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2022.25-ös modellév - 2021/5.
Érvényes: 2022. január 1-i számlázástól
A változtatás jogát fenntartjuk!
Felszereltség

Titanium

V-Line

Motor

Listaár

2.0l TDCi 150LE M6 FWD*

13 260 000 Ft

2.0TDCi 150LE A8 FWD*

13 950 000 Ft

2.0TDCi 190LE A8 FWD*

14 410 000 Ft

2.0TDCi 190LE A8 AWD*

15 100 000 Ft

2.5l FHEV 190LE FWD

14 660 000 Ft

2.0TDCi 190LE A8 FWD*

16 455 000 Ft

2.0TDCi 190LE A8 AWD*

17 145 000 Ft

2.5l FHEV 190LE FWD

16 705 000 Ft

* A 2.0l TDCi motorok csak készletről érhetők el.
Kérjük, érdeklődjön márkakereskedéseinkben az elérhető készletről.
Vegyes átlagfogyasztás (WLTP): 6,2 - 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátás: 163-194 g/km
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
Alapgarancia a Ford Galaxy gépjárművekre:
2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia
Ingyenes Ford Extra Garancia a Ford Galaxy gépjárművekre**:
Az Alapgarancián felül +3 év, vagy maximum 150 000 km
Ez az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.
További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia

Az Ön Ford márkakereskedője:
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Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista
"Alapfelszereltség, opciók" része tartalmazza

A változtatás jogát fenntartjuk!

Titanium

V-Line

Standard felszereltség

Standard felszereltség Titanium szérián felül
Biztonság, védelem

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
- Kipörgésgátlóval (TCS)
- Borulásgátlóval (RSC)
- Kanyarstablizátorral
- Fékezéskori nyomatékszabályozással
Visszagurulásgátló (HSA)
Vészfékezés jelzés
Harmadik féklámpa - LED
LED hátsó lámpák
Elektronikus kézifék
Vezető- és első utasoldali légzsákok
Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok
Vezetőoldali térdlégzsák
Függönylégzsák az utastér teljes hosszában
2. sori oldallégzsák
Utasoldali légzsák deaktiválás
Állítható magasságú első biztonsági övek
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen
4 irányban állítható első fejtámlák
2 irányban állítható, 3 db hátsó fejtámla
Biztonsági gyerekzár hátsó ajtókon - elektronikus
ISOFIX előkészítés - mindhárom 2. sori ülésen
Távirányítós központi zár
My Key II - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal
Globálzár (adott esetben a Panoráma napfénytetőt is kezeli)
Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás
Immobiliser
Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- LED automatikus menetfénnyel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Vakításmentes, automata távolsági fényszóró
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

Projektoros halogén fényszórók
- Manuális fényszórómagasság állítással
- LED nappali mentfénnyel
- Első ködfényszórókkal - kanyarfény funkcióval
Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés (ki/be)
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Automata távolsági fényszóróvezérléssel

Fényszórómosó fúvókák
Funkcionalitás, kényelem, audio és kommunikációs rendszerek
ICE csomag 53
- AM/FM rádió, DAB (Digital Audio Broadcasting), TMC (Traffic Message Center)
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- 8 hangszóró
- 2 db USB kimenet
- Navigációs rendszer (Hangvezérléssel)
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel
Automata, kétzónás légkondicionáló (FHEV esetén)
Automata, három zónás légkondicionáló (2.0l TDCi motor esetén)
Csak 3. sori ülésekkel együtt érhető el
2. sori levegőszabályozás

ICE csomag 59 - SONY prémium navigációs rendszer
- AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB, TMC
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer (Hangvezérléssel)
- 12 hangszóró - SONY
- 2 db USB kimenet
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel
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Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista
"Alapfelszereltség, opciók" része tartalmazza

A változtatás jogát fenntartjuk!

