


S-MAX Vignale

με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Panther

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού

κράματος 19" 10 ακτίνων, με φινίρισμα Polished

Aluminium (προαιρετική επιλογή).

S-MAX ST-Line

με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Magnetic 

(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού

κράματος 19" 5 ακτίνων, σε χρώμα Rock Metallic

(κατόπιν διαθεσιμότητας).

ΟΡΑΜΑ. ΕΥΦΥΪΑ. ΑΙΣΘΗΣΗ.

ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.
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Νέοι ορίζοντες. Οικείες διαδρομές. Αναπάντεχες

παρακάμψεις. Όπου και αν σας βγάλει ο δρόμος, ταξιδεύετε

με άνεση και φτάνετε με στυλ, με το Ford S-MAX. Το

εκπληκτικό design συνδυάζεται με την εξελιγμένη τεχνολογία

που προσφέρει μια δυναμική εμπειρία στην οδήγηση και κάνει

απολαυστικό κάθε σας ταξίδι.

Νέοι ορίζοντες

Ford S-MAX ST-Line με ζάντες ελαφρού κράματος 18" και μεταλλικό

χρώμα αμαξώματος Moondust Silver (προαιρετική επιλογή).
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Εσείς δεν κάνετε συμβιβασμούς αλλά ούτε κι εμείς. Όταν

χρειάζεστε ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να μεταφέρει έως 7

άτομα* με ευρυχωρία και άνεση, χωρίς όμως να υστερεί σε

εμφάνιση και δυναμισμό, μόνο μία μπορεί να είναι η επιλογή

σας. Το Ford S-MAX έχει χώρο για τα πάντα, εκτός από

συμβιβασμούς. Μπορείτε λοιπόν να απολαύσετε τη ζωή σας

χωρίς περιορισμούς.

Χωρίς συμβιβασμούς

Ford S-MAX Vignale με επένδυση καθισμάτων από διάτρητο δέρμα

καπιτονέ σε Cashmere (προαιρετική επιλογή).

*Με θέσεις έως και για 7 άτομα όταν διαθέτει 3η σειρά καθισμάτων.
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Το Ford S-MAX Vignale έχει ιδιαίτερη κομψότητα που

συνδυάζει κορυφαία ποιότητα κατασκευής και μια σειρά από

πρωτοποριακές τεχνολογίες. Το Ford Vignale διαθέτει

επένδυση από ειδικά πολυτελή δέρματα με φυσική αίσθηση

και απαλή υφή στο ταμπλό, στις επιφάνειες των θυρών και

στα κομψά καπιτονέ καθίσματα. Επιλέξτε χρώμα Ebony ή

Cashmere.

Περισσότερη φινέτσα

Ford S-MAX Vignale με ζάντες ελαφρού κράματος 19" 10 ακτίνων

(προαιρετική επιλογή) και μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Panther

(προαιρετική επιλογή).
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Απολαύστε την ομορφιά του ουρανού μέσα από την άνεση

του Ford S-MAX. Η πανοραμική ηλιοροφή σε όλο το μήκος

της οροφής του αυτοκινήτου επιτρέπει ένα ηλιόλουστο

εσωτερικό, ενώ διαθέτει ειδική επίστρωση για προστασία από

την ηλιακή ακτινοβολία και ηλεκτρικά ανοιγόμενο σκιάδιο για

σκίαση και διακριτικότητα όταν χρειάζεται.

Πανοραμική ηλιοροφή

Ford S-MAX ST-Line με επένδυση καθισμάτων από δέρμα Salerno σε

Ebony και κόκκινη ραφή (κατόπιν διαθεσιμότητας).
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Χαρακτηριστικά του SYNC 3

Χειρίζεστε τηλέφωνο, ηχοσύστημα, εφαρμογές και πλοήγηση με απλές

φωνητικές εντολές.

■ Ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το SYNC 3 μέσω του AppLink,

επιτρέποντας να χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της οθόνης του

SYNC 3, όπως ακριβώς στη συσκευή σας.

■ Η έγχρωμη οθόνη αφής υποστηρίζει πολλαπλή λειτουργία με 'σάρωση' και

'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ, επιτρέποντάς σας παράλληλα να

διαμορφώσετε τα εικονίδια και το φόντο της οθόνης σας, όπως ακριβώς

θα κάνατε και στο tablet ή το smartphone.

Με την εφαρμογή FordPass έχετε επιπλέον δυνατότητες μέσω smartphone.

■ Επιλέξτε σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής σας. Το

FordPass αποστέλλει τα σημεία αυτά στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3,

όταν συνδεθείτε μέσω του AppLink.

■ Ενημέρωση για την κυκλοφορία στο λεπτό για καλύτερα υπολογισμένες

μετακινήσεις με το Live Traffic**

■ Αναζητήστε πρατήρια καυσίμων επιλέγοντας εταιρεία ή τύπο καυσίμου.

■ Αναζητήστε χώρο στάθμευσης με διαθέσιμες θέσεις, ελέγχοντας ωράριο

λειτουργίας και αξιολόγηση.

