EGYSZERŰ LÉPÉSEK,
HOGY EGY ÚJ FORD S-MAX
TULAJDONOSÁVÁ VÁLJON

1
2
3
4
5

FEDEZZE FEL

VÁLASSZA KI

TEGYE EGYÉNIVÉ!

MŰSZAKI ADATOK

VÁSÁRLÁS

Az interaktív változat megtekintése
online
S-MAX ST-Line Lucid Red metál karosszériafényezéssel, 19" 5x2-küllős Rock
Metallic könnyűfém kerekekkel (opció).
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FELFEDEZÉS
FELFEDEZÉS

ÉLJEN
ÉLJEN
TELJES
TELJES
ÉLETET!
ÉLETET!
Új távlatok.
Új távlatok.
IsmerősIsmerős
utak. Meglepő
utak. Meglepő
kerülőutak.
kerülőutak.
Bármerre
Bármerre
is
is
vigye azvigye
élet, az
egyélet,
biztos,
egy az
biztos,
utazása
az utazása
kényelmes,
kényelmes,
a
a
megérkezése
megérkezése
pedig stílusos
pedig stílusos
lesz az S-Max-ban.
lesz az S-Max-ban.
Lenyűgöző
Lenyűgöző
dizájn egyesül
dizájn egyesül
a kifinomult
a kifinomult
technológiával
technológiával
és a dinamikus
és a dinamikus
vezetésivezetési
élménnyel,
élménnyel,
melyek melyek
mindenminden
utazástutazást
valódi valódi
élménnyé
élménnyé
tesznek.tesznek.

S-MAX ST-Line
S-MAX 18"
ST-Line
könnyűfém
18" könnyűfém
keréktárcsával
keréktárcsával
és Moondust
és Moondust
Silver Silver
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

1 FELFEDEZÉS
S-MAX HYBRID
MINDKÉT KATEGÓRIÁBAN A LEGJOBB
A hibrid technológiával működő új S-MAX hibrid az elektromos és
benzines hajtás kombinációjával kiváló menetteljesítményt és
egyenletes, kifinomult vezetést biztosít.
Az elektromos és benzines motor közötti zökkenőmentes váltás
kiküszöböli az egy töltéssel megtehető távolság miatti aggodalmat,
így nyugodtan élvezheti a vezetést. A rendszer pedig még
hatékonyabb attól, hogy a regeneratív fékrendszer a fékezéskor
általában elvesző energiának akár 90%-át is képes visszanyerni és a
nagyfeszültségű akkumulátor töltésére használni.
Az S-MAX Hybrid képes tisztán elektromos és kombinált benzineselektromos hajtásra is, elektronikus vezérlésű fokozatmentes
automata sebességváltóval (eCVT) rendelkezik, ami egyenletes,
hatékony és szenzációsan érzékeny vezetési élményt nyújt.
Ugyanakkor innovatív műszercsoport ad azonnali visszajelzést arról,
hogyan befolyásolja a vezetési stílus a hatékonyságot.
■

■

A hibrid elektromos jármű technológia az elektromos és
benzinüzemű motorok előnyeit ötvözi.
A regeneratív fékezés összegyűjti a fékezés során általában

elvesző energiát, és a nagyteljesítményű akkumulátor töltésére
használja fel.

S-MAX Vignale FHEV.

1 FELFEDEZÉS
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
Nem vágyunk kompromisszumokra, ahogy Ön sem. Ezért amikor
olyan autóra van szüksége, amelyben akár hét személy is
kényelmesen utazhat* ugyanakkor pompás megjelenésű, csak egy
választása lehet. A Ford S-MAX, melyben mindennek jut hely, kivéve a
kompromisszumokat. Így hát kalandra fel!

*7 személy részére elegendő hely 3. üléssor esetén (csomagban választható).

S-MAX Vignale Magnetic metálfényezéssel és Hexagon perforált bőr Cashmere
kárpittal.

1 FELFEDEZÉS
1 FELFEDEZÉS
ÚJRAFOGALMAZOTT
ÚJRAFOGALMAZOTT
KIFINOMULTSÁG
KIFINOMULTSÁG
A Ford S-MAX
A Ford S-MAX
VignaleVignale
kifinomultságot
kifinomultságot
sugároz,sugároz,
ötvözi aötvözi
kézzela kézzel
készített
készített
részleteket
részleteket
az előremutató
az előremutató
technológiákkal.
technológiákkal.
A legkiválóbb
A legkiválóbb
bőrkészítőktől
bőrkészítőktől
származó
származó
Ford Vignale
Ford Vignale
bőrkárpit
bőrkárpit
a kijelzőakörül,
kijelzőazkörül,
ajtó az ajtó
kartámaszán
kartámaszán
és az elegáns
és az elegáns
steppelt
steppelt
üléseken
üléseken
természetes,
természetes,
kesztyűpuhaságú
kesztyűpuhaságú
érintéssel
érintéssel
biztosítja
biztosítja
a fényűző
a fényűző
hangulatot.
hangulatot.
Válasszon
Válasszon
az Ebony
azvagy
Ebony
a Cashmere
vagy a Cashmere
színek közül!
színek közül!

*7 személy részére
*7 személy
elegendő
részére
hely
elegendő
3. üléssor
hely
esetén
3. üléssor
(csomagban
esetén (csomagban
választható).
választható).

S-MAX Vignale
S-MAX19"-os
Vignale1019"-os
küllős10
könnyűfém
küllős könnyűfém
keréktárcsával
keréktárcsával
(választható)
(választható)
és Blue és Blue
Panther metálfényezéssel
Panther metálfényezéssel
(választható).
(választható).

1 FELFEDEZÉS
PANORÁMATETŐ
Gyönyörködjön a külvilág szépségében a Ford S-MAX belső terének
kényelméből. Az autó teljes hosszában végigfutó fix panoráma
napfénytető beengedi a világosságot, miközben az infravörös hővédő
üveg és az elektromosan elhúzható sötétítő roló biztosítja az árnyékot
és a privát szférát. (Választható vagy csomag részeként elérhető.)

S-MAX ST-Line Salerno bőr kárpit Ebony színben, piros varrással (választható).
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ÖSSZEKAPCSOLVA
ÖSSZEKAPCSOLVA
– AZ
– IRÁNYÍTÁS
AZ IRÁNYÍTÁS
AZ ÖN
AZ ÖN
KEZÉBEN
KEZÉBEN
VAN
VAN
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3

FORDPASS
FORDPASS
ALKALMAZÁS
ALKALMAZÁS

Ø
Ø
A Ford SYNC
A Ford3SYNC
zökkenőmentesen
3 zökkenőmentesen
együttműködik
együttműködik
okostelefonjával,
okostelefonjával,
így
így
Hozza kiHozza
a legtöbbet
ki a legtöbbet
az összekapcsolt
az összekapcsolt
autózási
autózási
élményből
élményből
a FordPass
a FordPass
megkönnyíti
megkönnyíti
a kommunikációt
a kommunikációt
és a navigációt.
és a navigációt.
Az AppLink
Az AppLink
programmal
programmal alkalmazás
alkalmazás
segítségével!
segítségével!
Az okosAz
távoli
okosszolgáltatásoktól
távoli szolgáltatásoktól
a részletes
a részletes
kezelheti
kezelheti
a SYNCarendszerrel
SYNC rendszerrel
kompatibilis
kompatibilis
alkalmazásokat,
alkalmazásokat,
az Apple
azCarPlay
Apple CarPlay
járműadatokig
járműadatokig
a FordPass
a FordPass
alkalmazás
alkalmazás
segítségével
segítségével
még több
még
funkcióhoz
több funkcióhoz
és az Android
és az Android
Auto alkalmazással
Auto alkalmazással
pedig úgy
pedig
kezelheti
úgy kezelheti
a 8"-osaszínes
8"-os színes
férhet hozzá
férhetahozzá
mobiltelefonján
a mobiltelefonján
keresztül.
keresztül.
Hogy teljes
Hogylegyen
teljes alegyen
nyugalma,
a nyugalma,
a
a
érintőképernyőt,
érintőképernyőt,
mintha mintha
okostelefonján
okostelefonján
használná.
használná.
Az érintőképernyőn
Az érintőképernyőn
vagy vagy
járművét
járművét
bárhonnan
bárhonnan
bezárhatja
bezárhatja
vagy kinyithatja,
vagy kinyithatja,
míg a Távoli
míg aindítás
Távoli indítás
egyszerű
egyszerű
hangparancsokkal
hangparancsokkal
hívásokat
hívásokat
kezdeményezhet,
kezdeményezhet,
szöveges
szöveges
előkészíti
előkészíti
az utazást,
az utazást,
forró napokon
forró napokon
lehűti, fagyos
lehűti, időben
fagyos időben
felmelegíti
felmelegíti
az
az

üzeneteket
üzeneteket
írhat vagy
írhat
hallgathat
vagy hallgathat
meg, illetve
meg,vezérelheti
illetve vezérelheti
a zenelejátszást
a zenelejátszást
és a
és
utasteret
a
utasteret
(csak automata
(csak automata
sebességváltóval
sebességváltóval
rendelkező
rendelkező
modelleknél).
modelleknél).
műholdas
műholdas
navigációt.
navigációt.
A járműAműszaki
jármű műszaki
állapotára
állapotára
vonatkozó
vonatkozó
jelentések
jelentések
fontos információkat
fontos információkat

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT

küldenek
küldenek
közvetlenül
közvetlenül
a telefonjára,
a telefonjára,
úgymintúgymint
az abroncsnyomásról
az abroncsnyomásról
és
és

folyadékszintről
folyadékszintről
- például
- például
az olaj élettartamáról
az olaj élettartamáról
- szóló figyelmeztetések.
- szóló figyelmeztetések.
A
A
A járműbe
A járműbe
beépített
beépített
FordPass
FordPass
Connect
Connect
modemmodem
egy sor egy
olyan
sorszolgáltatást
olyan szolgáltatást
FordPass
FordPass
alkalmazás
alkalmazás
más funkciói
más funkciói
között található
között található
a My Journeys,
a My Journeys,
mely mely
biztosít,biztosít,
amelyek
amelyek
egyszerűbbé
egyszerűbbé
és élvezetesebbé
és élvezetesebbé
teszik ateszik
vezetést**
a vezetést**
. Ilyenek. Ilyenek
a
a
rögzíti
útjait
rögzíti
ésútjait
testre
ésszabott
testre szabott
tanácsokat
tanácsokat
nyújt, hogyan
nyújt, hogyan
optimalizálhatja
optimalizálhatja
amely†,friss
amely
közlekedési
friss közlekedési
információkat
információkat
küld a SYNC
küld a3SYNC
navigációs
3 navigációs
Live Traffic
Live†,Traffic
vezetésivezetési
stílusát.stílusát.
MindenMinden
utat rögzít
utatés
rögzít
tárol,és
ami
tárol,
lehetővé
ami lehetővé
teszi, hogy
teszi, hogy
††, amely
††,figyelmeztetheti
rendszernek,
rendszernek,
valamint
valamint
a Local aHazard
Local Hazard
Information
Information
amely figyelmeztetheti
a
a
összehasonlítsa
összehasonlítsa
a távolságot,
a távolságot,
időtartamot
időtartamot
és egyebeket.
és egyebeket.

‡ eCall‡
várhatóvárható
kockázatokra,
kockázatokra,
még azok
még
megjelenése
azok megjelenése
előtt. Baleset
előtt. Baleset
esetén az
esetén
eCallaz
A FordPass
A FordPass
a biztonságát
a biztonságát
is fokozza:
is fokozza:
bárhol is
bárhol
van éppen,
is van éppen,
értesítést
értesítést
kap, ha kap,
a ha a
automatikusan
automatikusan
felhívja felhívja
a mentőket
a mentőket
és megosztja
és megosztja
a helyadatokat.
a helyadatokat.
Az
Az
jármű riszatórendszere
jármű riszatórendszere
aktiválódott.
aktiválódott.
A SecuriAlert
A SecuriAlert
funkciófunkció
egy lépéssel
egy lépéssel
optimális
optimális
összekapcsoltság
összekapcsoltság
élményéhez
élményéhez
a FordPass
a FordPass
Connect
Connect
modemmodem
előbbreelőbbre
jár a biztonság
jár a biztonság
terén, és
terén,
okostelefonjára
és okostelefonjára
riasztást
riasztást
küld minden
küld minden
legfeljebb
legfeljebb
tíz eszközhöz
tíz eszközhöz
biztosítbiztosít
fedélzeti
fedélzeti
Wi-Fi-kapcsolatot***
Wi-Fi-kapcsolatot***
.
.
illetéktelen
illetéktelen
hozzáférési
hozzáférési
kísérletről,
kísérletről,
még lopott
mégvagy
lopott
másolt
vagy másolt
kulcs esetén
kulcs is.
esetén is.

