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Galaxy V-Line
19"-os, 10 küllős, polírozott alumínium könnyűfém
keréktárcsákkal (választható) és Blue Panther
metálfényezéssel (választható).

LÁTNOKI. ZSENIÁLIS. LENYŰGÖZŐ.
MINDEN AUTÓNK MAGÁN HORDOZZA A KÉZJEGYÉT.
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Galaxy Titanium
18"-os, 5x2 küllős, polírozott Pearl Grey könnyűfém
keréktárcsákkal (választható) és Magnetic
metálfényezéssel (választható).
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Nagyszerű itt lenni
Fejlett technológiájával és prémium minőségű
formatervezésével a Ford Galaxy az első osztályú
menettulajdonságokat egyesíti a legmagasabb szintű
térkihasználással, komforttal és innovációval. Egyszerűen
jó itt lenni.

Utazzon első
osztályon

Galaxy V-Line 19"-os, 10 küllős könnyűfém keréktárcsákkal
(választható) és Chrome Blue metálfényezéssel (választható).
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Az egyes utasok igényeinek megfelelően kialakított, tágas,
kifinomult és technológiailag fejlett Galaxy akár hét utas
számára is felső kategóriás utazási élményt kínál. 

A komfort és a tér
felső kategóriás
élménye

A képen a Galaxy V-Line látható Blue Panther karosszériafényezéssel
(választható) és Ebony színű perforált bőrkárpittal.
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Multi Contour első ülések
Az első ülésekbe 11 pneumatikus párna van beépítve,
amelyek elrendezése extra támaszt, komfortot és –
kívánságra – masszázst nyújt.

A hosszú utazások alkalmával előforduló fáradtságot segít
megelőzni ez a hát felső és alsó részét, a feneket és a
combokat masszírozó funkció, amely a 8"-os színes
érintőképernyőn keresztül működtethető.

Mindkét első ülés perforált bőrkárpittal borított, üléshűtés
és -fűtés funkcióval rendelkezik, továbbá 10 irányban
elektromosan állítható. (Választható a Titanium
modellnél. A Sony DAB navigációs rendszerrel együtt
rendelhető meg.)

Érkezzen üdén és
felfrissülve

Galaxy V-Line Salerno bőrkárpittal, Ebony színben.
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Nyisson a külvilágra
Élvezze a szabad ég szépségét Ford Galaxyjának
kényelméből szemlélve. A tető teljes hosszában
végighúzódó panorámatető beengedi a napfényt, és az
elektromos működtetésű tolótetőnek köszönhetően a friss
levegőt is. Szükség esetén az árnyékról és a bizalmas
légkörről a fényvisszaverő réteg és az elektromos
működtetésű napfényvédő gondoskodik. Az infravörös
szélvédő és a manuális hátsó napfényvédők még tovább
növelik a Ford Galaxy panorámateteje által biztosított
komfortérzetet.

Panorámatető

A képen a Galaxy V-Line látható Ebony színű perforált bőrkárpittal.
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A SYNC 3 funkciói

■ A telefonhívások, a zenelejátszás, az alkalmazások és a navigáció
hangutasításokkal történő irányítása

■ Szöveges üzenetek felolvastatása
■ Az AppLink programmal kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis

alkalmazásokat, az Apple CarPlay és az Android Auto alkalmazással pedig
úgy navigálhat okostelefonja funkciói között a SYNC 3 kezdőképernyőjén,
mintha okostelefonját használná

■ A színes érintőképernyő a többérintéses „pöccintés” és „csippentéses
méretezés” kézmozdulatokat is felismeri, az alkalmazások ikonjait és a
háttérképeket pedig ugyanúgy elrendezheti az érintőképernyőn, mint
táblagépén vagy okostelefonján

Okostelefonján keresztül további funkciókhoz férhet hozzá a FordPass
alkalmazás jóvoltából.

■ Válasszon ki érdekes helyeket az útvonal mentén. A FordPass ezeket
elküldi a SYNC 3 navigációs rendszernek, ha az AppLink segítségével
csatlakozik

■ Töltőállomásokat kereshet üzemanyag-márka vagy -oktánszám szerint, és
összehasonlíthatja az árakat

■ Szabad parkolóhelyeket kereshet, megtekintheti a parkolódíjakat, a
nyitvatartási időt és az értékeléseket

Ford SYNC 3

A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így mindent könnyedén kézben tarthat a telefonhívásoktól és szöveges üzenetektől a
zenén át a műholdas navigációig – akár a 8"-os érintőképernyőn keresztül, akár végtelenül egyszerű hangutasításokkal. A folyamatosan frissülő térképnek
köszönhetően mindig a jó utat választhatja és időben úti céljához érhet. Az opció a regisztrációt követően korlátozott ideig ingyenesen vehető igénybe.

Bemutatjuk telefonja új legjobb barátját!

