FORD S-MAX

Ценова листа Юни 2020, MY 2020.50

Каросерия Ван с 5 врати
Среден
разход
WLTP

TREND

TITANIUM

ST-LINE

VIGNALE

л/100 км

лв. с ДДС

лв. с ДДС

лв. с ДДС

лв. с ДДС

6-степенна ръчна

5.9

61 700

66 800

76 000

-

8-степенна автом.

6.4

65 100

70 200

79 500

-

8-степенна автом.

6.4

-

73 200

82 400

89 000

Двигател, скоростна кутия и задвижване

Дизелови двигатели

150 к.с.
2.0 EcoBlue

190 к.с

FORD S-MAX се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега!
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FORD S-MAX – стандартно оборудване
TREND
Сигурност и безопасност
ABS – система против блокиране на колелата
ESP – електронна система за контрол на стабилността
EBD – електронно разпределение на спирачното усилие
TCS – контрол на сцеплението с управление на тягата на
двигателя и спирачките
RSC – система против преобръщане и контрол на
завиването
BA – асистент за аварийно спиране
Автоматично активиране на аварийните светлини при
екстремно спиране
Въздушни възглавници за пътника и водача - предни
Въздушни възглавници тип завеса за всички редове
седалки
Странични въздушни възглавници за 2-ри ред
Въздушна възглавница за коленете на водача
Регулируеми подглавници за всички седалки
Централен подглавник за втори ред седалки
Emergency Assistance – система за автоматично избиране
на тел. 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
Предупредителен сигнал и индикация за непоставени
предпазни колани за всички редове седалки
Ел. детска защита за задните врати, блокиране на задните
стъкла с бутон от водача
Регулируеми по височина предни предпазни колани
Закрепяне ISOFIX на трите седалки на 2-ри ред
Централно заключване с дистанционно управление,
сгъваем ключ
My Key II– възможност за персонализация на настройките
на ключа за повишаване на безопасността при млади
водачи и др.
Заключване на задните прозорци
Система за следене налягането в гумите (TPMS)
Предни светлини с функция „Изпрати ме до вкъщи”
Автоматично интелигентно отключване на автомобила,
заключване на вратите при потегляне
Пълно отваряне на всички прозорци от дистанционното
управление
Предни предпазни колани с автоматично натягане
Възможност за деактивиране на предната пасажерска
въздушна възглавница

Интериор
ICE Пакет 51
AM/FM дигитално радио с две антени
-Интерфейс от ново поколение
-8” сензорен екран
-8 тонколони
-SYNC 3
- Компас
- 2 USB
Светла тапицерия на тавана
Премиум инструментален панел с 4.2" TFT цветен дисплей с
аналогови показатели
Текстилна тапицерия - Manhattan
Двутонов клаксон
Държачи за чаши в централната конзола
А - колона покрита с текстил, B/C/D - покрити с пластмасови
панели
Текстилна тапицерия на тавана
Ниско разположени регулируеми въздуховоди за задните
места
Въздуховоди в краката на 2-ри ред седалки
Джобове на вратитите, предните с вместимост за бутилка до
1.5 л.
Сребристи вложки на праговете на предните врати
Пластмасови вложки на праговете на задните врати
Пластмасова вложка на прага на багажника
Контролни уреди с автоматично регулиране на яркостта
4 бр. куки за укрепване на товара в багажника
Мокетна стелка в багажника
Отделения за вещи в страните на багажното отделение
Кутия за вещи (само за трети ред седалки)
Спортни предни седалки с тапицерия плат Manhattan
Шофьорска седалка - регулиране по височина и в лумбалната
област
Пасажерска седалка - регулиране по височина и в лумбалната
област
3 отделни задни седалки, регулируеми в 4 посоки,
индивидуално сгъваеми
Eлектро-механично улеснено сгъване на 2-ри ред седалки с
бутон, осигуряващо изцяло равен под на багажника
Мрежи за багаж на гърба на предните седалки
Подлакътник между предните седалки с ниша за вещи
Централен заден подлакътник с ниша за вещи
Двузонова автоматична климатична инсталация със сензор за
качеството на въздуха в купето
Кожен волан
Регулируема кормилна колона - по височина и дълбочина
Кожен скоростен лост
Черни вложки на педалите
Електрохроматично огледало за обратно виждане с
автоматично затъмяване
Огледала в сенниците на предните места с осветление
Предни и задни ел. стъкла със система за пълно
отваряне/затваряне с едно натискане
Бутони за централно заключване от предните врати
Извод 12V със запалка в централната конзола
Поленов/въглероден филтър
Вграден нагревател в задния прозорец
Извод 12V със запалка в централната конзола
Електрическа ръчна спирачка с асистент за потегляне в наклон
Интериорно осветление 1-ви ред, насочени светлини за четене
на карти
Интериорно осветление 2-ри ред
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FORD S-MAX – стандартно оборудване
TREND

