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S-MAX Vignale
i Blue Panther metalliclack (tillval) och 19"
10-ekdrade polerade aluminiumfälgar (tillval).

S-MAX ST-Line
i Magnetic metalliclack  (tillval) och 19" 5-ekrade
aluminiumfälgar i Rock Metallic (tillval).

VISIONÄR. GENIALISK. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNUM.
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Nya horisonter. Bekanta resor. Överraskande omvägar. Vart
än livet tar dig, åk i komfort och anländ med stil med Ford
S-MAX. Fantastisk design kombineras med sofistikerad
teknik och en dynamisk körupplevelse som ger glädje till
varje resa.

Ta kommandot över
ditt liv

S-MAX ST-Line i Moondust Silver metallic (tillval).
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Vi godtar inga kompromisser, och det gör inte du heller. När
du behöver en bil som komfortabelt rymmer upp till sju
personer och samtidigt är fantastiskt snygg, finns det bara
ett alternativ. Ford S-MAX har plats för allt utom
kompromisser. Så ge dig ut på vägarna och njut av livet fullt
ut.

Inga kompromisser

S-MAX Vignale i Magnetic metalliclack med Hex perforerat läder i
cashmere.

*Upp till sju sittplatser med tredje raden som tillval.
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Ford S-MAX Vignale strålar med förfining, som kombinerar
de finaste hantverkstraditioner och en mängd teknik.
Exklusivt Ford Vignale läder erbjuder en naturlig, handske-
soft touch för en extra lyxig känsla över instrumentbräda,
dörrinlägg och elegant vadderade säten. Välj mellan Ebony
och Cashmere.

Interiör av lyx!

S-MAX Vignale med 19" 10-ekrade aluminiumfälgar (tillval) i Blue
Panther metalliclack.
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Njut av den vackra naturen medan du sitter bekvämt i Ford
S-MAX. Panoramataket i glas längs hela kupén släpper in
dagsljus i bilen. Solar Reflect-beläggningen och
elmanövrerade solskyddsgardiner är praktiska när du vill ha
skugga och vara i fred.

Panoramatak

S-MAX ST-Line med Salerno läder i Ebony med röda sömmar (tillval)
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SYNC 3

Hantera din telefon, musik, appar och navigation med enkla
röstkommandon.

■ Lyssna på dina textmeddelanden
■ Få tydliga köranvisningar till alla destinationer
■ Anpassa navigationsdisplayen med fullständig, delad skärm eller

3D-kartvy
■ SOS hjälp† hjälper passagerare att ringa ett nödsamtal för att

tillhandahålla nödtjänster med fordonets plats på respektive språk

FordPass App

Få tillgång till ytterligare funktioner med FordPass smartphone App.

■ Välj intressanta platser runt din nuvarande plats eller på väg till din
destination. FordPass skickar automatiskt dessa platser till din SYNC
3-navigering när du ansluter via AppLink

■ Få upp till-minuts trafikdata för de mest beräknade resetiderna med Live
Traffic**

■ Sök efter tankningsställen efter märke eller bränsle, och jämför priser
■ Sök efter parkeringsplatser, kontrollera deras avgifter, öppettider och betyg

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3* integrerar sömlöst med din smartphone och låter dig styra allt från telefonsamtal och textmeddelanden till musik och navigering - allt via
8"-pekskärmen eller genom enkla röstkommandon.

Träffa din telefons nya bästis!

*SYNC 3 är tillval på vissa modeller. Se specifikationslista.
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Nu kan du och din Ford vara kontinuerligt anslutna överallt. Det är tack vare att FordPass Connect-modemet och
FordPass-appen tillsammans erbjuder en mängd funktioner som gör varje resa lite enklare.

FordPass Connect

FordPass Connect* kan hjälpa dig att spara både tid och krångel, samt ge
dig sinnesro.

■ Live Traffic** visar trafikinformation nästan i realtid och erbjuder dynamisk
vägvisning anpassad efter trafikförhållandena

■ Local Hazard Information** använder lokala och nationella
informationskanaler för att varna för hinder på vägen

■ On-board Wi-Fi*** låter dig ansluta upp till 10 enheter till det inbyggda
4G-modemet via Wi-Fi med hjälp av FordPass Connect

■ eCall† ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med information om
bilens position på det egna språket

FordPass-appen

FordPass Connect blir ännu kraftfullare när du parar ihop den smarta
telefonen via FordPass-appen. Du får därmed tillgång till en mängd
funktioner.