Fontos megjegyzések: A teljes SYNC 3 okostelefon-integráció csak iPhone 5-ös, Android 5.0-s (Lollipop) vagy újabb operációs rendszerű telefonokkal valósítható meg. A SYNC 3 rendszer egyes funkcióihoz
adatkapcsolat szükséges, amelyre mobil adatforgalmi díjak érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve az Android Auto elérhető-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay,
illetve Android Auto webhelyeket!
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Mostantól mindig kapcsolatban maradhat Fordjával, bárhol is tartózkodjon. A FordPass Connect modem és a FordPass
alkalmazás együttesen ugyanis egy sor olyan funkciót tesz elérhetővé, melyeket mind arra terveztünk, hogy utazásait
megkönnyítsük.

FordPass Connect

A FordPass Connect* nyugodt utazást biztosít, időt és energiát takarítva meg
Önnek.

■ A Live Traffic** közel valós idejű közlekedési információkkal látja el Önt, és
dinamikus útválasztási lehetőséget kínál a közlekedési helyzetnek
megfelelően

■ A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard) információk** többféle
helyi és országos információforrás figyelésével figyelmeztetnek a közelgő
veszélyekre

■ A fedélzeti Wi-Fi-kapcsolat*** lehetővé teszi, hogy akár 10 eszközt is
csatlakoztathasson Wi-Fi-n keresztül a beépített FordPass Connect 4G
modemhez

■ Az eCall† segítségével az utasok a gépjármű helyének megadásával, saját
nyelvükön kezdeményezhetnek vészhívást

FordPass alkalmazás

A FordPass Connect akkor válik igazán praktikussá, amikor okostelefonját a
FordPass alkalmazással csatlakoztatja hozzá, hiszen ekkor számtalan plusz
funkcióhoz férhet hozzá.

■ Az alkalmazás segítségével bárhonnan kinyithatja vagy bezárhatja a
járművet

■ Távoli indítással felmelegítheti vagy lehűtheti a járművet az előre beállított
hőmérsékletre (automata sebességváltóval rendelkező modellek esetén)

■ Közvetlenül a telefonjáról ellenőrizheti a jármű üzemanyagszintjét, az olaj
állapotát és a keréknyomást

■ Szervizemlékeztetőket kaphat, és szervizidőpontot foglalhat közvetlenül
az alkalmazásból

■ Megtalálhatja leparkolt autóját a beépített térképek segítségével

Problémamentes kapcsolat

*A FordPass Connect felár ellenében kapható, választható felszereltség. A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja. A technológia bevezetésére a kiválasztott piacokon
2019-ben, a többi piacon pedig 2020-ban kerül sor. A FordPass Connect funkció használata az első 2 évben ingyenes, azt követően pedig előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
**A szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követő első 12 hónapban ingyenes, ezt követően előfizetési díj megfizetése ellenében vehető igénybe.
***Wi-Fi-hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) ingyenes próbaidőszakkal, amely akkor kezdődik, amikor a Vodafone-nál aktiválják a próbaidőszakot, és a 3. hónap végén vagy 3 GB adatforgalom felhasználásával jár le (amelyik hamarabb
bekövetkezik). A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a Vodafone weboldalán találja. A beépített wifihotspot használatának előfeltétele, hogy a 2019-ben forgalomba
helyezett Ford jármű fel legyen szerelve a szükséges hardverelemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség nincs mindenütt biztosítva, és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A
szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
†Az innovatív Ford eCall szolgáltatás segítségével a jármű utasai felhívhatják a helyi Kommunikációs központot, ha olyan baleset történt, amelyben valamelyik légzsák kioldott, vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40
európai országban és régióban áll rendelkezésre. 
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A Ford Galaxy technológiák egész sorával van felszerelve,
amelyek megkönnyítik a vezetést.

01 Adaptív intelligens LED fényszórórendszer: észleli
a különböző útviszonyokat, és kiválasztja a megfelelő
fénymintázatot. A dinamikus kanyarvilágítás a kanyar
belső ívére vetíti a fényt, hogy Ön még tovább
láthasson és hamarabb felismerhesse az akadályokat.
A nappali menetfényre is állítható fényszórók három
LED-füzérrel rendelkeznek, amelyek a kanyarodás
iránya felé szekvenciálisan villogva, irányjelzőként is
funkcionálnak. (Csomag részeként érhető el, a V-Line
modellen alapfelszereltség).

02 A vakításmentes, automata távolsági
fényszórókkal a többi közlekedő elvakítása nélkül
haladhat az úton. Érzékelők észlelik az autó előtti
forgalmat, és a távolsági fényszóró vetítési mintáját
úgy igazítják, hogy óvják a szembejövőket az
elvakítástól, miközben a jobb láthatóság érdekében
megvilágítják az út többi részét.

03 Az Aktív ki-/beparkolást segítő automatikaØ segít a
párhuzamos és merőleges parkolásban. Ha be van
kapcsolva, ez a fejlett rendszer segíthet megtalálni a
megfelelő parkolóhelyet, ahogy elhalad mellette, és
automatikusan bekormányozza a járművet, miközben
Ön a pedálokat működteti (a képernyőn megjelenő
utasításokat és hangjelzéseket követve). A
Parkolóhelyről kiállási segítség hasonlóképpen segít
kiállni egy párhuzamos parkolóhelyről. (Csomag
részeként érhető el)

Előrelátás

ØÉrzékelőkkel működik.
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A forgalmas városi környezetben való vezetés kihívást jelenthet, a Ford
Galaxy azonban áttekinthetőbbé teszi a jármű körüli teret, és azonnal
figyelmezteti Önt, ha intézkednie kell.