Titanium

V-Line

Standard felszereltség

Standard felszereltség Titanium szérián felül
Salerno prémium bőrkárpit
- Prémium üléscsomag - Multi Contour
- Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések masszázs funkcióval (11 kontakt pont)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval) állítható első
ülések

Axis szövetkárpit
- Manuálisan, 4 irányban (előre-hátra, fel-le) állítható első ülések
- Manuálisan állítható deréktámasz az első üléseken
- Fűthető első ülések

3 db különálló, állítható, síkba hajtható, kivehető 2. sori ülés
Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop, kormányzár
Fűthető első szélvédő és ablakmosó fúvókák
Fűthető kormánykerék
Tetőkonzol - rövid - napszemüvegtartóval és gyermekfigyelő tükörrel
Intelligens Sebesség Asszisztens (ISA)
- Sebességtartó automatikával
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel
- Éberségfigyelő rendszerrel
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Táblafelismerő rendszerrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel
Elektromos első ablakemelők, kényelmi funkcióval
Elektromos hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval
Fedélzeti számítógép
Tolatókamera
- Első/hátsó parkolóradarral

Első és hátsó parkolóradar
Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel
- Trend esetén nyitott, Titanium esetén fedett pohártartóval
Elektronikus szervokormány (EPAS)
Start/Stop rendszer (kivéve FHEV)
12V-os aljzat - 3db
230V-os aljzat
Belső hangulatfény - többszínű
Késleltetett belsőtér-világítás
Akusztikus - zajvédő - szélvédő
Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel, Esőérzékelős
automata ablaktörlőkkel

Belső kialakítás
Harmadik sori ülések 1
- 2 külön álló nyomógombbal automatikusan le-/felhajtható ülés
- 2. és 3. sori olvasólámpákkal
- 2. és 3. sori függönylégzsákkal
B-oszlop szövetborítással
bőr/szövet, bőr, perforált bőr kárpitozás esetén
Lehajtható tálcák az első ülések háttámláján
Allergológiailag tesztelt belső tér (TÜV szabvány), pollen/szén-szűrő
Felső konzol, napszemüveg tartóval
Első és hátsó szőnyegek - prémium 20oz
Bőrkormány
Bőrbevonatú váltógomb
Fekete pedálok
Krómozott belső kilincsek
Napellenzők megvilágított tükörrel
Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján

Aluminium pedálok
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Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista
"Alapfelszereltség, opciók" része tartalmazza

A változtatás jogát fenntartjuk!

Titanium

V-Line

Standard felszereltség

Standard felszereltség Titanium szérián felül

4,2 "-os duplikált színes konfigurálható LCD kijelző, grafikus megjelenítéssel
(FHEV esetén)
10,1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (2.0l TDCi motor esetén)
Csomagrögzítő fülek
Küszöbborítás - fényes
Dohányzó csomag
Külső megjelenés
7.5x17"-os 5x2 küllős könnyűfém felni 235/55 R17 gumikkal

7.5x18"-os 10x2 küllős könnyűfém felni 235/50R18 gumikkal

Keréknyomás-figyelő rendszer
Defektjavító készlet
Színrefújt lökhárító felső- és alsórész (elöl)
Színrefújt hátsó lökhárító felsőrész
Rejtett kipufogó kimenet a hátsó lökhárító két oldalán, króm keret nélkül
Fekete alsó hűtőrács keret króm kerettel

Egyedi Vignale felső hűtőrács matt aluminium keretezéssel

Krómozott felső hűtőrács keret és keresztelemek
Fekete ködlámpa keret
Hátsó lökhárítót fedő karcvédő réteg
Aktív hűtőrács lamellák (kivéve FHEV)
Színrefújt ajtókilincsek
Krómozott ablakkeretek, övvonal
Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető külső
visszapillantó tükrök, tükörházba integrált kilépővilágítással, hazakísérőfénnyel
Színezett üvegek
Tetőcsomagtartó sín - krómozott

Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé
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Alapfelszereltség és választható opciók

A változtatás jogát fenntartjuk!
Biztonság, védelem

Titanium

V-Line

●

●

Business csomag 2 részeként
érhető el

Business csomag 2 részeként
érhető el

Visszagurulásgátló (HSA)