(продължение)

Екстериор
Ръкохватки на вратите в цвета на купето
Ел. регулируеми отопляеми странични огледала в цвета
на купето с автоматично прибиране, осветление в зоната
на качване/слизане около автомобила
Странични огледала в цвета на купето
Предна горна решетка в цвят хром
Предна долна решетка в черен цвят
Автоматични чистачки със сензор за дъжд и регулиране на
чувствителността
LED задни светлини
LED трета стоп светлина
Бутон за регулиране височината на фаровете
Халогенни фарове и фарове за мъгла с осветяване в
завой
Дневни светлини
Фарове за мъгла с осветление в завой
Автоматични фарове и чистачки и автоматични дълги
светлини
Хромиран ринг на фаровете за мъгла
Предна броня - частично в цвета на купето
Задна броня - частично в цвета на купето
Защитна лайсна на задната броня, предпазваща от
драскотини при товарене
Защитни лайсни в долната част на вратите
Черен кант по линията на прозорците
Чистачка на задното стъкло, измиване на задното стъкло и
вградени нагреватели
Ръчно отваряне вратата на багажника
Ламинирано шумоизолиращо челно стъкло
Тонирани стъкла с UV филтър
Статични прозорци за трети ред седалки
Обособена стойка за регистрационната табела
Удобен захват за отваряне на товарната врата
Easy fuel – система за защита от зареждане с грешно
гориво без капачка, заключване на резервоара
Закрепване на аварийната кука отпред и отзад

TITANIUM

Интериор (продължение)
Осветление в товарния отделение
Текстилни стелки за 1ви и 2ри ред седалки
Жабка с осветление, без заключване
Опорни дръжки на тавана за 1-ви и 2-ри ред седалки
Закачалки за дрехи на гърба на предните седалки
Конзола над вътрешното огледало с отделение за слънчеви
очила
Покривало за багажника
Технологии
EPAS – електрическо серво управление със
система за коригиране на отклоненията от страничен вятър и
неравности активно компенсиране на вибрациите
компенсация на тегленето във волана от въртящия момент
17" алуминиеви джанти с гуми 235/55R17
Стандарно окачване
Комплект за ремонт на спукана гума
Допълнителен отоплител на двигателя
Автопилот с интелигентен ограничител на скоростта и
разпознаване на пътни знаци
Безключово стартиране с ‚Ford Power’ бутон
Старт/Стоп система
Резервоар с обем 68 литра
ICE Пакет 51
AM/FM дигитално радио с две антени
-Интерфейс от ново поколение
-8” сензорен екран
-8 тонколони
-SYNC 3
- Компас
- 2 USB

(в допълнение към TREND)

17" 5х2 Алуминиеви джанти с гуми 235/55R17
Отопляемо челно стъкло
Отопляем волан
Предни и задни паркинг сензори
Асистент за спазване лентата на движение
Безключов достъп и стартиране на двигателя с „Ford
Power” бутон
Предна долна решетка в цвят хром
LED дневни светлини
Хромиран кант по линията на прозорците
Сиви релси на покрива (премахват се при избор на опция
Панорамен покрив)
Амбиентно осветление – дръжки на предните врати,
зоната на краката, държачите за чаши, централната
конзола, медийната секция