01 A nagy látószögű frontkamera rendkívül széles látókört kínál az autó
orra előtti, illetve bal és jobb oldalán levő beláthatatlan területről.
Különösen hasznos kereszteződéseknél, és amikor orral előre áll ki
olyan parkolóhelyekről, ahol az oldalirányú kilátás korlátozott.

02 Az Ütközésmegelőző rendszer gyalogosfelismerő funkcióvalØ radar
és kamera segítségével éberen figyeli az Ön előtt haladó járműveket,
kerékpárosokat és gyalogosokat. A rendszert arra tervezték, hogy
figyelmeztesse Önt a lehetséges ütközésre, és ha Ön erre nem reagál,
automatikusan működésbe hozza a fékeket, hogy segítsen elkerülni az
ütközést, vagy csökkentse annak hatását.

03 Az AGR-tanúsítvánnyal* rendelkező ergonomikus ülések segítenek
megtámasztani a hátat. Ezek az AGR-tanúsítvánnyal rendelkező,
ergonomikus kialakítású, 18 irányban manuálisan állítható első ülések
ideálisak a hosszabb utazásokhoz (Trend és Titanium modellekhez
érhető el).

04 Holttérfigyelő rendszer keresztirányú forgalomra figyelmeztető
rendszerrelØ† Ha egy másik jármű – autó, kisteherautó vagy kamion
– belép a vezető holtterébe, a rendszer a megfelelő külső visszapillantó
tükörbe épített figyelmeztető lámpával hívja fel erre a figyelmét.

05 A Ford Clearview első ablaktörlőrendszer közvetlenül a szélvédőn
mozgatott ablaktörlőlapátok elé fecskendezi az ablakmosó folyadékot,
így javítja a látási viszonyokat.

06 Az Intelligens összkerékhajtás folyamatosan figyeli, hol van szükség
nagyobb nyomatékra, és a magabiztos vezetés és irányíthatóság
érdekében automatikusan a szükséges nyomatékot alkalmazza az
egyes kerekeken.

Fokozott biztonságérzet

ØÉrzékelőkkel működik.
†10 km/h feletti sebesség mellett működik.
*Az AGR minőségbiztosítási pecsét (Aktion Gesunder Rücken = Egészségesebb hátakért kampány): Az Association
Forum Healthy Back – Better Living és a Federal Association of German Back Schools tanúsításával és ajánlásával.
További információ: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Németország. Telefon: + 49 4761/92 63 580.
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Kézhasználat nélkül
működtethető csomagtérajtó
A Galaxy csomagtérajtajának nyitása vagy zárása
egyszerű, még akkor is, ha a kezei tele vannak. Ha
a kulcsok a zsebében vagy táskájában vannak,
egyszerűen lágyan lendítse lábát a hátsó lökhárító
közepe alá, és a csomagtérajtó anélkül
működésbe lép, hogy Önnek bármihez hozzá
kellene érnie.

Ford MyKey
Ezzel az innovatív felszereltségi elemmel
személyre szabhatja és korlátozhatja az autó
beállításait (például a csúcssebességet és az
audiorendszer hangerejét), hogy azok
megfeleljenek az egyes használóknak. Ez segíthet
megelőzni azt, hogy az autót oly módon
használják, amely elvonhatná a figyelmet a jó és
biztonságos vezetéstől.

Ford síkba hajtható ülésrendszer
A hét teljes méretű ülés nyújtotta luxus biztosítja
a hatalmas teret a Ford Galaxyban. Az innovatív
EasyFold rendszer lehetővé teszi, hogy a második
üléssor mindegyik ülését egy gombnyomásra
síkba hajtsa. Az abszolút kényelemért az EasyFold
Power Raise funkciójával meggyorsíthatja a
nagyobb csomagok bepakolását azáltal, hogy a
harmadik üléssor ülései egy gombnyomásra le- és
felhajthatók.

FORD GALAXY

ØÉrzékelőkkel működik.
1)Biztonsági funkció.

*Tartalmazza az utasoldali első légzsákot kikapcsoló kapcsolót.
◊Megjegyzés: Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést

helyezni az első utasülésre, ha a Ford jármű működőképes első utasoldali
légzsákkal van felszerelve. A gyerekek számára legbiztonságosabb hely,

megfelelő rögzítettség mellett, a második üléssori üléseken van.
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Intelligens védelmi rendszer (IPS)Ø1)

A Ford Galaxy korszerű Intelligens védelmi rendszere (IPS)1) egy sor kifinomult technológiát alkalmaz az
Ön védelme érdekében, beleértve az Elektronikus menetstabilizáló rendszert (ESC), valamint az első-
és függönylégzsákokat1).