●

●

Vészfékezés jelzés

●

●

Harmadik féklámpa - LED

●

●

LED hátsó lámpák

●

●

Elektronikus kézifék

●

●

Vezető- és első utasoldali légzsákok

●

●

Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok

●

●

Vezetőoldali térdlégzsák

●

●

Függönylégzsák az utastér teljes hosszában

●

●

Utasoldali légzsák deaktiválás

●

●

2. sori oldallégzsák

●

●

Állítható magasságú első biztonsági övek

●

●

Hárompontos biztonsági övek minden ülésen

●

●

4 irányban állítható első fejtámlák

●

●

2 irányban állítható, 3 db hátsó fejtámla

●

●

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
- Kipörgésgátlóval (TCS)
- Borulásgátlóval (RSC)
- Kanyarstablizátorral
- Fékezéskori nyomatékszabályozással
Holttérfigyelő rendszer (BLIS)
- Tolatás esetén keresztforgalomra figyelmeztető audiovizuális
jelzéssel kiegészítve (CTA)

Biztonsági gyerekzár hátsó ajtókon - elektronikus

●

●

ISOFIX előkészítés - mindhárom 2. sori ülésen

●

●

Távirányítós központi zár

●

●

My Key II - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal

●

●

Globálzár
Adott esetben a Panoráma napfénytetőt is kezeli

●

●

Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás

●

●

Immobiliser

●

●

125 000 Ft

125 000 Ft

●

●

Business csomag 2 részeként
érhető el

Business csomag 2 részeként
érhető el

Látási viszonyoknak megfelelő automatikus fényszóróvezérlés
(ki/be)
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Automata távolsági fényszóróvezérléssel

●

●

Projektoros halogén fényszórók
- Manuális fényszórómagasság állítással
- Nappali menetfénnyel (Trend esetén halogén, Titanium esetén LED)
- Első ködfényszórókkal - kanyarfény funkcióval

●

-

Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- LED automatikus menetfénnyel
- Automatikus fényszóró magasságállítással
- Vakításmentes, automata távolsági fényszóró
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

Business csomag 2 részeként
érhető el

●

LED nappali menetfény
- Ködlámpa keretébe építve

●

●

Fényszórómosó fúvókák

-

●

Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral,
emelésérzékelőkkel (Thatcham 1), távirányítós kettős központi zárral
Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
- Elektromos csomagtérajtó-nyitásérzékelő a lökhárító alatt
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Alapfelszereltség és választható opciók

A változtatás jogát fenntartjuk!
Titanium

V-Line

Automata, kétzónás légkondicionáló (FHEV esetén)

Funkcionalitás, kényelem

●

●

Automata, három zónás légkondicionáló (2.0l TDCi motor esetén)
Csak 3. sori ülésekkel együtt érhető el

●

●

Pollen- és aktívszén szűrő

●

●

2. sori levegőszabályozás

●

●

Tetőkonzol - rövid - napszemüvegtartóval és gyermekfigyelő tükörrel

●

●

Intelligens Sebesség Asszisztens (ISA)
- Sebességtartó automatikával
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Táblafelismerő rendszerrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

●

●

Adaptív sebességtartó automatika (manuális váltó esetén)
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Ütközésmegelőző rendszerrel; automata fékezés és
gyalogosfelismerő funkcióval
- Ütközésre figyelmeztető rendszerrel (audiovizuális vészjelzéssel)
- Első/hátsó parkolóradarral

235 000 Ft

-

Adaptív sebességtartó automatika (FHEV és automata váltó esetén)
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Ütközésmegelőző rendszerrel; automata fékezés és
gyalogosfelismerő funkcióval
- Ütközésre figyelmeztető rendszerrel (audiovizuális vészjelzéssel)
- Első/hátsó parkolóradarral
- Stop&Go funkció

235 000 Ft

235 000 Ft

Elektromos első ablakemelők, kényelmi funkcióval

●

●

Elektromos hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval

●

●

Fedélzeti számítógép

●

●

Manuálisan, 4 irányban (előre-hátra, fel-le) állítható első ülések

●

-

Manuálisan állítható deréktámasz az első üléseken

●

-

Komfort ülések - elöl

●

●

3 db különálló, állítható, síkba hajtható, kivehető 2. sori ülés

●

●

Fűthető első ülések

●

●

Első és hátsó parkolóradar

●

●

Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Első, oldalsó és hátsó parkolóradarral
- Párhuzamos és merőleges parkoláshoz egyaránt aktiválható

