Ford S-MAX
Gerð:
Vél:
Hö / Tog: Eldsneyti: Beinskiptur: Sjálfskiptur:
Titanium
2,0TDCi 150 / 350 Nm
Dísil
5.750.000
Titanium AWD 2,0TDCi 190 / 400 Nm
Dísil
7.690.000
Staðalbúnaður í Titanium:
Stjórntæki
- Rafdrifnar rúður að framan og aftan
- Opnun/lokun rúða með fjarstýringu.
- Tvískipt tölvustýrð miðstöð m/loftkælingu
- Loftkæling í farþegarými
- Sér blástur frá miðstöð fyrir farþegarými
- Hæðarstilling á stýri með aðdrætti
- Rafmagnshjálparátak á stýri
- Hraðanæmt stýri
- Hraðastillir með stillanlegum
hraðatakmarkara
- Fjaropnun á afturhlera
- Aksturstölva
- Frjókornasía
- Starthnappur

Öryggi
- Veglínuskynjari með umferðaskilta lesara
- Árekstrarvari með neyðarbremsu
- Bakkmyndavél
- Sjálfvirk lækkun aðalljósa
- Nálægðarskynjara að framan/aftan
- IPS öryggiskerfi
- ABS hemlalæsivörn með EBD hemlajöfnun
- 4 öryggispúðar
- 2 öryggisgardínur
- Öryggispúði fyrir hné ökumanns
- Aftengjanlegur öryggispúði að framan
- Diskabremsur á öllum hjólum
- Veltivörn
- Upphitanleg framrúða, Quickclear
- ISOFIX festingar fyrir barnabílstóla
- ESP stöðuleikastýring með spólvörn
- Sjálfvirk dimming á baksýnisspegli
- Afturljós blikka við nauðhemlun
- MyKey öryggislykill

Sæti
- Hæðarstillanleg og upphitanleg framsæti
- Mjóbaksstilling á öku- og farþegasæti að
framan.
- Hiti í framsætum
- Þrískipt miðjuröð, sæti færanleg á sleðum

Innrétting
- Lesljós
- Upplýstur spegill í sólskyggnum
- Farmfestingar í skotti
- Innstigshlífar að framan
- Leðurklætt handbremsuhandfang
- Leðurklætt stýrishjól
- Leðurklæddur gírstangarhnúður
- Hólf fyrir gleraugu í lofti
- Barnaspegill
- Geymsluhólf milli framsæta
- Geymsluhólf undir framsætum
- Miðjustokkur, armpúði og 2
glasahaldarar
- Gardína fyrir flutningsrými
- Titanium taumottur
- Titanium innilýsing
- Lyklalaust aðgengi
- Led lesljós fyrir 2. sætaröð
- Gúmmímottur að framan og aftan

Utan
- 17" Titanium álfelgur/10 arma 235/55 R17
- Samlitir upphitanlegir rafdrifnir
hliðarspeglar með innstigsljósi
- Led dagljós og afturljós
- Rafdrifin aðfelling útispegla
- Samlæsing með fjarstýringu
- Þvottakerfi á aðalljósum
- Heimreiðarljós
- Samlit hurðarhandföng
- Krómútlit á efra grilli
- Easy fuel, eldsneytisáfylling án loks
- Kastarar að framan með krómútliti
- Verksmiðjuryðvörn
- Ræsitengd þjófavörn
- Þakbogar
- Aurhlífar að framan
- Auto-Start-Stop
eldsneytissparnaðarkerfi
- Krómútlit á neðragrilli
- Krómlistar kringum hliðarrúður
- Útispeglar með innstigsljósi

Hljómtæki/samskiptakerfi
SYNC 2 raddstýrt samskiptakerfi með
blátannarbúnaði fyrir gsm síma og
neyðarhringingu (112)
- Leiðsögukerfi með Íslandskorti
- 10,1" TFT skjár í mælaborði
- 8" snerti/litaskjár í miðjustokk
- USB tengill
- DAB
- Geislaspilari
- Fjarstýring í stýri fyrir hljómtæki
- 8 hátalarar

Titanium S, búnaður umfram
Titanium, verð kr. 300.000:
- Leðuráklæði í fyrstu og annari sætaröð
- Rafdrifið ökumannssæti með minni
- Dökklitaðar rúður í farþegarými

Titanium /
Titanium S

Aukabúnaður pantaður m eð bifreiðinni:

Verð kr.

220V tengill

F

30.000

7 manna, niðurfellanleg 3ja sætaröð í gólf

F

260.000

BLIS öryggiskerfi fyrir hliðarumferð

F

130.000

Rafdrifin afturhleri

F

98.000

Rafdrifin stilling á stýrishjóli

F

64.000

Olíumiðstöð með tímaliða

F

330.000

F/S

60.000

Lyklalaust aðgengi

S

75.000

Lyklalaust aðgengi og rafdrifin afturhleri með skynjara

F

175.000

Panorama glerþak með sólargardínum fyrir aðra sætaröð

F

230.000

Öryggisgardínur fyrir aðra sætaröð

F

45.000

Sætapakki 2: Rafdrifið ökumannssæti með minni

F/S

90.000

Sætapakki 4: Leðuráklæði á sætum, rafdrifið ökumannssæti með minni (5 sæta)

F/S

290.000

Þakbogar með álútliti (ekki með Panorama)

F

75.000

Upphitanlegt stýrishjól

F

45.000

Varadekk á stálfelgu

F

30.000

Málmlitur

F

95.000

Sérlitur

F

165.000

Dökklitaðar rúður í farþegarými

- aukabúnaður ekki fáanlegur með þessari undirgerð, F = aukabúnaður fáanlegur í undirgerð, S = staðalbúnaður i þessari undirgerð

Vélar:

Eldsneyti: Skipting: Hestöfl:

Eyðsla í blönduðum

Koltvísýringur

akstri, l / 100km:

CO2 mengun g/km:

2,0TDCi

Dísil

Sjálfsk.

150

5,4

139

2,0TDCi AWD

Dísil

Sjálfsk.

190

5,8

149

Lengd:

Breidd:

Hæð:

Farangursrými í lítrum:

4796

1916

1658

285 fyrir aftan 3ju sætaröð
1035 fyrir aftan miðju sætaröð

Framlengd verksmiðjuábyrgð gagnvart galla:
Framlengd verksmiðjuábyrgð fyrir þriðja árið eða að 60.000 km akstri (það gildir sem á undan kemur) kr. 70.000.
Framlengd verksmiðjuábyrgð fyrir þriðja og fjórða árið eða að 80.000 km akstri (það gildir sem á undan kemur) kr. 140.000.
Framlengd verksmiðjuábyrgð fyrir þriðja, fjórða og fimmta árið eða að 100.000 km akstri (það gildir sem á undan kemur) kr. 210.000.
Brimborg og Ford Motor Company áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla. Kaupverð, verð
aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir
kaupsamning. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu bifreiðarinnar. Að
auki býður Brimborg kaupanda val um framlengda verksmiðjuábyrgð gegn gjaldi og gegn sérstökum skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um
ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ítarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins. Útgáfa: S-MAX 04.06.2019.