További felszereltségek

■ Vezető- és első utasoldali◊ légzsákok*1)

■ Vezető-, utasoldali első és második üléssori

(választható) oldallégzsákok1)

■ Vezetőoldali térdlégzsák1)

■ Oldalsó függönylégzsákok az első és a hátsó
üléseken utazók számára1)

■ Biztonságiöv-előfeszítők és överő-határolók az
első és második üléssori üléseken

■ Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetés az
összes ülésen
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Az elegáns és kifinomult dizájn, a lenyűgöző technológiák és az első osztályú
utazási élmény mind hozzájárulnak a Ford Galaxy Trend kivételes
vonzerejéhez.

Egyedülállóan egyedi modellváltozatainak köszönhetően mindenki megtalálja a neki tetsző új Ford Galaxyt. Hogy a választás még
élvezetesebb legyen, minden sorozatban továbbfejlesztett funkciókészletet kínálunk. Bármelyik Galaxyt is választja, biztos lehet a
magas szintű alapfelszereltségben, továbbá számos kiegészítő közül választhat önálló opcióként vagy opciós csomag részeként.

FORD GALAXY A modellek áttekintése

Válassza az Önhöz leginkább illő Galaxyt

Trend
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Luxus
A Galaxy luxusmodelljeiben megtalálható gazdag alapfelszereltség, prémium anyagok, kiegészítő
vezetőtámogató technológiák és egyedi díszítőelemek magas szintű kifinomultságot és kényelmet
biztosítanak.

Titanium V-Line
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FORD GALAXY Modellek

Trend
Főbb külső alapfelszereltségek

■ 17"-os, 10 küllős könnyűfém keréktárcsák
■ Halogén első ködlámpák
■ Alsó első hűtőrács fényes és matt Carbon Black

színben
■ Felső első hűtőrács vízszintes rudakkal és

krómbevonatú kerettel
■ Hazakísérő fény
■ Automata menetfényvezérlés automata

ablaktörlőkkel és automatikus fényszóróvezérléssel
■ Ford Clearview első ablaktörlőrendszer 
■ Nappali menetfény

Főbb belső felszereltségek

■ CD/MP3, AM/FM rádió, DAB, SYNC 3, 8"-os TFT LCD
érintőképernyő, 2 USB-port és 8 hangszóró

■ eCall
■ Kétzónás elektronikus automatikus hőmérséklet-

szabályozás
■ 4 irányba, manuálisan állítható első ülések

manuálisan állítható deréktámasszal
■ Bőrborítású kormánykerék
■ Bőrborítású sebességváltógomb
■ FordPower indítógomb
■ Intelligens Sebesség Asszisztens

Motorok
Benzinüzemű
1,5 l-es Ford EcoBoost 165 LE (121 kW)

Dízelüzemű
2,0 l-es Ford TDCI 150 LE (110 kW)
2,0 l-es Ford TDCI 190 LE (140 kW)

Ford SYNC 3 8"-os-érintőképernyővel
(Alapfelszereltség)

Intelligens Sebesség Asszisztens
(Alapfelszereltség)

◊Megjegyzés: Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést
helyezni az első utasülésre, ha a Ford jármű működőképes első utasoldali
légzsákkal van felszerelve. A gyerekek számára legbiztonságosabb hely,
megfelelő rögzítettség mellett, a második üléssori üléseken van.

A képen a Galaxy Trend látható választható Moondust Silver metálfényezéssel.
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FORD GALAXY Modellek

Titanium
Főbb külső felszereltségek a Trend
felszereltségén felül 

■ 17"-os, 5x2 küllős könnyűfém keréktárcsák
■ LED nappali menetfény
■ Alsó első hűtőrácskeret fényes és matt Carbon Black

színben
■ LED-es első ködlámpák
■ Krómbevonatú felső ajtódíszcsík
■ Első és hátsó parkolóradar

Főbb belső felszereltségek a Trend
felszereltségén felül

■ Fényes elsőajtó-küszöbborítás
■ AM/FM rádió, DAB és TMC (Közlekedési hírek

csatorna), SYNC 3, 8"-os TFT LCD érintőképernyő, 2
USB-port és 8 hangszóró, navigációs rendszer

■ Ford KeyFree Kulcsnélküli ajtónyitó- és indítórendszer
FordPower motorindító gombbal

■ 10,1"-os színes TFT-kijelző
■ Háromzónás elektronikus automatikus hőmérséklet-

szabályozás
■ Belső hangulatvilágítás
■ Elektromosan síkba hajtható, csúsztatható és kivehető

2.sori ülés

Motorok
Benzinüzemű
1,5 l-es Ford EcoBoost 165 LE (121 kW)

Dízelüzemű
2,0 l-es Ford TDCI 150 LE (110 kW)
2,0 l-es Ford TDCI 190 LE (140 kW)
2,0 l-es Ford TDCI 240 LE (177 kW)

Krómozott ablakkeret
(Alapfelszereltség)

10,1"-os színes TFT-kijelző a kombinált műszerben
(Alapfelszereltség)

A képen a Galaxy Titanium látható választható Chrome Blue metálfényezéssel.

d34a8fb04c0c4bea9e48bf1019b62a8a-9f5f44a0e5c94491eb136712eea7b2f1-00000_book.indb   22 04/03/2020   11:51:05