Business csomag 1 és 2 részeként
érhető el

Business csomag 2 részeként
érhető el

Tolatókamera
- Első/hátsó parkolóradarral

Business csomag 1 és 2 részeként
érhető el

●

Business csomag 2 részeként
érhető el

Business csomag 2 részeként
érhető el

Sávtartó automatika
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel
- Éberségfigyelő rendszerrel
- Automatikus fényszóróvezérléssel és távolsági fényszóróval,
esőérzékelős ablaktörlővel, automatikusan elsötétülő belső tükörrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

●

●

Ütközésmegelőző rendszer (CADS3)
- Automata fékezés (8-180 km/h) és gyalogosfelismerő funkcióval
- Ütközésre figyelmeztető rendszerrel (audiovizuális vészjelzéssel)
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

Business csomag 1 és 2 részeként
érhető el

Business csomag 2 részeként
érhető el

Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel
- Trend esetén nyitott, Titanium esetén fedett pohártartóval

●

●

Elektronikus szervokormány (EPAS)

●

●

Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop, kormányzár

●

●

Osztott képes front kamera
- Osztott képet nyújt a jármű előtti beláthatatlan területről
- Mosóberendezéssel
- Tolatókamerával
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Alapfelszereltség és választható opciók

A változtatás jogát fenntartjuk!
12V-os aljzat - 4db

●

●

LED-es utastér világítás a 2. és 3. sorban egyaránt

●

●

Késleltetett belsőtér-világítás

●

●

Belső hangulatfény - többszínű

●

●

Fűthető első szélvédő és ablakmosó fúvókák

●

●

Akusztikus - zajvédő - szélvédő

●

●

Napfény- és hővisszaverő szélvédő (Infravörös védelem)

Panoráma tető rendelése szükséges Panoráma tető rendelése szükséges

Panoráma nyitható napfénytető
- Elektromosan elhúzható sötétítőrolóval
- Manuális napfényrolókkal a hátsó ajtókon
- Napfény- és hővisszaverő szélvédővel

360 000 Ft

360 000 Ft

Programozható, üzemanyagtüzelésű állófűtés (kivéve FHEV)
- Fűthető szélvédővel

220 000 Ft

220 000 Ft

●

●

Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel,
Esőérzékelős automata ablaktörlőkkel
Start/Stop rendszer (kivéve FHEV)

●

●

Vonóhorog előkészítés

30 000 Ft

30 000 Ft

Vonóhorog - levehető
- Csatlakoztatáshoz szükséges készlettel
- Pótkocsi lengésszabályozással

230 000 Ft

230 000 Ft

Vonóhorog - elektronikusan visszahúzható (kivéve FHEV)
- Vontatmány kilengés szabályozóval

320 000 Ft

320 000 Ft

Titanium

V-Line

Lehajtható tálcák az első ülések háttámláján

●

●

B-oszlop szövetborítással
bőr/szövet, bőr, perforált bőr kárpitozás esetén

-

●

Allergológiailag tesztelt belső tér
TÜV szabvány
Pollen/szén-szűrő

●

●

Felső konzol, napszemüveg tartóval

●

●

Első és hátsó szőnyegek - prémium 20oz

●

●

Belső kialakítás/Ülés csomagok

Bőrkormány

●

●

Fűthető kormánykerék

●

●

Bőrbevonatú váltógomb

●

●

Krómozott belső kilincsek

●

●

Napellenzők megvilágított tükörrel

●

●

35 000 Ft

35 000 Ft

Aluminium pedálok

-

●

Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján

●

●

4,2 "-os duplikált színes konfigurálható LCD kijelző, grafikus
megjelenítéssel (FHEV esetén)

●

●

10,1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (2.0l TDCi motor esetén)

●

●

35 000 Ft

35 000 Ft

Manuális napfényrolók a hátsó ajtókon

Csomagtérroló
Csomagrögzítő fülek

●

●

90 000 Ft

90 000 Ft

Küszöbborítás - fényes

●

●

Axis szövet kárpit (Fekete)
- 4 irányban manuálisan állítható ülések
- 2 irányban manuálisan állítható deréktámasz

