


JEDNODUCHÝ SPÔSOB 
AKO JAZDIŤ NA VAŠOM 
NOVOM VOZIDLE   
FORD S-MAX
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S-MAX ST-Line zobrazený v metalickej farbe karosérie Lucid Red a s 19" 
5x2-lúčovými diskami kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Rock Metallic (na 
želanie).



OBOHATÍ VÁŠ ŽIVOT
Nové obzory. Známe cesty. Prekvapivé obchádzky. 
Kamkoľvek vás zavedie život, cestujte pohodlne a dorazte 
štýlovo s Fordom S-MAX. Ohromujúci dizajn v kombinácii 
so sofistikovanou technológiou a dynamickým zážitkom z 
jazdy prináša potešenie na každej ceste. Pre ešte vyššiu 
úroveň výkonu a efektívnosti, nový rafinovaný S-MAX 
Hybrid kombinuje elektrický a benzínový pohon, aby 
poskytoval znížené výfukové emisie, vynikajúcu flexibilitu a 
silný zážitok z jazdy. Jeho inovatívne technológie 
bezproblémovo spolupracujú s autom aj vami a umožňujú 
milovníkom dobrodružstiev a aktívnym rodinám prejsť bez 
kompromisov dlhšie vzdialenosti.

S-MAX ST-Line s 18" diskami kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Machined Matt Black (štandard) a metalickou farbou karosérie 
Moondust Silver (na želanie).
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S-MAX HYBRID

TO NAJLEPŠIE Z OBOCH SVETOV
Nový S-MAX Hybrid poháňaný technológiou Hybrid Electric Vehicle 
kombinuje elektrický a benzínový pohon, aby poskytoval 
bezproblémový výkon a hladkú a kultivovanú jazdu.

Bezproblémovým prepínaním medzi elektromotormi a benzínovým 
motorom eliminuje obavy z dojazdu, takže si jazdu môžete naplno 
užiť. A aby bol celý systém ešte efektívnejší, rekuperačné brzdenie 
zachytáva až 90% energie, ktorá by sa normálne stratila počas 
brzdenia, a využíva ju na dobíjanie vysokonapäťovej batérie.

S-MAX Hybrid, ktorý je schopný poskytnúť čisto elektrický pohon a 
kombinovaný benzínovo-elektrický pohon, je vybavený elektronicky 
riadenou automatickou prevodovkou s delením výkonu pre plynulý, 
efektívny a vzrušujúci zážitok z jazdy. Inovatívny prístrojový panel 
poskytuje okamžitú spätnú väzbu o tom, ako váš štýl jazdy ovplyvňuje 
efektivitu.

 ■ Technológia Hybrid Electric Vehicle kombinuje výhody 
elektrického a benzínového pohonu

 ■ Rekuperačné brzdenie zachytáva energiu zvyčajne stratenú počas 
brzdenia a využíva ju na dobíjanie vysokonapäťovej batérie
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S-MAX Vignale FHEV.
 



BEZ KOMPROMISOV
Nie ste predsa kompromisový typ. Ak teda potrebujete auto, v ktorom 
môžete previezť až sedem* osôb, ktoré je priestranné, pohodlné a 
zároveň skvelo vyzerá, máte len jednu možnosť. Vo Forde S-MAX je 
miesto pre všetko okrem kompromisov. Každé sedadlo v druhom 
rade má upevňovacie body ISOFIX pre bezpečnejší a jednoduchší 
spôsob upevnenia detskej autosedačky. Vodou chladená lítium-
iónová batéria nového Hybridu je šikovne namontovaná pod 
podlahou, aby sa čo najefektívnejšie využil priestor. Tak vyrazte a 
užívajte si život naplno.

OBJAVUJTE1

S-MAX Vignale zobrazený v metalickej farbe karosérie Magnetic (na želanie) s 
mikroperforovanou kožou Hex s čalúnením sedadiel vo farbe Cashmere.

*Prepraví až sedem osôb, ak je namontovaný tretí rad sedadiel dodávaný na želanie. 



S-MAX Vignale s 19" 10-lúčovými diskami kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Polished 
Aluminum (na želanie) a metalickou farbou karosérie Blue Panther (na želanie).

*Prepraví až sedem osôb, ak je namontovaný tretí rad sedadiel dodávaný na želanie.