■ Lås och lås upp bilen var du än befinner dig via appen
■ Använd fjärrstart för att värma upp bilen till inställd temperatur (endast

automatväxellåda)
■ Kontrollera bilens bränslenivå, oljekvalitet och däcktryck direkt via mobilen
■ Ta emot servicepåminnelser och boka tid för service direkt via appen
■ Hitta var du har parkerat bilen via inbyggda kartor
■ Ta emot bilens hälsoinformation direkt i mobilen
■ Ta emot exklusiva kunderbjudanden

Enkel anslutning

*FordPass Connect är en tillvalsfunktion. Det inbyggda modemet ansluts vid tiden för leveransen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning. Tekniken kommer att lanseras på vissa marknader 2019, övriga marknader följer under 2020. FordPass
Connect-funktionen är gratis under de första 2 åren; därefter tillkommer en abonnemangsavgift.
**Åtkomst är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift.
***Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar när kunden aktiverar försöksperioden med Vodafone och upphör efter 3 månader eller när 3 GB data använts, beroende på vilket som inträffar först. Därefter kan datapaket
köpas från Vodafone. Se Vodafones webbplats för information om datapaket. För användning av den inbyggda WiFi-hotspotfunktionen måste Ford-fordon av årsmodell 2019 levereras med nödvändig utrustning, och dessutom erfordras ett
dataabonnemang. Datatäckning och -tjänsten är inte tillgängliga överallt och speciella villkor för ditt dataabonnemang, inklusive meddelande- och datatariffer, kan gälla.
†Ford eCall är en innovativ funktion som hjälper de åkande att ringa ett samtal till larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner. 
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Teknik som gör ditt liv enklare

01 Adaptiva LED-strålkastare Detekterar olika
vägförhållanden och väljer det lämpligaste
strålmönstret. Det dynamiska kurvljuset riktar strålen in i
kurvan för att låta dig se längre och snabbare.
Strålkastarna har också varselljus, med tre LED-remsor
som också fungerar som blinkers. (Standard på Vignale.
Finns som en enskilt tillval eller som en del av ett paket
på andra versioner).

02 Bländfritt helljus Det bländfria helljuset gör att övriga
trafikanter inte bländas. Sensorer detekterar
framförvarande trafik och anpassar helljusbilden för att
undvika bländning, samtidigt som vägen lyses upp
maximalt.

03 Adaptiv farthållare med Stop & Go* upprätthåller ett
jämt avstånd till fordonet framför, och kan till och med
ta din bil till ett helt stopp och starta igen när trafiken
tillåter det.

Alltid kontroll

*Ange önskad hastighet och bestäm avståndet till fordonet framför.. Bilen kommer att
upprätthålla detta avstånd automatiskt, även om trafikförhållandena inte tillåter körning med
önskad hastighet.
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Ford S-MAX finns med en mängd innovativa tekniker för att
underlätta varje körning.

01 Aktiv parkeringsassistansØ kan hjälpa dig att parkera
parallellt eller vinkelrätt. När systemet är aktiverat kan
det hjälpa dig att hitta ett lämpligt utrymme när du kör
förbi och kommer automatiskt att leda dig in medan du
använder pedalerna (följ skärmen och hörbara
signaler). Park-Out Assist kan hjälpa dig att manövrera
ut från en parallell parkeringsplats på liknande sätt.

02 Front-view-camera Visar en 180-graders vy över
området framför och på båda sidor om bilen. Speciellt
praktiskt i korsningar och vid utkörning framåt från
parkeringsplatser där sikten är begränsad.

03 Intelligent fyrhjulsdrift (iAWD)* Ford S-MAX
intelligenta fyrhjulsdrift (iAWD) övervakar kontinuerligt
var kraften behövs bäst, och dirigerar erforderligt
vridmoment automatiskt till varje enskilt hjul för ökad
trygghet och kontroll oavsett vägförhållanden.

S-MAX Titanium visas med Salerno läderklädsel i Ebony (tillval).

ØAnvänder sensorer.
*En särskild display i instrumentgruppen visar kraftfördelningen mellan samtliga fyra hjul.
(Standard på fyrhjulsdrivna modeller.)
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Enklare, säkrare, överlägset!
01 Smart öppning av bakluckan Du öppnar och stänger enkelt

bakluckan på S-MAX även med händerna fulla. Du kan öppna och
stänga bakluckan med en lätt rörelse med foten under den bakre
stötfångarens mittdel. På så sätt slipper du krångla med nycklar och
behöver inte ens vidröra bilen.

02 Autobroms Med hjälp av radar och en kamera håller Pre-collision
Assist ett vakande öga på vägen och detekterar eventuella bilar och
fotgängare. Systemet läser av vägförhållandena och kan varna dig om
en potentiell kollisionssituation upptäcks. Om du inte reagerar på
systemets varningssignaler aktiveras bromsarna automatiskt så att en
kollision kan undvikas, alternativt effekten av den minskas.