●

-

Prémium üléscsomag - Multi Contour
- Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések masszázs funkcióval (11
kontakt pont)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval)
állítható első ülések

-

●

Kutyarács - 1. sori ülések mögött
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ERGO Vezetőülés
- 18 irányban állítható
- 8 irányban manuálisan állítható ülés
- 4 irányban elektromosan állítható deréktámasz
- 4 irányban manuálisan állítható fejtámla
Lehajtható tálcával nem érhető el)
ERGO Utasülés (Csak ERGO Vezetőüléssel együtt érhető el)
- 18 irányban állítható
- 8 irányban manuálisan állítható ülés
- 4 irányban elektromosan állítható deréktámasz
- 4 irányban manuálisan állítható fejtámla
Lehajtható tálcával nem érhető el)
Harmadik sori ülések 1
- 2 külön álló nyomógombbal automatikusan le-/felhajtható ülés
- 2. és 3. sori olvasólámpákkal
- 2. és 3. sori függönylégzsákkal
Külső megjelenés

220 000 Ft

-

0 Ft

-

●

●

Titanium

V-Line

7.5x17"-os 5x2 küllős könnyűfém felni 235/55 R17 gumikkal

●

-

7.5x18"-os 10x2 küllős könnyűfém felni 235/50R18 gumikkal

-

●

7.5x17"-os könnyűfém felni 235/55 R17 gumikkal

70 000 Ft

-

7.5x18"-os könnyűfém felni 235/50R18 gumikkal

350 000 Ft

-

8.0x19"-os 5x2 küllős könnyűfém felni 245/45R 19 gumikkal

390 000 Ft

8.0x19"-os 10 küllős könnyűfém felni 245/45R 19 gumikkal

-

250 000 Ft

Keréknyomás-figyelő rendszer

●

●

Defektjavító készlet

●

●

Színrefújt első lökhárító felső- és alsórész

●

●

Színrefújt hátsó lökhárító felsőrész

●

●

Fekete alsó hűtőrács keret króm kerettel

●

●

Krómozott felső hűtőrács keret és keresztelemek

●

-

Egyedi Vignale felső hűtőrács matt aluminium keretezéssel

-

●

Fekete ködlámpa keret

●

-

Matt aluminium ködlámpa keret

-

●

Hátsó lökhárítót fedő karcvédő réteg

●

●

Aktív hűtőrács lamellák (kivéve FHEV)

●

●

Színrefújt ajtókilincsek

●

●

Krómozott ablakkeretek, övvonal

●

●

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető
külső visszapillantó tükrök, tükörházba integrált kilépővilágítással,
hazakísérőfénnyel

●

●

●

●

Színezett üvegek
Sötétített üvegek B-oszloptól hátrafelé

55 000 Ft

●

●

●

Frozen White alapfényezés

60 000 Ft

60 000 Ft

Metálfényezés 1

180 000 Ft

●

Fashion fényezés

219 000 Ft

39 000 Ft

Prémium metálfényezés

263 000 Ft

83 000 Ft

Titanium

V-Line

●

-

Business csomag 2 részeként
érhető el

●

Tetőcsomagtartó sín - krómozott

Audio- és kommunikációs rendszerek
ICE csomag 53
- AM/FM rádió, DAB (Digital Audio Broadcasting), TMC (Traffic
Message Center)
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- 8 hangszóró
- 2 db USB kimenet
- Navigációs rendszer (Hangvezérléssel)
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti
asszisztenssel
ICE csomag 59 - SONY prémium navigációs rendszer
- AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB, TMC
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer (Hangvezérléssel)
- 12 hangszóró - SONY
- 2 db USB kimenet
- SYNC 3 Bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti
asszisztenssel
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Opcionális csomagok
Flotta csomag
- Automata, kétzónás légkondicionáló
- Csomagtér-elválasztó háló
Téli csomag
- Fűthető első ülések
- Fűthető első szélvédő
- Fűthető kormánykerék
Business csomag 1
- ICE csomag 53
- Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Első/hátsó parkolóradar
- Tolatókamera
- Ütközésmegelőző rendszer
- LED nappali menetfény
Business csomag 2
- ICE Feature Pack 59
- Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Első/hátsó parkolóradar
- Osztott képes front kamera (tolatókamerát tartalmazza)
- Adaptív sebességtartó automatika
- Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos csomagtérajtó-nyitásérzékelő a lökhárító alatt
- Holttérfigyelő rendszer

