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TITANIUM
Maloprodajna
cena

Popust

54.570

2.000

ST-LINE
Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

52.570

60.870

2.000

VIGNALE
Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

58.870

64.670

2.000

62.670

dizel

2.0 EcoBlue Bi-Turbo 175 kW (238 KM), Start/Stop sistem
8-stopenjski samodejni menjalnik, AWD

Titanium

ST-Line

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih
kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolne.
Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6.2.

Vignale
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TITANIUM
Serijska oprema
ZUNANJE LASTNOSTI
5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 x 20,3 cm (19x8'')
Pnevmatike 235/55
Mini rezervno kolo (43,2 cm (17˝) jekleno)
Prisilno hlajena prednja zavorna koluta
Bi-LED žarometi
- LED dnevne luči
- samodejno izravnavanje višine svetlobnega snopa
LED zadnje luči
Prednji meglenki z okvirjem v črni barvi barvi ter s kromirano obrobo
Zadnji meglenki
Statični lučki za osvetljevanje zavoja pri počasnem zavijanju vgrajeni v prednji meglenki
Aktivne reže za zajem zraka
Gornji del prednjega in zadnjega odbijača v barvi karoserije
Gornji del maske motorja s kromiranimi letvicami in obrobo
Vstavka v prednjem in zadnjem odbijaču v srebrni barvi
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
Kromirane obrobe bočnih stekel
Prednji in zadnji navoj za namestitev vlečnega ušesa
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije
Dvojna izpušna cev
Zadnji strešni spojler v barvi karoserije
Rezervoar za gorivo - 70 litrov
Vzdolžna strešna nosilca ('strešne sani') v srebrni barvi
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
NOTRANJE LASTNOSTI
Centrala konzola z naslonom za roke, predalom za shranjevanje in prostorom za pločevinke
V usnje odeta volanski obroč in zaključek prestavne ročice
Paket za kadilce
Prednji in zadnji 'Deluxe' tkani preprogi z gramaturo '20 oz'
Tekstilna prevleka A-stebrička
Tkana stropna obloga
Stropna konzola s predalom za shranjevanje očal
LED osvetlitev potniške kabine in prtljažnega prostora
Ambientalna osvetlitev potniške kabine:
osvetlitev ročk za odpiranje vrat, osrednje konzole, držal za plastenke, predalov v oblogah
vrat ter prednjega in zadnjega predela za stopala
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom
Ročke za pomoč pri vstopu/izstopu v prvi in drugi vrsti
Kljukici za obešanje oblačil v drugi vrsti
Reži za prezračevanje druge vrste nameščeni na hrbtni strani sredinske konzole
Talna zračnika za prezračevanje druge vrste nameščena pod prednjima sedežema
Zaščita notranje strani pragov prednjih in zadnjih vrat, prednja v svetli barvi
Štiri zanke za pričvrstitev prtljage v prtljažnem prostoru
Rolo nad prtljažnim prostorom

SEDEŽI
Ogrevana prednja sedeža
Voznikov sedež električno nastavljiv v 10 smeri s spominsko funkcijo:
naprej/nazaj, po višini, naklon sedalnega in naslonskega dela ter nastavitev ledvene opore
v 2 smeri. Spominska funkcija ne vključuje nastavitve ledvene opore.
V štirih smereh nastavljiv sopotnikov sedež (naprej/nazaj, naklon naslona)
V štirih smereh nastavljiva prednja vzglavnika
Naslonjalo zadnje klopi deljivo v razmerju 60/40, plosko poklopno
Naslon za roko v naslonjalu zadnje klopi z držaloma za pločevinke
Elektro-mehansko podiranje naslonjal v drugi vrsti 'Easy Fold'
PRIROČNOST IN UDOBJE
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno reg. temperature 'DEATC'
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + DAB
AM/FM & DAB radio s CD predvajalnikom, barvni zaslon na dotik, 9 zvočnikov,
SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija poveljivosti z Android Auto in Apple Car Play, funkcija klic v sili),
volanske kontrole, 2 USB vtičnici, navigacija, TMC
Aktivni nadzor šumov v potniški kabini 'Active Noise Control'
Informacijski vmesnik armaturne plošče z barvnim TFT zaslonom
in dvema analognima številčnicama
Brezžično polnjenje telefona
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prostoročno električno pomična prtljažna vrata (z nožnim zamahom pod odbijačem)
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Dva preklopna ključa za daljinsko centralno odpiranje
Ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla
Atermično akustično laminirano vetrobransko steklo
Akustično laminirani prednji bočni stekli
Električno nastavljivi ogrevani poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z enojnim dotikom
Funkcija daljinskega odpiranja in zapiranja stekel
Protiprašni filter z aktivnim ogljem (filtracija prahu, peloda trav in vonjav)
Dodatni PTC grelec potniške kabine
Ogrevan volanski obroč
Električni servoojačevalnik krmiljenja 'EPAS'
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
Samodejno preklapljanje med dolgima in zasenčenima žarometoma
Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'Follow me home lightning'
Prednja brisalca s tipalom za dež
Elektrokromatsko samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Elektronska parkirna zavora
Ford Easy-Fuel' sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva
12-voltna pomožna vtičnica v prvi in drugi vrsti ter prtljažnem prostoru
Električna vtičnica (220 V)
80 Ah 12V AGM baterija

