FORD GALAXY Titanium Luxury

Sebességszabályozó berendezés

Első és hátsó parkolóradar

Ford Kulcsnélküli ajtónyitórendszer

(Alapfelszereltség)

(Alapfelszereltség)

(Választható)

Exkluzív megjelenés
Az új Ford Galaxy Titanium Luxury vonzereje osztályában páratlan. Amint
beszáll az autóba, azonnal érzékeli a kiﬁnomultság és a
mestermunka különböző jegyeit: a műszerfal és a középkonzol
bőrborításának minőségétől a ﬁnom varrású ülésekig. Minden apró részlet
az exkluzív stílust és kényelmet szolgálja.
Alapfelszereltségek:
■

■

■

■

■

17"-os 15 küllős könnyűfém
keréktárcsák
Bi-Xenon fényszórók LED nappali
menetfénnyel
Sony rádió/CD Bluetooth®-szal és
beszédvezérléssel
Windsor teljes bőr ülések Dark
Ebony színben vagy Capretto teljes
bőr ülések Maroon Braun színben
Műszerfal felsőrész és ajtókárpit
felsőrész Windsor bőrborítással

■

■

■

■

■

Egyedi lábtérszőnyegek fekete
nubuck bőr szegéllyel
Vastag, puha prémium velúrral bélelt
ajtózsebek
Polírozott rozsdamentes acél
küszöbborítás elöl hátul ‘Galaxy’
felirattal
Állítható hőmérsékletű fűtött első
ülések
Első és hátsó parkolóradar

Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és ezek Ford Motor Company Limited (Korlátolt
Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb márkajegyekről és márkanevekről az illető
tulajdonos rendelkezik.

A képen egy Ford Galaxy Titanium Luxury látható Ink Blue metálfényezéssel. (Választható)
A Ford Galaxy-ra a Ford átrozsdásodás elleni garancia az első regisztrációt követő 12 évig érvényes. A kikötések és feltételek fenntartásával.

17"-os 5x2 küllős
könnyűfém
keréktárcsa
(Választható)

18"-os 12x2 küllős
könnyűfém
keréktárcsa
(Választható)

18"-os 5 “Y” küllős
könnyűfém
keréktárcsa
(Választható)

Stílusos belső
A Ford Galaxy Titanium Luxury élmény középpontjában a luxuskivitelű utazás áll. Az anyagok
kiválasztásától a mestermunka minőségéig minden részlet a belső tér elegáns és kiﬁnomult
jellegét támasztja alá.

Kiﬁnomult, bőrborítású műszerfal és középkonzol

Egyedi lábtérszőnyegek fekete nubuck bőr szegéllyel

Windsor teljes bőr ülés

Ebony színű Windsor bőrborítással és Brushed Chrome betétekkel. (Alapfelszereltség)

(Alapfelszereltség)

A képen Dark Ebony színben látható. (Alapfelszereltség)

A luxus ölében

Bőr ajtóbetétek

Minden részletében makulátlan belső tér egyik fő jellemzője a kiváló minőségű bőr. A képen Capretto teljes bőr üléshuzat Maroon Braun színben látható.

(Alapfelszereltség)

Polírozott rozsdamentes acél küszöbborítás elöl hátul 'Galaxy'
felirattal
(Alapfelszereltség)

Elektromosan állítható vezetőülés
(Alapfelszereltség a 2 irányban állítható vezetőülés, opcionális a memóriás, 8 irányban
állítható vezetőülés.)
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1.6 EcoBoost (160 PS (118 kW))

V

M6

160 (118)

240

169

9.7

5.8

7.2

201

9.9

10.0

2.0 EcoBoost (203 PS (149 kW))

V

MPS6

203 (149) 300

189

11.0

6.4

8.1

217

8.8

n/a

2.0 Duratorq TDCi (163 PS (120 kW))

V + DPF

M6

163 (120)

340

143

6.7

4.7

5.4

203

9.8

9.7

2.0 Duratorq TDCi (163 PS (120 kW))

V + DPF

MPS6

163 (120)

340

159

7.4

5.2

6.0

200

10.4

n/a

2.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW))

V + DPF

M6

200 (147) 420

179

8.4

5.8

6.8

215

8.8

7.4

2.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW))

V + DPF

A6

200 (147) 420

189

9.4

5.8

7.1

210

9.1

n/a
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*4. fokozatban. øFord tesztadatok. øøA közölt üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok mérése megfelel a technikai követelményeknek és speciﬁkációknak, melyek az Európai Irányelv (EC)
80/1268/EEC vagy 715/2007 kiegészítve a 692/2008-cal tartalmaz. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok a gépjárműtípusra és nem egy kifejezett modellre vonatkoznak. Az
alkalmazott standard tesztek lehetővé teszik a különböző gépjárműtípusok és különböző gyártók közötti összehasonlítást. A gépjármű speciﬁkációja és a választott opcionális felszerelés hatással lehet
a jármű súlyára, az üzemanyag-fogyasztásra és a károsanyag-kobocsátásra is, valamint befolyásolhatja az adatokat, melyek az egyedi gépjármű dokumentációjában megjelennek. A valós fogyasztás
eltérhet a fenti adatoktól, a gépjármű beállítás, a vezetési stílus és a technikai felszerelések használata, mint például: légkondicionáló és egyéb tényezők. DPF = Dízel részecskeszűrő. Ez az információ
nem része semmilyen ajánlattételnek. Minden benzinmotor katalizátorral felszerelt. **Auto-Start-Stop rendszerrel, mint standard felszereltség.

Képek, leírások és speciﬁkációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a speciﬁkációk, a bemutatott
és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A kiadványban ‘Opció’, ‘Opcionális
berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és
színösszeállítás az elérhetőség függvénye. Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modellt ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata
formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés. Ez a kiadvány tartalmaz
eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A ✚-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford
garanciája, hanem az adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® világmárka és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik,
ezeket a Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben a
prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.

Ha a brosúrára már nincs szüksége, kérjük, adja át
újrahasznosításra.
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