ICE Пакет 53
AM/FM дигитално радио с две антени и трафик информация
-Интерфейс от ново поколение
-8” сензорен екран
-8 тонколони
- Навигационна система
-SYNC 3
- Компас
- 2 USB
Премиум инструментален панел с 10.6 см. TFT цветен дисплей
с аналогово-дигитални уреди
Текстилен салон - Axis
Отопляеми предни седалки
Централно огледало с функция против заслепяване

3

FORD S-MAX – стандартно оборудване
ST-LINE

(в допълнение към TITANIUM)

18" Алуминиеви джанти с гуми 235/50R18
Спортно окачване
Черна решетка тип пчелна пита
Черни огледала
Червени спирачни апарати
Заден спойлер
Предна спортна броня в цвета на купето
Задна спортна броня в цвета на купето

VIGNALE

Потъмнени стъкла на задните врати и товарното отделение
Черни релси на покрива (премахват се при избор на опция
Панорамен покрив)
Тъмна тапицерия на тавана
ST-Line лого на предните прагове
Кожен волан с червени шевове
Алуминиеви спортни педали
10.1" цветен инструментален екран пред водача

(в допълнение към TITANIUM)

Камера за заден ход
18" Алуминиеви джанти с гуми 235/50R18 Euroflange
Предна и задна броня в цвета на купето
Акустични странични прозорци отпред
Адаптивни LED фарове
Измиване на фаровете
Потъмнени стъкла на задните врати и товарното
отделение
Кожена тапицерия Windsor
Мултифункционални предни седалки с масаж
- Регулируеми предни седалки в 10 посоки
- Шофьорска седалка и странични огледала с памет
- Предни седалки с отопление и охлаждане

Спортни алуминиеви вложки на педалите
ICE Пакет 59 - Sony Навигационна система и Премиум
озвучение
- CD AM/FM дигитално радио с две антени и трафик
информация
- Sony интерфейс от ново поколение
- 8” сензорен екран
- 12 тонколони Sony
-SYNC 3
- Компас
- 2 USB
- Навигационна система
10.1" цветен инструментален екран пред водача

FORD S-MAX – опции
EOC
код

ЕКСТЕРИОР
Цвят Agate black

73V
736
73O
73U
73L

Цвят Chrome blue
Цвят Moondust silver
Цвят Magnetic

TREND

TITANIUM

ST-LINE

VIGNALE

1080

1080

1080

0

1080

1080

1080

0

1080

1080

1080

-

1350

1350

1350

0

1620
1620
1620
1620
0
390
3460
360

1620
1620
1620
1620
0
390
3460
-

540
540
540
540
-

Цвят Blue Panther
Цвят Lucid red
Цвят Solar silver
Цвят White platinum
Цвят Blazer blue
Цвят Frozen white
Цвят SVO paint (индивидуален)
17" Алуминиеви джанти, перлено сиви и гуми 235/55R17

55M

1620
0
390
3460
360

18" Алуминиеви джанти, боядисани в черно и гуми 235/50R18

55R

-

2270

-

-

19" Алуминиеви джанти с гуми 245/45 R19 Luster Nickel

55L

–

2920

–

-

19" Алуминиеви джанти с гуми 245/45 R19

55Q

–

–

2080

-

19" Алуминиеви джанти с полиран борд и гуми 245/45 R19

55K

-

-

-

2080

Потъмнени стъкла на задните врати, товарното отделение и
вратата на товарното отделение

475

330

330

0

0

73W
73Y
73A
73R
735
SVO
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Интериор

