
FORD C-MAX
Modelno leto 2011 Velja od: 18.2.2011 do preklica

Ambiente MPC (€) Trend MPC (€) Titanium MPC (€)

1.6 VCT 77 kW (105 KM), 5-stopenski ročni menjalnik 17.170 1.6 VCT 77 kW (105 KM), 5-stopenski ročni menjalnik 17.810 1.6 VCT 92 kW (125 KM), 5-stopenski ročni menjalnik 20.380
1.6 VCT 92 kW (125 KM), 5-stopenski ročni menjalnik 18.550 1.6 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 22.320

1.6 TDCi 70 kW (95 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 18.170 1.6 EcoBoost 110 kW (150 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 20.490

1.6 TDCi 70 kW (95 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 18.780 1.6 TDCi 85 kW (115 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 21.240
1.6 TDCi 85 kW (115 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 19.490 2.0 TDCi 103 kW (140 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 23.070

2.0 TDCi 120 kW (163 KM), 6-stopenski ročni menjalnik 23.900
2.0 TDCi 103 kW (140 KM), avtomatski, 6-stopenjski Powershift menjalnik 25.310
2.0 TDCi 120 kW (163 KM), avtomatski, 6-stopenjski Powershift menjalnik 26.160

Serijska oprema Dodatno k opremi Ambiente Dodatno k opremi Trend

Varnost in zaščita Varnost in zaščita Varnost in zaščita
Sredinsko nameščena zavorna luč Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Sistem za zagon vozila brez ključa Ford Power
Električni varnostni zaklep zadnjih vrat

ISOFIX nastavki
Kolutne zavore spredaj in zadaj

Utripanje zavornih luči ob naglem zaviranju
Tritočkovni varnostni pasovi spredaj in zadaj, spredaj z omejevalniki naletne sile
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Voznikova in sovoznikova stranska zračlna blazina
Zračni zavesi za prvo in drugo vrsto sedžev
Daljnsko centralno zaklepanje
Udobje in priročnost Udobje in priročnost Udobje in priročnost
Ogrevano zadnje steklo Električno nastavljivi, ogrevani vzvratni ogledali v barvi karoserije
Električno pomična stekla spredaj Ročna klimatska naprava
Sprednja brisalca z intervalnim delovanjem Nastavitev ledvene opore na voznikovi strani Brisalci s senzorjem za dež
Električno nastavljivi vzvratni ogledali v barvi karoserije Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Dnevne luči Meglenki spredaj

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Pomožni grelec (samo na dizelskih motorjih) Sovoznikov sedež, nastavljiv po višini z nastavljivo ledveno oporo
Potovalni računalnik
Komfortna sprednja sedeža
Nasloni za glavo, nastavljivi po višini
Voznikov sedež, nastavljiv po višini
Zadaj sedežna klop
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Easy Fuel
Električni servoojačevalnik krmiljenja
Volan, nastavljiv po višini in globini
Radio s CD/MP3 predvajalnikom, 6 zvočnikov, volanske kontrole
Zunanje lastnosti Zunanje lastnosti Zunanje lastnosti

Spodnja in zgornja mrežica spredaj v svetleče črni barvi s kromirano obrobo
Mrežica v prednjem odbijaču v črni barvi Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije Kromirana letvica na robu stekel na vratih
Kljuke za odpiranje vrat v črni barvi 16" 7x2-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/55R16
Ročica za odpiranje prtljažnih vrat v bravi karoserije
16" jeklena platišča s pnevmatikami 205/55R16
Set za popravilo prazne pnevmatike
Notranje lastnosti Notranje lastnosti Notranje lastnosti
4-kraki volanski obroč Usnjena prevleka prestavne ročice Sredinska konzola z naslonom z roko in prostorom za shranjevanje

4-kraki usnjen volanski obroč Ročna zavora oblike črke Z, zračniki za drugo vrsto sedežev
Bralne lučke spredaj Dodatna 12V vtičnica v prtljažnem prostoru Tkana prevleka stropa
Predalček za očala na voznikovi strani Osvetljeno ogledalce na voznikovi in sovoznikovi strani na senčniku
Pokrov prtljažnega prostora
Pritrdilne zanke v prtljažnem prostoru
Žepa na zadnji strani voznikovega in sovoznikovega sedeža Zaščite pragov iz nerjavečega jekla

Mizice na zadnji strani prednjh sedežev
Bralne lučke spredaj in zadaj

Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje  predpisani davek na motorna vozila, davek na dodano vrednost in takso na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja rabljenih motornih vozil.
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta!

Povprečna poraba: 4,6 - 6,6 l/100km; emisije CO2: 119-154 g/km

Senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani

Dvodelni odbijač spredaj in zadaj (zgornji del v bravi karoserije, spodnji v črni barvi)

Nadlgavna konzola s predalčkom za očala, ambientalno osvetlitvijo in ogledalcem za 
opazovanje zadnje klopi

Kromirana obroba spodnjega dela mrežice spredaj

Opozorilniki za prižgane žaromete, ključ v ključavnici za prižig, nepripet varnostni pas za 
voznika in sovoznika ter odprta vrata

Elektronski stabilizacijski sistem (ESP), protiblokirne zavore (ABS), sistem za 
preprečevanja zdrsa pogonskih koles (TCS), porazdelitev zavorne moči (EBD), pomoč 
pri zaviranju v sili (EBA)

Električno pomična stekla spredaj in zadaj z globalnim zapiranjem/odpiranjem z 
daljinskim zaklepanjem