Megjegyzés:
Megjegyzés:
A teljes SYNC
A teljes
3 okostelefon
SYNC 3 okostelefon
integráció csak
integráció
iPhonecsak
5/Android
iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0vagy
(Lollipop)
frissebb
vagy
operációs
frissebbrendszerű
operációstelefonok
rendszerű
esetén
telefonok
érhető
esetén
el. Néhány
érhetőSYNC
el. Néhány
3 funkcióhoz
SYNC 3 adatkapcsolatra
funkcióhoz adatkapcsolatra
van szükség,van
melyekre
szükség,
a mobil
melyekre
adatforgalom
a mobil adatforgalom
költségei költségei
érvényesek.érvényesek.
Annak ellenőrzéséhez,
Annak ellenőrzéséhez,
hogy az Apple
hogy
CarPlay,
az Apple
illetve
CarPlay,
Android
illetve
Auto
Android
alkalmazások
Auto alkalmazások
elérhetőek-e
elérhetőek-e
az Ön országában,
az Ön országában,
kérjük, keresse
kérjük,
fel akeresse
hivatalos
fel Apple
a hivatalos
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto
Android
weboldalakat.
Auto weboldalakat.
*Ne vezessen,
*Ne
havezessen,
valami elvonja
ha valami
a figyelmét.
elvonja aVezetés
figyelmét.
közben
Vezetés
lehetőleg
közben
hangparanccsal
lehetőleg hangparanccsal
vezérelje a rendszereket,
vezérelje a rendszereket,
ne kézzel. Bizonyos
ne kézzel.
funkciók
Bizonyos
nem
funkciók
működnek,
nem amikor
működnek,
a sebességváltó
amikor a sebességváltó
fokozatban fokozatban
van. Nem minden
van. Nem
funkció
minden
kompatibilis
funkció kompatibilis
minden
minden
mobiltelefonnal.
mobiltelefonnal.
**A beépített
**A
modemet
beépítettamodemet
jármű átadásakor
a jármű átadásakor
kapcsolják be.
kapcsolják
Bizonyosbe.
adatok
Bizonyos
megosztását
adatok megosztását
engedélyezheti
engedélyezheti
vagy letilthatja.
vagy letilthatja.
***Wi-Fi hotspot
***Wi-Fi
(akár
hotspot
4G LTE
(akár
sávszélességgel)
4G LTE sávszélességgel)
korlátozott idejű
korlátozott
ingyenes
idejű
próbaidőszakkal,
ingyenes próbaidőszakkal,
mely a Wi-Fi-hotspot
mely a Wi-Fi-hotspot
aktiválásának
aktiválásának
időpontjátólidőpontjától
kezdődik. A kezdődik.
további használathoz
A további használathoz
adatcsomagokat
adatcsomagokat
kell vásárolnia
kellavásárolnia
Vodafone-tól.
a Vodafone-tól.
Az adatcsomagokra
Az adatcsomagokra
vonatkozó tájékoztatást
vonatkozó tájékoztatást
a Vodafone aweboldalán
Vodafone weboldalán
talál. A beépített
talál. A
wi-fi
beépített
hotspot
wi-fi
használatának
hotspot használatának
előfeltétele,előfeltétele,
hogy a Fordhogy
járműa fel
Ford
legyen
jármű
szerelve
fel legyen
a szükséges
szerelve ahardware
szükséges
elemekkel.
hardwareEmellett
elemekkel.
szükség
Emellett
vanszükség
egy megfelelő
van egymobiltelefonos
megfelelő mobiltelefonos
előfizetésre előfizetésre
is. Az
is. Az
adatforgalmi
adatforgalmi
lefedettség lefedettség
nincs mindenütt
nincsbiztosítva
mindenüttésbiztosítva
a szolgáltatás
és a szolgáltatás
sem mindenhol
sem érhető
mindenhol
el. A érhető
szolgáltatásra
el. A szolgáltatásra
a mobiltelefonos
a mobiltelefonos
előfizetés feltételei
előfizetés
érvényesek,
feltételei érvényesek,
beleértve azbeleértve
üzenetekre,
az üzenetekre,
illetve a forgalmi
illetvedíjas
a forgalmi
kapcsolatokra
díjas kapcsolatokra
vonatkozó feltételeket
vonatkozó feltételeket
is.
is.
†
†
A Live Traffic
A szolgáltatás
Live Traffic szolgáltatás
a navigációsaSYNC
navigációs
3 rendszerrel
SYNC 3 felszerelt
rendszerrel
új felszerelt
Ford gépjárművek
új Ford gépjárművek
regisztrációját
regisztrációját
követően korlátozott
követően ideig
korlátozott
ingyenes,
ideig
azt
ingyenes,
követően
azt
előfizetési
követőendíj
előfizetési
ellenében
díjvehető
ellenében
igénybe.
vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel
††A helyi veszélyekkel
kapcsolatoskapcsolatos
(Local Hazard)
(Local
információk
Hazard) információk
elérése bizonyos
elérése
vezetőinformációs
bizonyos vezetőinformációs
modulokkalmodulokkal
ellátott új Ford
ellátott
gépjárművek
új Ford gépjárművek
megvásárlását
megvásárlását
követően korlátozott
követően ideig
korlátozott
ingyenes,
ideig
azt
ingyenes,
követően
azt
előfizetési
követőendíj
előfizetési
ellenében
díjvehető
ellenében
igénybe.
vehető igénybe.
†††
†††
Távoli indítás
Távoli
csakindítás
automata
csaksebességváltós
automata sebességváltós
modelleknélmodelleknél
áll rendelkezésre.
áll rendelkezésre.
‡Az eCall az ‡Európai
Az eCallBizottság
az Európai
kezdeményezésére
Bizottság kezdeményezésére
bevezetett segélyhívó
bevezetettrendszer,
segélyhívó
amelyet
rendszer,
minden
amelyet
újonnan
minden
forgalomba
újonnan forgalomba
helyezett személygépjárműbe
helyezett személygépjárműbe
és könnyű haszongépjárműbe
és könnyű haszongépjárműbe
kötelező beszereltetni.
kötelező beszereltetni.
A súlyos közúti
A súlyos
baleset
közúti
észlelésekor
baleset észlelésekor
aktiválódó aktiválódó
automatikusautomatikus
eCall-esemény
eCall-esemény
során a rendszer
soránautomatikusan
a rendszer automatikusan
vészjelzést küld
vészjelzést
a segélyszolgálatoknak.
küld a segélyszolgálatoknak.
A jármű utasai
A jármű
manuálisan
utasai manuálisan
is kezdeményezhetnek
is kezdeményezhetnek
segélyhívástsegélyhívást
az eCall rendszerben.
az eCall rendszerben.
Ez a szolgáltatás
Ez a szolgáltatás
több mint 40
több
európai
mint országban
40 európaiés
országban
régióban és
állrégióban áll
rendelkezésre.
rendelkezésre.
Ø
Ø
A meghatározott
A meghatározott
okostelefon-platformokkal
okostelefon-platformokkal
kompatibiliskompatibilis
FordPass alkalmazás
FordPass alkalmazás
letöltéssel érhető
letöltéssel
el. Üzenetküldési
érhető el. Üzenetküldési
és adatátviteli
és adatátviteli
díjak kerülnek
díjak
felszámításra.
kerülnek felszámításra.

1 FELFEDEZÉS

TECHNOLÓGIÁK
TECHNOLÓGIÁK

Aktív ki-/beparkolást segítő
automatikaØ

Intelligens
Intelligens
összkerékhajtás*
összkerékhajtás*

2)
2)
Széles
Széles
látószögű
látószögű
frontkamera
frontkamera

Segít a párhuzamos és merőleges parkolásban.
Amint bekapcsolja, a rendszer megkeresi a
megfelelő helyet, automatikusan odavezeti és

Az osztott
Az osztott
képes frontkamera
képes frontkamera
csaknem
csaknem
180 fokos
180 fokos
látóteret
látóteret
biztosítbiztosít
előre, éselőre,
segítés
a besegít
ésa be- és
kiparkolásban
kiparkolásban
a rosszul
a rosszul
belátható
belátható

beparkol, Önnek csak a pedálokat kell kezelnie (a
képernyőn és hangutasítással is követheti). A
rendszer hasonló módon segít a párhuzamos

parkolóállásokba.
parkolóállásokba.
(Választható.)
(Választható.)
2)Vezetéstámogató
Vezetéstámogató
funkció. A vezetéstámogató
funkció. A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő jellegűek,
nem helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét.
szükségességét.
A kamerák csak
A kamerák
10 km/h
csak
(6 m/sec)
10 km/halatti
(6 m/sec)
sebességnél
alatti sebességnél
működnek. működnek.
2)

kiparkolásnál is.
Érzékelőkkel működik.

Ø

A Ford S-MAX
A Ford S-MAX
Intelligens
Intelligens
összkerékhajtása
összkerékhajtása
folyamatosan
folyamatosan
figyeli, hol
figyeli,
vanhol
szükség
van szükség
nagyobb
nagyobb
nyomatékra,
nyomatékra,
ezért a magabiztos
ezért a magabiztos
vezetésvezetés
és
és
irányíthatóság
irányíthatóság
érdekében
érdekében
az egyes
azkerekeken
egyes kerekeken
automatikusan
automatikusan
a szükséges
a szükséges
nyomatékot
nyomatékot
alkalmazza.
alkalmazza.
*A műszerfalon
*A műszerfalon
található speciális
található
kijelző
speciális
mutatja
kijelző
a négy
mutatja
kerékaközötti
négy kerék közötti
nyomatékelosztást.
nyomatékelosztást.
(Alapfelszereltség
(Alapfelszereltség
az AWD modelleken.)
az AWD modelleken.)

Adaptív, intelligens LED
fényszórórendszer

Vakításmentes távolsági
fényszóról

Adaptív
Adaptív
sebességtartó
sebességtartó
automatika
automatika
Stop Stop
& Go &
funkcióval
Go funkcióval

Felismeri az útviszonyokat és kiválasztja a
megfelelő világítást. A dinamikus kanyarvilágítás

A többi közlekedő elvakítása nélkül használhatja
a távolsági fényszórót. Az első érzékelőktől érkező

Segít, hogy
Segít,
Ön
hogy
biztonságos
Ön biztonságos
távolságot
távolságot
tarthasson
tarthasson
a gépkocsija
a gépkocsija
előtt haladó
előtt haladó
járműhöz
járműhöz
képest, képest,
még még

a fénysugarat a kanyar ívére vetíti, hogy Ön
messzebbre és többet lásson az útból. A

információk alapján a távolsági fényszórók
vetítési mintáját úgy állítja be a rendszer, hogy

ha az lassít
ha az
vagy
lassít
akár
vagy
meg
akár
is áll.
meg
(Csomag
is áll. (Csomag
részeként
részeként
elérhető.)
elérhető.)

fényszórórendszer része a nappali menetfény,

óvja a többi közlekedőt az elvakítástól, miközben

mely három LED csíkból áll és irányjelzőként is
funkcionál. (Alapfelszereltség Vignale esetén,

a jobb láthatóság érdekében megvilágítja az út
többi részét.

csomag részeként elérhető a Titanium és ST-Line
modelleken.)