Ford SYNC 3

Το σύστημα Ford SYNC 3 ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το κινητό σας τηλέφωνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα, από τηλεφωνικές κλήσεις μέχρι το

ηχοσύστημα και τη δορυφορική πλοήγηση, μέσω της οθόνης αφής 8" ή με εξαιρετικά απλές φωνητικές εντολές. Με τις περιοδικές ενημερώσεις συστήματος και

χαρτών, φροντίζουμε να έχετε πάντα την τελευταία έκδοση, βελτιώνοντας συνεχώς την εμπειρία της οδήγησης.

Γνωρίστε το νέο σύντροφο του κινητού σας τηλεφώνου

Παρακαλούμε σημειώστε: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. Ορισμένες λειτουργίες του Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την
αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, παρακαλούμε να δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες.
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Τώρα μπορείτε να είστε πάντα σε σύνδεση με το Ford σας όπου και αν βρίσκεστε. Το modem FordPass Connect σε

συνδυασμό με την εφαρμογή FordPass σας προσφέρουν μια σειρά από νέες δυνατότητες, σχεδιασμένες να κάνουν κάθε

σας διαδρομή ευκολότερη και να σας κρατούν σε επαφή με το αυτοκίνητό σας.

Το FordPass Connect* μπορεί να σας βοηθήσει να γλιτώσετε χρόνο και κόπο,

αλλά και να σας προσφέρει σιγουριά.

■ Το σύστημα Live Traffic** μεταδίδει ενημερωμένες πληροφορίες για την

κυκλοφορία απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3 και η

προτεινόμενη διαδρομή αναπροσαρμόζεται δυναμικά με βάση τις

κυκλοφοριακές συνθήκες.

■ Με το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi*** έχετε σήμα σύνδεσης στο Internet έως

4G και μπορείτε να συνδέσετε έως 10 συσκευές, ώστε εσείς και οι επιβάτες

σας να απολαμβάνετε το Internet στο αυτοκίνητο όπως και στο σπίτι σας.

■ Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα eCall† ειδοποιεί τις υπηρεσίες

έκτακτης ανάγκης δίνοντας τη θέση του αυτοκινήτου σας.

Το FordPass Connect γίνεται ακόμα πιο ισχυρό όταν συνδυάζεται με την

εφαρμογή FordPass στο κινητό σας τηλέφωνο.

■ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να ελέγξετε αν

το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.

■ Βάζετε εμπρός τον κινητήρα για να ξεπαγώσετε το παρμπρίζ (μόνο με

αυτόματο κιβώτιο).

■ Παρακολουθείτε τη στάθμη καυσίμου, τα χιλιόμετρα και την πίεση των

ελαστικών από το κινητό σας τηλέφωνο.

■ Λαμβάνετε υπενθυμίσεις για την προγραμματισμένη συντήρηση.

■ Εντοπίζετε εύκολα το αυτοκίνητό σας στον χάρτη.

■ Λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την κατάσταση του αυτοκινήτου σας στο

κινητό σας τηλέφωνο.

Άνετη σύνδεση

*Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η τεχνολογία διατίθεται σε
συγκεκριμένες αγορές από το 2019 και στις άλλες αγορές, όπως και στην Ελληνική αγορά, από το 2020.

**Πρόσβαση χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια με συνδρομή.

***Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη συνέχεια απαιτείται
συνδρομή Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα μοντέλο Ford του 2019 πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και
πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων, καθώς και χρεώσεις για μηνύματα και δεδομένα.
†Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αυτόματα, μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα, ή
χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Τεχνολογία που κάνει τη ζωή σας

ευκολότερη

01 Οι κατευθυντικοί προβολείς LED αναπροσαρμόζουν

αυτόματα τη δέσμη τους για ιδανικό φωτισμό ανάλογα

με τις συνθήκες του δρόμου. Παράλληλα, στρέφουν τη

φωτεινή δέσμη προς την πλευρά που στρίβει το

αυτοκίνητο, για μεγαλύτερη ορατότητα στις στροφές.

Περιλαμβάνουν φώτα ημέρας με τρεις λωρίδες LED, τα

οποία λειτουργούν και ως φλας, αναβοσβήνοντας

διαδοχικά προς την πλευρά που στρίβετε (βασικός

εξοπλισμός σε Vignale).

02 Η αντιθαμβωτική λειτουργία Glare-Free των

προβολέων LED σας επιτρέπει να οδηγείτε με τους

προβολείς πάντα στη μεγάλη σκάλα χωρίς να

θαμπώνετε τους άλλους οδηγούς. Αισθητήρες

εντοπίζουν ό,τι κινείται εμπρός από το αυτοκίνητο και

προσαρμόζουν τη φωτεινή δέσμη των προβολέων, έτσι

ώστε να μη θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς,

φωτίζοντας όμως τον υπόλοιπο δρόμο για ιδανική

ορατότητα (βασικός εξοπλισμός σε Vignale).

03 Το αυτορρυθμιζόμενο cruise control (ACC) με Stop

& Go* διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα και, όταν

χρειάζεται, μια σταθερή απόσταση από το

προπορευόμενο όχημα, ενώ μπορεί ακόμα και να

ακινητοποιήσει πλήρως το αυτοκίνητο και να ξεκινήσει

πάλι, ανάλογα με την κυκλοφορία (προαιρετική επιλογή).

