Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21

RINKITĖS ITIN GAUSIOS KOMPLEKTACIJOS FORD ŠEIMOS AUTOMOBILĮ – „S-MAX“, „C-MAX“ ar
„GALAXY“.
DAUGIAU INFORMACIJOS BEI VISI PASIŪLYMAI SALONUOSE.
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

C-Max

Compact
Business

1.0 EcoBoost 125PS MT

"Žiemos paketas": šildomos priekinės sėdynės, šildomas priekinis stiklas su šildomais apiplovimo
purkštukais;
Priekiniai halogeniniai žibintai su LED dienos žibintais;
Mini atsarginis ratas;
Tamsinti galiniai langai;
Galiniai kilimėliai.

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

Balta (frozen
white)

Kaina
Eur su
PVM

19.501

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

3.401

16.100

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

C-Max

Compact
Business

1.5 TDCi 120PS MT

C-Max

Compact
Titanium

1.5 TDCi 120PS AT

C-Max

Compact
Titanium

1.5 TDCi 120PS AT

C-Max

Compact
Titanium

1.5 TDCi 120PS AT

"ICE pack 36": SONY garso sistema su 8" TFT jutikliniu ekranu, BLUETOOTH ir SYNC 3, CD grotuvas, 9
grasiakalbiai ir garso sistemos valdikliai ant vairo;
"Comfort pack": dviejų zonų klimato kontrolė, centrinė konsolė su porankiu, elektros lizdu, daiktadėže,
„Premium“ priekiniai ir galiniai kilimėliai, ventiliacinės angos antros eilės keleiviams;
"Žiemos paketas": šildomos priekinės sėdynės, šildomas priekinis stiklas su šildomais apiplovimo
purkštukais;
"Easy Driver pack plus": automatinio parkavimosi sitema, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai,
elektra valdomi išorės veidrodėliai, vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje priekinių ir galinių langų
valdymo mygtukai, prevencinė priekinio susidūrimo sistema;
START/STOP sistema;
LED vidaus apšvietimas;
Atverčiami staliukai ant priekinių sėdynių nugarėlių;
"Perimeter / Volume" apsaugos sisdema;
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas;
Priekinių
apiplovimo
"ICE
packžibintų
34": garso
sistemasistema.
su 8" TFT jutikliniu ekranu, Bluetooth ir SYNC 3, CD grotuvas, 6
grasiakalbiai ir garso sistemos valdikliai ant vairo
"Winter pack plus": šildomos priekinės sėdynės, šildomas priekinis stiklas su šildomais apiplovimo
purkštukais, šildomas vairas
Beraktė automobilio atrakinimo ir variklio užvedimo sistema
"ICE pack 34": garso sistema su 8" TFT jutikliniu ekranu, Bluetooth ir SYNC 3, CD grotuvas, 6
grasiakalbiai ir garso sistemos valdikliai ant vairo;
"Winter pack plus": šildomos priekinės sėdynės, šildomas priekinis stiklas su šildomais apiplovimo
purkštukais, šildomas vairas;
"Titanium Style pack": tamsinti stiklai, 17‘‘ lengvo lydinio ratlankiai, stogo išilginiai;
Beraktė automobilio atrakinimo ir variklio užvedimo sistema.
"ICE pack 42": navigacija, SONY garso sistema su 8" TFT jutikliniu ekranu, Bluetooth ir SYNC 3, CD
grotuvas, 10 grasiakalbių ir garso sistemos valdikliai ant vairo, SD kortelės skaitytuvas
"Winter pack plus": šildomos priekinės sėdynės, šildomas priekinis stiklas su šildomais apiplovimo
purkštukais, šildomas vairas;
"Family pack": galiniai skydeliai nuo saulės, atverčiami staliukai ant priekinių sėdynių nugarėlių, LED
vidaus apšvietimas, elektros jungtis 230V;
Beraktė automobilio atrakinimo ir variklio užvedimo sistema;
Tamsinti langai;
Automatiškai užlenkiami, šildomi, su posūkio indikatoriais veidrodėliai;
Bi-Xenon žibintai su apiplovimo sistema, automatiniu aukščio reguliavimu ir LED priekiniais dienos
žibintais.