1 FELFEDEZÉS

TECHNOLÓGIÁK
TECHNOLÓGIÁK

Ütközésmegelőző rendszer
gyalogos- és kerékpárosfelismerő funkcióvalØ2)
Az Ütközésmegelőző rendszer folyamatosan
figyeli a más járművektől és a gyalogosoktól
tartott távolságot, és segít elkerülni az ütközést,
vagy enyhíti annak súlyosságát. Ha lehetséges
ütközést észlel, riasztással és hangjelzéssel
figyelmezteti a járművezetőt, és szükség esetén
előre feltölti a fékeket, hogy fékezéskor teljes

Holttérfigyelő
Holttérfigyelő
rendszer
rendszer
Keresztirányú
Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
Ø†
Ø†
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrel
rendszerrel

legyen a reagálóképességük. (Csomag részeként
választható.)

Amint egy
Amint
másik
egyjármű
másiklép
jármű
a vezető
lép a holtterébe,
vezető holtterébe,
a
a
rendszer
rendszer
a vezetőa vezetőés utasoldali
és utasoldali
külső külső
visszapillantó
visszapillantó
tükörbetükörbe
integrált
integrált
lámpa lámpa
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzésével
jelzésével
hívja felhívja
erre fel
a figyelmét.
erre a figyelmét.

Ø
Érzékelőkkel működik. 2)A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem
helyettesítik a járművezető figyelmét, megítélését, és a jármű irányításának
szükségességét.
A Gyalogosfelismerő rendszer 80 km/h alatti sebességnél működik, felismeri a
gyalogosokat, de nem minden körülmények között, és nem helyettesíti a
biztonságos vezetést. A rendszer korlátait tekintse meg a Kezelési kézikönyvben.

ØÉrzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. működik.
†10 km/h
10 km/h felett
lép működésbe.
felett lép működésbe.

Ø
†

Ford Ford
ClearView
ClearView
ablaktörlő
ablaktörlő
rendszer
rendszer

Az S-MAX csomagtérajtajának nyitása vagy
zárása egyszerű még akkor is, ha mindkét keze

Ergonomikusan kialakított, 18 irányban
manuálisan állítható első ülések AGR

Javítja aJavítja
látási aviszonyokat
látási viszonyokat
és csökkenti
és csökkenti
a
a
költségeket,
költségeket,
mivel kevesebb
mivel kevesebb
ablakmosó
ablakmosó

tele van. Csak lendítse lábát a hátsó lökhárító
közepe alá, miközben az autó kulcsa a zsebében

minősítéssel a hosszabb utak tökéletes
kényelméhez, a hát védelmében. (Választható.)

folyadékot
folyadékot
használ.használ.

Vignale modelleken.)

*Az AGR besorolás a termék kiemelkedően magas minőségét tanúsítja. Az AGR
egyesület orvosok és terapeuták közreműködésével folyamatosan kutatja a
hátfájás megelőzésének módját. További információ: AGR e.V., Stader Str. 6, D
– 27432 Bremervörde, Germany. Telefon: +49 4761/92 63 580.

tilalmattilalmat
kijelzi a kijelzi
műszerfalon.
a műszerfalon.
Ø
Érzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. működik.

Ergonomikus ülések AGR
tanúsítvánnyal*

hogy Önnek bármihez hozzá kellene érnie.
(Csomag részeként elérhető Titanium, ST-Line és

Automatikusan
Automatikusan
felismeri
felismeri
a szabványos
a szabványos
sebességkorlátozó
sebességkorlátozó
és más és
közlekedési
más közlekedési
táblákat,
táblákat,
és az engedélyezett
és az engedélyezett
sebességet
sebességet
vagy előzési
vagy előzési
Ø

Kézhasználat nélküli
csomagtérajtó nyitás

van, és a csomagtérajtó anélkül működésbe lép,

Ø
Ø
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszer
rendszer
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KIVÁLASZTÁS

A három, egyedi kivitelű S-Max modell közül még soha nem volt ilyen könnyű
választani.
Akár a luxusjárművek kényelmét, akár a sportmodellek vezetési dinamikáját
kedveli, biztosan talál Önhöz illő Ford S-Maxot.
Hogy a választás még élvezetesebb legyen, minden felszereltséghez

MODELLVÁLASZTÉK
MODELLVÁLASZTÉK

Titanium

ST-Line
ST-Line

Az S-Max luxusmodelljeiben megtalálható

Az ST-Line
Az ST-Line
lélegzetelállító,
lélegzetelállító,
nyers ereje,
nyerskivételes
ereje, kivételesA Vignale,
A Vignale,
hogy tulajdonosai
hogy tulajdonosai
tökéletesen
tökéletesen
gyorsulása
gyorsulása
és remek
ésmanőverezhetősége
remek manőverezhetősége
elégedettek
elégedettek
legyenek,
legyenek,
az eleganciát
az eleganciát
és a
és a

prémium anyagok a legmagasabb szintű
kifinomultságot és kényelmet nyújtják. Fejlett új
technológiáival és egyedi stíluselemeivel a modell
sokkal többet nyújt az esztétikailag vonzó
külsőnél.

továbbfejlesztett technológiákat kínálunk. Így mostantól bármelyik S-Max
mellett dönt is, biztos lehet benne, hogy már alapfelszereltségként gazdagabb

Főbb jellemzők

tartalomban lesz része.

■

Az elérhető opciókról tájékozódjon a legközelebbi Ford márkakereskedésben.

■
■
■

■

17"-os 5x2 küllős Sparkle Silver könnyűfém
keréktárcsák
LED első ködlámpák
Krómozott tetőcsomagtartó sín
10,1"-os (25,7 cm) színes konfigurálható LCD kijelző
(dízelmotor esetén)
Ford DAB navigációs rendszer

Vignale
Vignale

garantálja,
garantálja,
hogy azhogy
elképzelhető
az elképzelhető
kiemelkedő
kiemelkedő
kézműves
kézműves
munkátmunkát
egyesítiegyesíti
magában
magában
legemlékezetesebb
legemlékezetesebb
vezetésivezetési
élményben
élményben
legyen legyena legújabb
a legújabb
technológiákkal.
technológiákkal.
része. része.
Főbb jellemzők
Főbb jellemzők
■

■

■
■
■

Főbb jellemzők
Főbb jellemzők
■

18"-os■ 1018"-os
küllős10
csiszolt
küllős Matte
csiszolt
Black
Matte
könnyűfém
Black könnyűfém ■
keréktárcsák
keréktárcsák
■
Egyedi■ sportos,
Egyedi sportos,
színrefújtszínrefújt
lökhárítók
lökhárítók
elöl/hátul,
elöl/hátul,
piros
piros
féknyereg,
féknyereg,
egyedi méhsejtes
egyedi méhsejtes
hűtőrácshűtőrács
■
Hátsó■szárny
Hátsóspoiler
szárny spoiler
■
Sport ■felfüggesztés
Sport felfüggesztés
Krómozott
■ Krómozott
első küszöbborítás
első küszöbborítás
ST-Line logóval
ST-Line logóval

18"-os■ 20
18"-os
küllős20
Euroflange
küllős Euroflange
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
Egyedi■ Ford
Egyedi
Vignale
Ford külső
Vignale
stíluselemek
külső stíluselemek
króm
króm
részletekkel
részletekkel
Adaptív
■ intelligens
Adaptív intelligens
LED fényszórórendszer
LED fényszórórendszer
vakításmentes
vakításmentes
automata
automata
távolságitávolsági
fényszóróval
fényszóróval
Windsor
■ Windsor
prémiumprémium
bőrkárpitbőrkárpit
Ford SYNC
■ Ford
3 prémium
SYNC 3 prémium
Sony DAB
Sony
navigációs
DAB navigációs
rendszerrel,
rendszerrel,
12 hangszóróval
12 hangszóróval

2 KIVÁLASZTÁS

MODELLEK
MODELLEK

Titanium

ST-Line
ST-Line

Főbb külső alapfelszereltségek:

Főbb külső
Főbbalapfelszereltségek:
külső alapfelszereltségek:

■
■
■
■
■

17"-os alumínium keréktárcsa
Krómozott ablakkeretek és övvonal
Kulcsnélküli ajtónyitó- és indítórendszer elektromos kormányzárral
LED nappali menetfény
Krómozott tetőcsomagtartó sín

■
■
■
■
■

Főbb belső alapfelszereltségek:
■

■
■

■
■
■

Ice csomag 53: AM/FM rádió, 8"-os színes érintőképernyős kijelző,
8 hangszóró, 2 USB csatlakozó, SYNC 3 Bluetooth® kihangosító
rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel, Navigációs rendszer
hangvezérléssel
10,1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (dízelmotor esetén)
4,2"-os duplikált színes, konfigurálható LCD kijelző grafikus
megjelenítéssel (FHEV esetén)
Belső hangulatfény
Fűthető első szélvédő és ablakmosó fúvókák
Fűthető első ülések

■
■
■

Főbb belső
Főbbalapfelszereltségek:
belső alapfelszereltségek:
■
■
■
■
■
■

Motorválaszték:
Benzinüzemű hibrid:
2,5 l Ford FHEV 190 LE
Dízel:
2,0 l TDCi 150 LE manuális vagy automata váltóval
2,0 l TDCi 190 LE automata váltóval
2,0 l TDCi 190 LE AWD automata váltóval

18"-os■ könnyűfém
18"-os könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
Hátsó■szárny
Hátsóspoiler
szárny spoiler
Sportos,
■ Sportos,
ültetett futómű
ültetett futómű
Fekete■ ablakkeretek
Fekete ablakkeretek
és övvonal
és övvonal
Projektoros
■ Projektoros
halogén halogén
fényszórók
fényszórók
manuálismanuális
fényszórómagasságfényszórómagasságállítással,
állítással,
LED nappali
LED menetfénnyel
nappali menetfénnyel
és első ködfényszórók
és első ködfényszórók
kanyarfény
kanyarfény
funkcióval
funkcióval
Sportos,
■ Sportos,
színrefújtszínrefújt
lökhárítók
lökhárítók
elöl és hátul
elöl és hátul
Egyedi,
■ méhsejtmintás
Egyedi, méhsejtmintás
hűtőrácshűtőrács
Hátsó■lökhárítót
Hátsó lökhárítót
fedő karcvédő
fedő karcvédő
réteg
réteg

■
■

Bőrkormány
■ Bőrkormány
piros varrással
piros varrással
Bőrbevonatú
■ Bőrbevonatú
sebességváltó
sebességváltó
gomb piros
gomb
varrással
piros varrással
Krómozott
■ Krómozott
első küszöbborítás
első küszöbborítás
ST-Line logóval
ST-Line logóval
Első és
■ hátsó
Első és
prémium
hátsó prémium
szőnyegek
szőnyegek
Sport ■ülések
Sportelöl
ülések elöl
Kulcs ■nélküli
Kulcsajtónyitónélküli ajtónyitóés indítórendszer
és indítórendszer
elektromos
elektromos
kormányzárral
kormányzárral
Manuálisan
■ Manuálisan
4 irányba4állítható
irányba állítható
kormányoszlop
kormányoszlop
LED utastérvilágítás
■ LED utastérvilágítás
elöl és hátul
elöl és
olvasólápákkal
hátul olvasólápákkal

Motorválaszték:
Motorválaszték:
Benzinüzemű
Benzinüzemű
hibrid: hibrid:
1,5 l Ford1,5
FHEV
l Ford
190
FHEV
LE 190 LE
Dízel: Dízel:
2,0 l TDCi
2,0
150
l TDCi
LE manuális
150 LE manuális
vagy automata
vagy automata
váltóval váltóval
2,0 l TDCi
2,0
190
l TDCi
LE automata
190 LE automata
váltóval váltóval
2,0 l TDCi
2,0
190
l TDCi
LE AWD
190 LE
automata
AWD automata
váltóval váltóval
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MODELLEK
MODELLEK

Vignale

Főbb külső alapfelszereltségek:
■

■
■
■

■
■

Egyedi Ford Vignale megjelenés króm részletekkel
ötvözve
Metálfényezés
Exkluzív 18"-os könnyűfém keréktárcsák
Adaptív intelligens LED fényszórórendszer (LED
automatikus menetfény, automatikus
fényszórómagasság-állítás, vakításmentes automata
távolsági fényszóró, elektrokromatikus belső
visszapillantó tükrök kamerás érzékelőkkel)
Tolatókamera első és hátsó parkolóradarral
Színezett üvegek

Főbb belső alapfelszereltségek:
■
■

■

■

Prémium bőrborítás
Elektromosan 10 irányban állítható fűthető első ülések
elektromosan állítható deréktámasszal, memóriás
vezetőülés és külső tükrök
ICE csomag 59 - SONY audiorendszer: AM/FM rádió,
8"-os színes érintőképernyős kijelző, 12 SONY
hangszóró, 2 USB csatlakozó, SYNC 3 Bluetooth®
kihangosító rendszer Vészhelyzeti asszisztenssel
Belső hangulatfény

Motorválaszték:
Benzinüzemű hibrid:
2,5 l Ford FHEV 190 LE
Dízel:
2,0 l TDCi 190 LE automata váltóval
2,0 l TDCi 190 LE AWD automata váltóval

3
TESTRESZABÁS

Válasszon színt, keréktárcsát, felszereltségeket
és extrákat, hogy S_MAX modellje
félreismerhetetlenül egyedi legyen.