Καλύτερος έλεγχος

*Εσείς επιλέγετε μια σταθερή ταχύτητα με την οποία θέλετε να κινηθείτε, την απόσταση που
θέλετε να κρατήσετε από το προπορευόμενο όχημα και ένα μέγιστο όριο ταχύτητας. Το σύστημα
διατηρεί αυτόματα αυτή την απόσταση, επιταχύνει στην ταχύτητα που έχετε επιλέξει όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν και δεν υπερβαίνει το επιλεγμένο όριο ταχύτητας.

03
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Το Ford S-MAX διατίθεται με έναν πλούσιο εξοπλισμό από

πρωτοποριακές προαιρετικές τεχνολογίες που κάνουν την

οδήγηση ευκολότερη.

01 Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park

AssistØ μπορεί να σας βοηθήσει να παρκάρετε σε

παράλληλη ή κάθετη θέση στάθμευσης. Όταν

ενεργοποιηθεί, μπορεί να εντοπίσει μια κατάλληλη θέση

όταν την προσπεράσετε και να παρκάρει το αυτοκίνητο

ελέγχοντας το τιμόνι, ενώ εσείς ελέγχετε τα πεντάλ

ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη και τα ακουστικά

σήματα. Το σύστημα Park-Out Assist μπορεί να σας

βοηθήσει να βγείτε από μια παράλληλη θέση

στάθμευσης με τον ίδιο τρόπο.

02 Η κάμερα διαιρούμενης εικόνας εμπρός εμφανίζει

εικόνα σε όλο το πλάτος, προς τα εμπρός, προς τα δεξιά

και προς τα αριστερά, από το εμπρός μέρος του

αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα χρήσιμη σε διασταυρώσεις και

όταν βγαίνετε από θέσεις στάθμευσης με περιορισμένη

πλευρική ορατότητα.

03 Το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης Intelligent

All-Wheel Drive (IAWD)* παρακολουθεί συνεχώς πού

απαιτείται περισσότερη δύναμη και μεταφέρει αυτόματα

την απαραίτητη ροπή ανεξάρτητα σε κάθε τροχό, για

μεγαλύτερη σιγουριά και καλύτερο έλεγχο στην οδήγηση

σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Μεγαλύτερη σιγουριά

Ford S-MAX Titanium με επένδυση καθισμάτων από δέρμα Salerno σε

Ebony (κατόπιν διαθεσιμότητας).

*Μια ειδική ένδειξη στον πίνακα οργάνων δείχνει την κατανομή της ροπής ανάμεσα στους
τέσσερις τροχούς (βασικός εξοπλισμός στα μοντέλα με τετρακίνηση (AWD)).
ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες.
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Πιο εύκολα και με περισσότερη ασφάλεια

01 Η αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευών

ανοίγει και κλείνει εύκολα, ακόμα και όταν έχετε τα χέρια σας γεμάτα.

Αρκεί να έχετε το κλειδί στην τσέπη ή στην τσάντα σας και με μια

γρήγορη κίνηση του ποδιού κάτω από το κέντρο του πίσω

προφυλακτήρα η πόρτα ανοίγει χωρίς να αγγίξετε τίποτα.

02 Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης Pre-Collision

Assist (PCA) παρακολουθεί τον δρόμο εμπρός από το αυτοκίνητο με

ραντάρ και κάμερα για άλλα οχήματα, δικυκλιστές και πεζούς. Αναλύει

τις συνθήκες και σας προειδοποιεί για τον κίνδυνο σύγκρουσης. Αν δεν

αντιδράσετε στις προειδοποιήσεις, το σύστημα εφαρμόζει αυτόματα τα

φρένα για να αποτρέψει το ατύχημα ή να περιορίσει τις συνέπειες.

03 Εργονομικά καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με πιστοποίηση

AGR* για καλύτερη στήριξη της πλάτης, χειροκίνητα ρυθμιζόμενα με 18

ρυθμίσεις, ιδανικά για μεγάλα ταξίδια (κατόπιν διαθεσιμότητας).

04 Το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information

System (BLIS)Ø† με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross

Traffic Alert (CTA)Ø† σας ειδοποιεί με μια φωτεινή ένδειξη στον

αντίστοιχο εξωτερικό καθρέφτη όταν ένα άλλο όχημα κινείται πίσω από

το αυτοκίνητο σε σημείο που δεν φαίνεται. Η εμβέλειά του συστήματος

φτάνει τα 18 μέτρα, ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

05 Το σύστημα υαλοκαθαριστήρων Ford Clearview προσφέρει

βελτιωμένη ορατότητα χρησιμοποιώντας λιγότερο υγρό από το απλό

σύστημα πλυσίματος του παρμπρίζ. Αντί για εκτοξευτήρες υγρού,

διαθέτει πολλαπλές οπές κατά μήκος των υαλοκαθαριστήρων

διοχετεύοντας το υγρό απευθείας πάνω στο παρμπρίζ.

06 Το σύστημα Traffic Sign Recognition (TSR)Ø διαβάζει αυτόματα τις

πινακίδες οδικής σήμανσης και εμφανίζει όριο ταχύτητας και σήματα

κυκλοφορίας στον πίνακα οργάνων.

Έξυπνες τεχνολογίες

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες.
†Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω από 10 km/h.

