JEDNODUCHÝ ZPŮSOB,
JAK SE STÁT ŘIDIČEM
NOVÉHO FORDU GALAXY
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OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

SPECIFIKACE

KOUPĚ

Otevřete si interaktivní brožuru online
Galaxy Titanium v barvě laku modrá Panther s 19" koly z lehkých slitin v
provedení Luster Nickel (výbava na přání).

1

OBJEVTE

CESTUJTE PRVNÍ TŘÍDOU
ŘÍZENÍ JAKO FANTASTICKÝ ZÁŽITEK
S pokročilými technologiemi a prémiovým designem
v sobě Ford Galaxy kombinuje prvotřídní jízdní zážitek,
velkolepý prostor, komfort a inovace. Stručně řečeno,
budete se do něj rádi vracet.

Galaxy Titanium s 19" koly z lehkých slitin (výbava na přání) v barvě
laku modrá Panther (výbava na přání).

1 OBJEVTE
GALAXY HYBRID (HEV)
VÝKON BEZ KOMPROMISŮ
Nový Galaxy Hybrid s výkonným motorem 2.5 Duratec Hybrid (HEV)
zvyšuje účinnost paliva a udržuje nízké emise CO2 bezproblémovým
přepínáním mezi elektromotorem a benzínovým motorem. Aby byl
celý systém ještě efektivnější, regenerativní brzdění zachycuje až 90
% energie, která by při běžném brzdění nebyla využita, a používá ji k
dobíjení vysokonapěťového akumulátoru.
Galaxy Hybrid je vybaven elektronicky řízenou automatickou
převodovku eCVT pro plynulou jízdu a citlivou odezvu. A také
inovativním přístrojovým panelem, který poskytuje okamžitou
zpětnou vazbu o tom, jak váš styl jízdy ovlivňuje účinnost převodovky.
■

■

Technologie hybridních elektrických vozidel kombinuje výhody
výkonu jak elektrického, tak i benzínového pohonu
Regenerativní brzdění zachycuje energii obvykle ztracenou při
brzdění a využívá ji k dobíjení vysokonapěťového akumulátoru

Galaxy Titanium (HEV).

1 OBJEVTE
LUXUSNÍ ZÁŽITEK
V PROSTORU A POHODLÍ
Navržen s ohledem na potřeby každého cestujícího – Galaxy je
prostorný, rafinovaný vůz s pokročilými technologiemi, který nabízí
luxusní cestování až pro sedm osob.

Galaxy Titanium v barvě karoserie modrá Panther (výbava na přání), se sedadly z
kůže Salerno / vinyl Sensico v barvě Ebony (výbava na přání).

1 OBJEVTE
PANORAMATICKÁ STŘECHA
CHCETE SI POŘÁDNĚ UŽÍT OKOLNÍ SCENÉRII?
Užívejte si krásy okolní krajiny z pohodlí vozu Ford Galaxy. Díky
elektricky ovládané posuvné panoramatické střeše v celé délce, která
při otevření zajistí přísun velkého množství čerstvého vzduchu, je
interiér vozu jasný a vzdušný. Ochranná reflexní vrstva a elektricky
ovládaná sluneční clona v případě potřeby zajišťují stín a soukromí.
Pocit komfortu, který nabízí panoramatická střecha vozu Ford Galaxy,
je ještě umocněn reflexním čelním sklem a slunečními clonami
zadních oken, které jsou součástí.

Galaxy s čalouněním sedadel kůže Salerno / vinyl Sensico® v černé Ebony (výbava
na přání).

1OBJEVTE
ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI A MĚJTE VŠE POD KONTROLOU
FORD SYNC 3

APLIKACE FORDPASS

Ford SYNC 3 se bez problémů propojí s vaším chytrým telefonem, abyste
mohli v klidu komunikovat a využívat navigaci. Aplikaci kompatibilní se
systémem SYNC můžete ovládat pomocí rozhraní AppLink, zatímco se
službami Apple CarPlay a Android Auto budete vše ovládat na 8" dotykové
obrazovce jako kdybyste používali váš telefon.

Aplikace FordPass vám umožní využívat ještě více funkcí přes váš telefon, jako
například k vyhledávání dobíjecích/čerpacích stanic, vyhřívání interiéru dálkově,
vyhledávání místa k parkování, kavárny, a to vše odeslat do navigačního
systému SYNC 3 – stačí se připojit přes AppLink. U modelů PHEV můžete také
dostávat informace o stavu nabití akumulátoru.

FORDPASS CONNECT*
Modem FordPass Connect zajišťuje ve voze Wi-Fi hotspot** až pro deset
zařízení. Služba Live Traffic‡ zasílá pravidelné informace o dopravním provozu
přímo do vašeho navigačního systému SYNC, zatímco služba Informace o
nebezpečí v okolí (LHI)‡ vás informuje o blížící se nebezpečné situaci ještě
dříve, než na dané místo dojedete. V případě nehody systém eCall (tlačítko
SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání) automaticky vytočí linku
tísňového volání a upřesní záchranným složkám důležitá data, jako jsou
například souřadnice vozu nebo čas nehody v příslušném jazyce ve všech
zemích EU.