SZÍNVÁLASZTÉK
SZÍNVÁLASZTÉK

ÉLET POMPÁS SZÍNEKBEN
A Ford S-MAX egy speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak
köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel

Blazer Blue
Blazer Blue

Blue Panther
Blue Panther

Magnetic
Magnetic

Alapszín Alapszín

PrémiumPrémium
metálfényezés*
metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Frozen White
Frozen White

Chrome Chrome
Blue
Blue

Moondust
Moondust
Silver Silver

Választható
Választható

Metálfényezés*
Metálfényezés*

ellátott acél karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta
védelemig, az új anyagok és felhordási eljárások biztosítják, hogy az
összes új Puma gépkocsi még sok évig megőrizze vonzó külsejét.

Lucid Red

†† Black††
Agate Black
Agate

Prémium metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

Metálfényezés*
Metálfényezés*

*Felár ellenében
*Felárválasztható.
ellenében választható.
(Kivétel Vignale
(Kivétel
esetén
Vignale
az Agate
esetén
Black
az Agate
és a Chrome
Black ésBlue
a Chrome
metálfényezés.)
Blue metálfényezés.)
A Ford S-Maxra
A Ford
a Ford
S-Maxra
Átrozsdásodás
a Ford Átrozsdásodás
elleni garancia
elleni
az garancia
első regisztrációt
az első regisztrációt
követő 12 évig
követő
érvényes.
12 évig
A érvényes.
garancia feltételekhez
A garancia feltételekhez
kötött.
kötött.
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KERÉKTÁRCSA
KERÉKTÁRCSA
VÁLASZTÉK
VÁLASZTÉK

Axis és Omni szövet Ebony színben

Calder és Omni szövet Ebony színben

Salerno bőr Ebony színben

Titanium (alapfelszereltség)

Titanium (választható) Ergonomikus

Titanium (választható)

ülésekkel

Salerno Miko Suede bőr/szövet és

Salerno bőr Ebony színben piros

Perforált Windsor bőr Hexagon

Perforált Windsor bőr Hexagon

varrással

ST-Line (választható)

Vignale (alapfelszereltség)

Vignale (alapfelszereltség)

Salerno bőr Ebony színben piros
ST-Line (alapfelszereltség)

varrással

mintával, Cashmere színben

mintával, Ebony színben

17" 17"

17" 17"

keréktárcsa
keréktárcsa

keréktárcsa
keréktárcsa

18" 18"

18" 18"

5x2 küllős
5x2
Sparkle
küllős Sparkle
Silver könnyűfém
Silver könnyűfém20 küllős
20
Pearl
küllős
Grey
Pearl
könnyűfém
Grey könnyűfém

5x2 küllős
5x2
Machined
küllős Machined
Pearl Grey
Pearl Grey

5x2 küllős
5x2
Machined
küllős Machined
Matte Black
Matte Black

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
TitaniumTitanium
modellenmodellen Választható
Választható
TitaniumTitanium
modellenmodellen

Választható
Választható
TitaniumTitanium
modellenmodellen

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
ST-Line modellen
ST-Line modellen

(235/55 (235/55
R17 gumikkal)
R17 gumikkal)

(235/55 (235/55
R17 gumikkal)
R17 gumikkal)

(235/50(235/50
ZR18 gumikkal)
ZR18 gumikkal)

(235/50(235/50
ZR18 gumikkal)
ZR18 gumikkal)

18" 18"

19" 19"

19" 19"

19" 19"

keréktárcsa
keréktárcsa

keréktárcsa
keréktárcsa

keréktárcsa
keréktárcsa

könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsa
keréktárcsa

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Vignale modellen
Vignale modellen

Nem elérhető.
Nem elérhető.

Választható
Választható
ST-Line modellen
ST-Line modellen

Választható
Választható
Vignale modellen
Vignale modellen

(235/50(235/50
ZR18 gumikkal)
ZR18 gumikkal)

(245/45 (245/45
R19 gumikkal)
R19 gumikkal)

(245/45 (245/45
R19 gumikkal)
R19 gumikkal)

(245/45 (245/45
R19 gumikkal)
R19 gumikkal)

könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsa
keréktárcsa

könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsa
keréktárcsa

polírozott
küllős polírozott
alumínium
alumínium
5x2
Rock
küllős
Metallic
Rock Metallic
könnyűfém
könnyűfém 10 küllős10
5x2
Luster
küllősNickel
Lusterkönnyűfém
Nickel könnyűfém 5x2 küllős
20 küllős
20
Luster
küllősNickel
Lusterkönnyűfém
Nickel könnyűfém 5x2 küllős

Megjegyzés:
Megjegyzés:
Minden keréktárcsa
Minden keréktárcsa
elérhető kiegészítőként
elérhető kiegészítőként
a Ford Márkakereskedésekben
a Ford Márkakereskedésekben
felár ellenében.
felár ellenében.
További információért
További információért
kérjük, látogasson
kérjük, el
látogasson
a www.ford-tartozekok.hu
el a www.ford-tartozekok.hu
weboldalra.weboldalra.

3 TEGYE EGYÉNIVÉ! KIEGÉSZÍTŐK

1.

2.

3.

1.

Alap tetőcsomagtartó

2.

Visszahúzható vonóhorog

3.

Csomagtérháló

4.

Raktértálca

5.

4pets®+ kutyaszállító ketrec

6.

ClimAir®+ szélterelők

7.

Védőlemez

8.

Négyévszakos szőnyegek

9.

Első sárfogó gumik

10. Tetőkereszttartók
11.

11.
10.

11.

10.

G3+ tetődoboz

12. Levehető vonóhorog és e-készlet
13. Uebler+ gyártmányú hátsó
kerékpártartó

+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket
illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.

4.

5.

6.

Töltse le a S-MAX kiegészítők teljes
listáját!
További S-MAX tartozékokért

látogasson el a ford-tartozekok.hu
oldalra.

7.

8.

9.

A Ford márkajelzéssel ellátott
termékeket megtalálja a

fordlifestylecollection.com oldalon

13.
12.

12.

13.
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MŰSZAKI ADATOK

S-MAXS-MAX
HYBRID
HYBRID

4

Nagyteljesítményű akkumulátor-hűtővezetékek
A nagyteljesítményű akkumulátor teljesítményének és hatékonyságának megőrzését
vízhűtés segíti elő.

5

Fűtés indulás
Fűtés indulás
előtt előtt

Figyelmeztető hangjelzés

1

A külső hangszórók maximum 20 km/h sebességig hallható figyelmeztető hangot
sugároznak.
6

Ismerje meg kívül-belül új Ford S-MAX
járművét, az intelligens motortechnológiától

190190
LE LE
(140
(140
kW)***
kW)***

1

† távolról
† távolról
is fűtheti
is a
fűtheti a
A FordPass
A FordPass
alkalmazással
alkalmazással
járművet,
járművet,
így a hidegebb
így a hidegebb
napokon
napokon
biztos lehet
biztos lehet
benne, hogy
benne,
beszálláskor
hogy beszálláskor
az utastér
az utastér
hőmérséklete
hőmérséklete
megfelelő
megfelelő
és
komfortos
és
komfortos
lesz.
(Csak
lesz.
automata
(Csak
automata
2,5 literes
2,5 literes
Ford Ford
Hybrid
Hybrid
sebességváltós
modelleknél
modelleknél
elérhető.)
elérhető.)
elektromos
elektromos
járműjárműsebességváltós

2,5 literes Atkinson-ciklusú motor
Az S-MAX Hybrid egy 2,5 literes Atkinson-ciklusú* benzinmotor és egy elektromos
motor kombinációjával és regeneratív fékrendszerrel van felszerelve az üzemanyaghatékonyság növelése és az akkumulátor töltése érdekében.

2

2

kezdve a fantasztikus felszereltségi szintig!

4
1

6

12 V-os kiegészítő akkumulátor
A 12 voltos akkumulátor gondoskodik a teljes elektronika, többek között
a biztonsági rendszer, az óra és a számítógép memóriájának
működéséről, amikor a jármű leáll.

2

7

8

Nagyteljesítményű akkumulátor
A S-MAX Hybrid 1,1 kWh lítium-ion akkumulátora a padló alatt
helyezkedik el, így nem foglal helyet a belső térből.

3

eCVT sebességváltó
A fejlett, elektronikus vezérlésű fokozatmentes automata sebességváltó
sima, kifinomult teljesítményt és fokozott üzemanyag-hatékonyságot
biztosít.

7
5

DC/DC
konverter,
konverter,
vízhűtéses**
vízhűtéses**
7 DC/DC
12 voltos
12tápellátást
voltos tápellátást
biztosítbiztosít
a 12 voltos
a 12tartalék
voltos tartalék
akkumulátor
akkumulátor
töltésére
töltésére
és a jármű
és aelektronikus
jármű elektronikus
kiegészítőinek
kiegészítőinek
működtetésére.
működtetésére.

3
8

Inverter
VezérlőVezérlő
Rendszer
Rendszer
8 Inverter
A hibridAhajtás
hibridvezérlőelemeit
hajtás vezérlőelemeit
kezeli, többek
kezeli, többek
között aközött
váltakozó
a váltakozó
áramú elektromos
áramú elektromos
motor motor
nagyteljesítményű
nagyteljesítményű
egyenáramű
egyenáramű
akkumulátorról
akkumulátorról
történőtörténő
hajtásához
hajtásához
szükséges
szükséges
DC-AC és
DC-AC és
AC-DC AC-DC
konvertálást**
konvertálást**
.
.

*Az Atkinson-ciklusú
*Az Atkinson-ciklusú
motor nem motor
nyújt akkora
nem nyújt
teljesítményt,
akkora teljesítményt,
mint egy Otto-ciklusú
mint egy Otto-ciklusú
motor, viszont
motor,
jobbviszont
üzemanyag-hatékonyságot
jobb üzemanyag-hatékonyságot
biztosít. Kifejezetten
biztosít. Kifejezetten
egy
egy
elektromos elektromos
motor melletti
motor
használatra
melletti használatra
fejlesztették.
fejlesztették.
**Az AC és DC
**Az
azAC
áram
és DC
terjedési
az áram
módját
terjedési
jelzi módját
az áramkörben.
jelzi az áramkörben.
AC (váltóáram)
AC (váltóáram)
esetén az áram
esetén
folyamatosan
az áram folyamatosan
váltogatja aváltogatja
terjedési irányát.
a terjedési
DC (egyenáram)
irányát. DC (egyenáram)
esetén az áram
esetén
kizárólag
az áram
egy
kizárólag
iránybanegy
terjed.
irányban terjed.
***Az osztott
***Az
hajtású
osztott
hibrid
hajtású
technológia
hibrid technológia
(benzinüzemű
(benzinüzemű
+ elektromos
+ elektromos
motor)
motor)
bonyolultsága
bonyolultsága
és a mérési és
módszertan
a mérési módszertan
természete természete
miatt a teljesítményszint
miatt a teljesítményszint
(rendszerteljesítmény)
(rendszerteljesítmény)
mindig rendelkezik
mindig rendelkezik
egy adott tűréshatárral,
egy adott tűréshatárral,
és eltérő lehet.
és eltérő lehet.
†
†
A meghatározott
A meghatározott
okostelefon-platformokkal
okostelefon-platformokkal
kompatibiliskompatibilis
FordPass alkalmazás
FordPass alkalmazás
letöltéssel érhető
letöltéssel
el. Üzenetküldési
érhető el. Üzenetküldési
és adatátviteli
és adatátviteli
díjak merülnek
díjak
fel.
merülnek fel.