*Με τη σφραγίδα ποιότητας της ιατρικής οργάνωσης για υγιείς οσφύες AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.).
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Με την κομψή σχεδίασή του και τις εντυπωσιακές τεχνολογίες που ενσωματώνει, το Ford S-MAX

αποτελεί την ιδανική επιλογή για απόλυτη ικανοποίηση στην οδήγηση.

Έχοντας διαθέσιμες μια σειρά από μοναδικές

σχεδιαστικές επιλογές, ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο

να επιλέξετε το νέο Ford S-MAX που σας ταιριάζει.

Είτε προτιμάτε την άνεση ενός πολυτελούς

αυτοκινήτου, είτε τη συναρπαστική δυναμική ενός

σπορ οχήματος, θα βρείτε ένα μοντέλο του Ford

S-MAX για σας. Για να μπορείτε να απολαύσετε

ακόμα περισσότερο την αγοραστική σας επιλογή,

αναβαθμίσαμε τις προδιαγραφές του εξοπλισμού

μας σε όλα τα μοντέλα. Έτσι, τώρα, όποιο μοντέλο

του Ford S-MAX και αν επιλέξετε, θα σας

προσφέρει πιο πλούσιο βασικό εξοπλισμό, αλλά και

περισσότερες επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού.

FORD S-MAX Μοντέλα

Επιλέξτε το
κατάλληλο S-MAX
για σας
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Σπορ
Με την ιδιαίτερη εντυπωσιακή μοναδικότητα της έκδοσης ST-Line, το σπορ μοντέλο του S-MAX

προσφέρει σπορ δυναμική στην οδήγηση, με εντυπωσιακή ευελιξία και έλεγχο.

Πολυτελή
Τα πολυτελή μοντέλα του S-Max προσφέρουν ανώτερα επίπεδα ευκολίας και άνεσης, με κορυφαίας ποιότητας

υλικά και επιπλέον τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση μια ακόμα πιο απολαυστική εμπειρία.

Vignale

ST-Line

Titanium
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FORD S-MAX Μοντέλα

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) με

ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD) και ηλεκτρονικό

σύστημα ευστάθειας (ESC) με έλεγχο πρόσφυσης (TCS) και

έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA)

■ Σύστημα προστασίας από ανατροπή (RSC) και υποβοήθηση

εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA)

■ Εξωτερικοί καθρεφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι

και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος με

ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

■ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες

■ Καθυστέρηση των προβολέων (φωτισμός συνοδείας)

■ Σύστημα υαλοκαθαριστήρων Ford Clearview που

απελευθερώνει πλυστικό υγρό απευθείας στο παρμπρίζ

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

■ MyKey – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων ανάλογα με το κλειδί

■ Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS)

■ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω με περιμετρικό άνοιγμα

και κλείσιμο

■ Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, χειροκίνητα

ρυθμιζόμενα με 4 ρυθμίσεις

■ Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX

■ Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων

■ Μετωπικοί και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού◊ με

διακόπτη απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού,

αερόσακος γονάτων του οδηγού, πλευρικοί αερόσακοι στη 2η

σειρά, αερόσακοι οροφής σε 1η, 2η και 3η σειρά καθισμάτων

◊Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό
κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αερόσακο
συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να
κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

Ford S-MAX Trend με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Moondust Silver (δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά).

21

*Το Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης αυτόματα, μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την
αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα, ή χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη.
Λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

FORD S-MAX Μοντέλα

Titanium

Επιπλέον εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων

■ Προβολείς αλογόνου, φώτα ημέρας LED και φλας LED

■ Προβολείς ομίχλης LED και πίσω φώτα LED

■ Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (AHB)

■ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω

■ Δύο απολήξεις εξάτμισης με φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα

■ Ράγες οροφής με φινίρισμα ημιγυαλιστερό αλουμινίου

Επιπλέον εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ραδιόφωνο και σύστημα πλοήγησης με δέκτη AM/FM,

ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής TFT 8",

SYNC 3, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, 2 υποδοχές USB και

8 ηχεία

■ Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall*

■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

■ Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με σύστημα

περιορισμού της ταχύτητας

■ Lane Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

με προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, σύστημα ελέγχου

επαγρύπνησης του οδηγού (DAC) και αναγνώριση οδικών

πινακίδων (TSR)

■ Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί

εκκίνησης του κινητήρα Ford Power

■ Αυτόματο σύστημα κλιματισμού δύο ζωνών (DEATC)

■ Έγχρωμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,1"

Κινητήρες

Diesel:

2.0 Ford EcoBlue 150 ίππων (110 kW) με μηχανικό κιβώτιο

2.0 Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο κιβώτιο

2.0 Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) 4x4 με αυτόματο κιβώτιο

Ford S-MAX Titanium με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Chrome Blue (προαιρετική επιλογή).
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FORD S-MAX Μοντέλα

ST-Line

Εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του

Titanium

■ Ζάντες 18" 10 ακτίνων

■ Bodystyling Kit – Χαρακτηριστικής σχεδίασης

προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, προβολείς ομίχλης

εμπρός, πάνω και κάτω μάσκα και πλευρικά

προστατευτικά

■ Αεροτομή πίσω

■ Σπορ ανάρτηση

■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του

Titanium

■ Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 10

ρυθμίσεις και μνήμη, κάθισμα συνοδηγού ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενο με 8 ρυθμίσεις

■ Μαύρη επένδυση εσωτερικού και μαύρη επένδυση

καθισμάτων από ημίδερμα και σουέτ με κόκκινη ραφή

■ Μαύρη ένθετη επένδυση θυρών εμπρός από βινύλιο με

κόκκινη ραφή

■ Σπορ πεντάλ αλουμινίου

Κινητήρες ST-Line

Diesel

2.0 Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο

κιβώτιο

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση και κόκκινη

ραφή

(βασικός εξοπλισμός)

Ford S-MAX ST-Line με χρώμα αμαξώματος Frozen White.