Upozornění: S jednotkou SYNC 3 lze úplně propojit telefony iPhone 5 či novější nebo telefony se systémem Android 5.0 (Lollipop) a novějším. Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky. Nejnovější informace o
dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Aktualizace map je zdarma po určitý čas od koupě vozidla.
*Palubní modem FordPass Connect bude připojen v době dodání vozidla. Můžete se rozhodnout, zda si přihlásíte/odhlásíte sdílení určitých dat.
**Funkce ovládání na dálku budou zdarma po dobu 10 let od prodeje nového vozu. Služba Wi-Fi hotspot je nabízena v bezplatné zkušební verzi, která započne v den aktivace a vyprší po uplynutí 1 měsíce nebo po vyčerpání objemu 1 GB dat – podle toho, co
nastane dříve. Pro další využívání služby je nutné mít nastaveno předplatné od společnosti Vodafone, podrobnosti o datových balíčcích naleznete přímo na jejich stránkách.
‡
Funkce Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí (LHI) jsou k dispozici zdarma na 1 rok od registrace nového vozu Ford vybaveného systémem SYNC 3 s navigací; poté se účtuje licenční poplatek. Více informací naleznete na ford.cz.

1

OBJEVTE

1

MYSLÍME DOPŘEDU
Funkce a technologie vozu Ford jsou navrženy tak, aby pro vás byla
každá cesta snazší.
1.

Adaptivní LED světlomety detekují odlišné jízdní podmínky a zvolí
odpovídající nasvícení. Dynamická světla pro jízdu v zatáčkách
osvětlují zatáčku, do které vjíždíte, a umožňují vám vidět dál a dříve.
Světla pro denní svícení mají integrované tři LED pásky, které
fungují také jako ukazatele směru (výbava na přání jako součást
sady).

2.

Neoslňující LED dálková světla vám umožňují jízdu s dálkovými
světly bez oslňování ostatních účastníků silničního provozu.
Snímače identifikují provoz před vaším vozidlem a nastavují

dálková světla k ochraně ostatních účastníků silničního provozu
před oslněním, zatímco osvětlují zbytek silnice pro lepší viditelnost
(výbava na přání jako součást sady).
3.

Aktivní parkovací asistentØ vám pomůže při podélném nebo

příčném parkování. Jakmile je aktivován, systém vám pomůže najít
vhodné místo a automaticky vás tam navede, zatímco vy ovládáte
pedály (sledujete signály na obrazovce a zvukové signály). Asistent
pro vyjetí z parkovacího místa je navržen tak, aby vám stejným
způsobem pomohl vyjet z podélného parkovacího místa (výbava
na přání jako součást sady).

Používá senzory.

Ø

2

3

1

4

1 OBJEVTE
VĚTŠÍ KLID
Jízda v rušném městském provozu může být velmi náročná, ale ve voze Ford Galaxy lépe vidíte na vše, co je kolem vás.
Pokročilé technologie vás upozorní, když je třeba do provozu zasáhnout.
1.

2

5
2.

Přední kamera s panoramatickým obrazem
poskytuje široký výhled z přední části vozu na levou
a pravou stranu. To je zvláště užitečné na křižovatkách

4.

a při vyjíždění z parkovacích míst, kde je váš boční
výhled omezen (výbava na přání jako součást sady).

automobil, dodávka nebo nákladní auto – dostanou
do vašeho mrtvého úhlu, systém je navržen tak, aby

Funkce Pre-Collision Assist s detekcí chodcůØ

se na příslušné straně rozsvítila ve vnějším zrcátku
varovná kontrolka. Zóna pro hlídání mrtvého úhlu

využívá radar a kameru a sleduje silnici před vámi s
ohledem na auta, cyklisty a chodce. Tento systém je
navržen tak, aby vás upozornil na potenciální kolizi a v
případě, že nezareagujete, může automaticky
zabrzdit, aby nedošlo k nárazu nebo alespoň byla
snížena rychlost při nárazu (výbava na přání jako
součást sady).
3.

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s varováním
před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího
místa (CTA)Ø† Pokud se jiné vozidlo – osobní

Ergonomické sedado s certifikací AGR* napomáhá
podpoře zad. Toto ergonomické, manuálně
nastavitelné sedadlo s bederní opěrkou nastavitelnou
ve 4 směrech a akreditací AGR je ideální pro dlouhé

může dosahovat až 18 metrů, v závislosti na rychlosti
jízdy vozidla (výbava na přání jako součást sady).
5.

Přední stěrače Aqua Blade ClearView vylepšují

viditelnost tak, že ostřikovače stříkají vodu přímo do
cesty každého stěrače, když se pohybují po čelním
skle.
6.

Inteligentní pohon všech kol (AWD) je systém,
který dokáže měnit rozdělení hnací síly podle toho na
jakém povrchu se aktuálně nacházíte. Dle vaši jízdy
systém udržuje vás i vaše vozidlo stabilně na vozovce.

trasy (výbava na přání).
3

6

Používá senzory.
†Systém je navržen tak, aby fungoval při rychlostech vyšších
než 10 km/h.
*Uznání kvality systému AGR (Aktion Gesunder Rücken =
Kampaň za zdravější záda): Certifikováno a doporučeno
asociací Forum Healthy Back – Better Living a Federální
asociací německých škol. Více informací: AGR e.V., Stader
Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Germany. Telefon + 49
4761/92 63 580.
Ø

1 OBJEVTE

POHODLÍ A BEZPEČÍ
Inteligentní ochranný systém (IPS)Ø1)
Pokročilý inteligentní ochranný systém (IPS)1) vozu Ford Galaxy využívá širokou škálu propracovaných technologií, díky kterým se během jízdy můžete cítit
opravdu bezpečně. Zahrnuje mimo jiné elektronický stabilizační systém (ESP) a čelní a stropní airbagy1).
Další výbava zahrnuje
■
■

Systém sklápění sedadel Easy
Fold

■

Prostorný interiér vozů Ford Galaxy nabízí luxusní

■

svezení na sedmi sedadlech v plné velikosti.
Inovativní systém sklápění sedadel Easy Fold vám
umožňuje sklápět každé sedadlo druhé řady do
roviny pouhým stisknutím tlačítka. Pro maximální
pohodlí je zde funkce, která usnadňuje nakládání
velkých předmětů pomocí sklápění a zvedání
sedadel ve třetí řadě pouhým stisknutím tlačítka.