4 MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK

Fordulókör – padkától-padkáig (m)
Minimum távolság a kerékjárati ívek között (a csomagtérben) (mm) (5 üléses/7
üléses)

11,65*
1044/1145

Csomagtér-kapacitás (liter)‡
7 üléses konfiguráció (teljesen megpakolva) 7 üléssel

285

5 üléses konfiguráció (a csomagtálcáig megpakolva) 5 üléssel

700

5 üléses konfiguráció (teljesen megpakolva) 5 üléssel/7 üléssel

1035/965

2 üléses konfiguráció (teljesen megpakolva) 5 üléssel/7 üléssel

2200/2020

68,0

Dízel

68,1**

Károsanyag-kibocsátási
Károsanyag-kibocsátási
előírás
előírás
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Euro 6d Temp
Üzemanyagtípus
Üzemanyagtípus
Benzin

Benzin

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Dízel

Nyomaték, Nm
Nyomaték, Nm210
kibocsátás (g/km)
146-150
CO2- kibocsátás
CO2- (g/km)
øø

øø

210

370

146-150 156-167

370

370

156-167 166-178

370

400

166-178 166-178

400

400

400

166-178

171-182

171-182

6 sebességes,
6 sebességes,
8 sebességes,
8 sebességes,
8 sebességes,
8 sebességes,
8 sebességes,
8 sebességes,
Sebességváltó
Sebességváltó
eCVT automata
eCVT automata
manuális manuális automata automata automata automata automata automata

Hossz: 4.796 mm

Meghajtás Meghajtás4x2
Üzemanyag-fogyasztás,
Üzemanyag-fogyasztás,
l/100 kml/100 km
øø

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x4

5,9-6,4

6,3-6,8

6,3-6,8

6,3-6,8

6,3-6,8

6,5-6,9

198

196

196

208

208

206

6,4-6,5 5,9-6,4

ø
ø
Teljesítmény
Teljesítmény

Szélesség (tükrök nélkül):
1.916 mm

Töltse le a digitális katalógust, hogy megismerhesse az összes
specifikációt és szolgáltatást.

4x4

øø

6,4-6,5

Szélesség: 2.137 mm

A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelően történt. A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől
függően eltérhetnek. *11,65 m 19"-os keréktárcsákkal, **64,4 a 4x4-es változatokon.

Dízel

Maximális teljesítmény,
Maximális teljesítmény,
LE (kW) LE (kW)
201 (150) 201 (150) 150 (110) 150 (110) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 190 (140) 190 (140)

Max. sebesség
Max.(km/h)
sebesség (km/h)182

182

198

0-100 km/h0-100
(mp) km/h (mp)n/a

n/a

10,6

10,6

10,8

10,8

9,7

9,7

9,9

50-100 km/h*
50-100
(mp)km/h* (mp)n/a

n/a

10,8

10,8

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

#
Saját tömegSaját
(kg)#tömeg (kg)n/a

n/a

1901

1901

1905

1905

1905

1905

1984

Függőleges Függőleges
terhelési határérték
terhelési(kg)
határérték (kg)n/a

n/a

90

90

90

90

90

90

90

Jármű bruttó
Jármű
tömege
bruttó
(kg)tömege (kg)n/a

n/a

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2635

Járműszerelvény
Járműszerelvény
megengedett
megengedett
legnagyobblegnagyobb
n/a
össztömegeössztömege
(kg)
(kg)

n/a

4355

4355

4555

4555

4555

4555

4635

Max. vontatható
Max. vontatható
tömeg (fékezett)
tömeg(12%*)
(fékezett)
(kg)(12%*) (kg)n/a

n/a

1800

1800

2000

2000

2000

2000

2000

Max. vontatható
Max. vontatható
tömeg (fékezett)
tömeg(8%*)
(fékezett)
(kg)(8%*) (kg)n/a

n/a

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Max. vontatható
Max. vontatható
tömeg (fékezetlen)
tömeg (fékezetlen)
(kg)
(kg)n/a

n/a

750

750

750

750

750

750

750

Tömeg és
Tömeg
terhelhetőség
és terhelhetőség

‡

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

5 ajtós 5 ajtós

Üzemanyagtartály űrtartalma (liter)
Benzinüzemű

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

1953
1658/1655

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

Teljes szélesség behajtott tükrökkel
Teljes (terhelés nélküli) magasság (5 üléses/7 üléses)

4796
2137/1916

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

Teljes szélesség tükrökkel/tükrök nélkül

Magasság: 1.655 mm

Teljes szélesség vonóhoroggal/vonóhorog nélkül

2,0 l Ford EcoBlue
(Auto Start‑Stop
indítórendszerrel)

Külső (mm)

2,5 l Ford EcoBoost
hibrid FHEV

2,5 l Ford EcoBoost
hibrid FHEV

ÜZEMANYAG,
ÜZEMANYAG,
TELJESÍTMÉNY
TELJESÍTMÉNY
ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS
ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS

*4. sebességfokozatban.
Ford tesztadatok.
Ford tesztadatok.
A fenti üzemanyagA fenti üzemanyag6,5-6,9 *4. sebességfokozatban.
értékek megállapítása
értékek megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és
és
fogyasztásifogyasztási
és a CO2- kibocsátási
és a CO2- kibocsátási
az (EU) 2017/1151
az (EU)európai
2017/1151
uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebblegfrissebb
kiadásábankiadásában
szereplő szereplő
műszaki követelményeknek
műszaki követelményeknek
és specifikációknak
és specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt. Azok
206
a könnyű haszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása
amelyek típusjóváhagyása
a
a
könnyűgépjárművekre
vonatkozó,vonatkozó,
világszintenvilágszinten
harmonizált
harmonizált
vizsgálati vizsgálati
9,9 könnyűgépjárművekre
eljárás (WLTP)
eljárás
alapján
(WLTP)
történt,
alapján
az új
történt,
európai
azmenetciklusnak
új európai menetciklusnak
(NEDC) és (NEDC)
a
és a
n/a WLTP-nek WLTP-nek
megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási
megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási
és CO2-kibocsátási
és CO2-kibocsátási
információkkal
információkkal
is el lesznekislátva.
el lesznek
A WLTP
látva.
legkésőbb
A WLTP 2020-ig
legkésőbb
teljes
2020-ig teljes
mértékbenmértékben
felváltja azfelváltja
új európai
azmenetciklust
új európai menetciklust
(NEDC). Az(NEDC).
alkalmazott
Az alkalmazott
egységes
lehetővé
tesztekteszik
lehetővé
a különböző
teszik a különböző
gyártók és gépjárműtípusok
gyártók és gépjárműtípusok
1984 egységes tesztek
közötti összehasonlítást.A
közötti összehasonlítást.A
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán
gépjármű üzemanyag-hatékonyságán
kívül a
kívül a
90 vezetési stílus
vezetési
és egyéb,
stílusnem
és egyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
egy jármű egy jármű
üzemanyag-/energiafogyasztási,
üzemanyag-/energiafogyasztási,
CO2- kibocsátási
CO2- kibocsátási
és elektromos
és elektromos
2635 hatótávolságára
hatótávolságára
vonatkozó vonatkozó
adatait. A CO
adatait.
A CO2üvegházhatást
a legfőbb üvegházhatást
okozó
okozó
2 a legfőbb
gáz, amely gáz,
a globális
amelyfelmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. Az adatok
felelős. tájékoztató
Az adatok tájékoztató
4635 jellegűek! Valamennyi
jellegűek! Valamennyi
új személygépkocsi-modell
új személygépkocsi-modell
üzemanyagüzemanyagadatai díjmentesen
adatai díjmentesen
elérhetők bármely
elérhetők bármely
hatékonysági
hatékonysági
és CO2-kibocsátási
és CO2-kibocsátási
2000 márkakereskedésben,
márkakereskedésben,
illetve letölthetők
illetve letölthetők
innen: www.ford.hu.
innen: www.ford.hu.
#
#A vezető
75súlyának
kg-ot, a 75
járműben
kg-ot, amaximális
járműben folyadékszintet
maximális folyadékszintet
és
és
2000 A vezető súlyának
90%-os üzemanyagszintet
90%-os üzemanyagszintet
feltételezvefeltételezve
a legkisebbasaját
legkisebb
tömeget
sajátjelzi.
tömeget
Ez jelzi. Ez
750 a gyártási tűréshatárok
a gyártási tűréshatárok
és a beszerelt
és aopcionális
beszerelt felszereltségek
opcionális felszereltségek
stb.
stb.
függvényében
függvényében
változhat. Aváltozhat.
vontatási
A vontatási
limit azt a limit
maximális
azt a vontatási
maximális vontatási
képességetképességet
jelzi, amellyel
jelzi,a amellyel
jármű a megengedett
a jármű a megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömegével
össztömegével
terhelve tengerszinten,
terhelve tengerszinten,
12%-os emelkedőn
12%-os emelkedőn
még képesmég képes
elindulni. Vontatáskor
elindulni. Vontatáskor
minden modell
minden
teljesítménymodell teljesítményés fogyasztási
és fogyasztási
adatai
adatai
romlanak. A
romlanak.
járműszerelvény
A járműszerelvény
megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömege
össztömege
magában foglalja
magában
a jármű
foglalja
és a vontatmány
jármű és a vontatmány
együttes tömegét.
együttes*Dőlésszög
tömegét. *Dőlésszög
tengerszinten.
tengerszinten.
Ø

Ø

ØØ

ØØ

ST‑Line
Vignale

Vignale

Titanium
Lucid Red

Blue Panther

Magnetic

Moondust Silver

Chrome Blue

Agate Black

Frozen White

Blazer Blue

Egyszínű
Metálfényezés
karosszériafényezések

Titanium
ST‑Line

StílusStílus
és megjelenés
és megjelenés

Szín- és kárpitválaszték

17"-os alumínium
17"-os keréktárcsa
alumínium keréktárcsa
(235/55 R17(235/55
gumiabroncsokkal
R17 gumiabroncsokkal
szerelve)* szerelve)*

–

–

–

17"-os, 10x217"-os,
küllős könnnyűfém
10x2 küllős könnnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(235/55 R17(235/55
gumiabroncsokkal
R17 gumiabroncsokkal
szerelve)* szerelve)*

–

–

–

D

–

–

D

Keréktárcsák
Keréktárcsák

Titanium

18"-os könnyűfém
18"-os könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(235/50 R18(235/50
gumiabroncsokkal
R18 gumiabroncsokkal
szerelve)* szerelve)*

Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Axis Ebony színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Omni Ebony színben
Műszerfal színe: Ebony Alapfelszereltség

18"-os prémium
18"-osEuroflange
prémium könnyűfém
Euroflange könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(235/50 R18(235/50
gumiabroncsokkal
R18 gumiabroncsokkal
szerelve)* szerelve)*
–

Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Salerno bőr Ebony színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Salerno bőr Ebony színben
Műszerfal színe: EbonyFelár ellenében választható

–

–

19"-os könnyűfém
19"-os könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(245/45 R19(245/45
gumiabroncsokkal
R19 gumiabroncsokkal
szerelve)* szerelve)*
–

–

–

19"-os prémium
19"-osEuroflange
prémium könnyűfém
Euroflange könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa
(245/45 R19(245/45
gumiabroncsokkal
R19 gumiabroncsokkal
szerelve)* szerelve)*
–