Radio s CD predvajalnikom, Bluetooth s sistemom za prostoročno telefoniranje in 
upravljanje, 6 zvočnikov, volanske kontrole

Ročna nastavitev višine snopa žarometov
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Varnost in zaščita
- O -        210 
- - O        165 
- O -       700 
- - O        375 

Zunanje lastnosti
Colorado Red barva 73C O O O        150 
Kovinska barva 73* O O O        375 
Limelight unikatna kovinska barva 73L - O O      560 
Dodatno zatemnjena stekla 514 - O O        135 
Varnostne matice za platišča iz lahke zlitine 635 - O O         40 
Mini rezervno kolo 632 O O -       100 
Zaščitne zavesice za kolesa spredaj in zadaj 4220 O O O         90 
Paket Trend 1
- 16" platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/55R16
- ogrevano vetrobransko steklo
- meglenki spredaj

68BC - O -       430 

Paket Trend 3
- tempomat
-meglenki spredaj

68BF - O -       270 

Titanium paket 1
- ogrevano vetrobransko steklo
- 17" platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 215/50R17
- ni na voljo z 1.6 Ti-VCT motorji

68BI - - O       270 

Paket TitaniumX 1
- 17" platišča iz lahke zlitine s pnevmetikami 215/50R17
- dodatno zatemnjena stekla
- bi-ksenonski žarometi s sistemom za pranje žarometov
- ni na voljo z 1.6 Ti-VCT motorji

68BM - - O       845 

- - O       920 

Udobje in priročnost
Ročna klimatska naprava 46B O S -       745 
Programabilni grelec na gorivo 594 - O O        815 
Električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo skupnega odpiranja in zapiranja 643 - O S        150 
Kadilski paket 520 O O O         40 
Senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj 623 - O -      300 
Vlečna kljuka - odstranljiva 377 O O O       830 
Paket udobje 1
- Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regualcjio temperature
- prezračevalnika za zadnja dva sedeža
- sredniska konzola z naslonom za roko in prostorom za shranjevanje
- brisalci s senzorjem za dež
- samozatemnitveno vzvratno ogledalo

68BR - O -       445 

Paket udobje 2 (1)

- tepihi iz velurja spredaj in zadaj
- dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
- prezračevalnika za zadnja dva sedeža
- sredinska konzola z naslonom za roko in s prostorom za shranjevanje
- 16" jeklena platišča 'Design' s pnevmatikami 215/55R16

68BS - O -       445 

Zimski paket
- ogrevano vetrobransko steklo
- ogrevana sedeža spredaj

68BV - O O        315 

- O -      400 

- - O      300 

- O -        815 

- - O         715 

- - O       625 

Oprema za doplačilo EOC

68CC

Družinski paket
- električno odpiranje prtljažnih vrat
- ročno izvlečna senčinka v zadnjih vratih
- sredninska konzola z naslonom za roko in prostorom za shranjevanje
- prezračevalnika za zadnja dva sedeža
- 230V vtičnica

Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi senzorji in dvojnim daljinskim centralnim zaklepanjem

68BY

68BZ

Paket TitaniumX 2
- panoramska streha
- dodatno zatemnjena stekla
- atermično vetrobransko steklo
-ogrevano vetrobransko steklo
- 17" platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 215/50R17 

68BP

572

716

Paket za pomoč vozniku 2
- sistem za aktivno pomoč pri parkiranju
- senzorji za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
- električno pokopni vzvratni ogledali
- električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo skupnega odpiranja in zapiranja

Paket za pomoč vozniku
- senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
- električno poklopni vzvratni ogledali
- električno  pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo skupnega odpiranja in zapiranja

Sistem za odklepanje in zagon vozila brez ključa Ford Power
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Oprema za doplačilo EOC

- O -    1.085 

- - O      980 

Notranje lastnosti
Usnjene sedežne prevleke
- v barvi Medium Light stone ali Syracuse 
- voznikov sedež, električno nastavljiv v 6 smeri
- ogrevana sedeža spredaj

68BB - - O    1.630 

Avdio in navigacijska oprema
Radio CD/MP3
- volanske kontrole
- 3,5" zaslon potovalnega računalnika
- Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje in glasovno upravljanje
- USB vtičnica
- 6 zvočnikov

45E - O S        375 

- O -       670 

- - O      300 

- O -     1.185 

- - O        815 

- O -     1.185 

- - O        815 

Ostalo
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 130
Garancija - dodatni dve leti ali do 100.000 km 450

1) Na voljo za vozila iz zaloge.

68CE

45I

45M

45R

Navigacijski sistem
- CD/MP3 predvajalnik
- volanske kontrole
- 5" TFT zaslon
- Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje in glasovno upravljanje
- USB vtičnica
- 6 zvočnikov
- kamera za vzvratno vožnjo
- SD kartica s kartografijo vzhodne Evrope

Navigacijski sistem
- CD/MP3 predvajalnik
- volanske kontrole
- 5" TFT zaslon
- Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje in glasovno upravljanje
- USB vtičnica
- 6 zvočnikov
- kamera za vzvratno vožnjo
- SD kartica s kartografijo zahodne Evrope

Radio Sony CD/MP3
- volanske kontrole
- 4,2" TFT zaslon potovalnega računalnika
- Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje in glasovno upravljanje
- USB vtičnica
- 9 zvočnikov

Paket za pomoč vozniku 3
- sistem za opozarjanje na mrtvi kot (BLIS)
- električno poklopni vzvratni ogledali 
- električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo skupnega odpiranja in zapiranja
- senzorji za pomoč pri parkiranju zadaj
- tempomat pri opremi Titanium