Κόκκινες σιαγώνες φρένων

(βασικός εξοπλισμός)
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FORD S-MAX Μοντέλα

Vignale

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον

του Titanium

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 20 ακτίνων

■ Αποκλειστικά μεταλλικά χρώματα αμαξώματος Vignale

■ Ιδιαίτερο εξωτερικό στυλ Ford Vignale με χρωμιωμένες

λεπτομέρειες

■ Κατευθυντικοί προβολείς LED με αντιθαμβωτική

λειτουργία Glare-Free στη μεγάλη σκάλα και δυναμική

ρύθμιση ύψους δέσμης

■ Φώτα ημέρας, φλας και πίσω φώτα LED

■ Προβολείς ομίχλης εμπρός με μαύρο γυαλιστερό

κάλυμμα με χρωμιωμένο πλαίσιο

■ Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι, ρυθμιζόμενοι και

αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, με

φωτοχρωματικό καθρέφτη στην πλευρά του οδηγού

και μνήμη ρύθμισης, χαμηλώνουν αυτόματα όταν

επιλέγεται η όπισθεν

■ Κάμερα οπισθοπορείας

■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον

του Titanium

■ Πολυτελής δερμάτινη επένδυση

■ Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 10

ρυθμίσεις και μνήμη, κάθισμα συνοδηγού ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενο με 10 ρυθμίσεις

■ Ραδιόφωνο και σύστημα πλοήγησης Sony με δέκτη

AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη

αφής TFT 8" με οθόνη υποδοχής Vignale, SYNC 3,

ασύρματη σύνδεση Bluetooth, 2 υποδοχές USB και 12

ηχεία Sony

■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

■ Ενσωματωμένο σύστημα ενεργής απόσβεσης

θορύβου Active Noise Control (ANC)

Κινητήρες

Diesel

2.0  Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW) με αυτόματο

κιβώτιο

Ειδικά εξωτερικά σήματα Ford Vignale

(βασικός εξοπλισμός)

Δερμάτινο ταμπλό

(βασικός εξοπλισμός)

S-MAX Vignale με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Blue Panther (προαιρετική επιλογή).
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Blazer Blue

Απλό χρώμα αμαξώματος

Chrome Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Shadow Black†

Χρώμα αμαξώματος mica*

Stealth†◊◊

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Frozen White

Απλό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Solar Silver††

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

White Platinum†◊

Μεταλλικό χρώμα τετραπλής

επίστρωσης*

Agate Black††

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Star White††

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Ruby Red†

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Blue Panther

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Moondust Silver

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Lucid Red††

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με

σκούρα διαφανή επίστρωση*

*Τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα χρώματα αμαξώματος mica διατίθενται με πρόσθετο κόστος.
†Μέχρι τα τέλη του 2019.
††Από τις αρχές του 2020.
‡Ειδικό χρώμα αμαξώματος αποκλειστικά στο Vignale.
◊◊Μόνο στο ST-Line.

Το Ford S-MAX καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 χρόνια από την ημερομηνία  πρώτης
ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις.

FORD S-MAX Χρώματα αμαξώματος
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17"

19"

17"

18" 19" 19"

FORD S-MAX Ζάντες και ελαστικά

17" 18"18"
ελαφρού κράματος 10 ακτίνων

με φινίρισμα Sparkle Silver

(με ελαστικά 235/55 R17)

ελαφρού κράματος 20 ακτίνων

με φινίρισμα Luster Nickel

Βασικός εξοπλισμός στο Vignale

(με ελαστικά 235/50 ZR18)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων

με φινίρισμα Luster Nickel

Κατόπιν διαθεσιμότητας στο

Titanium

(με ελαστικά 245/45 R19)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων

με φινίρισμα Rock Metallic

Κατόπιν διαθεσιμότητας στο

ST-Line

(με ελαστικά 245/45 R19)

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων

με φινίρισμα Polished

Aluminium

Προαιρετική επιλογή στο Vignale

(με ελαστικά 245/45 R19)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων

με φινίρισμα Sparkle Silver

Βασικός εξοπλισμός στο Titanium

(με ελαστικά 235/55 R17)

ελαφρού κράματος 20 ακτίνων

με φινίρισμα Pearl Grey

Κατόπιν διαθεσιμότητας στο

Titanium

(με ελαστικά 235/55 R17)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων

με φινίρισμα  Matte Black/

φρεζαριστό μεταλλικό

Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line

(με ελαστικά 235/50 R18)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων

με φινίρισμα Pearl Grey/

φρεζαριστό μεταλλικό

Κατόπιν διαθεσιμότητας στο

Titanium (με ελαστικά  235/50

R18)