–

–

–

Gumiabroncs
Gumiabroncs
javító készletjavító készlet

Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Calder Ebony színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Omni Ebony színben*
Műszerfal színe: EbonyFelár ellenében választható

AHT

ST-Line
Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Salerno bőr Miko Suede Ebony színben,
piros varrással
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Salerno bőr Ebony színben, piros varrással
Műszerfal színe: EbonyAlapfelszereltség
Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Salerno bőr Ebony színben
piros varrással
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Salerno bőr Ebony színben, piros varrással
Műszerfal színe: EbonyFelár ellenében választható
Vignale
Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Perforált bőr (Hexagon) Ebony színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Windsor bőr Ebony színben
Műszerfal színe: EbonyAlapfelszereltség

–

–

–

Ülőfelület huzatának anyaga és színe: Perforált bőr (Hexagon) Cashmere színben
Üléspárnahuzat anyaga és színe: Windsor bőr Cashmere színben
Műszerfal színe: EbonyAlapfelszereltség

–

–

–

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
felár nélkül választható

Felár ellenében
Felárválasztható
ellenében választható

felár ellenében választhatól

Opcionális Opcionális
csomag részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható
ellenében választható

–

Színrefújt ajtókilincsek

BMFAD

Aktív ki-/beparkolást
Aktív ki-/beparkolást
segítő automatika
segítő automatika
– Merőleges–parkolást
Merőlegessegítő
parkolást
funkcióval
segítőés
funkcióval
Parkolóhelyről
és Parkolóhelyről
kiállási segítséggel
kiállási segítséggel

BMFAB

Tolatókamera
Tolatókamera
(első és hátsó
(első
parkolóradart
és hátsó parkolóradart
is tartalmaz)
is tartalmaz)

CAAAC

Parkolóradarok
Parkolóradarok
– Első és hátsó
– Első és hátsó

–

Színre fújt első és hátsó lökhárító felső rész, fekete alsó rész
–

Első ködfényszórók – Halogén

–

CLFBX/CLMA1

–

JBKAB

Első ködfényszórók – LED
Fekete ködlámpa keret krómozott gyűrűvel

–

Krómozott felső hűtőrács keret és keresztelemek

–

Egyedi méhsejtes hűtőrács

–

Egyedi Vignale felső és alsó hűtőrács matt alumínium kerettel

–

Adaptív sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
Stop & Go funkcióval
Stop & Go(FHEV
funkcióval
és automata
(FHEV éssebességváltó
automata sebességváltó
esetén) – Beállítható
esetén) – Beállítható
sebességhatárolóval,
sebességhatárolóval,
Ütközésmegelőző
Ütközésmegelőző
rendszer automata
rendszerfékezéssel,
automata gyalogosfékezéssel,ésgyalogoskerékpárosés kerékpárosfelismerő rendszerrel,
felismerő rendszerrel,
Ütközésre figyelmeztető
Ütközésre figyelmeztető
rendszerrel,rendszerrel,
Első és hátsó
Első
parkolóradarral
és hátsó parkolóradarral

G

JB3AB

– Sávelhagyásra
– Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrel rendszerrel
, Éberségfigyelő
, Éberségfigyelő
rendszerrel rendszerrel
, Esőérzékelős
, Esőérzékelős
ablaktörlővel
ablaktörlővel
, automatikusan
, automatikusan
elsötétülő belső
elsötétülő
tükörrel,
belső
Elektrokromatikus
tükörrel, Elektrokromatikus
belső visszapillantó
belső visszapillantó
tükör
tükör
Sávtartó automatika
Sávtartó automatika
1)
1)
kamerás érzékelőkkel,
kamerás érzékelőkkel,
Automatikus
Automatikus
fényszóróvezérléssel
fényszóróvezérléssel
és távolságiés
fényszóróval
távolsági fényszóróval

H

2)

2)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

Elektromos Elektromos
szervokormányzás
szervokormányzás
(EPAS) (EPAS)
B2LAS

–

Külső világítás
Külső világítás
Hazakísérő Hazakísérő
fény
fény

Hátsó szárny spoiler – színre fújt

BPFAJ

Sötétített üvegezés B oszloptól hátrafelé

B2GAE

Színezett üvegek

B2GBB
–

BLYAU
–

–

Intelligens Sebesség
IntelligensAsszisztens
Sebesség Asszisztens
– Sebességtartó
– Sebességtartó
automatikával,
automatikával,
Sávelhagyásra
Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrel,rendszerrel,
Éberségfigyelő
Éberségfigyelő
rendszerrel,rendszerrel,
Beállítható Beállítható
sebességhatárolóval,
sebességhatárolóval,
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszerrel,rendszerrel,
Elektrokromatikus
Elektrokromatikus
belső visszapillantó
belső visszapillantó
tükör kamerás
tükör
érzékelőkkel
kamerás érzékelőkkel

JBKAD

BLHAB

Tetőcsomagtartó sín – krómozott (Panoráma tetővel együtt nem alapfelszereltség)

HNLA

G

–
–

H

Adaptív sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(manuális sebességváltó
(manuális sebességváltó
esetén) – Beállítható
esetén) – Beállítható
sebességhatárolóval,
sebességhatárolóval,
Ütközésmegelőző
Ütközésmegelőző
rendszer automata
rendszerfékezéssel,
automata gyalogosfékezéssel,ésgyalogoskerékpáros-felismerő
és kerékpáros-felismerő
rendszerrel,rendszerrel,
Ütközésre Ütközésre
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrel,rendszerrel,
Első és hátsó
Első
parkolóradarral
és hátsó parkolóradarral

Aktív hűtőrács lamellák (FHEV modellen nem érhető el)

Tetőcsomagtartó sín – fekete (Panoráma tetővel együtt nem alapfelszereltség)

Vignale

Vezetéstámogatás
Vezetéstámogatás
–

–

Krómozott ablakkeretek és övvonal

Sportos, színrefújt első és hátsó lökhárítók

ST‑Line
Vignale

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium

Dizájnelemek
Fekete ablakkeretek és övvonal

Titanium
ST‑Line

Vezetési
Vezetési
élmény
élmény

Stílus és megjelenés

Projektoros Projektoros
halogén fényszórók
halogén manuális
fényszórókfényszórómagasság-állítással,
manuális fényszórómagasság-állítással,
LED nappaliLED
menetfénnnyel,
nappali menetfénnnyel,
első ködfényszórókkal
első ködfényszórókkal
kanyarfény kanyarfény
funkcióval funkcióval

–

–

Adaptív, intelligens
Adaptív,LED
intelligens
fényszórórendszer
LED fényszórórendszer
LED automatikus
LED automatikus
menetfénnyel,
menetfénnyel,
automatikusautomatikus
fényszórómagasság-állítással,
fényszórómagasság-állítással,
vakításmentes,
vakításmentes,
automata távolsági
automata
fényszóró,
távolságielektrokromatikus
fényszóró, elektrokromatikus
belső visszapillantó
belső visszapillantó
tükör
tükör
kamerás érzékelőkkel,
kamerás érzékelőkkel,
Sávtartó automatikával,
Sávtartó automatikával,
KanyarodástKanyarodást
segítő fény segítő fény
Látási viszonyoknak
Látási viszonyoknak
megfelelő automatikus
megfelelő automatikus
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
esőérzékelősesőérzékelős
ablaktörlőkkel,
ablaktörlőkkel,
automata távolsági
automata
fényszóróvezérléssel
távolsági fényszóróvezérléssel
Hátsó világítás
Hátsó
LED-technológiával
világítás LED-technológiával

BLYA6
A7FAC

Elektromos működtetésű csomagtérajtó
–

Világos tetőkárpit
B-oszlop – kárpitozott (bőr, bőr/szövet, vagy perforált bőr kárpitozás esetén)

A1HAC
–

Krómozott első küszöbborítás
Krómozott első küszöbborítás ST-Line logóval

–

Alumínium pedálok

–

A1PBC
–

A1PBZ
GCEAE

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Felár ellenében
Felárválasztható
ellenében választható
Opcionális Opcionális
csomag részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható
ellenében választható
1)

2)
Biztonsági1)funkció,
Biztonsági
Vezetéstámogató
funkció, 2)Vezetéstámogató
funkció. funkció.

Vignale

ST‑Line
Vignale

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium

Technológia

Titanium
ST‑Line

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem

Teljesítmény és hatékonyság

Belső világítás
Belső világítás
DECAU

Auto Start-Stop indítórendszer

LED-es utastérvilágítás
LED-es utastérvilágítás
elöl-hátul, olvasólámpákkal
elöl-hátul, olvasólámpákkal
elöl-hátul elöl-hátul

NO

Hangulatvilágítás
Hangulatvilágítás
(első belső ajtókilincsek,
(első belső ajtókilincsek,
középkonzoli
középkonzoli
fő tároló, médiaközpont,
fő tároló, médiaközpont,
konzolalagút,
konzolalagút,
ill. első és hátsó
ill. első
lábtér)
és hátsó lábtér)

J

Ülések Ülések
ManuálisanManuálisan
4 irányban állítható
4 irányban
első
állítható
ülések,első
2 irányban
ülések,manuálisan
2 irányban manuálisan
állítható deréktámasz
állítható deréktámasz
az első üléseken,
az elsőSport
üléseken,
ülésekSport
elöl, ülések
fűthetőelöl,
elsőfűthető
ülések,első
Axisülések,
szövetkárpit
Axis szövetkárpit

Vignale

ST‑Line

Titanium

Komfort és kényelem

Belső kényelem
Napellenzők megvilágított tükörrel

–

Tetőkonzol – rövid, napszemüvegtartóval és gyermekfigyelő tükörrel

B5VAC

Napfényvédők – Hátsó ajtókon, kézi

BBVAB

–
–

Elektromosan
Elektromosan
10 irányban10
állítható
irányban
első
állítható
ülések,első
2 irányban
ülések,manuálisan
2 irányban manuálisan
állítható deréktámasz,
állítható deréktámasz,
prémium Sport
prémium
első ülések,
Sport első
fűthető
ülések,
elsőfűthető
ülések,első
fekete
ülések,
bőr/szövet
fekete kárpit
bőr/szövet
piros kárpit
varrással
piros varrással
–

–

–

Elektromosan
Elektromosan
10 irányban10
állítható
irányban
első
állítható
ülések,első
elektromosan
ülések, elektromosan
állítható deréktámasz
állítható deréktámasz
az első üléseken,
az elsőSport
üléseken,
Plus első
Sport
ülések,
Plus első
fűthető
ülések,
elsőfűthető
ülések,első
Windsor
ülések,
prémium
Windsorbőrkárpit
prémium bőrkárpit
–

–

–

Prémium üléscsomag
Prémium üléscsomag
– klimatizált– első
klimatizált
ülések masszázs
első ülésekfunkcióval,
masszázs elektromosan
funkcióval, elektromosan
10 irányban10
állítható
irányban
első
állítható
ülések első ülések
–

–

–

ERGO vezetőERGO
és utasülés
vezető- és
– 18
utasülés
irányban
– 18
állítható,
irányban
8 irányban
állítható, manuálisan
8 irányban manuálisan
állítható ülés,
állítható
4 irányban
ülés, elektromosan
4 irányban elektromosan
állítható deréktámasz,
állítható deréktámasz,
4 irányban manuálisan
4 irányban manuálisan
állítható fejtámla
állítható
(lehajtható
fejtámla (lehajtható
tálcával nem
tálcával nem
elérhető) elérhető)

–

–

Salerno bőrSalerno
kárpitozás,
bőr 10
kárpitozás,
irányban10
elektromosan
irányban elektromosan
állítható első
állítható
ülések,első
memóriás
ülések,vezetőülés,
memóriás vezetőülés,
sportos ülések,
sportos
2 irányban
ülések,manulisan
2 irányban állítható
manulisan
deréktámasz
állítható deréktámasz