Bezdotykové ovládání 5. dveří

Funkce MyKey

Elektrické otevírání a zavírání zadních výklopných

Tato inovativní funkce vám umožňuje přizpůsobit

dveří vozu Galaxy je snadné, i když máte plné ruce.
Stačí, když budete mít klíče u sebe a použijete

a omezit nastavení vozidla, jako je nejvyšší rychlost
nebo hlasitost zvuku, pro jednotlivé uživatele.

v oblasti pod středem zadního nárazníku pohyb
odpovídající mírnému kopnutí a zadní výklopné
dveře se otevřou nebo zavřou bez jediného dotyku.

Zabráníte s ní použití vozidla nevhodným nebo
nebezpečným způsobem.

Používá senzory.
Bezpečnostní prvek.
*Zahrnuje spínač pro deaktivaci airbagu spolujezdce na předním sedadle.
Poznámka: Dětská sedačka, ve které dítě sedí proti směru jízdy, nesmí být nikdy
umístěna na sedadlo předního spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním
airbagem předního spolujezdce. Chcete-li svému dítěti zajistit maximální bezpečí,
řádně ho připoutejte na některé ze sedadel ve druhé řadě.

Ø

1)

Airbagy řidiče a spolujezdce vpředu*
Boční airbagy řidiče, spolujezdce a sedadel v
druhé řadě
Kolenní airbag řidiče
Stropní airbagy pro všechny řady sedadel

■

■

Předpínače bezpečnostního pásu a omezovače
zatížení na předních sedadlech a sedadlech
druhé řady
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu u
všech sedadel

2
VYBERTE SI

VÝBAVOVÉ STUPNĚ

Titanium
Hlavní prvky vnější výbavy
■
■

■
■
■
■

FORD GALAXY

■

■
■

VŽDY VE VELKÉM STYLU
Prostorný, kultivovaný a technologicky vyspělý Ford Galaxy nabízí luxusní cestování pro sedm cestujících.
Díky inteligentním technologiím a výkonným vlastnostem spojuje Galaxy Titanium prvotřídní materiály,
precizní zpracování a špičkové funkce, které vám usnadní život uvnitř i vně vozu. Vůz Ford Galaxy obsahuje
širokou škálu standardních prvků a pro ještě větší přizpůsobení můžete volit i z mnoha příplatkových sad a
výbavy na přání.

■

17" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
Přední halogenové světlomety a přední LED pásky s funkcí denního
svícení
Přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáček
Zadní LED světla
Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná, se
zabudovanými ukazateli směru
Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s vodorovnými
chromovanými lištami
Chromované lišty prahů předních dveří
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Vyhřívané čelní sklo

Hlavní prvky vnitřní výbavy
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■

SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním,
3D navigace, CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem
FordPass Connect
Palubní počítač s 10,1" displejem (digitální přístrojový štít)
Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami s možností volby
barevného provedení
Třízónová automatická klimatizace
Systém KeyFree; vstup do vozu a startování bez použití klíče
Vyhřívaná přední sedadla a volant
Systém udržování v jízdním pruhu
Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
Sedadla ve 3. řadě s funkcí Easy Fold

Motory
Vznětové:
2.0 EcoBlue 150 k (110 kW)
2.0 EcoBlue AWD 190 k (140 kW)
Zážehové:
2.5 Duratec Hybrid 190 k (140 kW)

3

LAKY KAROSERIE

ŽIVOT VE SKVĚLÉ BARVĚ
Ford Galaxy vděčí za svůj krásný a odolný exteriér speciálnímu
několikafázovému procesu lakování. Díky vstřikování vosku do

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
Zvolte si lak, kola, volitelnou výbavu
a příslušenství, a přizpůsobte si vůz
Galaxy přesně podle vašich

Modrá Blazer

Modrá Metallic

Stříbrná Moondust

Nemetalický lak karoserie

Metalický lak karoserie*

Metalický lak karoserie*

Bílá Frozen

Šedá Magnetic

Červená Lucid

Speciální nemetalický lak karoserie*

Speciální metalický lak karoserie*

ocelových částí karoserie či ochranné horní vrstvě laku, novým
materiálům a postupům aplikace, bude váš nový Ford Galaxy
vypadat dobře i za mnoho let.

představ.