ÚPLNE NOVÁ 
PREPRACOVANOSŤ
S dostatočným priestorom na prepravu až siedmich* osôb, je Ford 
S-MAX Vignale nabitý prepracovanosťou. Spája v sebe tie najlepšie 
tradičné postupy remeselnej výroby a nadčasové technológie. 
Exkluzívne získaná koža v modeloch Ford Vignale s možnosťou 
výberu farby Ebony alebo Cashmere ponúka prirodzený a jemný 
vnem z dotyku pre mimoriadne luxusný pocit, a to či už v prednej 
časti, v obložení dvier alebo elegantne čalúnených sedadlách.
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PANORAMATICKÁ STRECHA
Vychutnajte si krásu okolia z pohodlia vášho Fordu S-MAX. Sklenená 
panoramatická strecha umožňuje prechod slnka dovnútra, pričom 
povrch odrážajúci slnečné žiarenie a poháňaná clona v prípade 
potreby poskytujú tieň a súkromie. Pocit pohodlia, ktorý ponúka 
panoramatická strecha Fordu S-MAX, je ďalej umocnený pridaním 
infračerveného predného skla a manuálnej clony v zadných dverách. 
(Voliteľná výbava)
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S-MAX ST-Line zobrazený s kožou Salerno vo farbe Ebony s červeným prešívaním 
čalúnenia sedadiel (voliteľné).

 



Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novšími. 100 % pripojené. Spoplatnená je len služba AppLink. Najnovšie informácie 
o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu si pozrite na oficiálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto. Aktualizácie máp sú zdarma po obmedzený čas od zaregistrovania vozidla.
*Nešoférujte, keď ste rozrušený. Ak je to možné, používajte hlasové systémy; počas jazdy nepoužívajte vreckové zariadenia. Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď je na vozidle zaradený  prevodový stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so 
všetkými telefónmi.
†††Diaľkový štart je k dispozícii iba pri modeloch s automatickou prevodovkou.
‡Ford eCall zdieľa informácie o polohe vozidla a pomáha posádke vozidla uskutočniť hovor vo svojom jazyku do miestneho komunikačného centra po nehode vozidla, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzavrelo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje 
vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.
ØAplikácia FordPass, kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je dostupná na stiahnutie. Môžu sa účtovať sadzby za správy a dáta. 

FORD SYNC 3
Dostupný Ford SYNC 3 sa priamo integruje s vaším smartfónom, aby 
komunikácia aj navigácia prebiehala bez akéhokoľvek úsilia*. Môžete ovládať 
aplikácie kompatibilné so systémom SYNC pomocou funkcie AppLink, zatiaľ 
čo Apple CarPlay a Android Auto vám umožnia používať 8-palcovú (20,3 
cm) farebnú obrazovku, ako keby to bol váš telefón. Pomocou dotykovej 
obrazovky alebo jednoduchých hlasových príkazov môžete uskutočňovať 
hovory, písať a vypočuť si textové správy, ale aj ovládať hudbu a satelitnú 
navigáciu.

SYSTÉM FORDPASS CONNECT
Modem FordPass Connect, ktorý je zabudovaný vo vašom vozidle, umožňuje 
celý rad funkcií navrhnutých tak, aby vám uľahčili a spríjemnili jazdu**. 

APLIKÁCIA FORDPASS
Vychutnajte si naplno zážitok z prepojenia auta s aplikáciou FordPassØ 
vďaka inteligentným vzdialeným funkciám, s ktorými vám aplikácia FordPass 
umožní prístup k ešte väčšiemu množstvu funkcií prostredníctvom vášho 
smartfónu. Pre pokoj v duši môžete spustiť†††, uzamknúť alebo odomknúť 
vozidlo, kdekoľvek sa nachádzate, a dokonca v chladné zimné ráno rozmraziť 
čelné sklo a aktivovať vyhrievanie sedadiel a vyhrievaný volant (ak je 
súčasťou výbavy). (K dispozícii len na trhoch EÚ.)
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Adaptabilné osvetlenie Dynamic 
s LED svetlometmi
Slúži na rozpoznávanie rôznych jazdných 
podmienok a vyberá vhodný režim svetlometov. 
Dynamické svetlá do zákrut osvetlia priestor za 
zákrutou, aby ste videli do väčšej vzdialenosti 
a s predstihom. Svetlomety obsahujú svetlá na 
denné svietenie s tromi LED pásmi, ktoré fungujú 
aj ako indikátory zákruty a postupne blikajú 
v smere zákruty.  
 
(Súčasť výbavy, štandardná výbava na Vignale).