–

–

–

Salerno bőrSalerno
kárpitozás
bőrpiros
kárpitozás
varrással,
piros10varrással,
irányban10
elektromosan
irányban elektromosan
állítható első
állítható
ülések,első
memóriás
ülések,vezetőülés,
memóriás vezetőülés,
prémium Sport
prémium
ülések,
Sport
2 irányban
ülések,manulisan
2 irányban állítható
manulisan
deréktámasz
állítható deréktámasz
–

–

–

–

–

–

Hátsó ülések
Hátsó
– 3 db
ülések
különálló,
– 3 dbállítható,
különálló,
síkba
állítható,
hajtható,
síkbakivehető
hajtható,
2. sori
kivehető
ülés 2. sori ülés

Térképzseb és lehajtható tálcák az első ülések háttámláján

–

Easy Fold™Easy
hátsóFold™
ülések,
hátsó
elektromos
ülések, elektromos
ülésdöntés ülésdöntés
távirányítással
távirányítással
–

–

–

–

Harmadik sori
Harmadik
ülés csomag
sori ülés
3 –csomag
2 külön álló,
3 – 2nyomógombbal
külön álló, nyomógombbal
automatikusan
automatikusan
le-, manuálisan
le-, manuálisan
felhajtható felhajtható
ülés (Easy Fold™),
ülés (Easy
tárolórekesz
Fold™), tárolórekesz
a csomagtéra padlójában,
csomagtér padlójában,
1. 2. és 3. sori1. biztonsági
2. és 3. soriöv
biztonsági
figyelmeztetés,
öv figyelmeztetés,
2. és 3.
2. és 3.
sori olvasólámpák,
sori olvasólámpák,
2. és 3. sori függönylégzsákok
2. és 3. sori függönylégzsákok

Audiokészülékek és kommunikációs rendszerek
ICE csomag 53 – AM/FM rádió, DAB, TMC (közlekedési hírcsatorna), 8"-os színes érintőképernyős kijelző, 8 hangszóró, 2 USB port, Navigációs rendszer Hangvezérléssel, SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer
vészhelyzeti asszisztenssel

–

ICE csomag 59 – Sony prémium navigációs rendszer, AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB, TCM (közlekedési hírcsatorna), 8"-os színes érintőképernyős kijelző, Navigációs rendszer Hangvezérléssel, 12 prémium
Sony hangszóró, akusztikus, zajvédő üvegezés az első ajtókban, 2 USB port, SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer vészhelyzeti asszisztenssel

ICFBU
ICFCA

Klímaberendezés
Kétzónás automata klímaberendezés (DEATC)

AC--G

Háromzónás automata klímaberendezés (FHEV modellen nem elérhető) (3. üléssor szükséges hozzá, csomagtér-elválasztó hálóval nem elérhető)

AC--Q

2. sori levegőszabályozás
Programozható, üzemanyagtüzelésű állófűtés fűthető szélvédővel (FHEV-en nem elérhető)

–

GZAAJ

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Felár ellenében
Felárválasztható
ellenében választható
Opcionális Opcionális
csomag részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható
ellenében választható

®-on
*A Ford Vészhelyzeti
*A Ford Vészhelyzeti
AsszisztensAsszisztens
a SYNC rendszer
a SYNC
egy
rendszer
innovatív
egyszolgáltatása,
innovatív szolgáltatása,
amely egy Bluetooth
amely egy®Bluetooth
-on keresztül
párosított
keresztülés
párosított
csatlakoztatott
és csatlakoztatott
mobiltelefont
mobiltelefont
használ arra,
használ
hogy aarra,
jármű
hogy
utasai
a jármű
közvetlenül
utasai közvetlenül
hívhassák ahívhassák
helyi
a helyi
kommunikációs
kommunikációs
központot, központot,
ha olyan ütközés
ha olyan
történt,
ütközés
amelyben
történt, valamelyik
amelyben valamelyik
légzsák kioldott,
légzsák
vagy
kioldott,
az üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. lekapcsolt.
Ez a szolgáltatás
Ez a szolgáltatás
több mint 40
több
európai
mint 40
országban
európai országban
és régióbanésállrégióban
rendelkezésre.
áll rendelkezésre.

Vignale

Biztonság
Biztonság
BSHCF

Napfény- ésNapfényhővisszaverő
és hővisszaverő
szélvédő infravörös
szélvédővédelemmel
infravörös védelemmel
(Panorámatető
(Panorámatető
rendelése esetén)
rendelése esetén)

–

CFKAB

Blokkolásgátló
Blokkolásgátló
fékrendszerfékrendszer
(ABS) Elektronikus
(ABS) Elektronikus
fékerőelosztással
fékerőelosztással
(EBD)1)
(EBD)1)

–

CAEAB

Kanyarstabilizátor
Kanyarstabilizátor

Külső visszapillantó tükrök – Elektromosan állítható, fűthető és elektromosan behajtható, a karosszériafényezéssel megegyező színű tükörházzal, integrált kilépő világítással és hazakísérőfénnyel
Panorámatető – Fix, infravörös hővédő üvegből, manuális napfényrolókkal a hátsó ajtókon, napfény- és hővisszaverő szélvédővel
Fényszórómosó fúvókák

ST‑Line
Vignale

Titanium

Vignale

ST‑Line

Titanium

Műszerek és kezelőszervek

Titanium
ST‑Line

Biztonság
Biztonság
és védelem
és védelem

Komfort és kényelem

B

ElektronikusElektronikus
kézifék
kézifék
–

Sebességváltógomb – bőrborítású

CAEAP

Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló

GTAAE

1)
1)
Aktív borulásvédelem
Aktív borulásvédelem

GTADH

u1)
Légzsákok –Légzsákok
vezető- és–utasoldali
vezető- éselső
utasoldali
elsőu1)

CPG

Fűthető kormánykerék

1)
1)
Légzsákok –Légzsákok
Első oldallégzsákok
– Első oldallégzsákok

CPM

4,2"-os duplikált színes konfigurálható LCD kijelző grafikus megjelenítéssel (FHEV modelleknél)

Légzsákok –Légzsákok
Vezetőoldali
– Vezetőoldali
térdlégzsák1)térdlégzsák1)

C

10,1"-os színes konfigurálható LCD kijelző (TDCi motor esetén)

Légzsákok –Légzsákok
Függönylégzsák
– Függönylégzsák
az utastér teljes
az utastér
hosszában
teljes1)hosszában1)

CP1A

Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer elektromos kormányzárral

1)
1)
Utasoldali légzsák
Utasoldali
deaktiválás
légzsák deaktiválás

C

ISOFIX előkészítés
ISOFIX mindhárom
előkészítés mindhárom
2. sori ülésen2.1)sori ülésen1)

C

Sebességváltógomb – Bőrborítású, piros varrással

Kormánykerék – Perforált bőrborítású kormánykerék piros varrással

–

–
–

Kormánykerék – bőrborítású
–

–

Elektromos működtetésű első és hátsó ablakemelők kényelmi funkcióval

B2CAF/B2DAG

Biztonság
Biztonság

GRAAF

Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop, kormányzár
Technológia

Biztonsági gyerekzár
Biztonságia gyerekzár
hátsó ajtókon
a hátsó
– elektronikus
ajtókon – elektronikus

Fűthető első szélvédő és fűthető ablakmosó fúvókák

B3MAB

Távirányítású
Távirányítású
elektromos elektromos
központi zárközponti zár

A64AB

Piros féknyergek
Piros (FHEV
féknyergek
modellen
(FHEVnem
modellen
elérhető)
nem elérhető)
–

Fékek

Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel, esőérzékelős automata ablaktörlőkkel
My Key

Fékek
–

–

–

Opcionális csomagok
Business csomag 1 – ICE csomag 53, Aktív ki-/beparkolást segítő automatika első és hátsó parkolóradarral, tolatókamera, Ütközésmegelőző rendszer, napfény- és hővisszaverő szélvédő, LED nappali menetfény

–

Business csomag 2 – ICE csomag 59, Aktív ki-/beparkolást segítő automatika első és hátsó parkolóradarral, osztott képes frontkamera tolatókamerával, Adaptív sebességtartó automatika, Adaptív, intelligens
LED fényszórórendszer, Kulcs nélküli ajtónyitó és indítórendszer, Elektromos kormányzár, Elektromos csomagtérajtó-nyitásérzékelő a lökhárító alatt, Holttérfigyelő rendszer

AGDAB

Téli csomag – Fűthető első ülések, fűthető első szélvédő és fűthető kormánykerék

AGEAB

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható

2)Vezetéstámogató
uSoha
Biztonsági1)funkció,
Biztonsági
funkció, 2)Vezetéstámogató
funkció. uSoha
funkció.
nem
szabad
nem
menetiránnyal
szabad menetiránnyal
szembe néző
szembe
gyermekülést
néző gyermekülést
helyezni azhelyezni
első utasülésre,
az első utasülésre,
ha a Ford jármű
ha a Ford
működőképes
jármű működőképes
első utasoldali
első utasoldali
légzsákkallégzsákkal
van felszerelve.
van felszerelve.
A
A
® funkción
legbiztonságosabb
legbiztonságosabb
hely a gyermekek
hely a gyermekek
számára aszámára
hátsó ülés
a hátsó
megfelelő
ülés megfelelő
rögzítés mellett.
rögzítés*Amellett.
SYNC innovatív
*A SYNCrésze
innovatív
a Fordrésze
Vészhelyzeti
a Ford Vészhelyzeti
asszisztens,asszisztens,
amely Bluetooth
amely®Bluetooth
funkción keresztül
párosított
keresztülés
párosított
autóhozés
csatlakoztatott
autóhoz csatlakoztatott
mobiltelefont
mobiltelefont
használ arra,
használ
hogy aarra,
jármű
hogy
utasai
a jármű
közvetlenül
utasai közvetlenül
a helyi Kommunikációs
a helyi Kommunikációs
központot hívhassák,
központot ha
hívhassák,
olyan baleset
ha olyan
történt,
baleset
amelyben
történt, egy
amelyben
légzsákegy
kioldott
légzsák
vagy
kioldott
az üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. lekapcsolt.
Ez a szolgáltatás
Ez a szolgáltatás
több mint 40
több mint 40
európai országban
európai országban
és régióbanésállrégióban
rendelkezésre.
áll rendelkezésre.
1)

*A Ford Vészhelyzeti Asszisztens a SYNC rendszer egy innovatív szolgáltatása, amely egy Bluetooth®-on keresztül párosított és csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű utasai közvetlenül hívhassák a helyi
kommunikációs központot, ha olyan ütközés történt, amelyben valamelyik légzsák kioldott, vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre.

Minden S‑MAX
Modell

Vignale

ST‑Line

Titanium

Szőnyeg és kárpit
BBHAU/BBIAV

Prémium első és hátsó szőnyegek
Külső funkcionális kiegészítők

2+3 év/150 2+3
000év/150
km-es 000
Fordkm-es
Extra Garancia*
Ford Extra Garancia*
CMAAC

Hátsó lökhárítót fedő karcvédő réteg – a karosszéria színével megegyező
Vonóhorog – levehető, csatlakoztatáshoz szükséges készlettel, pótkocsi lengésszabályozással

–

+3+3 év/150+3+3
000év/150
km Opcionális
000 kmFord
Opcionális
Hajtáslánc
Ford Garancia
Hajtáslánc Garancia

Raktér

2 év km korlátozás
2 év kmnélküli
korlátozás
Fényezési
nélküligarancia
Fényezési garancia

Csomagtérroló

Csomagrögzítő fülek a csomagtérben
Csomagtér elválasztó háló – 2. sori ülések mögött (háromzónás automata klímaberendezéssel nem érhető el, 3. sori üléscsomaggal nem érhető el)

Modellváltozattól
Modellváltozattól
függően 1 vagy
függően
2 év, vagy
1 vagya 2következő
év, vagy aelőírt
következő
szervizidőpontig
előírt szervizidőpontig
érvényes Ford
érvényes
Assistance
Ford Országúti
AssistanceSegélyszolgálat
Országúti Segélyszolgálat
(Európában)**
(Európában)**
2+3 év/2502+3
000év/250
km Opcionális
000 kmFord
Opcionális
Extra Garancia*
Ford Extra Garancia*

Vonóhorog – elektronikusan visszahúzható vontatmány kilengés szabályozóval (FHEV modellen nem érhető el)

Kutyarács – 1. sori ülések mögött

Minden S‑MAX
Modell

Ford Ford
Garancia
Garancia

Praktikus kellékek

BHLAJ, FCSD

12 év km korlátozás
12 év kmnélküli
korlátozás
Átrozsdásodás
nélküli Átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia

BDEAD
BD9AB, FCSD

Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
Opcionális,Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható
ellenében választható

*Bármely Ford
*Bármely
Extra Garancia
Ford Extramegkötésére
Garancia megkötésére
az első kötelező
az első
szerviz
kötelező
előtt,
szerviz
de legkésőbb
előtt, de egy
legkésőbb
éven belül
egy van
évenlehetőség
belül van(az
lehetőség
első forgalomba
(az első forgalomba
helyezéstőlhelyezéstől
számítva). számítva).
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek. jellegűek.
**Meghosszabbítható
**Meghosszabbítható
a modellhez
a modellhez
tartozó kötelezően
tartozó kötelezően
előírt karbantartások
előírt karbantartások
alkalmával.alkalmával.