EOC
код

Trend

Titanium

ST-Line

Vignale

Трети ред електрически седалки, сгъващи се до равен под.
- Удобен достъп през 2-ри ред седалки
- Индикация за непоставени предпазни колани на 1-ви, 2-ри и 3-ти
ред
- Индивидуално осветление за 2-ри и 3-ти ред
- Въздушни завеси за 1-ви, 2-ри и 3-ти ред

525

–

3010

3010

3010

Щори на задните врати

713

Част от
Семеен
пакет

210

210

210

Преградна мрежа зад 2-ри ред седалки

583

-

270

270

270

762L

–

6680

–

-

762M

1220

1220

-

-

494

0

0

-

-

603

–

-

-

●

Кожена тапицерия Salerno и електрически предни седалки с
отопление. Шофьорска седалка и странични огледала с памет
Ергономични седалки
- Регулиране на предните седалки в 18 посоки
- Регулиране на лумбалната опора в 4 посоки
- Удължаване опората под коленете
Не може да се комбинира със сгъваеми масички в гърба на
предните седалки
Ергономична седалка за пасажера - Calder Ebony
- Регулиране в 18 посоки
- Регулиране в 4 посоки
- Удължаване опората под коленете
Не може да се комбинира със сгъваеми масички в гърба на
предните седалки
Мултифункционални предни седалки с масаж
- Регулируеми предни седалки в 10 посоки
- Шофьорска седалка и странични огледала с памет
- Предни седалки с отопление и охлаждане
Предлага се само с тапицерия Salerno Micro Perf. Leather
Заден спойлер

421D
Технически

690

690

●

690

Trend

Titanium

ST-Line

Vignale

Тризонален автоматичен климатик
- Сензор за качеството на въздуха в купето
- Индивидуално управление на климатика за 2-ри ред седалки
- Отделения за вещи отляво и отдясно за 3-ти ред седалки

463

-

1200

1200

1200

Адаптивен автопилот за механична скоростна кутия
- Ограничител на скоростта
- Автоматично ограничаване скоростта спрямо пътните знаци
- Разпознаване на пътни знаци
- Предни и задни паркинг сензори
- Предотвратяване на сблъсъци

513

-

Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

Адаптивен автопилот за механична скоростна кутия
- Ограничител на скоростта
- Автоматично ограничаване скоростта спрямо пътните знаци
- Разпознаване на пътни знаци
- Предни и задни паркинг сензори
- Предотвратяване на сблъсъци

516

-

Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

Предотвратяване на сблъсъци - Автоматично задействане на
спирачките и разпознаване на пешеходци
- Централно огледало с функция против заслепяване
- Сигнализация при твърде малка дистанция

804

Част от
Бизнес
пакет 1

Част от
Бизнес
пакет 1 и 2

Част от
Бизнес
пакет 1 и 2

Част от
Бизнес
пакет 2

Отопляемо челно стъкло
- Отопляеми дюзи за челното стъкло

471

●

●

●

Отопляем волан

373

●

●

●

Шумоизолационно челно стъкло

473

-

Част от
Панорамен
покрив

Част от
Панорамен
покрив

Част от
Панорамен
покрив

469

2170

1840

1840

1840

482

-

2560

2560

2560

Допълнителен горивен нагревател с дистанционно управление
> вкл. Отопляемо челно стъкло при Trend
Панорамен покрив с акустично стъкло и UV филтър.
(премахват се релсите на покрива)
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Част от
Зимен
пакет
Част от
Зимен
пакет

Подготовка за теглич. (не се предлага с ръчна скоростна кутия)
Демонтируем теглич:
> Система оптимизираща залюляването
> Периметърна аларма подсигуряваща прикаченото ремарке (ако
е част от оборудването на автомобила)
Ел. прибиращ се теглич:
> Система против залюляването
Сигурност и безопасност
Индикация за наличие на трафик в "мъртвата зона"
Безключов достъп и безключово стартиране на двигателя.
Ел. врата на товарното отделение (не може да се комбинира с
теглич)
Изцяло LED фарове
> LED дневни светлини
> Автоматично регулиране височината на фаровете
> Огледало за обратно виждане с автоматична функция против
заслепяване
LED дневни светлини