03 Ergonomiska framstolar med AGR certifikat* hjälper till att stödja
ryggen. Dessa ergonomiskt utformade 18-vägs manuellt justerbara
framstolar med AGR-godkännande är idealiska för längre resor

04 Dödavinkeln-övervakning med cross-traffic alertØ† När ett annat
fordon – en personbil, skåpbil eller lastbil kommer in i din döda vinkel,
tänds en varningslampa i ytterbackspegeln på förar- och
passagerarsidan.

05 Ford ClearView torkarsystem förbättrar synligheten genom att
leverera spolarvätskan direkt för varje torkarblad när det rör sig över
vindrutan.

06 TrafikskyltigenkänningØ Avläser automatiskt hastighetsskyltar av
standardformat och visar hastighetsbegränsningen på bildskärmen.

Anmärkningsvärda tekniker

ØAnvänder sensorer.
†Fungerar vid hastigheter över 10 km/h.
*AGR (Aktion Gesunder Rücken = För friskare ryggar): Certifierad och rekommenderad av Association Forum Healthy
Back - Better Living och Federal Association of German Back Schools. Mer information: AGR e.V., Stader Str. 6, D - 27432
Bremervörde, Tyskland. Telefon + 49 4761/92 63 580.
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Med sin eleganta design och imponerande integrerade teknik är en Ford S-MAX det perfekta
valet för att tillgodose alla dina körbehov

Finns i en rad unikt individuella versioner, det har
aldrig varit lättare att välja en Ford S-MAX.
Oavsett om du föredrar komforten i ett lyxfordon
eller sportiga roliga dynamiken finns det en Ford
S-MAX som passar dig. Så nu, oavsett vilken
S-MAX-rutt du bestämmer dig för, kan du vara
säker på en hög nivå av standardutrustning.

FORD S-MAX Modellutbud

Välj den S-Max
som passar dig

Trend
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Sportig
Med den iögonfallande ST-Line levererar S-MAX en sportig kördynamik, tillsammans med
smidighet och kontroll

Lyxig
Ford S-MAX lyxiga versioner levererar överlägsen komfort med premiummaterial och ytterligare tekniker för att
göra körning till en ännu trevligare upplevelse

Vignale

ST-Line

Titanium
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FORD S-MAX Modellutbud

S-MAX Trend (Ej för
Sverige)
Exteriör

■ 17" aluminiumfälgar
■ Främre dimljus
■ Strålkastare med fördröjd släckning
■ Elmanövrerade och eluppvärmda ytterbackspeglar med

karossfärgade hus, blinkers och instegsbelysning
■ Vindrutetorkare med regnsensor

Interiör

■ Radio AM/FM, Ford SYNC 3, 8" färgskärm, multimediecenter
med USB-uttag, 8 högtalare

■ Luftkonditionering med tvåzons elektronisk automatisk
temperaturreglering

■ Läderklädd ratt & växelspaksknopp
■ Nyckelfri start
■ Farthållare (med hastighetsbegränsare och Intelligent Speed

Assist)
■ Främre och bakre elektriska fönsterhissar med global

öppning och stängning samt öppnings- och
stängningsautomatik

■ 4.2" informationsdisplay
■ Takkonsol i fullängd med hållare för solglasögon och

barnövervakningsspegel
■ Krockskyddsgardiner på första och andra sätesraden
■ Fram- och sidokrockkuddar för förare och passagerare◊

■ Insynsskydd för lastutrymmet
■ Eluppvärmd vindruta

*ord eCall är en innovativ funktion som hjälper passagerare att inleda ett samtal till det
lokala kommunikationscentret efter en olycka där en krockkudde utlösts eller
bränslepump stängdes av. Funktionen fungerar i mer än 40 europeiska länder och
regioner.

S-MAX Trend i Moondust Silver metallic (tillval).
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FORD S-MAX Modellutbud

S-MAX Titanium
Exteriör utrustning utöver Trend

■ 17" aluminiumfälgar
■ LED-varselljus
■ Parkeringssensorer fram & bak
■ Krominfattade rutor
■ Automatiska strålkastare, vindrutetorkare med regnsensor

och helljusautomatik

Interiör utrustning utöver Trend

■ Radio med AM/FM, navigation, Ford SYNC 3, 8" TouchScreen
i färg, multimediecenter med AUX-uttag, 2 USB-uttag, 8
högtalare

■ 10,1" TFT-färgskärm i instrumenthuset
■ Ambient lighting i kupén
■ Lane Keeping Assist (med Lane Keeping Aid,

helljusautomatik, Driver Alert och trafikskyltsigenkänning)
■ Autobroms

Motoralternativ för S-MAX Titanium
Diesel
2.0 EcoBlue 150hk
2.0 EcoBlue 190hk, finns även med iAWD