Diaľkové svetlá, ktoré neoslňujú
Umožnia vám jazdiť s diaľkovými svetlami bez 
toho, aby ste oslňovali ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Senzory identifikujú premávku 
pred vaším autom a upravia vzor diaľkových 
svetiel, čím chránia ostatných účastníkov cestnej 
premávky pred oslnením a zároveň osvetľujú 
zvyšok cesty pre lepšiu viditeľnosť. (Na prianie pre 
model Titanium a ST-Line, štandardná výbava 
pre model Vignale)

Adaptívny tempomat so systémom Stop & Go2) 
Udržiava pohodlnú vzdialenosť od vozidla pred vami a dokáže dokonca 
úplne zastaviť vozidlo a opäť sa pohnúť, ak to umožňuje premávka (Voliteľná 
výbava)
*Zadajte požadovanú rýchlosť a vzdialenosť od vozidla pred vami a pridajte maximálnu povolenú rýchlosť. Bude 
automaticky dodržiavať túto vzdialenosť, aj keď dopravné podmienky neumožňujú jazdu požadovanou cestovnou 
rýchlosťou. Nikdy neprekročí nastavený rýchlostný limit. Ak zastavenie trvá dlhšie ako tri sekundy, vodič musí zasiahnuť a 
stlačiť tlačidlo „RES“ alebo plynový pedál, aby sa obnovila činnosť systému.
2)Funkcia podpory riadenia. Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a 
potrebu riadiť vozidlo.

Aktívny parkovací asistent 22)

Môže vám pomôcť pri rovnobežnom alebo 
kolmom parkovaní. Po aktivácii vám vylepšený 
systém môže pomôcť počas jazdy nájsť vhodné 
parkovacie miesto a automaticky vás naňho 
navedie, zatiaľ čo budete stláčať pedále (podľa 
signálov na obrazovke a zvukových signálov). 
Asistent vyparkovania vám môže pomôcť 
podobným spôsobom manévrovať z paralelného 
parkovacieho miesta. (Voliteľná výbava)
ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia. Asistenčné funkcie vodiča sú 
doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť 
vozidlo.

Predná širokouhlá kamera2)

Predná kamera s technológiou split-view ponúka takmer 180-stupňový 
výhľad smerom dopredu a podporuje vás pri parkovaní na parkovacích 
miestach s obmedzenou viditeľnosťou a vyparkovávaní. (Voliteľná výbava)
2)Funkcia podpory riadenia. Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a 
potrebu riadiť vozidlo.
Kamery fungujú len pri rýchlosti nižšej ako 10 km/h.
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Bezdotykovo ovládané dvere 
batožinového priestoru
Uľahčuje otváranie a zatváranie dverí 
batožinového priestoru vozidla S-MAX, dokonca 
aj keď máte plné ruky. Keď máte kľúče vo vrecku 
alebo v taške, stačí, ak naznačíte kopnutie pod 
stredom zadného nárazníka a dvere batožinového 
priestoru sa zdvihnú bez toho, aby ste sa museli 
čohokoľvek dotknúť. (Voliteľná výbava)

Ergonomické sedadlá s 
certifikátom AGR*
Navrhnuté tak, aby vám pomohli podoprieť 
chrbát. Tieto ergonomicky navrhnuté predné 
sedadlá nastaviteľné v 18 smeroch s akreditáciou 
AGR sú ideálne na dlhšie cesty. (Na prianie pre 
výbavu Titanium)
* Značka kvality AGR (Aktion Gesunder Rücken = Kampaň za zdravšie chrbty): 
S certifikáciou a odporúčaním Association Forum Healthy Back – Better Living 
(Fórum asociácie Zdravý chrbát – lepší život) a Federal Association of German 
Back Schools (Federálna asociácia nemeckých škôl na podporu chrbtice). 
Ďalšie informácie: AGR e. V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Nemecko. 
Telefón: + 49 4761/92 63 580.

Systém predných stieračov Ford 
Clearview
Zlepšuje viditeľnosť privádzaním kvapaliny do 
ostrekovačov priamo do dráhy každej lišty 
stierača pri jej pohybe po čelnom skle. 
(Štandardná výbava)

Asistent predchádzania kolíziám 
s detekciou chodcov a cyklistovØ2)

Detekuje potenciálne kolízie s inými vozidlami, 
cyklistami a chodcami a môže pomôcť predísť 
nehodám alebo znížiť ich závažnosť. Pokiaľ 
detekuje riziko potencionálnej kolízie, vodič 
dostane vizuálne a akustické varovania a pripraví 
sa brzdový systém. Ak vodič nereaguje, systém 
môže automaticky použiť plnú brzdnú silu. 
(Voliteľná výbava)
ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia. Asistenčné funkcie vodiča sú 
doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť 
vozidlo.
*Asistent predchádzania kolíziám s automatickým núdzovým brzdením dokáže 
rozpoznať chodcov, avšak nie v každých podmienkach a nenahrádza bezpečnú 
jazdu. Informácie o obmedzeniach systému nájdete v používateľskej príručke.