Modrá Panther

Černá Agate

Unikátní metalický lak karoserie*

Metalický lak karoserie*

Unikátní metalický lak karoserie*

*Metalické laky karoserie jsou dostupné jako výbava na přání, za příplatek.
Na model Ford Galaxy poskytuje společnost Ford záruku na prorezivění karoserie v délce 12 let od data první registrace. Viz obchodní podmínky.
Poznámka Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev karosérie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostupnosti produktu na
určitých trzích. Barvy karoserie a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev v důsledku omezení použitých tiskových technologií.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ

KOLA

Látka Axis v černé Ebony
Standardní výbava

Látka Calder v černé Ebony

Kůže Salerno/vinyl Sensico® v černé Ebony

Výbava na přání (pouze s ergonomickým sedadlem)

Výbava na přání

17"

17"

Výbava na přání

Standardní výbava

(S pneumatikami 235/55 R17)

(S pneumatikami 235/55 R17)

18"

19"

Výbava na přání

Výbava na přání

(S pneumatikami 235/50 R18)

(S pneumatikami 245/45 R19)

Kola z lehkých slitin s 20 paprsky D2YDP

Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2UDT

Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2YM1

Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2VBT

Poznámka: Všechna kola z lehkých slitin jsou k dispozici jako příslušenství u
vašeho prodejce Ford za příplatek. Navštivte prislusenstvi-ford.cz.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

3.

1.

Střešní příčníky

2.

Mříž pro oddělení zavazadlového
prostoru

3.

Rohož do zavazadlového prostoru

4.

Síť na podlahu zavazadlového
prostoru

5.

Sklopné tažné zařízení

6.

Držák telefonu Bury+ POWERMOUNT

7.

Lapače nečistot

8.

Gumové rohože

9.

Pružný ochranný štít

10.

12.

10. Střešní box G3+
11.

Odnímatelné tažné zařízení

12. Nosič kol Uebler+ pro tažné zařízení
+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od externího
dodavatele, naleznete na zadní straně obálky.

4.

5.

6.

11.

Zde si můžete stáhnout úplného průvodce
příslušenstvím pro Galaxy.
Další příslušenství pro Galaxy naleznete na
adrese www.prislusenstvi-ford.cz
7.

8.

9.

Řadu značkového zboží Ford naleznete na
adrese fordlifestylecollection.com/cz

4
SPECIFIKACE

Seznamte se se svým novým vozem Ford
Galaxy, počínaje inteligentní technologií

GALAXY HYBRID

4

Vedení chlazení vysokonapěťového akumulátoru
5

Vysokonapěťový akumulátor je chlazen vodou, aby si zachoval svůj výkon a účinnost.
5

190 K
(140 kW)***
2.5 Duratec Hybrid
Elektrifikované vozidlo

12V akumulátor
12voltový akumulátor udržuje všechny elektrické systémy v chodu, když je vaše auto
zaparkováno, včetně bezpečnostních systémů, hodin a paměti počítače.

6

Před vyjetím si vyhřejte interiér vozu
Aplikace FordPass† umožňuje na dálku vyhřát
interiér vozu – to se hodí především za chladných
dní, kdy vás vyhřátý interiér příjemně přivítá.
(Dostupné pouze s automatickou převodovkou)

Vodou chlazený měnič AC/DC**
3

Poskytuje napájení pro 12voltový akumulátor a provoz elektrického příslušenství vozidla.

motoru až po bohaté úrovně výbavy.

4
1

1

2.5 Duratec Hybrid (HEV)
Galaxy Hybrid kombinuje benzínový motor o objemu 2,5 l s Atkinsonovým
cyklem* s elektromotorem a systémem regenerativního brzdění, což
pomáhá zvyšovat účinnost paliva a dobíjet akumulátor.

2

6

8

Převodovka eCVT
Pokročilá vodou chlazená automatická převodovka s děleným pohonem
plynule upravuje převodové poměry pro hladký, kultivovaný výkon a vyšší
účinnost paliva.

3

Vysokonapěťový akumulátor
1,1 kWh lithium-iontový akumulátor modelu Galaxy Hybrid je umístěný
pod podlahou, aby mohl vůz poskytnout maximum prostoru uvnitř.

7
7

Bezpečnostní zvukový systém vozidla
Externí reproduktory vydávají umělý zvuk motoru při rychlosti do 20 km/h. Při
vyšších rychlostech zvuk již nezní, jelikož samotná jízda vyšší rychlostí je
dostatečně hlučná.

2
8

Ovladač systému invertoru
Spravuje řídicí prvky hybridního hnacího ústrojí, včetně převodu
stejnosměrného proudu na střídavý proud (DC na AC) a střídavého proudu na
stejnosměrný proud (AC na DC)** k pohonu střídavých elektromotorů
stejnosměrnou elektrickou energií ve vysokonapěťovém akumulátoru.

*Atkinsonův cyklus nevyvíjí tolik energie jako Ottův cyklus, ale nabízí vyšší účinnost
paliva. Je speciálně navržen pro práci ve spojení s elektromotorem.
**AC a DC popisují typy toku proudu v obvodu. Při střídavém proudu (AC) elektrický
proud neustále mění směr. Při stejnosměrném proudu (DC) proud teče pouze
jedním směrem.
***Vzhledem ke složitosti technologie hybridního pohonu s děleným pohonným
ústrojím (spalovací + elektrický motor) a povaze metodiky měření má úroveň
výkonu (systémového výkonu) vždy určité tolerance a může se lišit.
†
Aplikace FordPass, kompatibilní s vybranými platformami chytrých telefonů, je k
dispozici ke stažení. Zprávy a přenos dat mohou být zpoplatněny.

