FORD GALAXY I CENÍK

Ford Galaxy
Motor

Titanium
Palivo

Výkon

Převodovka

1.5 EcoBoost

benzín

121 kW / 165 k

6st. manuální

739 900

2.0 EcoBlue

nafta

110 kW / 150 k

6st. manuální

809 900

2.0 EcoBlue

nafta

140 kW / 190 k

8st. automatická

899 900

2.0 EcoBlue AWD

nafta

140 kW / 190 k

8st. automatická

949 900

2.0 EcoBlue Bi-Turbo

nafta

177 kW / 240 k

8st. automatická

969 900

888 900

984 900

1 092 900

1 142 900

1 162 900

Doporučené ceny zahrnují DPH 21 % a platí od 1. 4. 2019. Datum vydání 28. 4. 2019. Zvýhodněné akční ceny jsou zvýrazněny v tabulce modrou barvou a platí do
30. 6. 2019 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. Zobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
AWD = inteligentní pohon všech kol AWD (Intelligent All Wheel Drive)
Bi-Turbo = provedení se dvěma turbodmychadly

Titanium
Hlavní prvky standardní výbavy:
●
●
●

●
●
●

●

●
●

17" kola z lehkých slitin s 10x2 paprsky D2YCE
Automatická dvouzónová klimatizace
SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v
českém jazyce, funkce Android Auto a Apple CarPlay
CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem
Palubní počítač s 10,1" barevným displejem
Přední halogenové světlomety a přední LED pásky s funkcí denního
svícení, přední mlhová světla s přisvícením do zatáček, zadní LED světla,
zpožděné zhasínání světlometů, automatické světlomety
Systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání (elektrické
otevírání/zavírání) pátých dveří a vstup do vozu bez použití klíče
Startování tlačítkem na přístrojové desce
Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Systém udržení v jízdním pruhu (LDW a LKA)
Vyhřívaná přední sedadla a čelní sklo
Asistent rozjezdu do svahu
Přední stěrače Aqua Blade ClearView
Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu
Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami
Chromovaná lišta pod linií bočních oken
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Chromované lišty prahů předních dveří
Hlavice řadicí páky a volant potažený kůží
Easy Fold - sklápění jednotlivých sedadel 2. řady stiskem tlačítka
Sedadla ve 3. řadě se systémem sklápění sedadel do roviny Fold Flat
Sklopná, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Adaptivní LED
světlomety
Inteligentní systém světlometů
vyhodnocuje měnící se jízdní
podmínky a přizpůsobuje osvětlení
vozovky výběrem vhodného
způsobu svícení. Součástí
světlometů jsou neoslňující
dálková světla, která zabraňují
oslnění protijedoucích i vpředu
jedoucích vozidel.

Power Easy Fold

Multimediální systém
SYNC 3

Inteligentní AWD

Pokud si zvolíte na přání dodávaný
systém Power Easy Fold elektronické ovládání jednotlivých
sedadel 3. řady - budete moci
všechna sedadla sklápět dolů
a zpět nahoru jednoduše pouhým
stiskem tlačítka. Sedadla ve druhé
řadě se rovněž sklápějí stiskem
tlačítka.

Systém inteligentního pohonu
všech kol neustále vyhodnocuje,
kde je třeba přidat výkon
a automaticky dodává
požadovaný točivý moment na
jednotlivá kola. Zajišťuje tak
maximální přilnavost k vozovce
bez ohledu na jízdní podmínky.

• Standardní výbava, - nelze objednat,

Standardní výbava a výbava na přání

SYNC 3 s multifunkčním
dotykovým displejem a hlasovým
ovládáním v českém jazyce,
pomocí kterého lze ovládat
audiosystém, klimatizaci, telefon
a navigaci.

lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

Poznámka

Titanium

nelze s Automatickým udržením konstantní
světlé výšky, sadou LED PLUS a BUSINESS
TECHNOLOGY

