НОВИЯТ FORD EDGE

Ценова листа Януари 2019, MY 2019.00

Каросерия SUV 5 врати
Двигател, скоростна кутия и задвижване
Дизелови двигатели
2.0 TDCi

240 к.с

8-степенна автоматична AWD

Среден
разход

TITANIUM

ST-LINE

VIGNALE

л./100 км.

лв. с ДДС

лв. с ДДС

лв. с ДДС

6.8

96.700

108.100

110.800

Моделът не може да се поръчва. Предлагат се автомобили на склад.
FORD EDGE се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега
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НОВИЯТ FORD EDGE – стандартно оборудване
TITANIUM
Сигурност и безопастност
Въздушни възглавници

за пътника и водача – предни

за пътника и водача – странични

за коленете на водача

тип завеса за 1-ви и 2-ри ред седалки
Ключ с индикация за деактивиране на пасажерската
въздушна възглавница
Индикация за непоставени предпазни колани за
всички места
Двойно централно заключване с дистанционното
управление
Пълно отваряне/затваряне на всички прозорци от
дистанционното управление
Подглавници за всички места, предните регулируеми
в 4 посоки
Ел. детски ключалки на задните врати, блокиране на
задните стъкла с бутон от водача
Електронни системи за безопасност и поведение на
пътя

ABS – система против блокиране на колелата

RSC – система против преобръщане

EBD – електронно разпределение на
спирачното усилие

TCS – контрол на сцеплението с управление
на тягата на двигателя и спирачките

Векторно разпределение на въртящия момент
между задвижващите колела

Автоматично активиране на аварийните
светлини при екстремно спиране

EBA – асистент за аварийно спиране

HLA – система за подпомагане потеглянето по
наклон

CADS3 – система за предупреждение и
предотвратяване на сблъсъци, автоматично
спиране и засичане на пешеходци
My Key II– възможност за персонализация на
настройките на ключа за повишаване на
безопасността при млади водачи и др.
Асистент за спазване на лентата за движение:

сигнализация за напускане на пътната
лента

система за следене умората на водача

автоматични чистачки със сензор за дъжд и
регулиране на чувствителността

автоматични фарове и превключване на
къси/дълги светлини

Технологии
4 ел. стъкла, пълно отваряне/затваряне с едно
натискане
Електрическа ръчна спирачка
Ел. регулируеми отопляеми странични огледала с
автоматично прибиране, капачки в цвета на купето и
осветление в зоната около автомобила
Мини резервно колело
Електрически отоплител на двигателя
Електро-механично улеснено сгъване на задните
седалки с бутон в багажника
Автопилот с ограничител на скоростта, спрямо пътните
знаци
Старт-Стоп система
FordEasyFuel – система без капачка на резервоара,
предотвратяваща зареждане с грешен тип гориво
Камера за движение на заден ход
Безключово стартиране с ‚Ford Power’ бутон
Безключов достъп
EPAS – електрическо серво управление с променливо
усилие и

система за коригиране на отклоненията от
страничен вятър и неравности

активно компенсиране на вибрациите
компенсация на тегленето във волана от
въртящия момент
Регулируема по височина и дълбочина кормилна
колона
Предно стъкло с отопление и инфрачервена защита,
включва и отопляеми дюзи на умивателите
Активна шумоизолация с микрофони отчитащия
нежелани шумове и компенсиране с противоположни
звукови вълни
ICE пакет 49:

CD player, FM/AM радио

8″ TFT LCD цветен тъч-скрийн дисплей

система от 8 тонколони

SYNC 3– система за синхронизация с мобилни
устройства, гласови команди с разширени
функции, Bluetooth audio streaming –
изпълнение на аудио файлове от мобилни
устройства, управление на плейлисти,
управление на телефонни обаждания и
указател, изчитане и отговори на SMS и др.

Медиен център с AUX вход, 2xUSB входа

GPS навигация

Поддръжка на Android Auto и Apple Car Play
Emergency assistance – система за автоматично
избиране на телефон 112 при инцидент и подаване на
информация до аварийните служби, вкл. GPS
координати на съответния език, в зависимост от
местонахождението на автомобила на територията на
ЕС
Капак на багажника с ел. отваряне/затваряне
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НОВИЯТ FORD EDGE – стандартно оборудване
TITANIUM

(продължение)

Екстериор
Брони – горна част в цвета на автомобила, долна част
– в черно
Предпазни панели под броните
Предна решетка с хромирани напречни ребра и
хромиран кант
Активни клапи в предната решетка за регулиране
притока на въздух, охлаждане според нуждите и
подобряване на аеродинамиката
Хромиран кант на линията на страничните стъкла
Предпазни панели в долната част на вратите
Дръжки на вратите и заден спойлер в цвета на
автомобила
Тонирани стъкла
Ламинирано акустично предно стъкло
Силно затъмнени задно и задни странични стъкла
Фарове с функция „Изпрати ме до вкъщи”
LED фарове включващи:
- LED дневни светлини
- автоматично включване и регулиране на светлинния
сноп в зависимост от пътните условия
Фарове за мъгла с черни гнезда и хромиран пръстен
Завиващи светлини
Задни LED светлини
Куки за теглене отпред и отзад
Подготовка за теглич
19” алуминиеви джанти
Ламинирани предни странични стъкла
Предни и задни паркинг сензори
Мини резервно колело
Релси на покрива – сребристи
Система за следене налягането в гумите