443

180

180

180

180

441

1500

1500

1500

1500

442

-

2680

2680

2680

Trend

Titanium
Част от
Бизнес
пакет 2
Част от
Бизнес
пакет 2

ST-Line
Част от
Бизнес
пакет 2
Част от
Бизнес
пакет 2

Vignale
Част от
Бизнес
пакет 2
Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

●

●

●

●

Titanium

ST-Line

Vignale

595

-

563

-

632

-

673

Аудио / Навигация
ICE Pack 53: Дигитално радио с две антени и 2 USB
- Трафик информация
- 8" сензорен екран
- Нвигационна система
- 8 тонколони
SYNC 3
- Компас
Ice Pack 59: Sony навигационна система с премиум озвучение
- Дигитално радио с две антени, CD и 2 USB
- 8" сензорен екран
- 12 тонколони Sony
- SYNC 3
- Компас
- Навигационна система
Пакети
Зимен пакет:
- Подгрев на челното стъкло
- Подгрев на волана
- Подгрев на предните седалки
Бизнес пакет 1:
- ICE Pack 53: Дигитално радио, 8 тонколони, Навигационна
система
-Активен паркинг асистент вкл. предни и задни паркинг сензори
- Камера за заден ход
- Асистент за предотвратяване на сблъсъци
- LED дневни светлини
Бизнес пакет 2:
-ICE Pack 59
-Паркинг асистент, вкл. предни и задни парк. сензори
-Камери отпред и отзад
-Адаптивен автопилот
-Адаптивни LED фарове
-Безключов достъп и ел. врата на багажника
-Индикация за трафик в "мъртвата зона"
Семеен пакет:
- Щори на задните врати
- Сгъваеми маси в гърба на предните седалки
- 230V извод
- Пакет пушачи

Част от
Бизнес
пакет 1
Trend

45V

Част от
Бизнес
пакет 1

●

●

-

45I

–

Част от
Бизнес
пакет 2

Част от
Бизнес
пакет 2

●

Trend

Titanium

ST-Line

Vignale

68AL

750

●

●

●

68AA

2740

1290

1290

-

68AB

-

8120

5570

5570

68AX

390

-

-

-

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.
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FORD S-MAX – аксесоари

Аксесоари на снимките горе
Thule Roof box Dynamic M - затворен багажник за покрив
Гама затворени багажници различни по обем, които предпазват багажа от атмосферни условия и кражба. Възможност за
отваряне в 2 посоки, полезен товар до 75 кг.
Thule Rear Bike Carrier Euro Classic 929 - носач за велосипеди за монтаж на теглич
Възможност за транспортиране до 3 велосипеда, лесен монтаж и достъп до товара в багажника. Светлини и поставка за
регистрационен номер.
Двулицева стелка за пода на багажника
Устойчива текстилна и гумена повърхност в зависимост от вида транспортирания товар.

Пълната гама от аксесоари за Вашият FORD S-MAX може да разгледате на:
http://www.ford-accessories.bg

FORD S-MAX – Размери
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FORD S-MAX – технически характеристики
Дизелови двигатели
Двигател

2.0 EcoBlue

Мощност (к.с.) / об/мин.
Въртящ момент (Нм) / об/мин.
Скоростна кутия

6-ст. ръчна

Задвижване

150 / 3500

190 / 3500

370 / 2000-2500

400 / 2000-3000

8-ст. автом

8-ст. автом

FWD

FWD

Максимална скорост (км/ч)

198

196

208

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)

10.6

10.8

9.7

Разход на гориво (л/100км.) WLTP
•

Ниско

6.9

8.3

7.6

•

Високо

5.2

5.9

5.6

•

Комбинирано

5.9

6.4

6.4

156

168

169

Емисии на СО₂ (г/км) WLTP
Еконорма

Euro 6.2

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 6.2
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 2020.50 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 най-новата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.

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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