Galaxy_20MY_Main_V2_ #SF_HUN_HU_12:30_04.03.2020

23

d34a8fb04c0c4bea9e48bf1019b62a8a-9f5f44a0e5c94491eb136712eea7b2f1-00000_book.indb   23 04/03/2020   11:51:11

Galaxy_20MY_Main_V2_ #SF_HUN_HU_12:30_04.03.2020



24

FORD GALAXY Modellek

V-Line
Főbb külső felszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ 18"-os, 20 küllős könnyűfém keréktárcsák
■ Adaptív, intelligens LED fényszórórendszer, LED

automatikus menetfénnyel, automatikus fényszóró
magasságállítással és vakításmentes távolsági
fényszóróval, elektromatikus belső visszapillantó tükör
kamerás érzékelőkkel

■ Elektromosan állítható és behajtható külső
visszapillantó tükrök, memóriafunkcióval és
hátramenetbe kapcsoláskor automatikus tompítással,
a vezető oldalán elhalványítással

■ Tolatókamera

Főbb belső felszereltségek a Titanium
felszereltségén felül

■ Prémium bőrborítás
■ Sony navigációs rendszer, AM/FM rádió, DAB és TMC

(Közlekedési hírek csatorna), SYNC 3, 8"-os TFT LCD
érintőképernyő, 2 USB-port, 12 hangszóró

■ Elektromosan 10 irányban állítható első ülések
■ Klimatizált (hűthető/fűthető) első ülések masszázs

funkcióval

Motorok
Dízelüzemű
2,0 l-es Ford EcoBlue 190 LE (140 kW)
2,0 l-es Ford EcoBlue 240 LE (177 kW)

18"-os, 20 küllős könnyűfém keréktárcsák prémium
festésű Luster Nickel bevonattal
(Alapfelszereltség)

Prémium bőrborítású műszerfal
(Alapfelszereltség)

A képen a Galaxy V-Line látható választható Blue Panther metálfényezéssel.
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Blazer Blue†

Matt karosszériafényezés
Blue Panther
Metál karosszériafényezés*

Moondust Silver
Metál karosszériafényezés*

Lucid Red††

Színezett, áttetsző fedőlakk
metálfényezés*

Frozen White†

Matt karosszériafényezés*
Chrome Blue
Metál karosszériafényezés*

Shadow Black◊

Nem elérhető
Ruby Red◊

Nem elérhető

Agate Black††

Metál karosszériafényezés*
Magnetic
Metál karosszériafényezés*

White Platinum†

Metál karosszériafényezés*

*A metálfényezés és a Mica karosszériafényezés felár ellenében rendelhető.
†Nem érhető el a V-Line modell esetében. ††2020 közepétől érhető el. ◊2019 végéig érhető el.
A Ford Galaxyra a Ford Átrozsdásodás elleni garancia az első regisztrációt követő 12 évig érvényes. A garancia feltételekhez kötött.
Figyelem: Az autókat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása. Előfordulhat, hogy az adott autók nem felelnek meg az érvényes specifikációknak, illetve nem kaphatók bizonyos piacokon. A füzetben látható karosszéria- és kárpitszínek az
alkalmazott nyomdatechnikai eljárások korlátozottsága miatt eltérhetnek a valóságos színektől.

FORD GALAXY Karosszériafényezések
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17"-os

19"-os

17"-os

18"-os 19"-os

FORD GALAXY Keréktárcsák

17"-os 18"-os
10 küllős, Sparkle Silver bevonatú
könnyűfém keréktárcsa
A Trend modellen alapfelszereltség
(235/55 R17 gumiabroncsokkal szerelve)

10x2 küllős Luster Nickel bevonatú
könnyűfém keréktárcsa
A V-Line modellen alapfelszereltség
(235/50 R18 gumiabroncsokkal szerelve)

5x2 küllős Luster Nickel bevonatú
könnyűfém keréktárcsa
Választható a Titanium modellnél
(245/45 R19 gumiabroncsokkal szerelve)

10 küllős, polírozott alumínium
bevonatú könnyűfém-keréktárcsa
Választható a V-Line modellnél
(245/45 R19 gumiabroncsokkal szerelve)

20 küllős, Pearl Grey bevonatú
könnyűfém keréktárcsa
Választható a Trend és Titanium
modelleknél

5x2 küllős, Sparkle Silver bevonatú
könnyűfém keréktárcsa
A Titanium modellen alapfelszereltség
(235/55 R17 gumiabroncsokkal szerelve)

5x2 küllős, polírozott Pearl Grey
bevonatú könnyűfém keréktárcsa
Választható a Titanium modellnél
(235/50 R18 gumiabroncsokkal szerelve)

Megjegyzés A Ford Galaxyhoz kapható 19"-os
keréktárcsákat úgy tervezték, hogy a többi könnyűfém

keréktárcsához képest még sportosabb
menettulajdonságokat és határozottabb futásjellemzőket

biztosítson.