S-MAX Titanium i Chrome Blue metallic (tillval).
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FORD S-MAX Modellutbud

ST-Line
ST-Line över Titanium

Exteriör

■ Exteriört stylingpaket
■ Bakre spoiler
■ Sportfjädring
■ 18" gråtonade aluminiumfälgar
■ Rödlackerade bromsok
■ ST-Line logga på framskärmarna
■ Svarta fönsterlister
■ Mörktonade strålkastare & bakljus
■ Mörktonade rutor från b-stolpen

Interiör

■ Svart innertak
■ Delläderklädsel, ratt, växelspaksknopp, mittarmstöd,

dörrsidor & tygmattor med röda sömmar
■ 10-vägs eljusterbr förarstol med minne
■ Instegslister med ST-Line logga
■ Aluminiumpedaler

Motoralternativ för S-MAX ST-Line
Diesel
2.0 EcoBlue 190hk, finns även med iAWD
2.0 EcoBlue 240hk

Perforerat läder med röda sömmar
(Standard)

S-MAX ST-Line i Frozen White (tillval).

Rödlackerade bromsok
(Standard)
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FORD S-MAX Modellutbud

Vignale
Standard exteriöra detaljer

■ Unik Ford Vignale exteriör styling med kromdetaljer
■ Vignale metalliclack
■ Exklusiva 18" aluminiumfälgar
■ Dynamiska LED-strålkastare
■ Elinfällbara sidospeglar med dimning på förarsidan &

minne
■ Backkamera
■ Mörktonade rutor från b-stolpen

Standard interiöra detaljer

■ Premium läderklädsel med multikontor
massagefunktion fram

■ Läderklädd instrumentbräda
■ 10-vägs elinställbar förar- & passagerarstol.
■ Förarstol med minne
■ Sony Premium Sound System
■ Ford Vignale välkomstskärm
■ Utökad ambient lighting

Motoralternativ för Vignale
Diesel
2.0 EcoBlue 190hk, finns även med iAWD
2.0 EcoBlue 240hk

Unik Ford Vignale detaljer
(Standard)

Läderklädd instrumentbräda
(Standard)

S-MAX Vignale i Blue Panther metallic (tillval).
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Blazer Blue
Solid lack

Chrome Blue
Metalliclack*

Shadow Black†

Mica-metalliclack*

Stealth†◊◊

Solid lack*

Frozen White
Solid lack

Magnetic Grey
Metalliclack

Solar Silver††

Metalliclack*

White Platinum†◊

Fyrskikts metalliclack*

Agate Black††

Metalliclack*
Star White††

Metalliclack*
Ruby Red†

Metalliclack, premium*
Blue Panther
Metalliclack*

Moondust Silver
Metalliclack*

Lucid Red††

Fyrskikts metalliclack*

*Metalliclack mot merkostnad.
†Tillgänglig till slutet av 2019.
††Tillgänglig från början av 2020.
‡Lacker, unika för Vignale.
◊◊Endast tillgänglig till ST-Line.

Ford S-MAX omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från och med bilens första registreringsdatum. Enligt gällande
villkor.

FORD S-MAX Färgutbud
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17"

19"

17"

18" 19" 19"

FORD S-MAX Fälgutbud

17" 18"18"
10-ekrad Sparkle Silver finish
Standard Trend
(med 235/55 R17 däck)

20-ekrad Luster Nickel finish
Standard Vignale
(med 235/50 ZR18 däck)

5x2-ekrad Luster Nickel finish
Tillval Titanium
(med 245/45 R19 däck)

5x2-ekrad Rock Metallic finish
tillval ST-Line
(med 245/45 R19 däck)

10-ekrad Polished Aluminium
finish
Tillval Vignale
(med 245/45 R19 däck)

5x2-ekrad Sparkle Silver
Standard Titanium
(med 235/55 R17 däck)

20-ekrad Pearl Grey finish
Tillval Titanium
(med 235/55 R17 däck)

5x2-ekrad Machined Matte
Black
Standard ST-Line
(med 235/50 ZR18 däck)

5x2-ekrad Machined Pearl Grey
Tillval Titanium
(med 235/50 ZR18 däck)

Obs! Bilderna är endast avsedda som illustration av karossfärgerna, och kan avvika från aktuella specifikationer eller de produkter som finns
tillgängliga på vissa marknader. Färger och klädsel som återges i denna broschyr kan av trycktekniska skäl avvika från de faktiska färgerna.
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Manhattan och Omni i Ebony
Trend (Standard)

Salerno delläder med Miko Suede i
Ebony med röda sömmar
ST-Line (Standard)

