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•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

ABS + elektronický systém EBD, výstražná funkcia smerových svetiel pri núdzovom brzdení

9x airbag : airbag vodi�a, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bo�né airbagy, hlavové airbagy pre 1.,2., alt. 3. rad sedadiel + 
kolenný airbag vodi�a + bo�né airbagy pre druhý rad sedadiel

Bezpe�nos�

EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách 

ESC (ESP) - elektronický stabiliza�ný systém

TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu

Integrované protislne�né roletky na zadných dverách v druhej rade

Centrálne zamykanie s dia�kovým ovládaním v k�ú�i
Bezk�ú�ové štartovanie tla�idlom FordPower (2 x pasívny k�ú� s DO centrálneho zamykania)

Bezk�ú�ové zamykanie KeyFree 

3x zásuvka 12V

Stropná konzola s odkladacím priestorom + prídavné panoramatické spätné zrkadlo na sledovanie posádky na zadných sedadlách

Svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia "Follow me home"

Panoramatická presklená strecha odrážajúca infra�ervené lú�e (IR) s elektr. ovládanou slne�nou clonou+ Integrované protislne�né 
roletky na zadných dverách v druhej rade + Automatická klimatizácia s nastavovaním teploty v 3 zónach + vyústenie klimatizácie 
pre cestujúcich na sedadlách v tre�om rade

poznámka

Tónované sklá okien

Akustické �elné sklo + akustické okná predných dverí

nie so strešnými lyžinami

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabra�ujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Lišty na hrane bo�ných okien v striebornej farbe ( hliníkový efekt ) + spodná �as� prednej masky s lemovaním v striebornej farbe

Multifarebné ambientné podsvietenie interiéru

Systém automatického prepínania stretávacích a dia�kových svetlometov

Elektrická parkovacia brzda (EPB)

RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla

TCS - systém trak�nej kontroly 

HLA - asistent rozjazdu do kopca

TSC - stabiliza�ný systém pri �ahaní prívesu (iba s originálnym �ažným zariadením montovaným vo výrobnom závode)

Viacprvková zadná náprava - Integral-link

Kotú�ové brzdy vpredu a vzadu

Maska chladi�a v prevedení Vignale - šes�-uholníkový dizajn

Výškovo a pozd�žne nastavite�ný kožený volant + hlavica radiace páky v koži

Sada sedadiel Vignale Prémium - prémiové kožené �alúnenie sedadiel vo farbe Charcoal Black alebo Cashmere + multifunk�né 
masážne predné sedadlá s 11-timi masážnymi vankúšmi na sedáku  a operadle + sedadlo vodi�a a spolujazdca elektricky 
nastavite�né 8-smermi s pamä�ou nastavenia sedadla vodi�a a spätných zrkadiel + elektricky vyhrievané a ventilované predné 
sedadlá s nastavite�nou intenzitou teploty

Tri samostatné plnohodnotné sedadlá v druhom rade so systémom elektromechanického sklápania Easy Fold

Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s integr. smerovkou - vo farbe karosérie

3x predpríprava pre uchytenie detskej seda�ky ISOFIX - sedadlá v druhom rade + elektronické detské poistky zámku

Imobilizér PATS

My Key - systém nastavenia vybraných funkcií pre jeden z k�ú�ov s dia�kovým ovládaním pre zvýšenú bezpe�nos� vodi�a - 
za�iato�níka

Tlakové ostrekova�e svetlometov

Strešné lyžiny striebornej farbe ( hliníkový efekt )

Zadný integrovaný spojler vo farbe karosérie

Hliníkové športové pedále

Svetlomety a osvetlenie

poznámka

EPAS - elektrický posil�ova� riadenia s variabilným ú�inkom

Kryt prahu batožinového priestoru

Roletový kryt batožinového priestoru

Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-st�pika )

Predné svetlomety do hmly v dizajne Vignale s funkciou statického prisvietenia do zákrut