4 SPECIFIKACE ROZMĚRY
867

Šířka ve výšce ramen

1359

Celková šířka (s vnějšími zpětnými
zrcátky)

2137

Celková šířka (bez vnějších zpětných
zrcátek)

1916

Zavazadlový prostor [mm]

Celková šířka (se sklopenými
zpětnými zrcátky)

1953

Maximální výška zavazadlového
prostoru

982

Celková výška (bez střešních ližin)

1770

Maximální šířka mezi podběhy kol

1145

Rozvor

2850

Délka u podlahy k 1. řadě sedadel

2065

Rozchod - předních/zadních kol

1606/1606

Délka u podlahy k 2. řadě sedadel

1253

Světlá výška (v nezatíženém stavu při maximálním zatížení náprav)

150-124 /
142-119**

Délka u podlahy ke 3. řadě sedadel

397

Průměr otáčení (m) s 18" či 19" koly

11,6/12,4

Vnitřní rozměry [mm]

2sedadlové uspořádání (naloženo
po střechu)

Přední sedadla
Prostor v oblasti hlavy (bez/s
panoramatickou střechou)

1068/1019

Maximální prostor pro nohy

1081

Šířka v oblasti ramen

1531

Druhá řada sedadel
Prostor v oblasti hlavy (bez/s
panoramatickou střechou)

Objem zavazadlového
prostoru [l]*

5sedadlové uspořádání (naloženo po
střechu s 2. řadou posunutou dozadu/
dopředu)
7sedadlové uspořádání (naloženo
po střechu)

Emisní norma
Maximální výkon

Hybridní pohon (HEV)

Minimální prostor pro nohy

991

Objem AdBlue® nádrže [l]

Šířka ve výšce ramen

1535

Naftové motory

Délka: 4 853 mm
2339

1996

2490

Euro 6.2 + DPF

Euro 6.2 + DPF

Euro 6.2 + GPF

110 kW (150 k)
při 3500 min-1

140 kW (190 k)
při 3500 min-1

140 kW (190 k)

370 Nm
při 2000 - 2500
min-1

400 Nm
při 2000 - 3000
min-1

–

161-172

180-191

148-151

6,2-6,5

6,9-7,3

6,5-6,6

Spotřeba paliva* [l /100 km]
Kombinovaná

300

68/64

Maximální rychlost (km/h)

194

202

185

0-100 km/h (s)

10,7

10,0

10,0

50-100 km/h (s)
4. rychl. st.

10,2

–

6,0

Minimální provozní hmotnost celkem

1849

1944

1978

Max. přípustná hmotnost vozidla

2595

2675

2595

Max. hmotnost brzděného přívěsu

1800

2000

1510

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu

750

750

750

Hmotnostní parametry** [kg]

65

Šířka se zrcátky / se
sklopenými zrcátky: 2 137
/ 1 953 mm

Šířka bez zrcátek: 1 916 mm

Pro zobrazení úplného přehledu funkcí a specifikací, si stáhněte
*Měřeno metodou ISO 3832. **Pro hybridní pohon (HEV)
Údaje závisí na modelu a výbavě.

Emise* CO2 (g/km)

1996

Výkonové parametry

1206/1301

11,5

Ø

Maximální točivý momentØ

Objem palivové nádrže [l]
Naftové motory FWD/AWD

1026/990

Zdvihový objem (cm3)

2.5 Duratec Hybrid
(HEV), (190 k), eCVT
automatická

985

2.0 EcoBlue (190 k),
8st. automatická,
AWD

Prostor v oblasti hlavy
Minimální prostor pro nohy

2.0 EcoBlue (150 k),
6st. manuální

Třetí řada sedadel
4853/4958

Výška: 1 770 mm

Vnější rozměry [mm]
Celková délka (bez/s tažným
zařízením)

PALIVO, VÝKON A EMISE

digitální brožuru nebo si prohlédněte interaktivní brožuru na
www.ford.cz, případně naskenujte QR kód.

*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově
harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením (ES) č. 715/2007 a
nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější
metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2 , která zcela nahradila původní metodiku NEDC
(nový evropský jízdní cyklus).
Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní
jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými
modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot
emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc
neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako
např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.
ford.cz.
**Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž
naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet
se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší
spotřeba paliva. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů maximálně 75 kg. Svislé zatížení na kouli
tažného zařízení je u všech výše uvedených motorů maximálně 90 kg

Pohodlí a praktická výbava

Červená
Lucid

Modrá
Panther

Modrá
Metallic

Titanium

Titanium

Unikátní metalické laky
karoserie*
Šedá
Magnetic

Stříbrná
Moondust

Černá
Agate

Bílá
Frozen*

Modrá Blazer

Metalické laky karoserie*

Kola
17" x 7.5 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2YM1 a pneumatikami 235/55R 17
17" x 7.5 kola z lehkých slitin s 20 paprsky D2YDP a pneumatikami 235/55R 17

Střed sedadla – čalounění a barva: látka Axis v černé Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: látkaOmni v černé Ebony

18" x 7.5 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2UDT v tmavém lesklém lakování se stříbrnou broušenou
povrchovou úpravou, pneumatiky 235/50R 18

Střed sedadla – čalounění a barva: látka Calder v černé Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: látka Calder v černé Ebony

19" x 8.0 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2VBT a pneumatikami 245/45R 19

Střed sedadla – čalounění a barva: kůže Salerno v černé Ebony
Boky sedadla – čalounění a barva: vinyl Sensico® v černé Ebony