Titanium

V-Line

-55 000 Ft

-

●

●

200 000 Ft

-

M6: 1 075 000 Ft
FHEV, A8: 990 000 Ft

425 000 Ft

Business csomag 3
- ICE Csomag 53
- Tolatókamera
- Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral,
emelésérzékelőkkel (Thatcham 1), távirányítós kettős központi zárral

450 000 Ft

-

Business csomag 10
- ICE Csomag 59
- Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Első/hátsó parkolóradarral
- Osztott képes front kamera (tolatókamerát tartalmazza)
- Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer
- Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
- Elektromos csomagtérajtó-nyitásérzékelő a lökhárító alatt
- Holttérfigyelő rendszer

885 000 Ft

320 000 Ft

Titanium

V-Line

S

S

5 év (2+3 év) / 250.000 km Ford Extra garancia (Kivéve FHEV)
Az ingyenes standard Ford Extra Garancia kibővítése további
100.000 km futásteljesítménnyel. (Részleteket keresse az extra
garancia feltételekben).

391 700 Ft

391 700 Ft

8 év (2+3+3 év) / 160.000 km Ford Extra garancia FHEV motorváltozat
esetén
Az ingyenes Ford Extra Garancia kiterjesztése további 3 év és 10.000
km futásteljesítménnyel. (Részleteket keresse az extra garancia
feltételekben).**

169 200 Ft

169 200 Ft

8 év (2+3+3 év) / 150.000 km Ford Protect hajtáslánc garancia
(Kivéve FHEV)
Az ingyenes Ford Extra Garancia kiterjesztése további 3 év
hajtáslánc lefedettséggel ***

227 200 Ft

227 200 Ft

Titanium

V-Line

5 év/3 szerviz szolgáltatás minden Ford Galaxy gépjármű esetén *
-Lefedettség: 5 évig vagy 3 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

424 000 Ft

424 000 Ft

5 év/4 szerviz szolgáltatás minden új Ford Galaxy gépjármű esetén *
-Lefedettség: 5 évig vagy 4 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

478 000 Ft

478 000 Ft

Extragarancia
5 év (2+3 év) / 150.000 km - ingyenes Ford Extra garancia **

Szervizcsomag szolgáltatás
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5 év/5 szerviz szolgáltatás minden Ford Galaxy gépjármű esetén *
-Lefedettség: 5 évig vagy 5 szerviz erejéig, amelyik hamarabb
bekövetkezik
-2 év/30 000km szervizintervallum

493 000 Ft

** További feltételek és részletek:
https://www.ford.hu/erdeklodoknek/valasszon-extrakat/garancia-es-biztonsag/ford-extra-garancia
*** További feltételek és részletek:
A 8 év Ford Protect garancia az 5 év (2+3 év/150.000 km) ingyenes
Ford Extra Garancia felett plusz 3 év hajtáslánc garanciát jelent, ami
maximum 150 000 km futásteljesítményig érvényes. A hajtáslánc
elemei: hajtómű/motor, sebességváltó, differenciálmű és a hajtási
energia átvitelében részt vevő alkatrészek. Ezen garancia
kikötésekhez és feltételekhez kötött.
* A szervizcsomag szolgáltatás tartalma:
- Ford által előírt kötelező karbantartások
- Ford Assistance - országúti segélyszolgálat
- Fékfolyadék csere (minden második év)
- Klíma ellenőrzés (minden harmadik év)
- Karosszéria és fényezés ellenőrzés (két évente)
A szervizcsomag részletes feltételeiért, kérjük látogasson el a ford.hu weboldalra!
* További részletek és feltételek:
https://www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-karbantartas/fordszervizcsomag

493 000 Ft