Rozpoznávanie dopravného 
značenia*

Automaticky číta štandardné cestné rýchlostné 
značenie a rýchlostné obmedzenie zobrazí 
v združenom rozhraní. (Štandardná výbava)
*Používa senzory.

Informačný systém slepého uhla 
so systémom upozornenia na 
vozidlo prichádzajúce z boku a 
variabilným zadným rozsahomØ2)†

Pokiaľ sa do vášho slepého uhla dostane auto, 
dodávka alebo kamión, systém je navrhnutý tak, aby 
vás varoval výstražnou kontrolkou zabudovanou do 
príslušného spätného zrkadla. Zóna sledovania sa 
mení až do vzdialenosti 18 metrov v závislosti od 
rýchlosti vozidla. Snímače upozornenia na vozidlo 
prichádzajúce z boku snímajú ľavú a pravú stranu pri 
cúvaní z kolmého parkovacieho miesta a upozornia 
vás vizuálnymi a akustickými výstrahami, pokiaľ 
detekujú pohybujúce sa vozidlo alebo iné 
nebezpečenstvo. (Voliteľná výbava)
ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia. Asistenčné funkcie vodiča sú 
doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť 
vozidlo. †Funguje pri rýchlostiach nad 10 km/h (6 mph).

VLASTNOSTIOBJAVUJTE1
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VYBERAJTE
K dispozícii je v rôznych individuálnych sériách, takže výber nového modelu 
Ford S-MAX je jednoduchší ako kedykoľvek predtým. Či už dávate prednosť 
komfortu luxusného vozidla alebo zábavnej dynamike športovo inšpirovanej 
série modelov ST-Line, Ford S-MAX je tu pre vás. Bez ohľadu na to, čo 
preferujete, so sofistikovanou technológiou Hybrid, ktorá ponúka znížené 
výfukové emisie a silný zážitok z jazdy, si môžete vychutnať ešte vyššiu úroveň 
výkonu a efektívnosti.

PREHĽAD VÝBAV

S-MAX Titanium poskytuje špičkovú úroveň 
sofistikovanosti a pohodlia s prémiovými 
materiálmi a prídavnými technológiami, vďaka 
ktorým je jazda ešte príjemnejšia.

Titanium

Kľúčové prvky

 ■ 17" 5x2-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Sparkle Silver

 ■ Predné LED svetlomety do hmly
 ■ Strešné lyžiny (saténová hliníková povrchová úprava)
 ■ Automatické predné stierače
 ■ Navigačný systém Ford DAB

S-MAX ST-Line so svojou výraznou pútavou 
individualitou spája skvelý výkon s agilitou a 
kontrolou.

ST-Line

Kľúčové prvky

 ■ 18" 10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Machined/Painted Matt Black

 ■ Súprava doplnkov karosérie (vrátane jedinečných 
predných a zadných nárazníkov, hmlových svetiel, 
hornej a spodnej časti mriežky a ochranných líšt)

 ■ Športové odpruženie
 ■ Ochranné lišty prahov predných dverí s lesklou 

povrchovou úpravou a logom ST-Line

Pre dokonalý zážitok z vlastníctva S-MAX kombinuje 
Vignale eleganciu a exkluzívne remeselné 
spracovanie s najmodernejšími technológiami.

Vignale

Kľúčové prvky

 ■ 20-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny s povrchovou 
úpravou Luster Nickel

 ■ Jedinečný štýl vonkajšieho dizajnu Ford Vignale 
s chrómovými detailmi

 ■ Adaptívne osvetlenie s dynamickými LED svetlometmi 
a diaľkovými svetlami, ktoré neoslňujú

 ■ Prístrojová doska s koženým čalúnením
 ■ Navigačný systém Ford SYNC 3 Premium Sony DAB s 

12 reproduktormi



Titanium
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy

 ■ 17" 5x2-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Sparkle Silver
 ■ Stretávacie svetlá s LED diódami
 ■ Predné LED svetlomety do hmly
 ■ Ochranné lišty dverí vo farbe laku karosérie
 ■ Pochrómované olemovanie okien
 ■ Strešné lyžiny (saténová hliníková povrchová úprava)