ST-LINE

Интериор
Въздушен филтър за полени и миризми (въглероден и
за твърди частици, сертифициран от TUV)
Двузонова климатична система включваща:

автоматичен контрол на температурата,

сензор за качеството на постъпващия въздух,

регулируеми въздуховоди за втори ред седалки
Конзола над главите отпред с отделения за слънчеви
очила
Централна конзола с подлакътник и отделение за вещи
Странични панели на централната конзола с кожена
тапицерия
Държачи за чаши на централната конзола в черен
гланц
LED светлини за четене на втори ред седалки
Електрохромно огледало за обратно виждане с
автоматично затъмняване
Осветени огледала в сенниците на предните места
Текстилна тапицерия на тавана
Вътрешни А-колони с текстилна тапицерия
Волан и скоростен лост с кожена тапицерия
Тапицерия на вратите в комбинация плат/винил
Покривало за багажника
Система за организиране на товара, отделение за
резервна гума и инструменти
Халки за укрепване на товара в багажника
Багажна мрежа
Пакет пушачи – пепелник и запалка
Тапицерия на седалките – плат
Ел. регулируема в 10 посоки седалка на водача с памет,
ел. регулируема лумбална опора, ел. огледала с памет
Регулируема по височина пасажерска седалка
Делима 60/40 задна седалка с подлакътник с поставки
за чаши
Регулиране на наклона на облегалката на задните
седалки
Амбиентно осветление – дръжки на предните врати,
зоната на краката, държачите за чаши, централната
конзола, медийната секция
Премиум текстилни стелки за всички места
Вътрешни колони с тапицерия плат
Отопляеми предни седалки с регулиране на
температурата
220 V eл. извод
Отопляем волан

(в допълнение към Titanium)

Спортно окачване
Спортни брони в цвета на автомобила
Сребристи предпазни панели под броните
Без релси на покрива
Рамки на страничните стъкла в черен гланц
20” алуминиеви джанти

Спортни предни седалки, ел. регулируеми в 10 посоки
(на водача с памет, ел. огледала с памет)
Отопляеми задни седалки
Алуминиеви вложки на педалите
Премиум B&O аудиосистема с 12 тонколони
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НОВИЯТ FORD EDGE – стандартно оборудване
VIGNALE

(в допълнение към Titanium)

Външни огледала с памет, електрохромно от
страната на водача
Премиум B&O аудиосистема с 12 тонколони
Брони в цвета на купето с хромирани елементи
Адаптивни LED фарове включващи:
- LED дневни светлини
- автоматично включване и регулиране на
светлинния сноп в зависимост от пътните условия
- възможност каране на дълги светлини, без
заслепяване на другите водачи

Предна решетка с мрежеста структура и хромиран кант
Фарове за мъгла с хромиран кант
20” алуминиеви джанти
Осветени прагове с Vignale лого
Тапицерия на вратите в комбинация кожа/винил
Перфорирана кожена тапицерия на седалките.
Включва и:
- Ел. регулируеми в 10 посоки предни седалки (на
водача с памет, ел. огледала с памет), ел. регулируема
лумбална опора

НОВИЯТ FORD EDGE – опции
ЕКСТЕРИОР

EOC код

Titanium

ST-Line

Vignale

19” алуминиеви джанти

55C

0

-

-

20” алуминиеви джанти

55D

1.430

-

-

21” алуминиеви джанти
Цвят металик (Agate Black Metallic, Ingot Silver, Magnetic, Blue
Metallic, Baltic Sea Green, Stone Gray)
Специален металик (Burgundy Velvet, Ruby Red)

55B

-

1.650

-

1.430

1.430

0

1.770

1.770

-

2.130

2.130

710

Специален 4-пластов металик White Platinum
Релси на покрива – черни
(не се предлагат с панорамен покрив)
ИНТЕРИОР

483

-

450

-

Алуминиеви вложки на педалите

442

270



270

Двулицева стелка за багажник

421A

180

180

-

6.600

-

-

7.640

-

-

481

2.430

2.850

-

652

-

1.350

900

611

450



Спортно окачване

532

540



540

Адаптивен автопилот с функция „Stop & Go”
Теглич – демонтируем
- асистент за стабилизиране на ремарке/каравана
- периметърна аларма за прикачения товар (ако е поръчана)

604

890

890

890

371

1.650

1.650

1.650

Активен паркинг асистент включващ:
- асистент за излизане от паркомясто,
- полуавтоматично успоредно и перпендикулярно паркиране