Megjegyzés A könnyűfém keréktárcsák tartozékként, felár
ellenében kaphatók a helyi Ford márkakereskedőjénél is.
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Calder Ebony színben
Választható a Trend és Titanium modelleknél (csak
ergonomikus üléssel együtt)

Axis Ebony színben
A Titanium modellen alapfelszereltség

Solitude Ebony színben
A Trend modellen alapfelszereltség

Salerno bőr Ebony színben
Nem elérhető

Salerno Micro Perf bőr Ebony színben
A V-Line modellen alapfelszereltség

A Ford Galaxy belső tere a harmónia és az
irányítás szentélye. A várakozáson felüli, prémium
felszereltségi elemek közé tartoznak a Multi
Contour ülések egy sor pneumatikus párnával,
melyek személyre szabott megtámasztást és
masszázsfunkciót nyújtanak a vezető- és
utasüléseken, hogy felélénkítsék a fáradt izmokat.

Személyre szabott
FORD GALAXY Kárpitok
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V-LineTitaniumTrendHogy a Ford Galaxy még vonzóbb legyen, a
legfontosabb felszereltségi elemek mostantól minden
modellváltozatnál az alapfelszereltség részei lettek, és
a speciális csomagok kínálata is változott. Bizonyos
választható felszereltségek külön is megrendelhetők,
így összeállíthatja az Ön számára tökéletes Galaxyt. A
rendelkezésre álló opciókról további információt Ford
márkakereskedőjétől kaphat.

FORD GALAXY Választható elemek és csomagok

Téli csomag
Fűthető első ülések
Fűthető kormánykerék
Fűthető első szélvédő

Business csomag 1
ICE csomag 53
Aktív ki-/beparkolást segítő
automatika
Első/hátsó parkolóradar
Tolatókamera
LED nappali menetfény
Ütközésmegelőző rendszer

Business csomag 2
ICE csomag 59
Aktív ki-/beparkolást segítő
automatika
Első/hátsó parkolóradar
Osztott képes frontkamera
Holttérfigyelő rendszer
Adaptív sebességtartó automatika
Kulcs nélküli ajtónyitó - és
indítórendszerAdaptív, intelligens LED
fényszórórrendszer
Elektromos csomagtérajtó-
nyitásérzékelő a lökhárító alatt

Családi csomag
Manuális hátsó napfényvédő rolók
230 V-os elektromos csatlakozóaljzat
Elsőülés-háttámlára szerelt asztalok
Dohányzó csomag

Külön választható elemek
19"-os, 10 küllős könnyűfém keréktárcsák
Színezett üveg
Panorámatető, elektromos működtetésű tolótető
hátsó napfényvédő rolókkal
Visszahúzható vonóhorog
Levehető vonóhorog
Kevesebb harmadik üléssori üléssel
Távirányítású, üzemanyag-üzemű fűtés

Külön választható elemek
17"-os, 20 küllős Pearl Grey könnyűfém keréktárcsák
Visszahúzható vonóhorog
Levehető vonóhorog
Kevesebb harmadik üléssori üléssel
Távirányítású, üzemanyag-üzemű fűtés
Ergonomikus ülések

Külön választható elemek
17"-os, 20 küllős Pearl Grey könnyűfém keréktárcsák
18"-os, 10 küllős, polírozott/festett Pearl Grey
könnyűfém keréktárcsák
19"-os 5x2 küllős Luster Nickel könnyűfém
keréktárcsák
Sötétített hátsó üveg
Visszahúzható vonóhorog
Levehető vonóhorog
Poggyászelválasztó rács
Kevesebb harmadik üléssori üléssel
Távirányítású, üzemanyag-üzemű fűtés
Panorámatető, elektromos működtetésű tolótető
hátsó napfényvédő rolókkal
Ergonomikus ülések

Téli csomag

Business csomag 1

Családi csomag

 Business csomag 2
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FORD GALAXY Kiegészítők

Vonóhorog
A Ford teljes mértékben elektromos
működtetésű visszahúzható
vonóhorga használaton kívül
automatikusan elrejti magát a hátsó
lökhárító mögött, ezzel visszaadva a
modell elegáns megjelenését.
Levehető, illetve fix vonóhorog is
kapható (választható és kiegészítő).

Keresztrudak
Masszív és zárható keresztrudak
(csak tetősínekkel együtt
használhatók), amelyekkel könnyen
szállíthatja a rakományt.
(Kiegészítő)

Csomagrögzítő
rendszerek
Az európai viszonylatban az ISO
27955 szabványban foglalt szigorú
biztonsági előírásoknak megfelelő
masszív rögzítőrendszerek stabilan
és biztonságosan tartják poggyászát
a raktérben. Háló is rendelhető,
amelyet a második üléssor mögé
lehet beszerelni, míg a rács az első
vagy a második üléssor mögé
szerelhető be. (Választható és
kiegészítő). Nem érhető el a
választható háromzónás
elektronikus automatikus
hőmérséklet-szabályozással vagy
panorámatetővel együtt.