Calder och Omni i Ebony
Titanium (tillval) med ergonomiska
framstolar (AGR)

Salerno läder i Ebony med röda sömmar
ST-Line (tillval)

Axis och Omni i Ebony
Titanium (Standard)

Premiumläder i Ebony
Vignale (Standard)

Salerno läder i Ebony
Titanium (tillval)

Premiumläder i Cashmere
Vignale (tillval)

FORD S-MAX Klädslar
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ST-LineTrend TitaniumFör att göra Ford S-MAX ännu mer tilltalande
kommer de mest relevanta funktionerna som
erbjuds i hela sortimentet som standard, och
tillvalspaketeen har uppdaterats. Vissa tillval
kan också beställas individuellt, vilket hjälper
dig att konfigurera din perfekta S-MAX. Tala
med din Ford-återförsäljare för mer
information.

FORD S-MAX Tillval & paket

Sätespaket - läder
Läderklädsel
10-vägs eljusterbar förarstol med
minne, inkl eljusterbart svankstöd (std
ST-Line)
10-vägs eljusterbar passagerarstol, inkl
eljusterbart svankstöd (std ST-Line)

Pluspaket
Dödavinkelövervakning
SONY Radio/CD/Navigation med
Premium Sound & DAB
Aktiv parkeringsassistans
Front view camera
Backkamera
Dynamiska LED strålkastare
Elmanövrerad baklucka + hands free
Adaptiv farthållare (manuell)
Adaptiv farthållare med traffic jam
assist (automat)

Sätespaket - läder

Pluspaket

Vignale

Ej för Sverige! Fristående tillval
18" 10-ekrade fälgar
19" 5x2-ekrade fälgar
Mörktonade rutor
Tredje sätesrad, Easy Fold
Panoramatak (fast)
Bränsledriven parkeringsvärmare med fjärr
ERGO-stolar fram
Spoiler bak
Dragkrok, avtagbar
Dragkrok, elmanövrerad
Tre-zons klimatanläggning
Solskyddsgardiner i bakdörrarna

Fristående tillval
19" 5x2-ekrade fälgar
Tredje sätesrad, Easy Fold
Panoramatak (fast)
Bränsledriven parkeringsvärmare med fjärr
Dragkrok, avtagbar
Dragkrok, elmanövrerad
Tre-zons klimatanläggning
Solskyddsgardiner i bakdörrarna

Fristående tillval
19" 10-ekrade fälgar
Spoiler bak
Tredje sätesrad, Easy Fold
Panoramatak (fast)
Bränsledriven parkeringsvärmare med fjärr
Dragkrok, avtagbar
Dragkrok, elmanövrerad
Tre-zons klimatanläggning
Solskyddsgardiner i bakdörrarna
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FORD S-MAX Tillbehör

Skålad
bagagerumsmatta
Designad för att hålla
bagautrymmet rent och snyggt.
Perfekt för att kunna transportera
blöta och smutsiga saker.
(Tillbehör)

Takspoiler
Utvecklad speciellt för Ford S-MAX.
Ger en sportigare profil och
förbättrar aerodynamiken. (Tillval
och Tillbehör)

Infällbar dragkrok
Fords elmanövrerade, infällbara
dragkrok dras in automatiskt och
döljs under den bakre stötfångaren
när den inte används, så att bilens
smäckra utseende bibehålls. (Tillval
och tillbehör)

Fler tillbehör för S-MAX finns på www.ford-tillbehoer.se
Ett stort sortiment produkter med Fords varumärke, från kläder till livsstilsprodukter och modellbilar, finns på
www.fordlifestylecollection.com

Takräcke
Robusta och låsbara takräcken
tillåter dig att transportera laster
säkert och enkelt. Integrerade
takräcken är tillgängliga, och
tvärstag för bilar som har takrails.
De formar basen för diverse
tillgängliga takhållare. (Tillbehör) 

Thule®+ taklastsystem
Ett brett utbud av taklastsystem
finns tillgängligt, inkluderat takbox,
cykelhållare och skid/
snowboardhållare.

Thule®+ cykelhållare
för dragkrok
Högkvalitativ cykelhållare för
dragkroksmontering från den
ledande tillverkaren Thule®. Med
praktisk fällningsmekanism som ger
smidig åtkomst av lastutrymmet.
(Tillbehör)

Mer information om vårt kompletta utbud av tillbehör finns härwww
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+Artiklar markerade med + omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

Bagagegolvnät
Det elastiska bagagegolvnätet fästs
i lastkrokarna i bagageutrymmet.
Håller mindre föremål på plats.
(Tillbehör) 

Lastgaller
Robust lastgallersystem som
uppfyller säkerhetskraven enligt
standarden ECE-R17/ISO 27955
håller bagaget säkert på plats i
bagageutrymmet. Ett nät kan
beställas för montering bakom
andra sätesraden, medan ett skydd
är tillgängligt för montering bakom
antingen första eller andra raden.
(Passar ej bilar med
klimatanläggning med tre zoner
eller med panoramatak)

Bagagerumsmatta
En vändbar bagagerumsmatta
(som kan förlängas över baksätet,
tillsammans med utfällbart
stötfångareskydd) (tillval och
tillbehör).