VARNOST IN ZAŠČITA
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC'
Preprečevanje zdrsa pogonskih koles 'TCS'
Zaščita pred prevračanjem 'RSC' z nadzorom vožnje skozi ovinke
Protiblokirni zavorni sistem 'ABS' z elektronsko porazdelitvijo zavorne moči 'EBD'
Pomoč pri zaviranju v sili 'EBA'
Pomoč pri speljevanju v klanec 'HSA'
Sistem za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih s funkcijo prepoznavanja
pešcev 'Active City Stop'
Nadzor vektorjev navora
Pomoč pri ohranjanju smernega pasu 'LKA'
- opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu 'LDW'
- opozarjanje na nezbranost voznika
Zračna blazina za voznika
Zračna blazina za sovoznika s ključavnico za izklop
Zračna blazina za voznikova kolena
Prednji bočni zračni blazini
Zračni zavesi za prvo in drugo vrsto
Opozorilnik za nepripet varnostni pas v prvi vrsti
Prikazovalnik pripetih varnostnih pasov v drugi vrsti
Dvojno daljinsko centralno zaklepanje
Elektronska ključavnica za zaklepanje vrat druge vrste (za zaščito otrok)
Elektronska blokada električnega pomika stekel v drugi vrsti
Sistem ISOFIX na zunanjih sedežih druge vrste
Prepoznavanje prometnih znakov (izbranih znakov za izrecne odredbe)
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
Programirni pametni ključ druge generacije 'MyKey Gen II'
Zaviranje po trčenju
Pomoč krmiljenja pri izogibanju
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ST-LINE

VIGNALE

dodatno k Titanium

dodatno k Titanium

ZUNANJE LASTNOSTI
5x2-kraka platišča iz lahke zlitine z Glossy Black barvnimi vstavki s premerom
50,8 x 21,6 cm (20x8,5'')
Pnevmatike 255/45
Gornji del maske motorja v temni barvi
Prednji 'Sport' odbijač v barvi vozila
Zadnji 'Sport' odbijač v barvi vozila
Vstavek v zadnjem odbijaču v lastni barvi
Obrobe bočnih stekel v temni barvi
Bočne obrobe spodnjega dela vrat v barvi karoserije
Dvojna izpušna cev s kromirano obrobo v odbijaču
Brez vzdolžnih strešnih nosilcev
Športno vzmetenje

ZUNANJE LASTNOSTI
Unikatna premium platišča iz lahke zlitine s premerom 50,8 x 21,6 cm (20 x 8,5'')
Pnevmatike 255/45
Prilagodljivi Bi-LED žarometi
- dinamično prilagajanje svetlobnega snopa
- dolge luči brez bleščanja
- LED dnevne luči
- samodejno izravnavanje višine svetlobnega snopa
Mrežica za zajem zraka s kromirano obrobo
Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila s kromiranimi vstavki
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije, s kromiranimi vstavki
Dvojna izpušna cev s kromirano obrobo v odbijaču

NOTRANJE LASTNOSTI
Športne stopalke iz lahke zlitine
Prednji in zadnji 'Premium' tkani preprogi z gramaturo '28 oz'

NOTRANJE LASTNOSTI
V usnje odeta sredinska konzola z naslonom za roke in prostorom za shranjevanje
V premium usnje odeta volanski obroč in zaključek prestavne ročice
Prednji in zadnji 'Premium' tkani preprogi z gramaturo '28 oz'
Zaščita notranje strani pragov spredaj z osvetljenim Vignale napisom