5
Vásárlás

A különböző finanszírozási lehetőségeknek
köszönhetően egyszerűen lehet egy teljesen
új Ford tulajdonosa.

Fenntartás
Fenntartás

Szabja testre a járművét
Weboldalunkon összeállíthatja és személyre

Márkakereskedő keresése és
tesztvezetés igénylése

szabhatja Fordját. Ehhez egyszerűen csak
látogasson el a Ford weboldalára, válassza ki

A Ford weboldalán hely vagy a kereskedő neve
alapján kereshet Ford márkakereskedést, illetve

kedvenc modelljét, majd a hajtást, a színt és a
választható felszereltségeket. Itt megtekintheti a

tesztvezetést igényelhet. Ehhez egyszerűen csak
töltse ki az adatokat, és a kiválasztott

javasolt árat is, és ha szeretné, elküldheti az Ön
által összeállított konfigurációt egy Ford
márkakereskedőnek.

márkakereskedő kapcsolatba fog lépni Önnel a
megfelelő időpont egyeztetése érdekében.

www.ford.hu

www.ford.hu

Finanszírozás
Finanszírozás

Ford Ford
Biztosítás
Biztosítás

FordPass
FordPass
alkalmazás
alkalmazás

Ha autójának
Ha autójának
finanszírozására
finanszírozására
kerül a sor,
kerül a sor,

A kifejezetten
A kifejezetten
Ford tulajdonosoknak
Ford tulajdonosoknak
szóló Ford
szóló FordA FordPass
A FordPass
alkalmazással
alkalmazással
rengeteg
rengeteg
hasznoshasznos
†
†
értéket,
értéket,
egyszerűséget
egyszerűséget
és olyanés olyan
méretünknek
méretünknek
és szakértelmünknek
és szakértelmünknek
köszönhetően
köszönhetően
Biztosítás
Biztosítás
funkciótfunkciót
érhet el,érhet
amelyek
el, amelyek
megkönnyítik
megkönnyítik
az
az
előnyökelőnyök
sorát nyújtja,
sorát nyújtja,
amelyek
amelyek
igazán fontosak
igazán fontosakutazástutazást
számosszámos
különféle
különféle
finanszírozási
finanszírozási
megoldást
megoldást
és biztosítják
és biztosítják
a járműamegfelelő
jármű megfelelő
állapotát.
állapotát.
tudunk tudunk
Önnek nyújtani.
Önnek nyújtani.
A Ford Credit
A Fordegy
Credit
sor egy sor Önnek. Önnek.
Az okostelefonjáról
Az okostelefonjáról
követheti
követheti
az
az
finanszírozási
finanszírozási
terméket
terméket
nyújt autójához,
nyújt autójához,
üzemanyagszintet,
üzemanyagszintet,
a
megtett
a
megtett
kilométerek
kilométerek
számátszámát
■ A Ford
■ által
A Ford
képzett
által képzett
szerelőkszerelők
segítségével
segítségével
a
a
függetlenül
függetlenül
attól, hogy
attól,
Ön
hogy
magán
Ön magán
vagy vállalati
vagy vállalati
és
a
keréknyomást;
és
a
keréknyomást;
távolról
távolról
bezárhatja
bezárhatja
és
és
Ford Baleseti
Ford Baleseti
javítási javítási
központjaiban
központjaiban
elvégzett
elvégzett
ügyfél. A
ügyfél.
Ford Bérlet
A FordaBérlet
tartósbérleti
a tartósbérleti
és
és
kinyithatja
kinyithatja
az
autót,
az
valamint
autót,
valamint
fűtheti/hűtheti
fűtheti/hűtheti
a
a
javítások
javítások
lízingszerződésekre
lízingszerződésekre
specializálódott
specializálódott
és számos
és számos
járművet;
járművet;
térképen
térképen
megkeresheti
megkeresheti
a
leparkolt
a
leparkolt
■ Eredeti
■ Eredeti
Ford alkatrészek
Ford alkatrészek
5 év garanciával
5 év garanciával
alternatív
alternatív
finanszírozási
finanszírozási
tervet kínál,
tervet
melyek
kínál, melyek
autót; közvetlenül
autót; közvetlenül
a telefonján
a telefonján
fogadhatja
fogadhatja
a járműa jármű
■ Cseregépkocsi
■ Cseregépkocsi
a javítása idejére
javítás idejére
vállalkozásának
vállalkozásának
igényeire
igényeire
szabhatók.
szabhatók.
Csak Csak
állapotával
állapotával
kapcsolatos
kapcsolatos
figyelmeztetéseket,
figyelmeztetéseket,
sok
sok
■ Ford Biztosítás-szakértők
■ Ford Biztosítás-szakértők
az egyesült
az egyesült
vállalativállalati
felhasználók
felhasználók
részére.részére.
egyéb
mellett.
egyéb
mellett.
királyságbeli
királyságbeli
ügyfélszolgálatokon
ügyfélszolgálatokon
A finanszírozási
A finanszírozási
termékeinkkel
termékeinkkel
kapcsolatos
kapcsolatos
■ 24 órás
■ 24
baleseti
órás baleseti
segélyszolgálat
segélyszolgálat
www.ford.hu/tulajdonosoknak/
www.ford.hu/tulajdonosoknak/
információkért
információkért
látogasson
látogasson
el a www.FordCredit.
el a www.FordCredit.
■ Akár 90
■ Akár
napos
90európai
napos európai
lefedettség
lefedettség
tulajdonosoknak/fordpass
tulajdonosoknak/fordpass
hu oldalra.
hu oldalra.
■ Baleset
■ Baleset
esetén csere
eseténgyermekülések
csere gyermekülések

Kapcsolat
Kapcsolat
A Ford hivatalos
A Ford hivatalos
magyarországi
magyarországi
finanszírozó
finanszírozó
*Ford Credit:
*Ford
A finanszírozás
Credit: A finanszírozás
elbírálás alapján
elbírálás
történik.
alapján
Garanciák
történik.alkalmazására
Garanciák alkalmazására
lehet
Freepost
szükség.
Ford
Freepost
Credit. Ford
A Ford
Credit.
Credit
A az
Ford
FCE
Credit
Bankaz
plc.
FCE Bank plc.
partnere
partnere
: Merkantil
: Merkantil
Bank Zrt.
Bank
Tel:Zrt.
(1) 429-7777
Tel: (1) 429-7777 lehet szükség.
E-mail :E-mail
ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
: ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu.
merkantil.hu.
A Ford Bérlet
A Fordpartnere
Bérlet partnere
az ALD az ALD

vállalkozásának
vállalkozásának
neve, amelyneve,
rendelkezik
amely rendelkezik
a PRA (Prudential
a PRA (Prudential
Regulation Regulation
Authority) jóváhagyásával,
Authority) jóváhagyásával,
és 204469 cégjegyzékszámmal
és 204469 cégjegyzékszámmal
az angol FCA
az angol FCA
(Financial Conduct
(Financial
Authority)
Conductés
Authority)
PRA (Prudential
és PRA (Prudential
Regulation Authority)
Regulation Authority)
szabályozása
szabályozása
alá tartozik. alá tartozik.
**Ford Bérlet:
**Ford
A Ford
Bérlet:
Bérlet
A szolgáltatást
Ford Bérlet szolgáltatást
az ALD Automotive
az ALD Automotive
Ltd. biztosítja
Ltd.
Ford
biztosítja Ford
†A szerződési
†Afeltételek
Lease vállalkozásnév
Lease vállalkozásnév
alatt – címe:alatt
Oakwood
– címe:Drive,
Oakwood
Emersons
Drive,Green,
Emersons
Bristol,
Green, Bristol,
szerződési
érvényesek.
feltételek érvényesek.
A Ford Biztosítást
A Fordaz
Biztosítást
Europa Group
az Europa
Limited
Group Limited
BS16 7LB (Egyesült
BS16 7LB
Királyság).
(EgyesültAz
Királyság).
ALD Automotive
Az ALD Automotive
Angliában aAngliában
987418 a 987418
értékesíti ésértékesíti
felügyeli, és
amely
felügyeli,
vállalat
amely
engedélyének
vállalat engedélyének
kiadását és kiadását
szabályozását
és szabályozását
az
az
regisztrációsregisztrációs
szám alatt van
szám
bejegyezve.
alatt van bejegyezve.
Az ALD Automotive
Az ALD Automotive
vállalat
vállalat
FCA (Financial
FCAConduct
(Financial
Authority)
Conductvégzi.
Authority)
Regisztrációs
végzi. Regisztrációs
szám: 309794.
szám: 309794.
engedélyének
engedélyének
kiadását és kiadását
szabályozását
és szabályozását
az FCA (Financial
az FCAConduct
(Financial
Authority)
Conduct Authority)
Angliában bejegyzett
Angliábancég,
bejegyzett
cégjegyzékszáma:
cég, cégjegyzékszáma:
3279177. Bejegyzett
3279177.székhely:
Bejegyzett székhely:
végzi.
végzi.
Europa House,
Europa
Midland
House,
Way,
Midland
Thornbury,
Way,Bristol,
Thornbury,
BS35
Bristol,
2JX (Egyesült
BS35 2JX
Királyság).
(Egyesült Királyság).

Automotive
Automotive
Magyarország
Magyarország
Kft. Tel:Kft.
(1) 802-0249
Tel: (1) 802-0249
E-mail :E-mail
Fordberlet@aldautomotive.com
: Fordberlet@aldautomotive.com

BŐVEBB
BŐVEBB
INFORMÁCIÓT
INFORMÁCIÓT
A FORD
A FORD
CSALÁDRÓL
CSALÁDRÓL
ITT
ITT
TALÁL:
TALÁL:
WWW.FORD.HU
WWW.FORD.HU

5 Védelem

Ford Blue Service

Ford Protect Extra Garancia

Ford Szervizcsomagok

A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget

Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket, válassza a kiterjesztett extra garancia

Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford

gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit!

Szervizcsomagja* tartalmaz mindent, ami Fordja
használatához és élettartama

élettartama során.

■

■

Védelem a külföldi utak során
Ford gépjárműve élettartama

■

meghosszabbodik
Emeli gépjárműve értékét eladásnál

■
■
■
■
■

Ingyenes országúti segítségnyújtás Európában
Ford Vonal
Átlátható és egységes árazás
Garantált csereautó szolgáltatás

www.ford.hu/tulajdonosoknak

Fedezet a nem várt javítási költségekre

www.ford.hu/erdeklodoknek

meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.
Milyen szervizcsomagok közül választhat?
■
■
■
■

5 év / 3 szerviz
5 év / 4 szerviz
5 év / 5 szerviz
5 év / 7 szerviz

www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-eskarbantartas

www.ford.hu

*A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig,
illetve az adott karbantartások számáig.
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nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse Önt
autójából a legtöbbet kihozni - a teljes
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akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
Blue Srevice-t azért hoztuk létre, hogy Fordját
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