Golvmatta
Golvmatta för alla väder är
skräddarsydda för att passa perfekt
och skyddar mot smuts och fukt.
Säkert fastsatt direkt på förarens
golv kan mattan inte glida eller
komma i vägen för pedalerna.
(Tillbehör)

Stänkskydd
Stänkskydd är utformade för att
hålla din Ford S-MAX ren vid körning
på våta vägar och skydda den mot
stenskott. Tillgänglig som set för
front och baksida. (Tillval och
tillbehör)
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‡Uppmätt i enlighet med ISO 3832. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning. *11,65m med 19"-fälgar, **64 på AWD-varianter.

Längd: 4,796 mm Bredd: 1,916 mm
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Vill du se de fullständiga
specifikationerna?

Ladda ner den digitala broschyren eller se den interaktiva
broschyren på www.ford.se eller skanna QR-koden för att

se alla funktioner och specifikationer.
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*På 4:ans växel. øFords testvärden. øøDen angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2- utsläppen och körsträckan med eldrift är uppmätta enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade europeiska förordningarna (EC)
715/2007 och (EC) 692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver en

bils bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning och CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global
uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2- utsläpp med data för alla nya personbilsmodeller kan fås gratis hos alla återförsäljare eller laddas ned via www.ford.se.. För ytterligare information, se www.ford.se..

#Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, påfyllda vätskor och 90 % bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal dragkapacitet vid
fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå. Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med släp. Total tågvikt inkluderar släpvagnsvikt. *Lutning på havsnivå.
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Bränsle, prestanda och avgasutsläpp
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Färg och klädsel

*Metallic- och micalacker, helläder- och mocka/läderklädsel är tillval mot extra kostnad. **AGR/ERGO-säte tillgängligt mot extra kostnad.

Tillgänglig
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�� � � �  ����

���������� ���� ��������� �������� ���������������� ���� ���������������� ��� ���������
�� � � �  ����

 �����
��������� ������ ����

���������� � � � � �

�	�� ������ 
� �	�� �������� � � ���� 

��������� ���� ��������� � � �����

 ������������������ � �����

 �������� ������������� ����� ������ � � � �����

�	����� � ���� ��� ��������������� ���� ��� ��� ����������� � � �����

�	����� � ����� ���������� ������ ��������������� ���� ��� ��� ����������� � �����

���� ����������� ������ � �������� ���� �

������������ �	�� ������� � � � �����

���� ����������� ������ � �������� ���� �

������������ � � �����

������ ��� ���� ���������� � ������� � �������� ���� �

������������ � �����

������ ���������� � ������ � �������� ���� �

������������� �
��������� �������� ���� ����������� ������� �������� ���� � � � �����������

������ ��� ���� ���������� ���������� ������� ��� �

���� ��� ����������� ��� ���� �������� � ���� ����� ���� � � � �����

 ������������ ������� � � � �����

 ������������� ��  � ���� 

 ���������� ����� ���� ��������� ������ ������ ������ ��������� � � � �����

 ��������� � ����� ���� ��������� ��� �������������������� ������ ������ ��������� � � � �����

 ���������� ����� ������ ��������� � �������� ���� � � � �����

�������������������������������������
��	�������
	���������������
�
����������������������������

*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

Styling och utseende
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 � � ����

����������� � ������ ����� ������ �� ������������ ��� ���������������� ���� �����������
 � � � ����

	��� ��������  �����
 � �����

	��� �������� �������� �����
 � � � �����

�������� � ������  �����
 ��� ����� ���� ��������
 � �����

�������� � ������ �������� �����
 � � � �����

��������� ������  �����
 ��� ������� � ������ ������������ ���������� ����� ������ ���� �������� �� ��� �������� �� ������
 � �����

�������� � ������ �������� �����
 � � � �����

������������� � ���������������� 	�������������� � �������� � �����

�������������� ���������������� �������������� � �������� � � � �����

���������� �������������� ����� ����� ���� �������
 � � �����

���� � � � � �

��������������� ������ � ��������� ���� ����

�������������������������������������
��	������������������������
�
������������������������� ��

Styling och utseende
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 � �����

���������������������
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��������������� � � � �����
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������������ ��������������������� ����������������� � � �����

