FORD EDGE

Galioja nuo 2019.01.01

Versija

Variklio tipas

CO2 (g/km)

Kaina, EUR su
PVM

Nuolaida

Specialioji
kaina, EUR su
PVM

2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Titanium

Dyzelinis

178

51.850

5.390

46.460

2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

ST-line

Dyzelinis

196

58.010

2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Vignale

Dyzelinis

192

59.470

Variklis ir transmisija

* Pateikti CO2 emisijos duomenys yra nustatyti laikantis WLTP procedūros, aprašytos aktualios versijos Tarybos direktyvoje 80/1268/EEB.
** „Ford Motor Company“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti kainas be įspėjimo.
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FORD EDGE

Galioja nuo 2019.01.01

Standartinė įranga
Titanium

ST-line (papildomai prie Titanium)

Vignale (papildomai prie Titanium)

Saugumas
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės
Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės oro pagalvės
Vairuotojo kelių oro pagalvė
Galvos oro pagalvės pirmojoje ir antrojoje sėdynių eilėse
Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas
Susidūrimo prevencijos sistema (automatinis stabdymas ir
pėsčiųjų atpažinimas)

Patogumas ir funkcionalumas
Šildomas priekinis stiklas
- Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
Kritulių jutiklis su reguliuojamu jautrumu
Kompaktiškas atsarginis ratas
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir automatinis greičio
ribotuvas
Kelio ženklų atpažinimo sistema
Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis su
bekontaktiniu atidarymu ir berakte atrakinimo sistema
Galinio vaizdo kamera
ICE paketas 49
- 8" spalvotas jutiklis ekranas
- 9 garsiakalbiai
- Oda aptrauktas vairas
- SYNC 3
- 2 USB jungtys
- Navigacija
220 V kištukinis lizdas
Šildomas vairas
Eismo juostos laikymosi pagalbos sistema su įspėjimo apie
nukrypimą iš eismo juostos funkcija
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas ir išjungimas su
automatiniu tolimųjų šviesų valdymu
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
Šildomos priekinės sėdynės

Sportinė važiuoklė
ICE paketas 23
- „Bang & Olufsen“ garso sistema
- 8" spalvotas jutiklis ekranas
- 12 garsiakalbių
- SYNC 3
- 2 USB jungtys
- Navigacija

ICE paketas 23
- „Bang & Olufsen“ garso sistema
- 8" spalvotas jutiklis ekranas
- 12 garsiakalbių
- SYNC 3
- 2 USB jungtys
- Navigacija

8,5 x 20" dydžio „Premium“ dažyti lengvojo aliuminio lydinio
„Euroflange“ dizaino ratlankiai
Be bėgelių ant stogo

Adaptyvūs priekiniai Bi-LED žibintai
8,5 x 20" dydžio poliruoti lengvojo aliuminio lydinio
„Euroflange“ dizaino ratlankiai

Apmušalai iš „Salerno“ odos ir „Miko“ zomšos
- 10 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė ir
10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su
atminties funkcija
- Sportinės priekinės sėdynės
- Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija

Apmušalai iš prabangios perforuotos „Premium“ odos
- 10 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė ir
10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su
atminties funkcija
- Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės
- Šildomos galinės sėdynės
- Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija

Išorės įranga
Priekiniai Bi-LED žibintai
- LED dienos važiavimo šviesos
- Automatinis priekinių žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
Galiniai LED žibintai
8,0 x 19" dydžio „Premium“ dažyti lengvojo aliuminio lydinio
„Euroflange“ dizaino ratlankiai
Šviesūs bėgeliai ant stogo be skersinių

Vidaus įranga
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
Automatiškai tamsėjantis vidinis veidrodėlis su kamera
10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su
atminties funkcija
- Elektra reguliuojamas vairuotojo sėdynės atlošas
- 2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės
juosmens atrama
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai antrojoje sėdynių
eilėje
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Papildoma įranga

DOE

EOC

Titanium

ST-line

Vignale

Kaina, EUR
su PVM

O7B

631

O

O

O

696

Saugumas
Aklųjų zonų stebėjimo sistema su įspėjimo dėl skersinio eismo gale sistema
Priekinių žibintų apiplovimo sistema

MDM

471

O

O

O

129

Perimetrinė signalizacija su posvyrio jutikliu ir salono stebėjimu

MED

572

O

O

O

175

O

O

O

550

„GardX“: automobilio dažų dangos ir salono paviršių padengimas apsaugine nanodanga su 3 metų
garantija

Išorės įranga
8,0 x 19" dydžio dažyti lengvojo aliuminio lydinio „Euroflange“ dizaino ratlankiai su 235/55 R19
padangomis
ODC

55C

O

-

-

0

ODB

55B

-

O

-

832

ODD

55D

O

-

-

718

O

O

S

718

9,0 x 21" dydžio „Premium“ juoda spalva dažyti lengvojo lydinio „Euroflange“ dizaino ratlankiai su
265/40 R21 padangomis

20" „Premium“ dažyti lengvojo aliuminio lydinio „Euroflange“ dizaino ratlankiai su poliruotu
paviršiumi ir 255/45 R20 padangomis