Bezpe�nostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách + signalizácia nezapnutého bezpe�nostného pásu pre všetky sedadlá

Zadné svetlá s technológiou LED

Sedadlá v tre�om rade - 2x samostatne sklápate�né sedadlá do roviny  + Automatická klimatizácia s nastavovaním 
teploty v 3 zónach + vyústenie klimatizácie pre cestujúcich na sedadlách v tre�om rade

Predná lak�ová opierka s integrovanou odkladacou schránkou 

Exteriér & interiér

Opierky hlavy nastavite�né v 4-smeroch

Integrované dvojité vyústenie výfukového potrubia v zadnom nárazníku s koncovkou v striebornej farbe v prevedení Vignale

3x úchytné oko (DIN) v batožinovom priestore

poznámka

Auto-funkcia zapnutia svetlometov + daž�ový senzor

Adaptívne Full LED svetlomety so systémom Ford Dynamic LED + LED DRL predné svetlá s funkciou denného svietenia + 
adaptívne prisvietenia do zákrut + adaptácia na rýchlos� vozidla a klimatické podmienky + systém inteligentných dia�kových  
svetlomerov - Glare Free 

DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia

Kožou potiahnutá palubná doska
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•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

ICE 59 -  Naviga�ný systém + rádio SONY prémium s CD/MP3 prehráva�om a ovládaním na volante, 12 reproduktorov 
(subwoofer), anténa + Bluetooth® sada ( angl. jazykový modul )  + systém SYNC3 s funkciou hlasového ovládania + funkcia 
automatického núdzového volania "Emergency Assist"; multifunk�ný 8,0" dotykový farebný informa�ný displej + dostupné funkcie  
Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup +  DAB - príjem digitálneho rozhlasového vysielania 

Metalický lak - Absolute Black alebo Magnetic

TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku pneumatík ( sníma�e tlaku v pneumatikách )

Sada na opravu pneumatiky s defektom 

Pneumatiky a disky

Zadná parkovacia kamera

poznámka

Sada BUSINESS 2 - Aktívny automatický parkovací asistent (SAPP) + predná kamera so 180˚ panoramatickým, obrazom + 
ostrekova� prednej kamery + zadná parkovacia kamera + adaptívny tempomat so súborom systémov Pre-Collision Assist + 
adaptívne Full LED svetlomety +  veko batožinového priestoru s bezdotykovým elektrickým otváraním a zatváraním + systém BLIS - 
optická signalizácia objektu v m�tvom uhle vonkajších spätných zrkadiel vrátane funkcie sklápania zrkadiel + systém Cross Traffic 
Alert - detekcia prechádzajúcich vozidiel pri výjazde z parkovacieho miesta

Audio a navigácia poznámka

poznámka

Farby

aj v sade Ultimate (68BK)

Adaptívny tempomat so súborom systémom Pre-Collision Assist slúžiacich  na podporu aktívneho brzdenia bez zásahu vodi�a v 
prípade hrozby kolízie.  Pre-Collision Assist pozostáva z nasledovných podsystémov: Ukazovate� bezpe�nej vzdialenosti 
(Distance Indication) - aktívny monitoring vopred idúcich vozidiel ,  Výstraha bezpe�nej vzdialenosti (Distance Alert) - zvuková a 
vizuálna signalizácia porušenia stanoveného odstupu od vozidla.  Aktívne brzdenie (Collision Warning + Active braking) - systém 
znižuje možnos� kolízie s vozidlo alebo chodcom prostredníctvom aktívneho brzdenia

nie so sadou FreeStyle  a 
nie s minirezervou pre 

núdzový dojazd

Parkovací asistent so sníma�mi vpredu a vzadu

poznámka

Sada WINTER Plus - elektrické vyhrievanie �elného skla  "Quickclear"  + elektricky vyhrievané predné sedadlá s nastavite�nou 
intenzitou teploty + elektricky vyhrievaný kožený volant