69 900

nelze se sadou ULTIMATE

35 500

nelze se sadou PANORAMA

5 900

nelze se sadou TRAVEL FAMILY

30 000

Zvýhodněné sady
Sada ULTIMATE
- elektronicky nastavitelný adaptivní podvozek: Comfort / Normal / Sport
- Adaptivní tempomat (navíc s funkcí Stop&Go pro automatickou převodovku)
- Pre-Collision Assist (aktivní brzdění s detekcí chodců, cyklistů a vozidel při nečinnosti řidiče)
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)
Sada LED PLUS
- adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými světly
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)
Sada TRAVEL FAMILY
- sluneční clony zadních oken
- elektrická zásuvka pro 230 V
Sada PANORAMA
- panoramatická střecha s elektrickým otevíráním/zavíráním a reflexní úpravou
- reflexní čelní sklo
- sluneční clony zadních oken
- elektrická zásuvka pro 230 V
Zvýhodněné sady DE LUXE (sady DE LUXE nelze vzájemně kombinovat)
Sada DE LUXE LÁTKA
- sedadla s čalouněním látka (černá)
- přední sedadla sportovně tvarovaná
- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech s pamětí polohy (kromě bederní opěrky)
- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 10 směrech
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy
- vyhřívaný volant

17 450

Sada DE LUXE KŮŽE/VELUR
- sedadla s čalouněním kůže/premium velur (černá)
- přední sedadla sportovně tvarovaná
- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech s pamětí polohy (kromě bederní opěrky)
- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 10 směrech
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy
- vyhřívaný volant

49 500

Sada DE LUXE KŮŽE
- sedadla s čalouněním kůže (černá nebo béžová)
- přední sedadla sportovně tvarovaná
- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech s pamětí polohy (kromě bederní opěrky)
- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 10 směrech
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy
- vyhřívaný volant

56 500

Sada DE LUXE KŮŽE/KOMFORT
- čalounění perforovaná kůže (černá nebo béžová)
- vyhřívané a ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- multifunkční masážní sedadla řidiče a spolujezdce (funkce Active Motion s 11
pneumatickými polštáři masírující stehna, hýždě a oblast bederní páteře pro snížení únavy
svalů při dlouhé jízdě)
- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s pamětí polohy (bez bederní opěrky)
- sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 10 směrech
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy
- vyhřívaný volant

75 000

Standardní výbava a výbava na přání

Poznámka

Titanium

Zvýhodněné sady BUSINESS (sady BUSINESS nelze vzájemně kombinovat)
Sada BUSINESS
- Sada AUDIO 52 (SYNC 3 s navigací)
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče

29 500

Sada BUSINESS PLUS
- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče
- zadní parkovací kamera

49 750

Sada BUSINESS TECHNOLOGY
- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)
- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče
- Adaptivní tempomat (navíc s funkcí Stop&Go pro automatickou převodovku)
- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců, cyklistů a vozidel při nečinnosti
řidiče
- zadní parkovací kamera

nelze se sadou ULTIMATE

72 000

Audiosystémy, zábava a navigace
Sada AUDIO 50
- SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce,
pomocí kterého lze ovládat audiosystém, 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

•

Sada AUDIO 52
- 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
- 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

dostupné jen v sadě BUSINESS

Sada AUDIO 59
- viz sada AUDIO 52 výše, navíc:
- SONY stereorádio s CD
- 12 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích, 2x zadní efektový
a 1x subwoofer)
- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)

dostupné jen v sadě BUSINESS PLUS a
BUSINESS TECHNOLOGY

Funkční výbava
Palubní počítač s 10,1" displejem (digitální přístrojový štít)

•

Klimatizace dvouzónová - automatická včetně vnitřní recirkulace vzduchu. Obsahuje zadní
výdechy.

•

Klimatizace třízónová - automatická včetně vnitřní recirkulace vzduchu. Manuální nastavení
3. zóny zadních výdechů.

21 000

Přídavné topení elektrické

•

Přídavné topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým ovládáním

30 000

Imobilizér
Globální otevírání a zavírání dálkovým ovládáním

•
včetně panoramatické střechy
(pokud je objednáno)

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s jednorázovým otvíráním/zavíráním a globálním
otevíráním/zavíráním dálkovým ovladačem
Sluneční clony zadních oken

•
dostupné jen v sadě TRAVEL FAMILY nebo
PANORAMA

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken, ovládané z místa řidiče
Reflexní čelní sklo
Akustická fólie skel předních dveří
Vyhřívané čelní sklo

•

•
dostupné také v sadě PANORAMA

4 900

jen součástí sady AUDIO 59 (SONY)

•

Standardní výbava a výbava na přání
Ostřikovače světlometů včetně senzoru hladiny ostřikovací kapaliny

Poznámka

Titanium

jen ve spojení s Adaptivními LED světlomety

5 900

Zpožděné zhasínaní světlometů

•

Přední halogenové světlomety

•

Přední LED pásky s funkcí denního svícení

•

Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček

•

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

také dostupné v sadě LED PLUS

30 700

Zadní LED světla

•

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

•

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel

•

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1).
Obsahuje dálkově ovládané dvojité centrální zamykání.