Kľúčové prvky vnútornej výbavy

 ■ Rádio/navigačný systém, duálny tuner AM/FM, DAB a TMC (kanál 
s dopravnými správami), SYNC 3 s hlasovým ovládaním, 8" (20,3 
cm) dotykový displej TFT LCD, Applink, Apple CarPlay, Android 
Auto, hands-free volanie a Bluetooth®, kompasový displej, 
mediálny rozbočovač, 2 USB porty a 8 reproduktorov

 ■ Systém Ford KeyFree so štartovacím tlačidlom Ford Power
 ■ Stolíky na zadnej časti operadiel predných sedadiel
 ■ Tlmené osvetlenie interiéru
 ■ Ochranné lesklé lišty prahov predných dverí
 ■ Systém udržania vozidla v jazdnom pruhu
 ■ Vyhrievané čelné sklo Quickclear
 ■ Vyhrievané predné sedadlá
 ■ Elektrická zásuvka 220 V

Motor

Plne elektrické hybridné vozidlo na benzín 
2,5l Ford benzín FHEV Hybrid 190 PS (140 kW)

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE2
ST-Line
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy navyše k výbave 
Titanium

 ■ 18" 10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Machined/
Painted Matt Black

 ■ Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá so stmavovaním 
na strane vodiča, pamäťovou funkciou a automatickým 
naklopením pri zaradení spiatočky

 ■ Súprava doplnkov karosérie (vrátane jedinečných predných 
a zadných nárazníkov, hmlových svetiel, hornej a spodnej časti 
mriežky a ochranných líšt)

 ■ Zadný spojler
 ■ Športové odpruženie
 ■ Čierna povrchová úprava na hornej línii dverí
 ■ Halogénové svetlomety a zadné LED svetlá s čiernym lemom

Kľúčové prvky interiéru navyše k výbave Titanium

 ■ Perforovanou kožou obšitý volant s červeným prešívaním
 ■ Hliníkové športové pedály
 ■ Ochranné lišty prahov predných dverí s lesklou povrchovou 

úpravou a logom ST-Line
 ■ Koberčeky ST-Line s červeným prešívaním
 ■ Interiér v čiernej farbe
 ■ Prístrojový panel deco spear s povrchovou úpravou štetcom
 ■ Kožou obšitá hlavica radiacej páky s červeným prešívaním
 ■ Kožené/semišové čalúnenie sedadiel s červeným prešívaním

Motor

Plne elektrické hybridné vozidlo na benzín
2,5l Ford benzín FHEV Hybrid 190 PS (140 kW)



Vignale
Kľúčové prvky vonkajšej výbavy navyše k 
výbave Titanium

 ■ Exkluzívne 18" 20-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny s 
povrchovou úpravou Luster Nickel

 ■ Jedinečný štýl vonkajšieho dizajnu Ford Vignale 
s chrómovými detailmi

 ■ Adaptívne osvetlenie s dynamickými LED svetlometmi 
a diaľkovými svetlami, ktoré neoslňujú

 ■ Hmlové svetlá s vysokolesklým čiernym olemovaním 
a chrómovaným rámovaním

 ■ Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá so 
stmavovaním na strane vodiča, pamäťovou funkciou 
a automatickým naklopením pri zaradení spiatočky

 ■ Zadná cúvacia kamera

Kľúčové prvky interiéru navyše k výbave 
Titanium

 ■ Prémiové kožené čalúnenie
 ■ Prístrojová doska s koženým čalúnením
 ■ Rádio/navigačný systém Sony, duálny tuner AM/FM, 

DAB a TMC (kanál s dopravnými správami), SYNC 3 s 
hlasovým ovládaním, 8" (20,3 cm) dotykový displej 
TFT LCD, mediálny rozbočovač, AppLink, Apple 
CarPlay, Android Auto, 2 USB porty a GPSM (vrátane 
vrstveného bočného skla predných dverí)

 ■ Luxusné podlahové rohože so šikmými hranami, 
vpredu aj vzadu

 ■ Ochranné lišty prahov predných dverí s lesklou 
povrchovou úpravou a nápisom Vignale

 ■ Klimatizované predné sedadlá
 ■ Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v 10 smeroch 

s funkciou pamäte sedadla vodiča

Motor

Plne elektrický hybridný automobil na benzín
2,5 l Ford benzín FHEV hybrid 190 PS (140 kW)

VYBERAJTE2

    