Σημείωση: Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή
του αυτοκινήτου ή τα μοντέλα που διατίθενται σε συγκεκριμένες αγορές. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από
τα πραγματικά, λόγω περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης.
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Manhattan και Omni σε Ebony

(δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

Δέρμα Salerno και Miko Suede σε Ebony

με κόκκινη ραφή

ST-Line (βασικός εξοπλισμός)

Ύφασμα Calder και Omni σε Ebony

(δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

Δέρμα Salerno σε Ebony με κόκκινη

ραφή

ST-Line (δεν διατίθεται στην Ελληνική

αγορά)

Axis και Omni σε Ebony

Titanium (βασικός εξοπλισμός)

Δέρμα Premium σε Ebony

Vignale (βασικός εξοπλισμός)

Δέρμα Salerno σε Ebony

Titanium (δεν διατίθεται στην Ελληνική

αγορά)

Δέρμα Premium σε Cashmere

Vignale (προαιρετική επιλογή)

FORD S-MAX Επενδύσεις
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ST-LineTrend TitaniumΓια να κάνουμε το Ford S-MAX ακόμα πιο

ελκυστικό, προσφέρουμε τις σημαντικότερες

τεχνολογίες που διατίθενται σε όλη τη γκάμα

ως βασικό εξοπλισμό, ενώ αναδιαμορφώσαμε

τα πακέτα ειδικού εξοπλισμού. Υπάρχει, επίσης,

προαιρετικός εξοπλισμός που διατίθεται

μεμονωμένα, για να μπορείτε να διαμορφώσετε

το ιδανικό για σας Ford S-MAX. Παρακαλούμε,

απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford για τις

προαιρετικές επιλογές που διατίθενται.

FORD S-MAX Προαιρετικές επιλογές και προαιρετικά πακέτα

Business Pack
Υποβοήθηση στάθμευσης

Κάμερα οπισθοπορείας

Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης

Φώτα ημέρας LED

 Σύστημα πλοήγησης με ψηφιακό δέκτη

DAB και οθόνη αφής 8" TFT

Traveller Pack
Σκιάδια

Πρίζα με μετασχηματιστή 230 V

Αναδιπλούμενοι δίσκοι πίσω από την

πλάτη των εμπρός καθισμάτων

X Pack
Επιτήρηση τυφλών σημείων BLIS

 Σύστημα πλοήγησης  με ψηφιακό

δέκτη DAB και οθόνη αφής 8" TFT

Υποβοήθηση στάθμευσης

Κάμερα εμπρός και πίσω

Κατευθυντικοί  προβολείς LED

Αυτορρυθμιζόμενο cruise control ACC

Αυτόματη ηλεκτρική πόρτα χώρου

αποσκευών

X Pack

Business Pack

Traveller Pack

Vignale

(δεν διατίθεται στην Ελληνική

αγορά)

Προαιρετικές επιλογές

Ζάντες ελαφρού κράματος 18"

Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Καθίσματα στην 3η σειρά με σύστημα για

εύκολη είσοδο

Πανοραμική ηλιοροφή, παρμπρίζ με

προστασία υπερύθρων και σκιάδια πίσω

Εργονομικά καθίσματα

Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος

Αποσπώμενος κοτσαδόρος

Προαιρετικές επιλογές

Καθίσματα στην 3η σειρά με σύστημα για

εύκολη είσοδο

Πανοραμική ηλιοροφή, παρμπρίζ με

προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία

και σκιάδια πίσω

Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος

Αποσπώμενος κοτσαδόρος

Προαιρετικές επιλογές

Ζάντες ελαφρού κράματος 19"

Καθίσματα στην 3η σειρά με σύστημα για

εύκολη είσοδο

Πανοραμική ηλιοροφή, παρμπρίζ με

προστασία υπερύθρων και σκιάδια πίσω

Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος

Αποσπώμενος κοτσαδόρος 



30

FORD S-MAX Αξεσουάρ

Δάπεδο χώρου
αποσκευών
Ανθεκτικό δάπεδο, σχεδιασμένο να

διατηρεί τον χώρο φόρτωσης

καθαρό και τακτοποιημένο, ιδανικό

για τη μεταφορά υγρών ή ρυπαρών

φορτίων (αξεσουάρ).

Αεροτομή
Σχεδιασμένη ειδικά για το Ford

S-MAX, η αεροτομή δίνει στο όχημά

σας πιο σπορ χαρακτήρα και

βελτιωμένη αεροδυναμική

(αξεσουάρ).

Κοτσαδόροι
Ο ηλεκτρικά αναδιπλούμενος

κοτσαδόρος της Ford αποσύρεται

κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα,

όταν δεν χρησιμοποιείται, και το

αυτοκίνητο διατηρεί την κομψή του

εμφάνιση (προαιρετική επιλογή και

αξεσουάρ). Διατίθεται επίσης

αποσπώμενος κοτσαδόρος

(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ)

και σταθερός κοτσαδόρος

(αξεσουάρ). Το ηλεκτρονικό

σύστημα ευστάθειας (ESC)

αντισταθμίζει αυτόματα

οποιαδήποτε αναδίπλωση του

ρυμουλκουμένου.