Elektricky nastavitelný volant s pamětí polohy včetně vyhřívání

10 900
jen ve spojení s Předními sedadly elektricky
nastavitelnými nebo sadami DE LUXE; nelze
s Vyhřívaným volantem

10 300

Startování bez použití klíče
- tlačítko v přístrojové desce
- dva pasivní klíče dálkového ovládání centrálního zamykání

•

Systém KeyFree Plus
- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří
- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním
- vstup do vozu bez použití klíče

•

Parkovací asistent - senzory vpředu a vzadu

•

Aktivní parkovací asistent
- podélné a příčné parkování bez změny směru řidičem
- asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa
- přední a zadní parkovací senzory
Zadní parkovací kamera
Přední kamera s panoramatickým obrazem (180 stupňů vpravo/vlevo); včetně zadní
parkovací kamery

dostupné také v sadách BUSINESS

8 000

dostupné také v sadách BUSINESS PLUS
a BUSINESS TECHNOLOGY

12 000

dostupné pouze se sadou AUDIO 59
(sady BUSINESS)

22 300

Elektronická parkovací brzda
Aktivní snižování hlučnosti
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
Auto Stop/Start (součástí všech motorizací)

•
dostupné při objednání EcoBlue Bi-Turbo

•/•/•

Bezpečnost
7 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

•
9 900

Elektronický stabilizační systém ESC (obsahuje ABS - protiblokovací systém brzd, EBD bezpečnostní brzdový asistent, TCS - systém kontroly trakce a TVC - stranové
přesměrovávání točivého momentu)

•

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)

•

Standardní výbava a výbava na přání
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)

Poznámka

Titanium

dostupné jen v sadě ULTIMATE a LED PLUS

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

•

Adaptivní tempomat (ACC) [pro manuální převodovku]
- nastavení omezení rychlosti v rozpětí 30-200 km/h (180 km/h)
nebo
Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Stop&Go [pro automatickou převodovku]
- nastavení omezení rychlosti v rozpětí 0-200 km/h (180 km/h)

dostupné také v sadě BUSINESS
TECHNOLOGY a ULTIMATE

30 100

dostupné také navíc s elektrickým
nastavením sedadel v sadě DE LUXE LÁTKA
nebo Přední sedadla el. nastavitelná

•

Kůže/premium velur
- kombinované čalounění sedadel (boky kůže/střed velur) v černé Ebony
- přední sedadla sportovně tvarovaná
- přední sedadla elektricky nastavitelná v 10 směrech, navíc s pamětí polohy řidiče (kromě
bederní opěrky)

dostupné také v sadě DE LUXE
KŮŽE/VELUR

66 000

Kůže
- kožené čalounění v černé Ebony nebo béžové Ceramic
- přední sedadla komfortně tvarovaná
- přední sedadla elektricky nastavitelná v 10 směrech, navíc s pamětí polohy řidiče (kromě
bederní opěrky)

dostupné také v sadě DE LUXE KŮŽE

76 000

Perforovaná kůže
- kožené čalounění s ventilovanými předními sedadly v černé Ebony nebo béžové Ceramic
- multifunkční masážní přední sedadla s 11 pneumatickými polštáři
- přední sedadla tvarovaná pneumatickými polštáři
- přední sedadla elektricky nastavitelná v 10 směrech, navíc s pamětí polohy řidiče (bez
bederní opěrky)

dostupné také v sadě DE LUXE
KŮŽE/KOMFORT

89 800

Navíc součástí Adaptivního tempomatu pro obě převodovky:
- 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
Interiér
Látka Axis
- látkové čalounění sedadel v černé Ebony
- přední sedadla komfortně tvarovaná
- přední sedadla manuálně nastavitelná včetně nastavení výšky a bederní opěrky

Vyhřívaná přední sedadla
Přední sedadla elektricky nastavitelná
- čalounění látka Axis
- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech s pamětí polohy (kromě bederní opěrky)
- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 10 směrech
- vyhřívaná přední sedadla
- vnější zpětná zrcátka s pamětí polohy
- přední sedadla komfortně tvarovaná

•

dostupné také v sadě DE LUXE LÁTKA

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)