VÝBAVA VOZIDLA



3
PERSONALIZUJTE
Zvoľte si svoju farbu, kolesá, voliteľnú a 
doplnkovú výbavu, aby bol S-MAX 
nezameniteľne váš.

Blazer Blue◊

Nemetalická farba karosérie
Blue Panther
Metalická farba karosérie*

Magnetic
Metalická farba karosérie*

Frozen White◊

Nemetalická farba karosérie*
Chrome Blue
Metalická farba karosérie*

Moondust Silver◊ 
Metalická farba karosérie*

Agate Black
Metalická farba karosérie*

Lucid Red
Tónovaná metalická farba karosérie*

FARBY KAROSÉRIE

*Metalické a tónované priehľadné farby sú na prianie, za príplatok.
◊Nie je k dispozícii na Vignale.
Pre Ford S-MAX je poskytovaná záruka 12 na prehrdzavenie karosérie od dátumu prvej registrácie, Podlieha zmluvným podmienkam.

Ford S-MAX vďačí za svoj krásny a odolný exteriér špeciálnemu 
viacfázovému procesu lakovania. Od oceľových častí karosérie so 

vstreknutým voskom až po odolný vrchný lak, nové materiály 
a procesy nanášania zabezpečujú, že si váš nový S-MAX zachová 

svoj pekný vzhľad po mnoho ďalších rokov.

ŽIVOT V ÚŽASNÝCH FARBÁCH



Koža Salerno s Miko Suede vo farbe Ebony s červeným 
prešívaním
Štandard vo výbave ST-Line

Axis s Omni vo farbe Ebony
Štandard vo výbave Titanium

Calder s Omni vo farbe Ebony
Na želanie pre výbavu Titanium s ergonomickými 
sedadlami

Hex mikro perforovaná koža Salerno vo farbe 
Cashmere
Na želanie pre výbavu Vignale

Hex mikro perforovaná koža Salerno 
vo farbe Ebony
Štandardne pre model Vignale

3

17-palcové 18-palcové 18-palcové
20-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Pearl Grey
Na želanie pre výbavu Titanium

5X2-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Machined/Painted Pearl Grey
Na želanie pre výbavu Titanium

5X2-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Machined/Painted Matt Black
Štandardne pre model ST-Line

18-palcové 19-palcové 19-palcové 19-palcové
20-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Luster Nickel
Štandardne pre model Vignale

5X2-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
s povrchovou úpravou Luster Nickel
Na želanie pre výbavu Titanium

5X2-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Rock Metallic
Na želanie pre výbavu ST-Line

10-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Polished Aluminum
Na želanie pre výbavu Vignale

Poznámka  Všetky disky kolies z ľahkých zliatin sú dostupné za príplatok ako príslušenstvo u vášho predajcu vozidiel Ford. Navštívte webovú stránku ford-accessories.com 

17-palcové
5X2-lúčové disky kolesa z ľahkej zliatiny 
vo farbe Sparkle Silver
Štandardne pre model Titanium

KOLESÁPERSONALIZUJTE ČALÚNENIE
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PRÍSLUŠENSTVOPERSONALIZUJTE3
1. Základný strešný nosič

2. Sklápacie ťažné zariadenie

3. Sieť na podlahu batožinového 
priestoru

4. Priehradka v batožinovom 
priestore

5. Prepravka pre psov+ 4pets®

6. Veterné deflektory+ ClimAir®

7. Ochranný štít

8. Podlahové rohože do každého 
počasia 

9. Predné lapače nečistôt

10. Priečne nosníky

11. Strešný box G3+

12. Odnímateľná ťažná tyč a 
elektronická súprava

13. Zadný nosič na bicykel Uebler+
+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany. 
Podrobnosti nájdete na zadnom obale.

Ďalšie príslušenstvo S-MAX nájdete na 
webovej stránke 
https://www.ford-prislusenstvo.sk/
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*Motor s Atkinsonovým cyklom nevyvíja taký výkon ako motor s Ottovým cyklom, 
ale ponúka vyššiu úsporu paliva. Je špeciálne navrhnutý tak, aby pracoval v spojení 
s elektromotorom.
**AC a DC popisujú typy prietoku elektrického  prúdu v obvode. V AC (striedavý 
prúd) elektrický prúd neustále mení smer. V DC (jednosmerný prúd) elektrický prúd 
tečie iba jedným smerom.
***Vzhľadom na zložitosť technológie hybridnej pohonnej jednotky s deleným 
výkonom (benzín + elektromotor) a charakter metodiky merania má úroveň výkonu 
(systémový výkon) vždy určité tolerancie a môže sa líšiť.
†Aplikácia FordPass, kompatibilná s vybranými platformami smartfónov, je 
dostupná na stiahnutie. Môžu sa účtovať sadzby za správy a dáta.