PRIROČNOST IN UDOBJE
Delno usnjene sedežne prevleke (Salerno usnje in 'Miko Suede'):
- v 10 smeri električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo (spominska
nastavitev ne vključuje ledvenega dela)
- v 10 smeri električno nastavljiv sovoznikov sedež,
- zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo
- tekstilna prevleka B stebrička
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝)
+ B&O Play Sound System + DAB
premium zvočni sistem z 12 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom, AM/FM & DAB radio
s CD predvajalnikom, barvni zaslon na dotik, SYNC 3 (Bluetooth ®, funkcija
povezljivosti z Android Auto in Apple Car play, funkcija klic v sili) volanske kontrole,
2 USB vtičnici, navigacija, TMC

PRIROČNOST IN UDOBJE
Premium perforirane sedežne prevleke (Windsor usnje):
- v 10 smeri električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo (spominska
nastavitev ne vključuje ledvenega dela)
- v 10 smeri električno nastavljiv sovoznikov sedež,
- zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijio
- tekstilna prevleka B- stebrička
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝)
+ B&O Play Sound System + DAB
premium zvočni sistem z 12 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom, AM/FM & DAB radio
s CD predvajalnikom, barvni zaslon na dotik, SYNC 3 (Bluetooth ®, funkcija
povezljivosti z Android Auto in Apple Car play, funkcija klic v sili) volanske kontrole,
2 USB vtičnici, navigacija, TMC
Električno nastavljivi ogrevani poklopni vzvratni ogledali s spominsko funkcijo ter
samozatemnitvijo na voznikovi strani

Premium storitve Vignale

BREZPLAČNO ČIŠČENJE VOZILA: v prvih petih letih lastništva Edge Vignale vam pripada brezplačno
zuanje in notranje čiščenje vozila v prodajno servisnem centru Ford kjerkoli v Sloveniji do trikrat (3) na
leto.
BREZPLAČNI SERVIS: ob nakupu novega Edge Vignale pri pooblaščenem trgovcu z vozili Ford v
Sloveniji ste upravičeni do treh (3) brezplačnih rednih servisov, ki vključujejo redno servisno
vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca. Obrabni deli (brisalci, zavorne ploščice, sklopka, ipd...)
niso vključeni.
PREMIUM PREVZEM NA SERVIS VIGNALE: enkraten prevoz vozila na servis ter dostavo iz servisa na
kraj prevzema na ozemlju Republike Sloveniji. Ne vključuje stroškov servisa in nadomestnega vozila.
Storitev je za nakup na voljo tako ob naročilu novega vozila kakor tudi kasneje.
Za več podrobnosti se obrnite na vam najbljižjega trgovca z vozili Ford.
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A 5-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 x 20,3 cm (19x8.0") in pnevmatikami 235/55

55C

0

-

-

B 5x2 kraka polirana platišča iz lahke zlitine z temno sivimi barvnimi vstavki s premerom 50,8 x 21,6 cm (20x 8.5") in pnevmatikami 255/45

55D

780

-

-

C 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine v črni barvi s premerom 53,3 x 22,9 cm (21x 9") in pnevmatikami 265/40

55B

-

900

-

OPREMA ZA DOPLAČILO
ZUNANJE LASTNOSTI
Kovinska barva
(Agate Black Metallic, Ingot silver, Magnetic, Blue Metallic, Baltic Sea Green, Stone Grey)

Posebna kovinska barva
(Burgundy Velvet, Ruby Red)

Unikatna kovinska barva
(White Platinum)

Vzdolžna strešna nosilca v črni barvi
Opomba: ni na voljo v kombinaciji s panoramsko streho.

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

A

B

C
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481

1.330

1.560

-

Športno vzmetenje

532

300

S

300

Prilagodljiv radarski tempomat 'ACC'

604

490

490

490

371

900

900

900

623

200

200

200

641

350

350

350

562

-

790

-

631

760

760

760

Sistem za pranje žarometov

471

140

140

140

Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali in tipali za spremembo naklona vozila

572

290

290

290

OPREMA ZA DOPLAČILO
PRIROČNOST IN UDOBJE
Panoramska streha iz atermičnega (IR odbojnega) in akustično laminiranega stekla
Vključuje: Električno pomičen senčnik.
Opomba: Ni na voljo v kombinaciji z vzdolžnimi strešnimi nosilci (oz. vozilo ne bo opremljeno z njimi).

Vključuje: funkcijo Stop&Go in pomoč pri usmerjanju v sredino voznega pasu

Snemljiva vlečna kljuka
Vključuje: Sistem za stabilizacijo priklopnika (dodatna funkcija sistema 'ESC'). V kombinaciji z naročilom alarmne naprave vsebuje funkcijo za sproženje alarma ob
nepooblaščenem odklopu priklopnika.