„Metallic“ spalvos
„Special Metallic“ spalvos

O

O

-

892

„Unique Metallic“ spalvos

1074

1074

355

-

-

O

-

227

Juodos spalvos bėgeliai ant stogo be skersinių
Ne su panoraminiu stoglangiu

MDS

483

Vidaus įranga
Pedalų antdėklai iš aliuminio

MEA

442

O

S

O

136

Apverčiamas kilimėlis bagažinėje

MDL

421A

O

O

-

91

Sėdynių apmušalai iš „Salerno“ odos
- 10 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė ir 10 krypčių elektra reguliuojama
vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija
- Priekinių durų galinių statramsčių apdaila iš audinio

O

-

-

3.358

Sėdynių apmušalai iš perforuotos odos
- 10 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė ir 10 krypčių elektra reguliuojama
vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės
- Priekinių durų galinių statramsčių apdaila iš audinio
- Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija

O

-

-

3.849

Apmušalai iš „Salerno“ odos ir „Miko“ zomšos
- 10 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė ir 10 krypčių elektra reguliuojama
vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Sportinės priekinės sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- Šildomos galinės sėdynės
- Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija
- Priekinių durų galinių statramsčių apdaila iš audinio

-

S

-

0
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Papildoma įranga

DOE

EOC

Apmušalai iš prabangios perforuotos „Premium“ odos
- 10 krypčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė ir 10 krypčių elektra reguliuojama
vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Šildomos priekinės sėdynės
- Priekinių durų galinių statramsčių apdaila iš audinio
- Elektra valdomi veidrodėliai su atminties funkcija

Titanium

ST-line

Vignale

Kaina, EUR
su PVM

-

-

S

0

Patogumas ir funkcionalumas
Elektra valdomas panoraminis stoglangis iš infraraudonuosius spindulius sulaikančio stiklo su elektra
valdoma užuolaida nuo saulės
Ne su bėgeliais ant stogo
Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės
Šildomos galinės sėdynės Vignale versijoje
Šildomos galinės sėdynės
Ne su medžiaginiais sėdynių apmušalais

MDA

481

1225

1437

-

0

MDH

652

-

681

454

0

MDC

611

O

S

-

227

MDB

532

O

S

O

272

O7A

602

O

O

O

446

O7D

604

O

O

O

446

MDJ

371

O

O

O

832

MEC

623

O

O

O

182

MEE

641

O

O

O

318

MDN

562

-

O

-

726

LPA

45A

O

S

S

802

„Lux“ paketas
- Sėdynių apmušalai iš perforuotos odos
- Šildomos galinės sėdynės
- Panoraminis stoglangis

LVB

683D

O

-

-

3.849

„X-Pack“ technologijų paketas
- ICE paketas 23
- Dinaminiai priekiniai LED žibintai su automatiniu tolimųjų šviesu valdymu
- Pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema (ACC) su „Stop & Go“ funkcija, įspėjimo dėl
skersinio eismo gale sistema
- Aktyvus parkavimo asistentas (su priekiniais ir galiniais parkavimo jutikliais)

LVD

684A

O

-

-

1.195

„Special Value“ paketas „ST-line“
- Pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema (ACC)
- Aklųjų zonų stebėjimo sistema (BLIS)
- Aktyvus parkavimo asistentas
- Priekinio vaizdo kamera su padalytojo vaizdo technologija
- Dinaminiai priekiniai LED žibintai su automatiniu tolimųjų šviesu valdymu

LVE

685B

-

O

-

1.346

Sportinė važiuoklė
Pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema – tik su mechanine pavarų dėže
Automatinis greičio ribotuvas
Priekiniai parkavimo jutikliai
Galiniai parkavimo jutikliai
Pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema – tik su automatine pavarų dėže
Automatinis greičio ribotuvas
Priekiniai parkavimo jutikliai
Galiniai parkavimo jutikliai
„Stop & Go“ funkcija
Nuimamas priekabos tempimo kablys
- Priekabos stabilizavimo funkcija
- Priekabos integracija į perimetrinę signalizaciją, jei užsakyta
Aktyvus parkavimo asistentas su išvažiavimo stovėjimo vietos funkcija, parkavimo statmenai ir išilgai
kelkraščiui funkcijomis
- Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
Priekinio vaizdo kamera su padalytojo vaizdo technologija
- Kameros apiplovimo sistema
Priklausomai nuo greičio veikiantis elektromechaninis vairo stiprintuvas (EPAS) su kintamu
perdavimo skaičiumi
Ne su elektra nustatoma vairo kolonėle

Garso įranga
ICE paketas 23
- „Bang & Olufsen“ garso sistema
- CD grotuvas
- Išskirtų fazių signalo priėmimas
- 8" spalvotas jutiklis ekranas
- 12 garsiakalbių
- SYNC 3
- 2 USB jungtys su sparčiojo įkrovimo funkcija
- Navigacija

Kiti paketai
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Papildoma įranga
„Special Value“ paketas „Vignale“
- Pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema (ACC) su „Stop & Go“ funkcija, įspėjimo dėl
skersinio eismo gale sistema
- Aklųjų zonų stebėjimo sistema (BLIS)
- Aktyvus parkavimo asistentas
- Priekinio vaizdo kamera su padalytojo vaizdo technologija

DOE

EOC

Titanium

ST-line

Vignale

Kaina, EUR
su PVM

LVF

685C

-

-

O

1.150

* „S“ – standartinė įranga, „O“ – papildoma įranga, „-“ netiekiama įranga
** Specialieji pasiūlymai galioja iki 2019.06.30.
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