623

360

360

360

Предна камера осигуряваща 180° видимост

641

630

630

630

Активно управление променливо отношение на ъгъла на
завиване

562

-

1.440

-

Висококачествена изцяло кожена тапицерия на седалките
Salerno Включва и:
- Ел. регулируеми в 10 посоки предни седалки (на водача с
памет, ел. огледала с памет)
Перфорирана кожена тапицерия на седалките. Включва и:
- Ел. регулируеми в 10 посоки предни седалки (на водача с
памет, ел. огледала с памет)
- отопляеми задни седалки
ТЕХНОЛОГИИ
Ел. панорамен покрив с ел. щора (ламинирано стъкло, с
инфрачервена защита) (не се предлага с релси на покрива)
Отопление /охлаждане на предни седалки
- включва отопляеми задни седалки при Vignale
Отопляеми задни седалки
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НОВИЯТ FORD EDGE – опции
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
Система за засичане на мъртвия ъгъл с предупреждение за
напречен трафик при движение на заден ход
- изисква асистент за спазване лентата за движение
Умиватели на фаровете
Периметърна алармена система с обемни датчици
АУДИО/НАВИГАЦИЯ
ICE Пакет 23
Премиум B&O аудиосистема с 12 тонколони

631

1.380

1.380

1.380

471

180

180

180

572

530

530

530

45A

1.590





683D

7.640

-

-

684A

2.370

-

-

685B

-

2.670

-

685C

-

-

2.280

ПАКЕТИ
Lux пакет
- Перфорирана кожена тапицерия
- Отопляеми задни седалки
- Панорамен покрив
Технологичен пакет
- ICE Пакет 23
- Адаптивни LED фарове
- Адаптивен автопилот с функция „Stop & Go”
- Активен паркинг асистент
ST-Line пакет
- Адаптивен автопилот с функция „Stop & Go”
- Система за засичане на мъртвия ъгъл
- Активен паркинг асистент
- Предна камера осигуряваща 180° видимост
- Адаптивни LED фарове
Vignale пакет
- Адаптивен автопилот с функция „Stop & Go”
- Система за засичане на мъртвия ъгъл
- Активен паркинг асистент
- Предна камера осигуряваща 180° видимост

Всички посочени цени са в лева с ДДС. „“ = стандартно оборудване. „–“ = не се предлага. Пакетите не могат да се комбинират с други
пакети при дублиране на някоя от характеристиките в тях. Възможни са и други ограничения, които не са посочени. За повече информация,
обърнете се към вашия дилър на Ford.

НОВИЯТ FORD EDGE – аксесоари

АКСЕСОАРИ
Thule затворен багажник за покрив
Гама затворени багажници с различни обеми. Осигуряват допълнително товарно пространство.
Багажник за велосипеди
Монтира се върху теглич. Възможност за транспортиране на 2 или 3 велосипеда в зависимост от модела
Постелка за багажник
Гумирана постелка за пода на багажника с логото Edge. Предпазва от надраскване и се почиства лесно.
Багажник за ски/сноуборд
Позволява транспортиране на до 6 чифта ски или 4 сноуборда. Възможност за заключване и регулиране.

За пълната гама аксесоари за Ford Edge, моля посетете: http://www.ford-accessories.bg
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НОВИЯТ FORD EDGE – технически характеристики
Дизелови двигатели
Двигател

2.0 TDCi

Мощност (к.с.) / об/мин.

240 / 3750

Въртящ момент (Нм) / об/мин.

450/2000

Скоростна кутия
Задвижване

8-степенна автоматична
AWD

Максимална скорост (км/ч)

216

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

9.6

Разход на гориво (л/100 км.)




Градско 
Извънградско
Комбинирано

Емисии на СО₂ (г/км)
Еконорма

8.5
5.8
6.8
177
Euro 6

Някои от посочените данни са предварителни. Всички дизелови двигатели са оборудвани с филтър за твърди частици и филтър за
NOx (азотни окиси) за двигателите Euro 6. Някои от функциите за безопасност и подпомагане на водача работят въз основата на
датчици, чието функциониране може се влияе от определени метеорологични и други условия на средата.
Декларираните разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на Европрейска
Директива 80/1268/EEC или Европейска регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 692/2008. Посочените данни са за тип превозно
средство, а не се отнасят за конкретен автомобил. Приложената тестова процедура осигурява сравнение между различни типове
автомобили и различни производители. Информацията не е част от продуктова оферта. Разходът в реални условия може да
варира, тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на шофиране, използването на техническо
оборудване като например климатичната инсталация, както и от други нетехнически фактори.
Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2019.00 и информацията в нея е валидна към датата на
изготвянето и. Ford, обаче, непрекъснато усъвършенства своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да правят
промени по всяко време без предупреждение на техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване,
цените и останалата информация в настоящата ценова листа, която не представлява конкретна продуктова оферта. За найновата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.

FORD EDGE се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега!

София Люлин – 984 2250; София Младост – 817 8888; Пловдив – 606 606; Варна – 680 200; Бургас – 807 137; Русе – 845 235; Плевен –885222; Ст. Загора – 623 938; Габрово – 808 423;
Монтана – 300 131; В. Търново – 616 000; Благоевград – 884 025; Хасково – 601 180; Шумен – 861 352; Пазарджик – 411 205; Смолян – 8 1085; Добрич – 602 647
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