Metalický lak - White Platinum

Elektronicky sklopné �ažné zariadenie; vrátane systému stabilizácie prívesu TSM + sada na opravu pneumatiky s defektom 
nahrádza minirezervu pre núdzový dojazd

Sady výbav

18" disky kolies z �ahkej zliatiny v , 10x2-lú�ové, pneumatiky 235 / 50  - Vignale dizajn

19" disky kolies z �ahkej zliatiny, 10-lú�ové, pneumatiky 235 / 45

�ažné zariadenie - odnímate�né; vrátane systému stabilizácie prívesu TSM

Systém BLIS - optická signalizácia objektu v m�tvom uhle vonkajších spätných zrkadiel vrátane funkcie sklápania zrkadiel + systém 
Cross Traffic Alert - detekcia prechádzajúcich vozidiel pri výjazde z parkovacieho miesta

Systém varovania neúmyselného opustenia jazdného pruhu LDW a systém pre automatické navrátenie do jazdného pruhu LKA s 
funkciou kontroly bdelosti vodi�a + daž	ový senzor

poznámka

nie so sadou FreeStyle  a 
nie s minirezervou pre 

núdzový dojazd

nie pre A8 - automat

Aktívny automatický parkovací asistent ( SAPP ) pre pozd�žne a prie�ne parkovanie (sníma�e vpredu a vzadu) + asistent pre 
výjazd z pozd�žneho parkovacieho miesta

Palubný po�íta�
Prístrojový panel s 10" LCD displejom

Systém Štart / Stop ( štandard iba pre motory TDCi)

DEATC - automatická klimatizácia s nastavovaním teploty v 2 zónach + vyústenie klimatizácie a kúrenia v stredovej konzole pre 
cestujúcich na sedadlách v druhom rade + pe�ový filter

Prídavné nezávislé kúrenie s dia�kovým ovládaním - programovate�né

Elektricky ovládané predné a zadné okná s funkciou impulzného otvárania pre všetky okná + funkcia globálneho 
otvárania/zatvárania

Tempomat s inteligentným asistentom rýchlostných limitov + monochromatické vnútorné spätné zrkadlo + funkcia rozpoznávania 
dopravných zna�iek obmedzujúcich rýchlos�

FordPass Connect - vzdialene ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne  

eCall - tla�idlo SOS pre automatické a vyžiadané núdzové volanie

Komfort
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5-miestny režim (naložené po strechu), 5- miestna verzia /  7 miestna verzia

2-miestny režim (naložené po strechu), 5- miestna verzia /  7 miestna verzia

          

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.1. dostupné iba zo skladových zásob

Objem
Max. 

rýchlos�

Zrýchl. 
0 – 100 
km/h

emisie CO2 

cm3 kW / k pri ot. min-1 Nm pri ot. min-1 km/h s V meste Mimo mesta Kombinovaná g / km

SAV  5-dver.
PowerShift 1997 132 / 180 3500 400 2000-2500 208 9,5 6,1 4,9 5,4 139