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

Kaina
Eur su
PVM

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

Pilka (magnetic)

24.493

4.543

19.950

Raudona (red
rush)

26.046

4.646

21.400

Raudona (red
rush)

26.425

4.775

21.650

Ruda (caribou)

28.011

5.061

22.950

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

S-Max

Titanium

S-Max Titanium 1.5
EcoBoost 160PS MT FWD

S-Max

Trend

2.0 TDCi 150PS AT FWD

S-Max

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

S-Max

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Priekinių žibintų apiplovimo sistema;
4 kryptimis reguliuojomos galvos atramos priekinėse sėdynėse;
"Žiemos paketas": šildomas priekinis stiklas, šildomos priekinės sėdynės ir šildomas vairas;
"Trend Upgrade paketas": 17" x 7.5" ratai;
IR spindulius sulaikantis priekinis stiklas;
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai;
"Load Management Pack 1": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės (mechaniškai nulenkiamos);
"Perimeter Alarm" apsaugos sistema;
Atsarginis ratas.
"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Priekinių žibintų apiplovimo sistema;
4 kryptimis reguliuojomos galvos atramos priekinėse sėdynėse.
"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"Verslo paketas 1": automatinė parkavimosi sistema su šoninio ir atbulinio parkavimosi funkcija bei
pagalbine išvažiavimo funkcija, ICE FEATURE Pack 52, Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, greičio
kontrolės sistema, kelio ženklų atpažinimo sistema;
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
3 individualios sėdynės antroje eilėje, nulenkiamos tolygiai su bagažo skyriumi (7 vietų versijose);
Priminimas apie neužsegtus pirmos eilės saugos diržus, visų sėdynių saugos diržų monitorius;
"Perimeter Alarm" apsaugos sistema.

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

Kaina
Eur su
PVM

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

Pilka (magnetic)

32.997

7.097

25.900

Juoda (absolute
black)

34.699

6.799

27.900

Pilka
(metalicious)

38.464

7.164

31.300

Pilka (moondust
silver)

39.092

7.192

31.900

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

S-Max

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

S-Max

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

S-Max

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
10 krypčių elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atmintimi;
Elektra reguliuojama juosmens atrama;
Išorės veidrodėliai su atmintimi;
Šildomos priekinės sėdynės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Tonuoti stiklai;
Atsarginis ratas;
Šildomas vairas.
"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema'
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"ICE pack 52": garso sistema su CD grotuvu, 8" lietimui jautriu ekranu ir SYNC3 sistema, USBx2, 8
garsiakalbiai, navigacijos sistema, dviejų zonų automatinė klimato kontrolė, odinis vairas;
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Perimeter Alarm" apsaugos sistema;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Priekinių žibintų apiplovimo sistema.
"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
10 krypčių elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atmintimi;
Elektra reguliuojama juosmens atrama;
Išorės veidrodėliai su atmintimi;
Šildomos priekinės sėdynės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Tonuoti stiklai;
Atsarginis ratas.
Šildomas vairas

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

Kaina
Eur su
PVM

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

Pilka
(metalicious)

39.244

7.044

32.200

Pilka (magnetic)

39.299

7.099

32.200

Raudona (ruby
red)

39.368

7.068

32.300

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

S-Max

S-Max

S-Max

Titanium

Titanium

Titanium

2.0 TDCi 180PS AT FWD

2.0 TDCi 180PS AT FWD

2.0 TDCi 180PS AT FWD

"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Priekinių žibintų apiplovimo sistema;
4 kryptimis reguliuojomos galvos atramos priekinėse sėdynėse.
"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
"Kelionės paketas 2": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Šildomas vairas.
"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema
"Kelionės paketas 2": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
Šildomas vairas.

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

Kaina
Eur su
PVM

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

Raudona (ruby
red)

39.792

7.092

32.700

Juoda (absolute
black)

40.992

7.092

33.900

Raudona (ruby
red)