A kiegészítők teljes palettáját megtalálja egyszerűen a QR kód beolvasásával vagy látogasson el az Online tartozékkatalógusunk oldalára a www.ford-accessories.com
webhelyre. A Ford márkajelzéssel ellátott termékekért – ruházattól az életmód-kiegészítőkön keresztül az utazási használati cikkekig – látogasson el a www.
fordlifestylecollection.com webhelyre

Uebler gyártmányú+

hátsó kerékpártartó
Kiváló minőségű, vonóhorogra
szerelhető kerékpártartó, melynek
választható, praktikus billenő
mechanizmusa (a kerékpártartó
típusától függően) lehetővé teszi a
könnyű hozzáférést a csomagtérhez.
(Kiegészítő)

Csomagtérháló
Elasztikus háló, mely a
csomagtérben rögzítőszemekhez
rögzíthető. Segítségével kisebb
tárgyak vagy csomagok rögzíthetők.
(Kiegészítő)

Csomagtérszőnyeg
A szőnyeg biztosítja a raktér
védelmét. A megfordítható kivitel
lehetővé teszi a Galaxy logóval
ellátott oldal vagy a nedves, koszos
tárgyak szállítására alkalmas tartós
gumifelület közötti választást. A
szőnyeg ráhajtható a hátsó ülésekre,
és kihajtható lökhárítóvédőként is
funkcionál. (Kiegészítő)

www
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+Erre a termékre egy harmadik fél garanciája vonatkozik; részletek a hátlap belsején.

Négyévszakos
szőnyegek
A Galaxy névtáblával ellátott tálca
kialakítású, időjárásálló szőnyegek
méretre szabottak, így tökéletesen
illeszkednek a járműhöz és védenek
a kosz és a nedvesség ellen. A
vezetőoldali szőnyeg az elcsúszás
megelőzése érdekében
biztonságosan rögzítve van a jármű
padlójához. (Kiegészítő)

Sárfogók
A karosszéria formájához illeszkedő
sárfogók megvédik a Ford Galaxy
karosszériáját a felcsapódó sártól és
a felverődő kövektől. Első és hátsó
változatban is kapható. (Kiegészítő)
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Méretek

‡A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelően történt. A méretek a választott modelltől és a felszereltségtől függően eltérhetnek. *11,95 m 19"-os
keréktárcsákkal, **64,4 a 4x4-es változatokon.

Hossz: 4848 mm Szélesség: 2137 mm (tükrökkel)
1916 mm (behajtott tükrökkel)

M
ag

as
sá

g:
 1 

74
7 

m
m

www
Az összes műszaki adatot látni

szeretné?
A jármű összes funkciójának és műszaki adatának

megtekintéséhez töltse le a digitális prospektust vagy
olvassa el az interaktív változatot a www.ford.hu

webhelyen, vagy olvassa be a QR-kódot.
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Üzemanyag, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás

*4. sebességben. øFord vizsgálati értékek. øøA fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki
követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új

európai menetciklusnak (NEDC) és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC).
Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy

jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Az adatok tájékoztató jellegűek!
Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.

#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és 90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi. Ez a gyártási tűréshatárok és a beszerelt opcionális felszereltségek stb. függvényében
változhat. A vontatási limit azt a maximális vontatási képességet jelzi, amellyel a jármű a megengedett legnagyobb össztömegével terhelve tengerszinten, 12%-os emelkedőn még képes elindulni. Vontatáskor minden modell

teljesítmény- és fogyasztási adatai romlanak. A járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege az utánfutó súlyát is magában foglalja. *Dőlésszög tengerszinten.
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Szín- és kárpitválaszték

Az Agate Black és a Lucid Red 2020. januártól érhető el. A Shadow Black és a Ruby Red 2020. januártól nem érhető el.
*A metálfényezés és a mica karosszériafényezés, a teljesen bőr és a velúr/bőr kárpit felár ellenében, választható jellemzőként rendelhető. **Az AGR/ERGO ülés felár ellenében kapható.

Elérhető
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Megjegyzés: A Ford Galaxyhoz kapható 19"-os keréktárcsákat úgy tervezték, hogy az alapfelszereltségként kapható 17 és 18"-os keréktárcsákhoz képest sokkal sportosabb menettulajdonságokat és határozottabb futásjellemzőket
biztosítsanak.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opcionális csomag részeként, felár ellenében választható

Stílus és megjelenés
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Vezetési élmény
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Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opcionális csomag részeként, felár ellenében választható

Teljesítmény és hatékonyság
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Komfort és kényelem
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Megjegyzés: A Bluetooth® márkanév és embléma a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi. A Ford Motor Company Limited és társvállalatai engedély birtokában használják ezeket a márkajelzéseket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi
nevek a megfelelő tulajdonosok birtokában vannak. *A Ford Vészhelyzeti Asszisztens egy innovatív SYNC-funkció, amely Bluetooth® funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ arra, hogy a jármű

utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll
rendelkezésre.

Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

Opcionális csomag részeként, felár ellenében választható

Komfort és kényelem
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Biztonság és védelem
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1)Biztonsági funkció, 2)Vezetéstámogató funkció. uSoha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyermekülést helyezni az első utasülésre, ha a Ford jármű működőképes első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A
gyerekek számára legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a második üléssori üléseken van.