PowerShift 
AWD

1997 132 / 180 3500 400 2000-2500 206 10,5 6,4 5,4 5,8 149

PowerShift 1997 240 / 176 3750 500 2000-2250 218 8,8 6,3 5,1 5,5 144

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

CO2

k / kW min-1 Nm min-1 (km/h) (sek) (g/km)**

2.0 TDCi M6 190  / 140 3500 400 2000- 2500 211 TBC 6,9 - 7,9 5,9 - 6,7 5,2 - 6,0 6,4 - 7,1 6,0 - 6,8 157 - 178

2.0 TDCi A8 190  / 140 3500 400 2000- 2500 208 TBC 7,6 - 8,5 6,3 - 6,9 5,6 - 6,9 6,8 - 7,2 6,4 - 7,0 169 - 184

2.0 TDCi A8 AWD 190  / 140 3500 400 2000- 2500 206 TBC 8,8 - 9,0 7,0 - 7,5 5,9 - 6,6 6,7 - 7,5 6,8 - 7,4 178 - 195

2.0 TDCi A8 AWD 240 / 176 3750 500 2000 - 2250 218 TBC 8,4 - 8,9 6,5 - 7,1 5,7 - 6,1 6,4 - 7,0 6,5 - 7,0 170 - 184


ierna -
Charcoal 

Black 

Béžová - 
Cashmere

3EMZH 3EMSI

kód

ABSOLUT BLACK 73M � �
MAGNETIC 73U � �
VIGNALE WHITE (WHITE PLATINUM) 73A � �
�  farba karosérie je kombinovate�ná s príslušným �alúnením x  farba karosérie nie je kombinovate�ná s príslušným �alúnením 

1 187

Šírka otvoru batožinového priestoru (na podlahe)

Rázvor

Rozchod predných kolies 

632

Výška otvoru batožinového priestoru (v osi vozidla) 865

1 165

2 850

1 606

Perforovaný kožený po�ah 
sedadiel - Hexagon

Názov farieb karosérie

Windsor Leather

Kód

Materiál �alúnenia sedadiel

Názov �alúnenia sedadiel

Benzín  (litrov)

Výpl� dverí

Farba palubnej dosky - vrchná �as�

Farba palubnej dosky - spodná �as�

Materiál výplne dverí

68,1

Výkon, spotreba a 
emisie CO 2

Prevodovka
Výkon Krútiaci moment Spotreba paliva litre / 100 km

  Spotreba, 
výkony a 
emisie

Prevodovka
Max. výkon Krútiaci moment

Vinyl / plast

Vignale


ierna -Ebony

Polomer otá�ania obrysový (m)

Max. rýchlos� zrýchlenie 
0-100 km/h

Spotreba PHM v L/100 km pod�a WLTP**

nízka stredná vysoká
mimoriadne 

vysoká
kombinovaná

Merané v súlade so smernicou ISO 3832. Rozmery sa môžu líši� v závislosti na výrobných toleranciách, konkrétnej verzie a výbave vozidla �i nainštalovaných doplnkoch.

Nafta  (litrov) s pohonom iAWD 64,3

Prevedenie interiéru


ierna koža - Marble

Poznámka: *Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komise (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu 
metodiku testovania spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané pod�a metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na 
základe doposia� planej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyv�ujú najmä jeho 
výbava, konfigurácia, správanie vodi�a, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad po�asie.

Nafta  (litrov) s pohonom FWD 66,2

12,0

2.0 TDCi Duratorq 

2.0 TDCi Duratorq 

2.0 TDCi Duratorq 
Údaje z testov Fordu. Deklarované údaje o emisiách CO2 v g/km a spotrebe PHM v L/100 km sú merané v zmysle požiadaviek nariadenia Európskej smernice 80/1268/EEC alebo smernice EC 715/2007 v znení smernice EC 
692/2008. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyv�ujú najmä jeho výbava, konfigurácia, správanie 
vodi�a, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj iné netechnické faktory (po�asie). 

700

Celková šírka so zrkadlami/bez zrkadiel

Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami 1 953

1658 / 1655

128

285

2137 / 1916

1 606

1 988

SAV  5-dver.

2200 / 2020

Výška hrany batožinového priestoru (zákl. hmotnos�)

Objem batožinového priestoru (litrov)

7-miestna verzia (naložené po strechu)

5-miestna verzia (naložené po kryt batožinového priestoru), 5 sedadiel

Nákladová d�žka na podlahe po prvý rad sedadiel

Rozchod zadných kolies 

4 796

Exteriér (mm)

Celková d�žka

Nákladová d�žka na podlahe po druhý rad sedadiel

1035 / 965

Minimálna svetlá výška

Celková max. výška (neza�ažený) - 5 sedadiel / 7 sedadiel

Tabuľka technických údajov NOVÝ FORD S-MAX VIGNALE
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