4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spoznajte svoj nový Ford S-MAX znútra aj 
zvonka, od inteligentných technológií motora 
po veľkorysú úroveň výbavy.

Vyhrejte si vozidlo skôr, ako vyrazíte

Aplikácia† FordPass vám umožní vyhriať si vozidlo 
na diaľku, takže v chladnejších dňoch si môžete byť 
istí, že prostredie v kabíne bude útulné a príjemné 
od prvého momentu, keď doň vstúpite. (K dispozícii 
iba s automatickou prevodovkou)

SYSTÉM 190 PS 
(140 kW)***
2,5 l hybridné elektrické 

vozidlo Ford

S-MAX PREHĽAD HYBRIDNÝCH HNACÍCH SÚSTAV

Vysokonapäťová batéria

Lítium-iónová batéria S-MAX Hybridu s kapacitou 1,1 kWh je 
namontovaná pod podlahou, aby nezasahovala do vnútorného priestoru.

12 V servisná batéria

12 voltová batéria udržuje všetky elektrické systémy v chode, keď je vaše 
auto zaparkované, vrátane bezpečnostných systémov, hodín a 
počítačovej pamäte.

1

2

Prevodovka eCVT

Pokročilá vodou chladená automatická prevodovka s deleným 
výkonom plynule upravuje prevodové pomery pre hladký, kultivovaný 
výkon a vyššiu úsporu paliva.

Vedenia chladenia vysokonapäťových batérií

Vysokonapäťová batéria je chladená vodou, čo pomáha udržať jej výkon a účinnosť.

Zvukový výstražný systém vozidla

Externé reproduktory vydávajú zvukový výstražný zvuk pri rýchlosti do 20 km/h.

2,5 litrový motor s Atkinsonovým cyklom

S-MAX Hybrid kombinuje benzínový motor s Atkinsonovým cyklom* s objemom 2,5 l s 
elektrickým motorom a rekuperačným brzdovým systémom, ktorý pomáha zvyšovať 
palivovú úspornosť a dobíjať batériu.

DC/DC menič chladený vodou**

Poskytuje 12-voltový napájací zdroj na nabíjanie 12-voltovej servisnej batérie a prevádzku 
elektrického príslušenstva vozidla.3

4

5

6

7

Ovládač invertorového systému

Riadi komponenty ovládania hybridnej pohonnej jednotky vrátane konverzie** 
jednosmerného prúdu na striedavý prúd a striedavého prúdu na jednosmerný prúd, aby 
poháňal striedavé elektromotory jednosmernou elektrickou energiou vo vysokonapäťovej 
batérii.

8



TECHNICKÉ ÚDAJE4

Dĺžka: 4 796 mm
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Šírka:  2 137mm Šírka (bez spätných 
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Du
ra

te
c 

FH
EV

 
Hy

br
id

 2,
5 

l

*Na 4.prevodový stupeň. øHodnoty z testov spoločnosti Ford. 
**5-sedadlová verzia. ***7-sedadlová verzia. 
øøUvedená spotreba paliva/energie, emisie CO2 a dojazd na 
elektrinu podľa normy WLTP sa určujú podľa technických 
požiadaviek a špecifikácií európskych nariadení (ES) 715/2007 a 
(EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Aplikované 
štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych 
typov vozidiel a rôznych výrobcov. 
Okrem efektivity využitia paliva/energie vozidlom zohrávajú pri 
určovaní spotreby paliva/energie, emisií CO2 a dojazdu na 
elektrický pohon dôležitú úlohu aj štýl jazdy, ako aj iné 
netechnické faktory. CO2 je hlavným skleníkovým plynom, v 
dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu otepľovaniu. 
Sprievodca spotrebou paliva a emisiami CO2, ktorý obsahuje 
údaje pre všetky nové modely osobných vozidiel, je dostupný na 
každom predajnom mieste zdarma. 
#Predstavuje najmenšiu prevádzkovú hmotnosť pri hmotnosti 
vodiča 75 kg, plnej hladine kvapalín a 90 % náplni paliva, s 
výhradou výrobných tolerancií, voliteľnej výbavy atď., ktorou je 
vozidlo vybavené. Uvedené limity ťažnej kapacity udávajú 
maximálnu ťažnú schopnosť vozidla pri jeho celkovej hmotnosti 
reštartovania pri 12 percentnom stúpaní na úrovni hladiny mora. 
Výkon a úspornosť všetkých modelov sa pri ťahaní znižuje. 
Celková hmotnosť súpravy zahŕňa hmotnosť prívesu. *Stúpanie 
na úrovni hladiny mora. ‡Len ekologické pneumatiky.