������������ ��������������������� ����� ���������� � � � �����

������������ ��������� ��� ��������������� ��������������� ������ ������ ��� ��������� ��� �������� �������������
 �����
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 �����
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 �����

������������ ���������� ��������� ����� �������������� ��� �������������� �����

��������� ��� ������ ��� ����������������� � �����

��������� ��� ������ ��� ����� ���������� � � � �����

����������������� ����������
 �

�������������������������������������
�	��	����������������������
�
������������������������ ���

*Fälgen du väljer kommer att monteras med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke
1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

Körupplevelse
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Körupplevelse

Prestanda och effektivitet
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 �������� ���������������� �������������� ���������������� ��� ���� ������ ��� ������������� � ���������� ���� ���� ���� ������������ ��������� �������� ����� ������� �������
����� ���������������� ���������������� ��� ����������� ���������������������������� � ���������� ��� ���� � � � ����� ���������� 
��

 ������������������������ ���������������� �������������� ����������������� ��� ��� ��� �������� ������� ��������� ������ ��� ������������� � ���������� ���� ���� ����
������������ ��������� �������� ����� ������� ������� ����� ���������������� ���������������� ��� ����������� ���������������������������� � ���������� ��� ���� � ����� ���������� 
��

��� ������������������������� ���������������� �������������� ����������������� ��� ��� ��� �������� ������� ��������� ��������������� ��� �� ������ ��� ������������� ��
������������� ��� ������ ���� ���� ���� ������������ ��������� �������� ����� ������� ������� ����� ���������������� ���������������� ��� ����������� �������������������������

��� � ���������� ��� ���� ������ �������� �������� ��������� ��� ��������� ������������
� ����� ���������� 
��

���������� ����� ����� ������� ������� ��������������� ��� ��������� � � �����

	�������������� � � � � �

������������������� ������ ����������� ���������� ������������������� ������� �����

������������������� ������� ����������� ���������� ������������������� ���� �¡� ��������� � ����¢

�������� ������������ ���£��������� ������������� ����¤

������� � ��� ����¥

��������
����� � � � � �

������������� � ������������� � ������ ����� ���� ������ ��������� ���¡ ¤�¤��

������������� � ����������������� ����������������� ����������������� � ������������������� ����������������� ��� ������ ��� ����� ����������� � � ¤����

������������� � ����������������� ������ ��� ��������������� ������������� � ����� ��� ��������������������� � ������� ����������������� � ������������������� ����������������� ���
������ ��� ����� ����������� ��� ����������������������� ������� ���� � � � ¤����

������������� � ����������������� ���������������������������� � ������� ����������������� � ������������������� ����������������� ��� ������ ��� ����� ����������� �������
����������������������� ������� ���� � � � ¤����

�������������������������������������
��	������������������������
�
�������������� ��

1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.
*Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som via en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av.

Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

Komfort och bekvämlighet
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Komfort och bekvämlighet
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*Ford akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som via en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av.
Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

Komfort och bekvämlighet
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Säkerhet och stöldskydd
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1)Säkerhetsfunktion,  2)Förarassistansfunktion.
uEn bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en inkopplad krockkudde. Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt bilbarnstol i baksätet. *Ford

akuthjälpsystem är en innovativ SYNC-funktion som genom en Bluetooth®-parkopplad och ansluten mobiltelefon hjälper de åkande att ringa larmtjänst efter en olycka där krockkuddar har lösts ut eller bränslepumpen stängts av.
Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder och regioner.

Standard

Tillval mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

Körupplevelse
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Enkelt och prisvärt ägande.

Fullkomlig trygghet.

Med Ford upphör inte servicen när du lämnar
bilhallen. Med Ford Service håller du din Ford i
toppskick så du kan njuta av bilen under hela er
tid tillsammans.

FORD SERVICE
Bekymmersfritt bilägande.
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års
garanti som standard. Vi har ett riktigt bra utbud
av garantier för dig som Fordkund, allt för att du
ska kunna njuta av att köra din bil och låta oss
sköta resten. Ford Garanti innehåller:

FORD GARANTIVi vill göra bilägandet så
bekymmersfritt som möjligt.
Som Fordkund kan du njuta
av din bil, så kan du med trygg
hand låta oss sköta resten.

• Ford originalservice
• Kostnadsfri vägassistans inom Europa
• Lättöverskådliga priser
• Ett telefonnummer för alla Ford-tjänster
• Lånebil

• 5 års garanti
• Garanti mot genomrostning
• Vagnskadegaranti
• Lackgaranti

** Baseras på en Ford Focus 2019. 3 år, 3 servicetillfällen,  90 000 km. Vi reserverar oss
för tryckfel och prisjusteringar.

FORD NATIONELLA
SERVICEAVTAL
Håller humöret uppe och kostnaderna nere.

Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och
fast prissättning för de servicetillfällen som
bilen behöver under de första tre till fem åren,
beroende på dina behov.  Genom att tecka
serviceavtal håller du bilen i bästa skick.

Förläng nybilskänslan

Med Ford Serviceavtal behålls en härlig
nybilskänsla – riktigt länge. Lägg upp betalningen
på ett sätt som passar dig – direkt eller betala lite
mindre fast varje månad.

Fördelar med Fords Nationella Serviceavtal:

• Från 72 öre* per mil ex moms.
• Planera dina utgifter – du vet redan i förväg

vad servicen kommer att kosta.
• Din Ford förblir en Ford – vi använder bara

originaldelar.
• Bilen behåller högsta standard –

service utförs alltid av specialutbildade
Fordtekniker.

Du kan teckna Fords serviceavtal för samtliga
modeller. Vi anpassar upplägget utifrån din
bilmodell, körprofil och budget.
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av garantier för dig som Fordkund, allt för att du
ska kunna njuta av att köra din bil och låta oss
sköta resten. Ford Garanti innehåller:

FORD GARANTIVi vill göra bilägandet så
bekymmersfritt som möjligt.
Som Fordkund kan du njuta
av din bil, så kan du med trygg
hand låta oss sköta resten.

• Ford originalservice
• Kostnadsfri vägassistans inom Europa
• Lättöverskådliga priser
• Ett telefonnummer för alla Ford-tjänster
• Lånebil
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• Vagnskadegaranti
• Lackgaranti

** Baseras på en Ford Focus 2019. 3 år, 3 servicetillfällen,  90 000 km. Vi reserverar oss
för tryckfel och prisjusteringar.

FORD NATIONELLA
SERVICEAVTAL
Håller humöret uppe och kostnaderna nere.

Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och
fast prissättning för de servicetillfällen som
bilen behöver under de första tre till fem åren,
beroende på dina behov.  Genom att tecka
serviceavtal håller du bilen i bästa skick.

Förläng nybilskänslan

Med Ford Serviceavtal behålls en härlig
nybilskänsla – riktigt länge. Lägg upp betalningen
på ett sätt som passar dig – direkt eller betala lite
mindre fast varje månad.

Fördelar med Fords Nationella Serviceavtal:

• Från 72 öre* per mil ex moms.
• Planera dina utgifter – du vet redan i förväg

vad servicen kommer att kosta.
• Din Ford förblir en Ford – vi använder bara

originaldelar.
• Bilen behåller högsta standard –

service utförs alltid av specialutbildade
Fordtekniker.

Du kan teckna Fords serviceavtal för samtliga
modeller. Vi anpassar upplägget utifrån din
bilmodell, körprofil och budget.
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FORD S-MAX Nästa steg

Besök din Ford-återförsäljare och provkör S-MAX. Du kan bygga din Ford S-MAX online enligt dina egna önskemål på
www.ford.se

prova bygg

finansiera äga

FordPass

kontakt
Med Ford Credit får ni enkla och flexibla
finansieringsalternativ. Som privatkund kan du välja
mellan privatleasing och avbetalning. För företagskunder
erbjuder vi både traditionell och operationell leasing.

För mer information kontakta din Fordåterförsäljare eller
besök fordcredit.se. Du är även välkommen att ringa oss
på 031-707 11 00.

När du kör iväg i din nya bil är vi med dig, hela vägen. Ford
har ett heltäckande auktoriserat servicenätverk som
hjälper dig att hålla din bil i perfekt skick.

Och om din nya bil skulle behöva repareras efter en
olycka är bästa platsen för detta ett Ford Skadecenter,
som återställer din bil till fullgott skick så att den är
körklar igen så snart som möjligt.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på
031-707 10 10 eller via hemsidan på www.ford.se/
anvandbara-lankar/kontakta-oss#/email

Den nya FordPass appen ger dig tillgång till en rad
Ford-tjänster som är utformade för att göra resan
enklare och roligare. Dessa inkluderar:

Live Traffic – levererar upp till minuts trafikdata för de
mest beräknade resetiderna

Hitta tankstationer – låter dig söka efter
tankningsstationer, förbättra din sökning efter ställe eller
bränsle, och jämföra priser

Parkering – söka efter parkeringsplatser och kontrollera
deras avgifter, öppettider och betyg
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Standard

*Från och med första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Credit

Ford Credit hjälper dig med allt praktiskt
och ger dig möjlighet att köra den bil du vill
ha, till rätt månadskostnad. Vi ger dig en
enkel och flexibel finansiering hela vägen.
För mer information kontakta din
återförsäljare eller ring 031-707 11 00. Du
kan även besöka www.fordcredit.se

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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