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NABÍDKA VOZU
29.01.2019
Poptávající:

ALD Automotive s.r.o.
U Stavoservisu 527/1, 10040 Praha 10

S-MAX Titanium 5dv. 2.0 EcoBlue 140kW/190k AT
konfigurace: 93968/417178

Motor:

2.0 EcoBlue 140kW/190k

Barva:

Stříbrná Moondust

Karosérie:

MPV

Čalounění:

Axis/Omni - Ebony

Č. karosérie:

Objednávka:

Převodovka:

automatická, 8 stupňů

Palivo:

nafta

Pohon kol:

přední
Bez DPH

Včetně DPH

850 330,58 1 028 900,00 Kč

Základní cena:

Standardní výbava
Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.
Asistent rozjezdu do svahu (HSA).
Automatická převodovka - kruhový volič automatické převodovky e-Shifter+
sekvenční řazení pádly pod volantem.
Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole
Ford EasyFuel.
Dvě chromované koncovky výfuku.

Elektronická parkovací brzda.

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.
Globální otevírání a zavírání dálkovým ovládáním.
Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče.
Chromované lišty prahů předních dveří.
Kliky dveří v barvě karoserie.
Kryt zavazadlového prostoru.
Látka Axis - látkové čalounění sedadel v černé Ebony+ přední sedadla
sportovně tvarovaná+ vyhřívaná přední sedadla+ přední sedadla manuálně
nastavitelná včetně nastavení výšky a bederní opěrky.
Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 2 směrech.
Osvětlení zavazadlového prostoru.
Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu.
Potah stropu světlý.
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 120 000 km.
Přední halogenové světlomety.
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček, s chromovanou linií kolem
světlometu pro Vignale.
Přídavné topení elektrické.
Sada AUDIO 50 - SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým
ovládáním v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém,

Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost
motoru a nižší spotřebu.
Auto Stop/Start (součástí všech motorizací).
Bez 3. řady sedadel (pouze Dvouzónová
klimatizace).
Dolní mřížka chladiče nelakovaná.
Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken,
ovládané z místa řidiče.
Elektronický stabilizační systém ESC (obsahuje
ABS - protiblokovací systém brzd, EBD bezpečnostní brzdový asistent, TCS - systém
kontroly trakce a TVC - stranové přesměrovávání
točivého momentu).
Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných
omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání
(maximální rychlost, hlasitost audia nebo výstraha
nezapnutých bezpečnostních pásů).
Hlavice řadicí páky a multifunkční volant potažený
kůží.
Chromovaná lišta kolem linie bočních oken.
ISOFIX úchyty dětských sedaček pro všechna
sedadla 2. řady (i-Size pro krajní sedadla).
Klimatizace dvouzónová - automatická včetně
vnitřní recirkulace vzduchu. Obsahuje zadní
výdechy..
Lampičky na čtení předních a zadních sedadel
(pro 2. a 3. řadu).
Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer.
Osvětlení přihrádky před spolujezdcem.
Palubní počítač s 10,1" displejem (digitální
přístrojový štít).
Podlahové rohože - velurové prémiové, přední a
zadní.
Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED
diodami s možností volby barevného provedení
(výběr ze 7 barev).
Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s
jednorázovým otvíráním/zavíráním.
Přední LED pásky s funkcí denního svícení.
Přední stěrače Aqua Blade ClearView ostřikovače čelního skla integrované v gumové
vložce stěrače + vyšší účinky stírání při nižší
spotřebě kapaliny.
Rohož zavazadlového prostoru (pevná podlaha).

klimatizaci a telefon+ funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay+
automatické nouzové volání Emergency Assist+ 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+ podporované formáty .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .aa,
.aax, .flac, .ogg.
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).

Sada na opravu pneumatik.

Startování bez použití klíče - tlačítko v přístrojové
desce+ dva pasivní klíče dálkového ovládání
centrálního zamykání.
Středová konzola s fixní loketní opěrkou s úložnou
schránkou a držáky na nápoje, potažené kůží pro
Vignale.

Stropní konzola se schránkou na brýle a výklopným zpětným zrcátkem pro
sledování zadních sedadel.
Systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých
dveří+ 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním+ vstup do vozu a
startování bez použití klíče (startovací tlačítko).
Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti - funkce rozpoznávání
dopravních značek omezujících rychlost+ inteligentní asistent rychlosti sníží
rychlost při detekci značky omezující rychlost (deaktivovatelné)+ 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.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách
(TPMS).

Úložná schránka s krytem vprostřed horní části
přístrojové desky (nad displejem audio systému).

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie - elektricky
ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli
směru + osvětlení nástupního prostoru pod
zrcátky+ elektricky sklápěná při uzamčení vozu
Navíc pro Vignale: + nastavení paměti řidiče (ve
spojení s elektrickým nastavením sedadel).
Vyhřívané čelní sklo.
Zpožděné zhasínaní světlometů.

Úložné přihrádky pod sedadlem řidiče a spolujezdce.

Vyhřívaná přední sedadla.
Zadní LED světla.
17" x 7.5 kola z lehkých slitin s 20 paprsky D2YDP a pneumatikami 235/55R
17.
7 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro
všechny řady sedadel, 1x kolenní airbag řidiče.

3 elektrické zásuvky na 12 V.
.

