3 su valdymo balsu funkcija ir 
lietimui jautriu ekranu sukuria unikalų šiuolaikiško automobilio įvaizdį – pažangiausios komforto 
sistemos, intuityvus valdymas ir visa tai autentiškame amerikietiško dizaino interjere. 
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IŠORĖS DIZAINAS EcoBoost V8 GT 

R19 juodos spalvos lengvo lydinio ratlankiai su 255/40R19 padangomis S – 

R19 juodos spalvos lengvo lydinio ratlankiai su 255/40R19 padangomis priekyje ir 275/40R19 padangomis gale – S

R19 Premium Luster Nickel lengvo lydinio ratlankiai: 
– Ecoboost: 255/40 R19 padangos
– GT; 255/40R19 priekyje ir 275/40R19 gale

440 EUR O O 

Padangos remonto komplektas S S 

EcoBoost lengvojo lydinio ratlankai   GT lengvojo lydinio ratlankai    Premium Luster Nickel lengvojo lydinio 
ratlankai 

Nuotraukos iliustracinio pobūdžio –  dėl konkrečių ratlankių užsakymo galimybės Lietuvoje teirautis artimiausio Ford atstovo. 
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IŠORĖS DIZAINAS 
EcoBoost V8 GT 

Galinis difuzorius S S 

 Mustang ženklinimas gale S – 

 GT ženklinimas gale ir 5.0 šonuose – S

Veidrodėliai su pašvietimo lemputėmis, 
projektuojančiomis Mustang logotipą ant žemės S S 

Xenon priekiniai žibintai S S 

LED galiniai žibintai (Tri-bar) S S 

Dvigubas išmetimo vamzdis S S 

Nepriklausoma galinė pakaba S S 

Juodos spalvos nukeliamas medžiaginis stogas 
(kabrioletui) S S 

Metallic spalva (Ingot Silver, Shadow Black, 
Blue Lightning, Magnetic, Ruby Red) 730 EUR O O 

Premium Metallic spalva (Triple Yellow, White 
Platinum) 

1.310 EUR O O 

Juodos spalvos stogas 520 EUR O O 

Apdailos juostos ant stogo, variklio dangčio, 
bagažinės dangčio 520 EUR O O 
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Išskirtinis papildomos įrangos paketas: 
Style Pack I
– Ventiliuojamos priekinės sėdynės (Climate seats) (negalima su Recaro sėdynėmis)
– Galiniai parkavimosi jutikliai
– Premium Shaker garso ir navigacijos sistema su 12 garsiakalbių
– R19 Premium Luster Nickel lengvo lydinio ratlankiai
– Charcoal Black interjero apdaila
– Premium juodos odos interjeras
– Išskirtinė durelių apdaila

2.610 EUR

Style Pack II
– Ventiliuojamos priekinės sėdynės (Climate seats) (negalima su Recaro sėdynėmis)
– Galiniai parkavimosi jutikliai
– Premium Shaker garso ir navigacijos sistema su 12 garsiakalbių
– Charcoal Black interjero apdaila
– Premium juodos odos interjeras
– Išskirtinė durelių apdaila

Style Pack III
– Ventiliuojamos priekinės sėdynės (Climate seats) (negalima su Recaro sėdynėmis)
– Galiniai parkavimosi jutikliai
– Premium Shaker garso ir navigacijos sistema su 12 garsiakalbių
– R19 Premium Black paintedl lengvo lydinio ratlankiai
– Juodas „Mustang“ ženklas ant priekinių grotelių ir juodas 5.0 ženklas ant šoninių sparnų
– Juostos ant šonų ir gaubto
– Galima su spalvomis Grabber Blue / Race Red / Triple Yellow and Platinum White

2.400 EUR 

2.400 EUR 
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Saugumas ir apsauga EcoBoost V8 GT 

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC), stabdžių ABS, elektrinis vairo stiprintuvas (EPAS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo 
sistema (EBD) su avarinio stabdymo pagalbos sistema (EBA), sukibimo kontrolės sistema (TCS) S S 

Padidinto saugomo paketas: Elektroninis vairo kolonėlės užraktas, Apsaugos sistema, Užrakinamos ratų veržlės S S 

Performance stabdžiai S – 

Brembo™ stabdžiai (tik su M/T) – S

Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema S S 

Thatcham apsaugos sistema 440 EUR O O 

Dvigubas nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas S S 

Imobilizatorius S S 

Aktyvūs saugos diržai, priekinės saugos oro pagalvės, vairuotojo kelių apsaugos oro pagalvė, šoninės saugos oro pagalvės S S 

Pėsčiųjų apsaugos sistema S S 

Padangų slėgio stebėjimo sistema S S 

Reguliuojamo aukščio ir nuotolio vairas S S 

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai galinėje sėdynėje S S 
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VERSIJOS IR KĖBULO TIPAI 

Kainos ir informacija galioja nuo 2015 m. birželio 15 d.  
Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro pranešimo. 

2.3 I EcoBoost (314 AG) EUR su PVM 

Su 6-ių pav. mechanine transmisija 38.480 

Su 6-ių pav. automatine transmisija 41.345 
Kabrioletas su 6-ių pav. mechanine 
transmisija  42.777 
Kabrioletas su 6-ių pav. automatine 
transmisija 45.642 

5.0 I V8 (418 AG) EUR su PVM 

Su 6-ių pav. mechanine transmisija 42.777 

Su 6-ių pav. automatine transmisija 45.642 
Kabrioletas su 6-ių pav. mechanine 
transmisija  47.074 
Kabrioletas su 6-ių pav. automatine 
transmisija 49.939 

Jūsų pasirinkimui – du varikliai, du galimi kėbulo tipai bei 
automatinė arba mechaninė transmisija. Kad ir koks būtų 
Jūsų pasirinkimas – galėsite mėgautis kvapą 
gniaužiančiomis dinaminėmis savybėmis ir maloniomis 

kelionėmis su savo naujuoju Mustang.
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INCHCAPE MOTORS Vilnius 

Laisvės pr. 137, LT-06118 
(8 5) 216 8226 
vilnius@inchcape.lt 

INCHCAPE MOTORS Kaunas 

Islandijos pl. 31, LT-49177 
(8 37) 409 111 
kaunas@inchcape.lt 

INCHCAPE MOTORS Klaipėda 

Žiedo g. 2, Sudmantai, LT-96320 
(8 46) 347 568 
klaipeda@inchcape.lt 

Išbandykite ir pasidalinkite įspūdžiais /FordLietuva 

NAUJASIS FORD MUSTANG 

Naujoji legendinės amerikietiškos automobilių ikonos karta - Ford Mustang debiutas Lietuvoje. Modelis siūlomas su 
2.3 l Ford EcoBoost varikliu išvystančiu 314 AG arba net galingesniu – 5.0 l darbinio tūrio V8 agregatu pasiekiančiu 
net 418 AG, kuris iki 100 km/h įsibėgėja per 4,8s!. Pasirinkimui – dviejų durų kupe arba kabrioleto kėbulas. 