Titanium

Stylové doplňky
Nemetalické laky

Kód MFC

Laky a čalounění

Interiér
D2YM1
D2YDP
D2UDT
D2VBT

Sada na opravu pneumatik

AHTAB

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

D19AG

Látka Axis
- látkové čalounění sedadel Axis v černé Ebony
- vyhřívaná komfortně tvarovaná přední sedadla
- přední sedadla manuálně nastavitelná včetně nastavení výšky a bederní opěrky
Ergonomické sedadlo řidiče s certifikací AGR pro zdravá záda
- látkové čalounění sedadel Calder v černé Ebony
- vyhřívaná komfortně tvarovaná přední sedadla
- sedadlo řidiče s nastavitelnou délkou sedáku (+ 60 mm)
- bederní opěrka sedadla řidiče el. nastavitelná ve 4 směrech
- přední sedadla manuálně nastavitelná včetně výšky sedadla
- nastavitelný sklon předních sedadel
pozn.: při objednání bude dodáno bez Výklopných stolků na zadní straně předních sedadel

Kůže/vinyl
- čalounění sedadel kůže Salerno / vinyl Sensico® v černé Ebony
- vyhřívaná komfortně tvarovaná přední sedadla
- přední sedadla elektricky nastavitelná v 10 směrech, navíc s pamětí polohy řidiče (kromě bederní opěrky)
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy
Sedadla ve 2. řadě
- tři samostatná posuvná a do roviny sklápěná sedadla
- Easy Fold - elektromechanické sklápění jednotlivých sedadel 2. řady stiskem tlačítka (dolů elektricky/
nahoru mechanicky)
Sedadla ve 3. řadě s funkcí Easy Fold
- 2 sklopná sedadla ve 3. řadě (umožňující přepravu i dospělých osob)
- Power Easy Fold - elektrické sklápění jednotlivých sedadel 3. řady stiskem tlačítka (nahoru/dolů
elektricky)
- Fold Flat - sklápění jednotlivých sedadel 2. a 3. řady do roviny (32 různých konfigurací)
- Easy Entry - jediný pohyb odsune a sklopí sedadla 2. řady pro snadný přístup do 3. řady
ISOFIX úchyty dětských sedaček pro všechna sedadla 2. řady (i-Size pro krajní sedadla)
Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 4 směrech
Vyhřívaný volant
Kruhový volič automatické převodovky e-Shifter
Sekvenční řazení pádly pod volantem pro automatickou převodovku;
pozn.: dostupné jen v Přípravě pro tažné zařízení nebo součástí Tažného zařízení (není dostupné pro HEV)

/–
/

Hlavice řadicí páky (manuální převodovky) a volant potažený kůží

Standardní výbava
Výbava na přání za příplatek
K dispozici
*Laky, celokožené čalounění a semišové/kožené lemování jsou volitelnou výbavou za příplatek.

Součást vybraných sad za příplatek

/–

BSHCF

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

B2GAE

Příprava pro tažné zařízení – částečná elektroinstalace (bez zásuvky); navíc Sekvenční řazení pádly
pod volantem pro automatickou převodovku

C1QAB

Tažné zařízení – odnímatelné s funkcí ochrany proti převrácení TSC; navíc Sekvenční řazení pádly pod
volantem pro automatickou převodovku

C1MAC

Tažné zařízení – plně elektricky sklopné (automaticky se zasouvá a vysouvá stiskem tlačítka) a s funkcí
ochrany proti převrácení TSC; navíc Sekvenční řazení pádly pod volantem pro automatickou převodovku
(není dostupné pro HEV)

C1MAD

Chromované lišty prahů předních dveří
Podlahové rohože – velurové prémiové, přední a zadní
BEUAB

Lampičky na čtení předních a zadních sedadel (pro 2. a 3. řadu)
Osvětlení zavazadlového prostoru
Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami s možností volby barevného provedení (výběr
ze 7 barev)
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem
Úložná schránka s krytem vprostřed horní části přístrojové desky (nad displejem audio systému)

S

Středová konzola s fixní loketní opěrkou s úložnou schránkou a držáky na nápoje

Bezpečnost

Sada BUSINESS
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče
- zadní parkovací kamera
- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců, cyklistů a vozidel při nečinnosti řidiče

9 airbagů – 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro všechny řady sedadel, 1x kolenní
airbag řidiče, 2x boční airbag pro cestující na krajích ve 2. řadě sedadel
AGDAB
Elektronický stabilizační systém ESC (obsahuje ABS - protiblokovací systém brzd, EBD – bezpečnostní
brzdový asistent, TCS – systém kontroly trakce a TVC – stranové přesměrovávání točivého momentu)

Sada TECHNOLOGY BASE
- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče
- přední a zadní parkovací kamera
- adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými světly
- systém KeyFree Plus s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání) pátých dveří
- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)
Sada TECHNOLOGY
- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče
- přední a zadní parkovací kamera
- adaptivní tempomat (navíc s funkcí Stop&Go pro automatickou převodovku)
- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců, cyklistů a vozidel při nečinnosti řidiče
- adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými světly
- systém KeyFree Plus s bezdotykovým ovládáním (otevírání/zavírání) pátých dveří
- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)

B5VAC

Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel; pozn.: bude dodáno bez Výklopných stolků při
objednání Ergonomických sedadel

BW7AB

Elektrická zásuvka pro 230 V

HUKAD

3 elektrické zásuvky na 12 V

J3FAC

Audiosystémy, zábava a navigace

Kliky dveří v barvě karoserie

CAAAC

Chromovaná lišta pod linií bočních oken

BMFAE

FordPass Connect
- vestavěný modem 4G
- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)
- 1 rok zdarma na funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a LiveTraffic pro navigaci SYNC 3
- Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 1 měsíc nebo 1 GB dat od aktivace)
- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání

Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s vodorovnými chromovanými lištami

B2LAL

Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost motoru a nižší spotřebu (není dostupné pro HEV)