Για περισσότερα αξεσουάρ, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ www.fordaccessories.gr

Για μια συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford – από είδη ρουχισμού μέχρι προσωπικά αξεσουάρ και μινιατούρες αυτοκινήτων

– επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fordlifestylecollection.com

Μπάρες οροφής
Στιβαρές μπάρες που επιτρέπουν

την εύκολη μεταφορά διαφόρων

φορτίων με ασφάλεια. Διατίθενται

μπάρες οροφής που ασφαλίζουν

(αξεσουάρ) μόνο σε συνδυασμό με

ράγες οροφής.  

Aξεσουάρ οροφής
Thule®+

Διατίθεται μια σειρά από αξεσουάρ

όπως μπαγκαζιέρες οροφής, βάσεις

ποδηλάτων και βάσεις σκι/

snowboard.

Βάση ποδηλάτων
Uebler+ για τον
κοτσαδόρο
Υψηλής ποιότητας βάση ποδηλάτων

με πρακτικό μηχανισμό κατάκλισης

(ανάλογα με το μοντέλο της βάσης

ποδηλάτων), για εύκολη πρόσβαση

στον χώρο αποσκευών (αξεσουάρ).

Περισσότερες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα αξεσουάρ που διατίθενται μπορείτε να βρείτε εδώ.
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*Ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας ECE-R17/ISO27955.
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για οδηγίες.

Δίχτυ δαπέδου χώρου
αποσκευών
Ελαστικοποιημένο δίχτυ που

προσαρτάται στους δακτύλιους

πρόσδεσης, στο δάπεδο του χώρου

αποσκευών. Χρησιμοποιείται για την

ασφάλιση διαφόρων αντικειμένων

και μικροαποσκευών (αξεσουάρ).

Χωρίσματα χώρου
αποσκευών*
Ανθεκτικά χωρίσματα που

ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές

προδιαγραφές ασφαλείας ECE-R17/

ISO27955 και περιορίζουν με

ασφάλεια τις αποσκευές σας στον

χώρο αποσκευών.  Διατίθεται

δικτυωτό πέτασμα για τοποθέτηση

πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων ή

πλέγμα για τοποθέτηση πίσω από

την 1η ή τη 2η σειρά καθισμάτων

(αξεσουάρ) (όχι σε συνδυασμό με

αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα

κλιματισμού (EATC) τριών ζωνών).

Προστασία χώρου
αποσκευών
Αναδιπλούμενο δάπεδο χώρου

αποσκευών διπλής όψης, με μοκέτα

με το λογότυπο του Ford S-MAX

από τη μία πλευρά και ανθεκτικό

ελαστικό υλικό, ιδανικό για τη

μεταφορά υγρών και ρυπαρών

φορτίων, από την άλλη. Έχει τη

δυνατότητα να επεκτείνεται πάνω

από τα πίσω καθίσματα αλλά και

πάνω από τον πίσω προφυλακτήρα

για προστασία (αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου
παντός καιρού
Από ελαστικό υλικό, με περιμετρικό

χείλος και το λογότυπο του Ford

S-MAX, κατασκευασμένα ακριβώς

στα μέτρα του οχήματος, για

προστασία από λάσπες και χώματα.

Το ταπέτο του οδηγού στερεώνεται

με ασφάλεια στο δάπεδο του

αυτοκινήτου, ώστε να μη

μετακινείται (αξεσουάρ).

Λασπωτήρες
Καμπυλωτοί λασπωτήρες που

συμβάλλουν στην προστασία του

αμαξώματος από πέτρες και νερά

που πετάγονται από τον δρόμο.

Διατίθενται για εμπρός και πίσω.
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‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. *11,65 m με ζάντες 19". **64,4 λίτρα στις εκδόσεις 4x4.

Μήκος: 4.796 mm Πλάτος: 1.916 mm
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Διαστάσεις

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές;

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR ή να δείτε τον
ψηφιακό κατάλογο ή τον διαδραστικό κατάλογο στην

ιστοσελίδα μας www.ford.gr.
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*Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις

και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών

ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο

WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών.

Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO
2
 και

της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO
2
 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO

2
, ο

οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr. #Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με

πλήρη πληρότητα σε υγρά, πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του οχήματος με το

μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Μικτό βάρος συρμού είναι το βάρος

αυτοκινήτου και τρέιλερ. *Στο επίπεδο της θάλασσας.
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Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές
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Χρώματα και επενδύσεις

*Τα μεταλλικά και mica χρώματα αμαξώματος, η πλήρως δερμάτινη και η δερμάτινη/σουέτ επένδυση είναι προαιρετικές επιλογές, με πρόσθετο κόστος. **Τα καθίσματα AGR/ERGO είναι διαθέσιμα με πρόσθετο κόστος.