5-dverové

Emisie CO2
øø (g/km) – celkovo podľa normy WLTP 146-150

Spotreba palivaøø v l/100 km – celkovo podľa normy WLTP 6,4-6,5

Emisná norma Euro 6d-ISC-FCM

Typ paliva Benzín

Maximálny výkon k (kW) 190 (140)

Krútiaci moment 200

Prevodovka HF45 (automatická 
prevodovka eCVT)

Pohon 4x2

Výkonø

Max. rýchlosť (km/h) 185

0 – 100 km/h (s) 9.8

50 – 100 km/h* (s) 5.9

Hmotnosti a zaťaženia

Prevádzková hmotnosť (kg)# 1902**/1947***

Limit vertikálneho zaťaženia (kg) 90

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2350**/2545***

Celková hmotnosť súpravy (kg) 4100**/4105***

Max. hmotnosť ťahaného prívesu (brzdený) (12 %*) (kg) 1750**/1560***

Max. hmotnosť ťahaného prívesu (brzdený) (8%*) (kg) –

Max. hmotnosť ťahaného prívesu (nebrzdený) (kg) 750

Rozmery 

Exteriér (mm)

Celková dĺžka s ťažným zariadením/bez ťažného zariadenia 4796

Celková šírka so spätnými zrkadlami/bez spätných zrkadiel 2137/1916

Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami 1953

Celková výška (bez nákladu) (5 sedadiel/7 sedadiel) 1658/1655

Polomer otáčania – stopový (m) 11.95

Minimálna vzdialenosť medzi podbehmi kolies (v batožinovom priestore) (mm) (5 sedadiel/7 
sedadiel) 1044/1145

Objem batožinového priestoru (l)‡

Pri konfigurácii so 7 sedadlami (naložené po strechu) s 5 sedadlami/so 7 sedadlami 285

Pri konfigurácii s 5 sedadlami (naložené po priehradku batožinového priestoru) s 5 sedadlami 700

Pri konfigurácii s 5 sedadlami (naložené po strechu) s 5 sedadlami/so 7 sedadlami 1035/965

Pri konfigurácii so 2 sedadlami (naložené po strechu) s 5 sedadlami/so 7 sedadlami 2200/2020

Objem palivovej nádrže (l)

Benzínový hybridný 65

‡Merané v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa v závislosti od modelu a nainštalovanej výbavy môžu líšiť.
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Ilustrácie, popisy a špecifikácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a 
technických špecifikácií modelov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. 
Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok výbavy alebo doplnok bude za príplatok k 
základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto katalógu 
sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu byť z výbavy 
na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva 
Vášho vozidla. + Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. 
Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company 
je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na 
podporu riadenia a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych podmienok.

Vydala spoločnosť Ford Motor Company 
Limited,  

Laindon, Essex, Anglicko. 
Registrovaná v Anglicku č. 235446.

M
Y 

20
21

.2
5 

ED
M

 s
k

FoE Y32W. 
0122/EDM sk
Január 2022.

© Ford Motor Company Limited.

Farba karosérie a čalúnenie

Nemetalické farby 
karosérie

Metalické farby karosérie* Špeciálna 
metalická 
farba 
karosérie*
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Titanium
Čalúnenie a farba sedadiel: Os vo farbe Ebony  

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Všeobecne vo farbe Ebony  
Farba prístrojového panela: Ebony

Čalúnenie a farba sedadiel: Kalder vo farbe Ebony** 
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Všeobecne vo farbe Ebony  

Farba prístrojového panela: Ebony

ST-Line
Čalúnenie a farba sedadiel: Koža Salerno s Miko Suede 712 Perf vo farbe Ebony s červeným prešívaním 

pre výbavu ST-Line
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Koža Salerno vo farbe Ebony s červeným prešívaním 

Farba prístrojového panela: Ebony

Vignale
Čalúnenie a farba sedadiel: Koža Windsor/perforovaná koža vo farbe Ebony 

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Koža Windsor vo farbe Ebony 
Farba prístrojového panela: Ebony

Čalúnenie a farba sedadiel: Koža Windsor/perforovaná koža vo farbe Cashmere 
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Koža Windsor vo farbe Cashmere 

Farba prístrojového panela: Ebony

*Metalické a sľudové farby karosérie, celokožené a semišové/kožené čalúnenie sú voliteľné, za príplatok. ** Sedadlo AGR/ERGO je k dispozícii za príplatok. 

K dispozícii.
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