BLHAB

Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky)
Přední stěrače Aqua Blade ClearView
- ostřikovače čelního skla integrované v gumové vložce stěrače
- vyšší účinky stírání při nižší spotřebě kapaliny

Titanium

Zvýhodněné sady (nelze vzájemně kombinovat)

Stropní konzola se schránkou na brýle a výklopným zpětným zrcátkem pro sledování zadních sedadel

Exteriér

Kód MFC

Titanium

Bezpečnost a zabezpečení

Kod MFC

Kod MFC

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru
- osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky
- elektricky sklápěná při uzamčení vozu
- nastavení paměti řidiče (při objednání předních sedadel elektricky nastavených)

Kuřácká sada

Kryt zavazadlového prostoru

Titanium

Stylové doplňky
Titanium

Pohodlí a praktická výbava

Asistent rozjezdu do svahu (HSA)
Funkce MyKey – možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání
(maximální rychlost, hlasitost audia nebo výstraha nezapnutých bezpečnostních pásů)
BLIS systém hlídání mrtvého úhlu
- optická signalizace ve vnějších zpětných zrcátkách
- proměnná odezva 4,7 m - 18 m dle rychlosti blížícího se vozidla
- vnější zpětné zrcátko řidiče s automatickým zatmíváním
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) (dostupné jen v sadách
TECHNOLOGY)
Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- inteligentní asistent rychlosti sníží rychlost při detekci značky omezující rychlost (deaktivovatelné)
AGDAC
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti
- LDW varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a LKA systém pro automatické navrácení do
jízdního pruhu
- automatické světlomety a přepínání dálkových světel

S

Sada AUDIO 53
-- 3D navigace s vykreslováním budov a funkcí RDS-TMC
- SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí kterého
lze ovládat navigaci, audiosystém, klimatizaci a telefon
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem, Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu
- 8 reproduktorů (4x středobasový a 4x výškový ve dveřích)
- 2x USB konektor
- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)

ICFBU

Sada AUDIO 59
- viz sada AUDIO 53 výše, navíc:
- SONY stereorádio s CD
- 12 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích, 2x zadní efektový a 1x subwoofer)
(dostupné jen v sadách TECHNOLOGY)

ICFCA

Adaptivní tempomat (ACC)
- nastavitelné omezení rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál
- Stop&Go pro automatickou převodovku
- Pre-Collision Assist snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80 km/h) nebo vozidlem (do
maximální rychlosti)
- ukazatel rozestupu vozidel na displeji palubního počítače
- akustické a vizuální upozornění při nedodržení bezpečné vzdálenosti
- automatické brzdění k odvrácení kolize s chodcem, cyklistou nebo vozidlem při nereagování řidiče
(dostupné jen v sadách TECHNOLOGY)

Standardní výbava
Výbava na přání za příplatek
Součást vybraných sad za příplatek

Poznámka: Dětská sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce. Chcete-li svému dítěti zajistit maximální bezpečí, řádně ho
připoutejte na některé ze sedadel ve druhé řadě.

Funkční výbava
Palubní počítač s 10,1" displejem (digitální přístrojový štít)
Klimatizace třízónová– automatická včetně vnitřní recirkulace vzduchu. Manuální nastavení 3. zóny
zadních výdechů; pozn.: dvouzónová klimatizace pro HEV

HCAAR

Zadní LED světla

AC Q

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

S
S

Přídavné topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým ovládáním (není dostupné pro HEV)

GZAAJ

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel

Imobilizér

HNDAC

Globální otevírání a zavírání dálkovým ovládáním

CB5AC

Systém KeyFree
- vstup do vozu a startování bez použití klíče (startovací tlačítko)
- dva pasivní klíče dálkového ovládání centrálního zamykání

Přední a zadní okna – elektricky ovládaná s jednorázovým otvíráním/zavíráním

B2CAF/B2DAG

Systém KeyFree Plus
- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří
- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním (dostupné jen v sadách TECHNOLOGY)
Parkovací asistent – senzory vpředu a vzadu

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken, ovládané z místa řidiče

JDAAQ

CBGAL

Vyhřívané čelní sklo

B3MAB

Sluneční clony zadních oken (není dostupné s Panoramatickou střechou)

BBVAB

Zadní parkovací kamera (dostupné jen v sadách BUSINESS a TECHNOLOGY)

J3KAB

A1GAN

Přední kamera s panoramatickým obrazem (180 stupňů vpravo/vlevo) (dostupné jen v sadách
TECHNOLOGY)

J3QAC

Elektronická parkovací brzda

FAJAC

Zpožděné zhasínaní světlometů
Přední halogenové světlomety

S

Auto Stop-Start (součástí všech motorizací)

S

JBCAC

Přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáček

JBKAD

Adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými světly
- sdružená skupina LED diod (potkávací a dálková světla)
- integrované LED pásky s funkcí denního svícení a odbočovací světla
- neoslňující LED dálková světla (odstíní okolní vozidla, zatímco aktivní dálková světla současně osvětlí
okolí vozovky)
- adaptivní světlomety (optimální nastavení osvětlení v závislosti na průjezdu zatáčkami a rychlosti jízdy)
- automatické nastavení sklonu světlometů (dostupné jen v sadách TECHNOLOGY)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
3 pravidelné servisní prohlídky během 5 let

HNSAB

Emisní norma Euro 6.2 pro motory EcoBlue využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu
bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
JBBAB

Přední LED pásky s funkcí denního svícení

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- prodloužení z 5 na 7 let / 200 000 km pro EcoBlue
- prodloužení z 5 na 8 let / 160 000 km pro HEV

