
ZVÝHODNĚNÍ AŽ
290 000 Kč
podle typu 

motoru/modelu

ZVÝHODNĚNÍ 
35 000 Kč

na příplatkovou sadu
TECHNOLOGY

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 
JIŽ ZA 7 845 Kč

s Ford Credit úvěrem 
3,33 %

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA 

Ford Protect 
5 let / 100 000 km**

ZVÝHODNĚNÁ CENA
          ZÁKLADNÍ CENA

Titanium S-MAX Galaxy

Motor Palivo Výkon Převodovka

2.0 EcoBlue nafta 110 kW / 150 k 6st. manuální 699 900
973 900

799 900
1 034 900

2.5 Duratec Hybrid (HEV)* benzín 140 kW / 190 k eCVT automatická 809 900
1 099 900

909 900
1 160 900

2.0 EcoBlue AWD nafta 140 kW / 190 k 8st. automatická 959 900
1 159 900

1 059 900
1 220 900

Doporučené ceny zahrnují DPH 21 % a platí pro vozy fakturované od 1. 4. 2021. Datum vydání 30. 3. 2021. Zvýhodněné akční ceny a zvýhodněná cena pro příplatkovou sadu TECHNOLOGY 
jsou zvýrazněny v tabulce modrou barvou a platí do 30. 6. 2021 nebo do odvolání. Akční nabídka je omezena počtem objednaných vozů a neplatí pro velkoodběratele. Zvýhodněné ceny jsou 
určeny pro konečné zákazníky. Konečným zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená v kupní smlouvě na předmětné vozidlo. Pro konkrétní nabídku se obraťte na svého 
autorizovaného prodejce vozů Ford.

*výroba vozů HEV od konce roku 2021
**Pro hybridní pohon platí záruka 5 let/100 000 km na všechny vysokonapěťové komponenty a 8 let/160 000 km na vysokonapěťový akumulátor. Ostatní díly se řídí podmínkami Ford 
Protect.

Hlavní prvky standardní výbavy:

17" kola z lehkých slitin ve stříbrném lakování
Automatická dvouzónová klimatizace  (třízónová pro Galaxy)
SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, 
funkce Android Auto a Apple CarPlay 
3D navigace a FordPass Connect
CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem 
Palubní počítač s 10,1" barevným displejem 
Přední halogenové světlomety, přední LED pásky s funkcí denního svícení, automatické 
světlomety, přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáček, zadní LED světla 
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování tlačítkem bez použití klíče, dva pasivní klíče 
dálkového ovládání centrálního zamykání
Vyhřívaná přední sedadla potažená látkou Axis, vyhřívané čelní sklo a vyhřívaný volant

Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti 
Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost 
Systém udržení v jízdním pruhu (LDW a LKA) 
Asistent rozjezdu do svahu (HSA)
Parkovací senzory vpředu a vzadu a elektronická parkovací brzda
Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami 
Hlavice řadicí páky (automat) a volant potažený kůží
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Přední stěrače Aqua Blade s dešťovým senzorem
Sklopná, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Easy Fold - elektromechanické sklápění jednotlivých sedadel 2. řady 
(elektronické sklápění sedadel 3. řady pro Galaxy)
3. řada sedadel (standard pro Galaxy, za příplatek pro S-MAX)



POKROČILÉ TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNÉ A KOMFORTNÍ CESTOVÁNÍ S RODINOU

 

Pomáhá udržet děti v bezpečí

Všechna tři plnohodnotná a samostatně posuvná sedadla ve druhé řadě jsou 
opatřena úchyty ISOFIX pro upevnění tří dětských sedaček vedle sebe. Pokud je 
vaše rodina ještě větší, ve třetí řadě pohodlně usadíte další dvě osoby. Třetí 
řada umožňuje přepravu i dospělých osob a je standardní výbavou pro Galaxy 
nebo za příplatek pro S-MAX.

Bezdotykové ovládání pátých dveří usnadňuje jejich 
otevírání i zavírání

Když přijdete k autu s plnou náručí, stačí mávnout nohou pod nárazníkem. 
Vůz zaznamená přítomnost vašeho klíče KeyFree a jeho páté dveře se 
automaticky otevřou, popřípadě zavřou (součást sady TECHNOLOGY za 
příplatek). Systém KeyFree umožňuje vstup do vozu a startování tlačítkem 
bez použití klíče.

 

 

Důmyslné uspořádání sedadel pro maximální 
flexibilitu

Všestranný systém sedadel poskytuje velkorysý prostor pro pět až sedm 
osob (třetí řada sedadel strandardně pro Galaxy, za příplatek pro S-MAX), 
přičemž možnost samostatného sklápění sedadel ve druhé a třetí řadě 
nabízí bezpočet různých konfigurací interiéru. Sedadla ve druhé a třetí řadě 
lze sklopit do roviny jediným stiskem tlačítka.

Sedí se Vám pohodlně?