Alapfelszereltség

Opcionális csomag részeként

Opcionális csomag részeként, felár ellenében választható

Praktikus kellékek
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Egyszerű és megfizethető gépkocsifenntartás

A nyugalom garantált

A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget
akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
BlueService-t azért hozták létre, hogy a Fordját
nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse
Önt autójából a legtöbbet kihozni – a teljes
élettartama során.

FORD BlueService

Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket!

Válassza a kiterjesztett extra garancia
gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit:

FORD PROTECT EXTRA
GARANCIA

Használja ki a
felbecsülhetetlen értékű
szolgáltatások nyújtotta
előnyöket, és hozza ki az
autójából a legtöbbet – amíg
a birtokában van.

• Ingyenes Országúti segítségnyújtás
Európában

• Ford Vonal
• Átlátható és egységes árazás
• Garantált csereautó szolgáltatás

• Fedezet a nem várt javítási költségekre
• Védelem a külföldi utak során
• Ford gépjárműve élettartama

meghosszabbodik
• Emeli gépjárműve értékét eladásnál

*A Ford Protect szervizcsomag időtartama az újgépkocsi-garancia első napjával
indul (ez általában a forgalomba helyezés napja). A szerződés időtartama és a
becsült futásteljesítmény határozza meg a szervizesemények számát a Ford Protect
szervizcsomag esetében.

FORD PROTECT
szervizcsomagok
Nagyobb védelem, kevesebb aggodalom

Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Protect szervizcsomagja* tartalmaz mindent,
ami Fordja használatához és élettartama
meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.
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FORD PROTECT EXTRA
GARANCIA

Használja ki a
felbecsülhetetlen értékű
szolgáltatások nyújtotta
előnyöket, és hozza ki az
autójából a legtöbbet – amíg
a birtokában van.

• Ingyenes Országúti segítségnyújtás
Európában

• Ford Vonal
• Átlátható és egységes árazás
• Garantált csereautó szolgáltatás

• Fedezet a nem várt javítási költségekre
• Védelem a külföldi utak során
• Ford gépjárműve élettartama

meghosszabbodik
• Emeli gépjárműve értékét eladásnál

*A Ford Protect szervizcsomag időtartama az újgépkocsi-garancia első napjával
indul (ez általában a forgalomba helyezés napja). A szerződés időtartama és a
becsült futásteljesítmény határozza meg a szervizesemények számát a Ford Protect
szervizcsomag esetében.

FORD PROTECT
szervizcsomagok
Nagyobb védelem, kevesebb aggodalom

Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Protect szervizcsomagja* tartalmaz mindent,
ami Fordja használatához és élettartama
meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.
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FORD GALAXY Hogyan tovább?

Látogasson el Ford márkakereskedőjéhez, és vegyen részt a Ford
Galaxy tesztvezetésén. Keresse meg az Önhöz legközelebbi Ford
kereskedőt: www.ford.com/SBE/DealerLocator

Látogasson el a www.ford.hu címre, ahol összeállíthatja és beárazhatja
új Ford Galaxy gépjárművét az Ön pontos specifikációinak
megfelelően!

Próbálja ki! Állítsa össze!

Finanszírozás Legyen az Öné!

FordPass

Elérhetőség
Ha autójának finanszírozására kerül a sor, méretünknek
és szakértelmünknek köszönhetően számos különféle
finanszírozási megoldást tudunk Önnek nyújtani. A Ford
Credit egy sor finanszírozási terméket nyújt autójához
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati ügyfél. A
Ford Bérlet a tartósbérleti és lízingszerződésekre
specializálódott és számos alternatív finanszírozási
tervet kínál, melyek vállalkozásának igényeire szabhatók.
Csak vállalati felhasználók részére. A finanszírozási
termékeinkkel kapcsolatos információkért látogasson el
a www.FordCredit.hu oldalra.

Attól kezdve, hogy elindult új autójával, egész úton Önnel
leszünk. A Ford Assistance országúti segélyszolgálat
kifejezetten az Ön biztonságérzetének növelése
érdekében került kidolgozásra. A program segítséget
nyújt az autózás közbeni szükséghelyzetekben
Európaszerte. Minden Ford jármű esetén rendelkezésre
áll a forgalombahelyezés első napjától kezdve az első
esedékes szervizig. Minden alkalommal, amikor Ön
Fordját hivatalos Ford márkaszervizben szervizelteti,
meghosszabbítja a Ford Assistance szolgáltatást a
következő esedékes szervizig.

Ford Vonal: 06-1-7777-555

Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com

A FordPass egy olyan új applikáció, ami arra fogja
ösztönözni, hogy újragondolja korábbi közlekedési
szokásait. Megtalálja Önnek a közeli parkolóhelyeket,
járművel kapcsolatos, pénzügyi és márkakereskedői
információkkal látja el, valamint többféle hasznos
útmutatóval segíti a vezetést.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó partnere :
Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777

E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu

A Ford Bérlet partnere az ALD Automotive Magyarország
Kft.  Tel: (1) 802-0249

E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com
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Ford Garancia és Szerviz
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Alapfelszereltség

Felár ellenében választható

* Bármely Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (a forgalomba helyezéstől
számítva).

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

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 ‘Választható’, ‘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 modelljét 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 tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. 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® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek 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.
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www.ford.hu
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