14 700

•

Sedadla ve 3. řadě
- 2 sklopná sedadla ve 3. řadě (umožňující přepravu i dospělých osob)
- Manual Fold - mechanické sklápění jednotlivých sedadel 3. řady
- Fold Flat - sklápění jednotlivých sedadel 2. a 3. řady do roviny (32 různých konfigurací)

vhodné doplnit také třízónovou klimatizaci

•

Sedadla ve 3. řadě s funkcí Easy Fold, navíc obsahuje rohož a síť
- 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
- oboustranná rohož zavazadlového prostoru
- síť pro zajištění zavazadel

vhodné doplnit také třízónovou klimatizaci

9 100

Standardní výbava a výbava na přání
Bez 3. řady sedadel (pouze Dvouzónová klimatizace)

Poznámka

Titanium

dostupné jen s dvouzónovou klimatizací

-11 400

Úložné přihrádky pod sedadlem řidiče a spolujezdce

•

ISOFIX úchyty dětských sedaček pro všechna sedadla 2. řady
(i-Size pro krajní sedadla)

•

Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 2 směrech

•

Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 4 směrech

2 000

Vyhřívaný volant
Automatická převodovka
- kruhový volič automatické převodovky e-Shifter
- sekvenční řazení pádly pod volantem

dostupné také v položce Elektrické
nastavení volantu a sadách DE LUXE

3 900

dostupné jen pro vozy vybavené
automatickou převodovkou

•/-

Hlavice řadicí páky a volant potažený kůží

•

Kuřácká sada

450

Chromované lišty prahů předních dveří

•

Podlahové rohože - velurové prémiové, přední a zadní

•

Oboustranná rohož zavazadlového prostoru a síť pro zajištění zavazadel

7místné uspořádání; nelze Bez 3. řady
sedadel

Kryt zavazadlového prostoru
Síť pro oddělení zavazadlového prostoru (za 2. řadou sedadel)

4 500

•
nelze v kombinaci s Třízónovou klimatizací

5 500

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)

•

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

•

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

•

Výklopné stolky na zadní straně předních sedadel

•

Elektrická zásuvka pro 230 V
3 elektrické zásuvky na 12 V

dostupné jen v sadě TRAVEL FAMILY
nebo PANORAMA

•

Exteriér
Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer

•

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen

8 900

Mica lak karoserie - černá Shadow

19 900

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust

19 900

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic

19 900

Metalický lak karoserie - modrá Metallic

19 900

Metalický lak karoserie - speciální - zelená Guard

26 900

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Ruby

29 900

Metalický lak karoserie - unikátní - modrá Panther

29 900

Kliky dveří v barvě karoserie

•

Standardní výbava a výbava na přání

Poznámka

Titanium

Chromovaná lišta pod linií bočních oken

•

Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s vodorovnými chromovanými lištami

•

Dolní mřížka chladiče v černé s chromovanou lištou

•

Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost motoru a nižší spotřebu

•

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

•

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru
- osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky
- elektricky sklápěná při uzamčení vozu

•

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

5 900

Tažné zařízení - odnímatelné s funkcí ochrany proti převrácení TSC

22 900

Tažné zařízení - plně elektricky sklopné (automaticky se zasouvá a vysouvá stiskem tlačítka)
a s funkcí ochrany proti převrácení TSC

Automatické udržení konstantní světlé výšky zadní nápravy při zatížení nákladem

nelze s Automatickým udržením konstantní
světlé výšky

26 500

nelze s Tažným zařízením elektricky
sklopným, sadou ULTIMATE a pohonem
AWD

16 000

Kola
17" x 7.5 kola z lehkých slitin s 10x2 paprsky D2YCE a pneumatikami 235/55R 17

•

17" x 7.5 kola z lehkých slitin s 10 paprsky D2YDN a pneumatikami 235/55R 17

5 500

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

5 500

18" x 7.5 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky D2ULR a pneumatikami 235/50R 18

22 200

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

41 500

17" celoroční pneumatiky 235/55 R17

není dostupný větší rozměr, než je uvedeno

Sada na opravu pneumatik

5 000

•

Pojistné matice litých kol

1 900

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

•

Záruky a servisní smlouvy*
Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- prodloužení z 5 na 7 let / 200 000 km

dle skutečnosti, která nastane dříve

dle skutečnosti, která nastane dříve;
uvedená cena navíc k 5leté
záruce

•

15 000

Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem
Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby
(omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

FORD GALAXY I TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (mm)

5dv.