Διατίθεται

�

�
��
�
�
��
�

�
�
��
��
�

�
��
�
�
��

������ � � �

������� �������� � ��� ��� �������� �� �������� ������� ������ ��� ������� ������ � �

������� �������� � ��� �� �������� �� �������� ����� ������������� ��������� ��� ������� ������ � �

������� �������� � ��� �� �������� �� ��������	��� �������������� ��������� ��� ������� ������ � �

������� �������� � ��� �� �������� �� �������� ������  ����� ��� ������� ������ � �

������� �������� � ��� �� �������� �� �������� 
��	�������� ���������� ��� ������� ������ � �

��� �������� �������� ��	��

*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Εμφάνιση και στυλ
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*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Εμφάνιση και στυλ
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Οδήγηση

1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αυτόματα, μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει

αυτόματα, ή χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία

Επιδόσεις και οικονομία
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία
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Ασφάλεια και προστασία

1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. uΔεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι

ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Λειτουργικά χαρακτηριστικά



Κάνοντας την ιδιοκτησία εύκολη και προσιτή.

Προσφέρει απόλυτη σιγουριά.

Με τη Ford, η εξυπηρέτηση δεν τελειώνει

όταν βγείτε από την έκθεση. Η υπηρεσία Ford

BlueService έχει σχεδιαστεί να κρατά το Ford σας

σε άψογη κατάσταση και να σας βοηθήσει να

αξιοποιήσετε στο έπακρο το αυτοκίνητό σας – σε

όλη τη διάρκεια ζωής του.

FORD BlueService

Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως και για 8

χρόνια με το Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση 2 ετών και

απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανέναν

προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια.  Το Ford

Protect προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα

όπως:

FORD PROTECT

Επέκταση Εγγύησης Ford Protect για καινούργια αυτοκίνητα

Απολαύστε μια σειρά από

ανεκτίμητες υπηρεσίες και

αξιοποιήστε απόλυτα το

αυτοκίνητό σας – όσο είναι

στην ιδιοκτησία σας.

• Δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος του

αυτοκινήτου

• Δωρεάν πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια

• Διαφανείς τιμές

• Υπηρεσία μετακίνησης για να συνεχίσετε να

κινείστε

• Ένας αριθμός κλήσης για όλες τις υπηρεσίες

της Ford

• Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα

• Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής

• Προστασία κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας

• Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του

αυτοκινήτου

5 χρόνια κάλυψη

5 χρόνια κάλυψη

8 χρόνια κάλυψη

Συνολικά χρόνια και χιλιόμετρα κάλυψης
(συμπεριλαμβάνονται τα 2 χρόνια βασικής εγγύησης)

8 χρόνια κάλυψη

8 χρόνια κάλυψη

100.000 χλμ

100.000 χλμ

150.000 χλμ

160.000 χλμ

200.000 χλμ

Περισσότερη προστασία, λιγότερο άγχος

Προγραμματίστε για το μέλλον και αποφύγετε τα

αυξανόμενα κόστη συντήρησης. Το προσωπικό

σας πρόγραμμα Ford Protect Service Plan*

περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα για να

υποστηρίξει τη δυνατότητα μετακίνησής σας και

να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του Ford σας.

Απλά επιλέξτε το Ford Protect Service Plan που

είναι πιο κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες.

Ο Επίσημος Έμπορος Ford θα χαρεί να σας

συμβουλεύσει για το προσωπικό σας πρόγραμμα

Ford Protect Service Plan.

Για να αυξηθεί η αξία μεταπώλησης του

αυτοκινήτου σας, οι εγγυήσεις και τα

προγράμματα service Ford Protect για καινούργια

αυτοκίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν στον

νέο ιδιοκτήτη, αν αποφασίσετε να πουλήσετε το

αυτοκίνητό σας.

Προγράμματα FPSP

• Προγράμματα έως και για 5 χρόνια

(απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο Ford)

Ford Protect
(Επέκταση αρχικής εγγύησης)

Ford Protect Service Plan
(Προγράμματα FPSP)

X

X

Επισκευή

εντός εγγύησης
Προγραμματισμένο service



FORD S-MAX Επόμενα βήματα

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε ένα test drive του Ford

S-MAX. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

Συνθέστε το νέο σας Ford S-MAX ακριβώς με τις προδιαγραφές που

θέλετε και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα www.ford.gr

test drive συνθέστε

χρηματοδότηση ιδιοκτησία

FordPass

επικοινωνία
Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μία

απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν

επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο

Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance, τα οποία

σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που

επιθυμείτε με τους όρους που αναταποκρίνονται στις

δικές σας ανάγκες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες

πληροφορίες:

https://www.ford.gr/finance/ford-finance

Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής

σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα

που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,

προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα

επιβατικά αυτοκίνητα Ford.

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς

εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford έχει το

μεγαλύτερο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που

θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας

στην καλύτερη κατάσταση.

Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από

ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα της

Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το

αυτοκίνητό σας στην προ του ατυχήματος κατάσταση

για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί Δευτέρα

- Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00, πλην επίσημων

αργιών.

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει να

αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε. Παρέχει

πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford,

χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως αναζήτηση χώρων

στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για την

κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic, απευθείας

στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν

διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

Εγγύηση
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Βασική κάλυψη

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις.

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.

Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση
με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
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Ford Finance                                                                                                                                       
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
‘Εμπορο Ford. 

Ford Lease                                                                                                                                         
Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040          
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com



www.ford.gr