HNLAB

B2RAH

Panoramatická střecha s elektrickým otevíráním/zavíráním, obsahuje navíc:
- reflexní čelní sklo
- sluneční clony zadních oken

Záruky a servisní smlouvy*
Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 100 000 km

CBGAR

Reflexní čelní sklo (dostupné jen při objednání Panoramatické střechy)

Aktivní parkovací asistent
- podélné a příčné parkování bez změny směru řidičem
- asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa
- přední a zadní parkovací senzory (dostupné jen v sadách BUSINESS a TECHNOLOGY)

Titanium

Kód MFC

Kód MFC

Titanium

Záruky
Titanium

Funkční výbava

JBBBH

Standardní výbava
Výbava na přání za příplatek
Součást vybraných sad za příplatek
*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.

5
Koupě

Usednout za volant vašeho nového vozu
Ford je tak jednoduché, když se seznámíte s
širokou nabídkou možností financování.

Další kroky

Nakonfigurujte si svůj vůz Ford
Sestavte si své nové vozidlo online. Jednoduše
přejděte na web Ford, vyberte model, typ motoru,
barvu karoserie a další výbavu. Zjistěte jeho cenu

Najděte nejbližšího
autorizovaného prodejce
a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových

a podívejte se, jak vypadá. V případě, že jste se
svým výběrem spokojeni, můžete odeslat svou

stránkách společnosti Ford vyhledávat podle
umístění nebo názvu, a zažádat si online o

konfiguraci prodejci Ford.

testovací jízdu nebo cenovou nabídku. Zadejte
vaše jméno a další potřebné informace, a zvolený
prodejce vás kontaktuje, abyste se domluvili na

www.ford.cz/konfigurator

vhodném termínu.

Financování

Automatické nouzové volání

Aplikace FordPass

Značkové financování Ford Credit je při pořízení

Funkce automatického nouzového volání eCall

Aplikace FordPass vám ve spojení s modemem

vozu Ford optimální volbou pro soukromé osoby i
podnikatele. Veškerou administrativu i odborné

nebo Emergency Assist jsou standardní výbavou
každého vozu Ford (záleží na vybraném modelu).

FordPass Connect poskytuje přístup k mnoha
užitečným funkcím navrženým pro usnadnění

poradenství zajistí prodejce Ford.

Funkce eCall je součástí FordPass Connect,
funkce Emergency Assist vyžaduje připojení

cestování a udržení dobrého stavu vozidla.

Financujete-li vůz klasickým úvěrem, splácíte část
ceny vozu v pravidelných měsíčních splátkách a
stáváte se vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty
Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného
komplexního pojištění u renomovaných
pojišťoven.
Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford
Lease, vyřešíte financování vašeho vozu bez
nutnosti koupě, i bez počáteční zálohy.
Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz

mobilního telefonu ve voze. Obě funkce pomáhají
cestujícím navázat spojení s tísňovou linkou a
poskytují záchranným službám informace o
poloze vozidla v příslušném jazyce. Tyto inovativní
funkce pomáhají posádce vozidla po havárii, při
níž se odpálily airbagy, nebo odpojilo palivové
čerpadlo.

Ze svého chytrého telefonu můžete sledovat
hladinu paliva, počet najetých kilometrů,
i nahuštění pneumatik. Můžete také odemykat a
zamykat auto či vyhřát interiér vozidla na dálku
(pouze ve spojení s automatickou převodovkou).
Také vám najde cestu zpět k zaparkovanému
vozidlu a bude vám zasílat informace o
technickém stavu vozidla přímo do vašeho
telefonu. A mnohem více.

DALŠÍ INFORMACE
O VOZECH ZNAČKY FORD NAJDETE NA
WWW.FORD.CZ

5 Koupě Servisní služby a záruky

Ford Service

Ford Protect

Ford Service Plan

Služby Ford Service jsou zajištovány

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.

S jednou jedinou platbou můžete pokrýt náklady
na doporučené servisní prohlídky po dobu 2 až 5

Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:

let od doby, kdy si nové vozidlo Ford převezmete.
To může vyjít levněji, než kdybyste platili za

jeho životnosti.
■

Komplexní plány servisu a údržby

■

Použití kvalitních náhradních dílů Ford
Vyškolení mechanici Ford používají nejnovější

■

diagnostické vybavení a nástroje
Snadné objednání prostřednictvím online

■

rezervačního systému
Jedno telefonní číslo na všechny služby

■

společnosti Ford: 800 3673 29 (800 FORD CZ)

5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek).
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:
■
■

Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze
uplatnit u autorizovaných opravců Ford po celé

■

Evropě
Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití

■

originálních dílů Ford
Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

jednotlivé servisní prohlídky. Dále vám to přináší
následující výhody:
■

■

■

■

■

Asistenční služba Ford Assistance – asistenční
služba v Evropě bude prodloužena podle délky
vašeho servisního plánu
Úspora nákladů - výhodnější ceny oproti platbě
za služby jednotlivě
Výdaje pod kontrolou - cena je konečná a to i
bez ohledu na její vývoj (inflace, zdražování dílů
a práce)
Plnou servisní historii Ford, která může zvýšit
prodejní hodnotu vašeho vozidla
Váš Ford zůstane Fordem - jistota použití
originálních dílů

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy
a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci
položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno
jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném
provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje
jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných
dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti
Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených
společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna
aktuálními klimatickými podmínkami.

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.
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