41.241

7.041

34.200

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

S-Max

Titanium

2.0 TDCi 180PS AT AWD

Galaxy

Titanium

2.0 TDCi 180PS AT FWD

Galaxy

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

"Technologijų paketas 2": automatinė parkavimosi sistema su šoninio ir atbulinio parkavimosi funkcija
bei pagalbine išvažiavimo funkcija;
"ICE pack 59": SONY garso sistema su CD grotuvu, 8" lietimui jautriu ekranu ir SYNC3 sistema, USBx2,
12 SONY garsiakalbių, navigacija, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai;
"Sėdynių paketas 1": 10 krypčių elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atmintimi, elektra reguliuojama
juosmens atrama, išorės veidrodėliai su atmintimi, šildomos priekinės sėdynės;
"Išorės dizaino paketas - Titanium": kėbulo spalva dažyta priekinio ir galinio bamperio apatinė dalis,
kėbulo spalva dažyta durelių apatinė dalis, tamsinti galiniai langai, R18 lengvo lydinio ratlankiai (D2ULR),
(negalima su purvasaugiais);
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"Load Management Pack 2": bagažo skyriaus tinklelis, trečios eilės sėdynės su Easy Fold sistema;
"ICE pack 52": garso sistema su CD grotuvu, 8" lietimui jautriu ekranu ir SYNC3 sistema, USBx2, 8
garsiakalbiai, navigacijos sistema, dviejų zonų automatinė klimato kontrolė, odinis vairas;
Tri Zone sistema - automatinė temperatūros kontrolė;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Beraktė atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
Atsarginis ratas;
"Business
Pack": ICE FEATURE Pack 52 (navigacinė ir garso sistema su 8" lietimui jautriu ekranu ir SYNC
Šildomas vairas;
Gen 3 sistema, 8 garsiakalbiais, USB jungtimi (2 vnt.), kompasu, odiniu vairu ir dviejų zonų elektronine
Kilimėliai.
klimato kontrolės sistema, odinis vairas), navigacinė sistema, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2"
Šildomas vairas.
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"Verslo paketas 2": automatinė parkavimosi sistema su šoninio ir atbulinio parkavimosi funkcija bei
pagalbine išvažiavimo funkcija, ICE FEATURE Pack 53, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai, greičio
kontrolės sistema, kelio ženklų atpažinimo sistema;
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
Beraktė atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
Perimeter Alarm apsaugos sistema;
Load Management Pack 2;
Adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija;
Priekinių žibintų apiplovimo sistema.

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

Kaina
Eur su
PVM

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

Juoda (absolute
black)

45.798

8.898

36.900

Raudona (ruby
red)

39.074

7.124

31.950

Pilka (magnetic)

39.475

7.075

32.400

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

Ford S-Max, C-Max ir Galaxy specialūs pasiūlymai
Galioja nuo 2018.05.21
Modelis

Versija

Variklis

Papildoma įranga

Spalva

Transmisija

Galaxy

Titanium

2.0 TDCi 150PS AT FWD

Galaxy

Titanium

2.0 TDCi 180PS AT FWD

"Titanium X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo Glare Free funkcija, beraktė
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"Business Pack": ICE FEATURE Pack 52 (navigacinė ir garso sistema su 8" lietimui jautriu ekranu ir SYNC
Gen 3 sistema, 8 garsiakalbiais, USB jungtimi (2 vnt.), kompasu, odiniu vairu ir dviejų zonų elektronine
klimato kontrolės sistema, odinis vairas), navigacinė sistema, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
"Load Management Pack 2"
Tamsinti galiniai langai;
Sumažinto dydžio atsarginis ratas;
"Titanium
X paketas 1": adaptyviniai LED žibintai ir su neakinimo "Glare Free" funkcija, beraktė
Šildomas vairas.
atrakinimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema;
"Kelionės paketas": užuolaidėlės ant galinių langų, 220V jungtis, atverčiami staliukai ant priekinių
sėdynių nugarėlių;
"Business Pack": ICE FEATURE Pack 52 (navigacinė ir garso sistema su 8" lietimui jautriu ekranu ir SYNC
Gen 3 sistema, 8 garsiakalbiais, USB jungtimi (2 vnt.), kompasu, odiniu vairu ir dviejų zonų elektronine
klimato kontrolės sistema, odinis vairas), navigacinė sistema, priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai;
Galinio vaizdo kamera (įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai);
Galinės šoninės saugos oro pagalvės;
Load Management Pack 2;
Tamsinti galiniai langai;
Sumažinto dydžio atsarginis ratas;
Šildomas vairas.

Kaina
Eur su
PVM

Nuolaida

Speciali kaina Eur su
PVM

Raudona (ruby
red)

39.503

7.003

32.500

Juoda (guard)

40.570

7.070

33.500

DAUGIAU INFORMACIJOS BEI VISI FORD PASIŪLYMAI SALONUOSE – VILNIUJE, KAUNE IR KLAIPĖDOJE.

VILNIUS
Laisvės pr. 137
tel. (8-5) 2168226
vilnius@inchcape.lt

KAUNAS
Islandijos pl. 31
tel. (8-37) 409111
kaunas@inchcape.lt

KLAIPĖDA
Žiedo g. 2, Sudmantai Klaipėdos r.
tel. (8-46) 347568
klaipeda@inchcape.lt