Vnější rozměry
Celková délka (bez tažného zařízení)
Celková šířka (včetně zrcátek)
Celková šířka (bez zrcátek)
Celková šířka (se sklopenými zrcátky)
Celková výška (bez střešních ližin)
Rozvor
Světlá výška

4848
2137
1916
1953
1747
2850
124-150

Vnitřní rozměry
První řada sedadel [mm]

Prostor v oblasti hlavy (bez/s panoramatickou střechou)
Maximální prostor pro nohy
Šířka ve výšce ramen
Prostor v oblasti hlavy (bez/s panoramatickou střechou)
Místo pro nohy
Šířka ve výšce ramen
Prostor v oblasti hlavy
Minimální prostor pro nohy
Šířka ve výšce ramen
2sedadlové uspořádání (naloženo po střechu)
5sedadlové uspořádání (naloženo po střechu s 2. řadou posunutou dozadu/dopředu)
7sedadlové uspořádání (naloženo po střechu)
Benzínové motory
Dieselové motory
Dieselové motory

Druhá řada sedadel [mm]

Třetí řada sedadel [mm]

Objem zavazadlového prostoru [l]*

Objem palivové nádrže [l]
Objem AdBlue® nádrže [l]

1068/1019
1081
1531
1026/990
991
1535
985
867
1359
2339
1206/1301
300
66
68/64**
11,5

*Měřeno metodou ISO 3832 **Pro motory s pohonem AWD. Údaje závisí na modelu a výbavě.

Technické údaje motorů
Motor
1.5 EcoBoost
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue Bi-Turbo

Zdvihový
objem(cm3)

Emisní norma

Maximální výkonØ

Maximální točivý momentØ

1 498
1 996
1 996
1 996

Euro 6.2 + GPF
Euro 6.2 + DPF
Euro 6.2 + DPF
Euro 6.2 + DPF

121 kW (165 k) při 5500 min-1
110 kW (150 k) při 3500 min-1
140 kW (190 k) při 3500 min-1
177 kW (240 k) při 4000 min-1

242 Nm při 1650-4500 min-1
370 Nm při 2000 - 2500 min-1
400 Nm při 2000 - 3000 min-1
500 Nm při 2000 min-1

Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje. GPF/DPF = filtr pevných částic. ØTestováno dle ISO 1585.

Spotřeba paliva,
výkonnostní
a hmotnostní
parametry

Spotřeba paliva* [l/100 km]

Emise
CO2

Výkonové parametry

Hmotnostní parametry [kg]**

Město

Mimo
město

Kombinace

Max.
rychlost
(km/h)

Zrychlení
0-100
km/h [s]

Minimální
provozní
hmotnost
celkem

Max.
přípustná
hmotnost
vozidla

Max.
hmotnost
brzděného
přívěsu

Max.
hmotnost
nebrzděného
přívěsu

170-174

9,6-10,2

6,1-6,3

7,5-7,6

200

10,4

1 811

2 510

1 600

750

133-139

6,0-6,2

4,6-4,8

5,1-5,3

194

10,7

1 849

2 595

1 800

750

136-143

6,0-6,2

4,7-5,0

5,2-5,5

204

9,7

1 860

2 605

2 000

750

159-162

7,0-7,2

5,5-5,6

6,1-6,2

202

10,0

1 944

2 675

2 000

750

158-160

7,3-7,4

5,4

6,1

216

8,7

1 894

2 635

2 000

750

[g/km]*

GALAXY
1.5 EcoBoost (165 k)
6st. manuální
2.0 EcoBlue (150 k)
6st. manuální
2.0 EcoBlue (190 k)
8st. automatická
2.0 EcoBlue (190 k)
8st. automatická AWD
2.0 EcoBlue (240 k)
8st. automatická

* Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká užitková 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). Naměřené
hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 pomocí nové metodiky WLTP jsou aktuálně přepočítávány zpět na hodnoty odpovídající metodice NEDC.
Pro oba testovací postupy a cykly (NEDC i WLTP) však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se ani v případě NEDC ani v případě WLTP cyklu 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 40 kg. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je u všech výše uvedených motorů
maximálně 75 kg.
Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

Ford Galaxy Titanium,
1.5 EcoBoost 165 k,
6st. manuální
3,19 úvěr*

Cena vozu
(vč. DPH)

Záloha 49,89%

Pevná zápůjční
úroková sazba
(%)

Doba trvání úvěru
(měsíce)

Měs. splátka
vč. pojištění (Kč)

739 900

369 150

3,19

60

8 100

* Nabídka platí pouze pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2019 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové
smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.

Autorizovaný partner Ford

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) I infocz@ford.com I www.ford.cz I www.fordcredit.cz I www.fordservice.cz