Vozy S-MAX a Galaxy jsou k dispozici se speciálně navrženým ergonomickým 
sedadlem (příplatková výbava), které maximalizuje oporu zad a udržuje vás v 
pohodlí i na nejdelších cestách. Sedadlo nastavitelné 18 způsoby (včetně 
elektricky ovládané bederní opěrky, nastavitelné čtyřmi způsoby) bylo 
certifikováno agenturou AGR (Kampaň za zdravější záda) a je doporučované 
lékaři a fyzioterapeuty.

 

 

Ulehčí jízdu v hustém provozu

Adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go pro automatickou převodovku 
umožňuje nastavit cestovní rychlost i odstup od vozidla jedoucího před vámi. 
Když systém zjistí, že provoz zpomaluje a podmínky neumožňují pokračovat 
nastavenou rychlostí, zachová přednastavenou vzdálenost. Pokud provoz ještě 
víc zhoustne, dokáže i sám zastavit. Jakmile se silnice uvolní, systém 
automaticky zrychlí na nastavenou rychlost. Díky tomu se skvěle osvědčí 
například v nepřehledném městském provozu, kde je třeba neustále zastavovat 
a znovu se rozjíždět.



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka S-MAX Galaxy
Zvýhodněné sady (BUSINESS a TECHNOLOGY nelze vzájemně kombinovat)
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

21 900 21 900

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)

*zvýhodněná cena sady 
TECHNOLOGY platí jen pro 2.0 

EcoBlue manuál
44 900*

79 900
44 900*

79 900

Funkční výbava

Třízónová klimatizace
dostupné pouze se 3. řadou 

sedadel;
není dostupné pro HEV

21 000 ●

Přídavné topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým ovládáním není dostupné pro HEV 30 000 30 000

Sluneční clony zadních oken není dostupné
s Panoramatickou střechou 3 900 3 900

Panoramatická střecha s reflexní úpravou (pevná pro S-MAX, elektricky ovládaná pro 
Galaxy)
obsahuje navíc:
- reflexní čelní sklo
- sluneční clony zadních oken

při objednání bude dodáno bez 
Střešních ližin pro S-MAX 33 300 32 500

Interiér
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

při objednání bude dodáno bez 
Výklopných stolků na zadní 

straně předních sedadel
9 700 9 700

Kůže/vinyl
- čalounění sedadel kůže Salerno / vinyl Sensico® v černé Ebony
- vyhřívaná sportovně tvarovaná přední sedadla
- přední sedadla elektricky nastavitelná v 10 směrech, navíc s pamětí polohy řidiče (kromě 
bederní opěrky)
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy

76 000 76 000

Sedadla ve 3. řadě s funkcí Easy Fold
- 2 sklopná sedadla ve 3. řadě (umožňující přepravu i dospělých osob)
- Easy Fold - elektromechanické sklápění jednotlivých sedadel 3. řady stiskem tlačítka (dolů 
elektricky/nahoru mechanicky)
- 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

29 000 ●

Síť pro oddělení zavazadlového prostoru (za 2. řadou sedadel) nelze s 3. řadou sedadel 5 500 -

Exteriér
Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen 8 900 8 900
Mica lak karoserie - černá Agate 19 900 19 900

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust 19 900 19 900
Metalický lak karoserie - modrá Metallic 19 900 19 900

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic 26 900 26 900
Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid 29 900 29 900
Metalický lak karoserie - unikátní - modrá Panther 29 900 29 900

Zadní spojler 8 000 -
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy 5 900 5 900
Příprava pro tažné zařízení - částečná elektroinstalace (bez zásuvky); navíc Sekvenční řazení 
pádly pod volantem pro automatickou převodovku 2 600 2 600

Tažné zařízení - odnímatelné s funkcí ochrany proti převrácení TSC; navíc Sekvenční řazení 
pádly pod volantem pro automatickou převodovku 22 900 22 900

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 26 500 26 500

Kola
17" x 7.5 kola z lehkých slitin s 20 paprsky D2YDP a pneumatikami 235/55R 17 5 500 5 500
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 32 500 32 500

19" x 8.0 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2VBT a pneumatikami 245/45R 19 41 500 41 500
Záruky a servisní smlouvy*

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

dle skutečnosti, která nastane 
dříve; uvedená cena navíc

 k 5leté záruce; cena za 
lomítkem pro HEV

22 000/
26 500

22 000/
26 500

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

pravidelné servisní prohlídky 
předepsané výrobcem 23 750 23 750

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.



-  PŘÍKLAD ZNAČKOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Ford Credit úvěr 3,33 %* Cena vozu 
(s DPH)

Záloha 50 % 
(z ceny s DPH)

Pevná zápůjční 
úroková sazba

Doba trvání úvěru 
(měsíce) 

Měs. splátka vč. 
pojištění 

Ford S-MAX Titanium, 
2.0 EcoBlue 150 k, 6st. manuální 699 900 Kč 349 950 Kč 3,33 % p. a. 60 7 845 Kč

* Nabídka platí pouze pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2021 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění 
odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Individuální nabídku a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.

 