Aktivna pomoč pri parkiranju
Vključuje: Aktivna pomoč pri bočnem in vzvratnem parkiranju ter pomoč pri izvozu iz bočnega parkirnega mesta.

Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom
Vključuje: Šobe za čiščenje leče kamere.

Aktivno prilagodljivo krmiljenje
Opomba: Ni na voljo v kombinaciji s po višini in globini električno nastavljivim volanskim drogom.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu ´BLIS´
Vključuje: prepoznavanje prečnega prometa pri vzvratnem izvozu iz parkirnega mesta

Samodejni 8-stopenjski menjalnik

Sistem za zaznavanje mrtvega kota

Prednja širokokotna kamera

LED žarometi

NOVI FORD EDGE
Titanium

ST-Line

Vignale

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2019.00
Velja od: 24.12.2018 do preklica

3DD00

3.630

-

-

3DL00

4.170

-

-

3DM00

-

S

-

3EM00

-

-

S

652

-

740

500

611

250

S

-

421A
442

100
150

100
S

150

45A

870

S

S

OPREMA ZA DOPLAČILO
SEDEŽI IN NOTRANJOST
Usnjene sedežne prevleke
Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo, v desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež, zunanji vzvratni
ogledali s spominsko funkcijo, tekstilna prevleka B-stebrička.

Perforirane usnjene sedežne prevleke
Vključuje: Klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža, v desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo, v desetih smereh
električno nastavljiv sovoznikov sedež, zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo, tekstilna prevleka B-stebrička.

Delno usnjene sedežne prevleke (Salerno usnje in 'Miko Suede'):
Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo, v desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež, športna prednja
sedeža, ogrevana prednja in zadnja sedeža, zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo, tekstilna prevleka B-stebrička.

Premium perforirane sedežne prevleke (Windsor usnje):
Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo, v desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež, ogrevana prednja
sedeža, zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo, tekstilna prevleka B-stebrička.

Klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža
Opomba: pri Vignale vključuje tudi ogrevana zadnja sedeža

Ogrevana zadnja sedeža
Opomba: Ni na voljo s sedežnimi prevlekami iz tkanine.

Obojestranska talna preproga prtljažnega prostora (tkana stran / stran odporna na umazanijo)
Športne stopalke iz lahke zlitine

AVDIO IN NAVIGACIJSKI SISTEMI
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: premium zvočni sistem z 12 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom, AM/FM & DAB radio s CD predvajalnikom, barvni zaslon na dotik, SYNC 3
(Bluetooth ®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car play, funkcija klic v sili) , volanske kontrole, 2 USB vtičnici,kompas, navigacija , TMC

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik

NOVI FORD EDGE
Titanium

ST-Line

Vignale

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2019.00
Velja od: 24.12.2018 do preklica

683D

4.170

-

-

684A

1.300

-

-

685B

-

1.460

-

685C

-

-

1.250

OPREMA ZA DOPLAČILO
PAKETI OPREME
Paket 'Luxury'
- Panoramska streha iz atermičnega (IR odbojnega) in akustično laminiranega stekla (EOC 481)
Perforirane usnjene sedežne prevleke (EOC 3DL00)
- klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža
- v desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo
- v desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež
- zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo
- Ogrevani sedeži zadaj

Tehnološki paket Titanium
- Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) + B&O Play Sound System + DAB (EOC 45A)
- Aktivna pomoč pri parkiranju (EOC 623)
- Prilagodljiv radarski tempomat 'ACC' (EOC 604)
Prilagodljivi Bi-LED žarometi
- dinamično prilagajanje svetlobnega snopa
- dolge luči brez bleščanja
- LED dnevne luči

Tehnološki paket ST-Line
- Prilagodljiv radarski tempomat 'ACC' (EOC 604)
- Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu ´BLIS´ (EOC 631)
- Aktivna pomoč pri parkiranju (EOC 623)
- Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom (EOC 641)
Prilagodljivi Bi-LED žarometi
- dinamično prilagajanje svetlobnega snopa
- dolge luči brez bleščanja
- LED dnevne luči

Tehnološki paket Vignale
- Prilagodljiv radarski tempomat 'ACC' (EOC 604)
- Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu ´BLIS´ (EOC 631)
- Aktivna pomoč pri parkiranju (EOC 623)
- Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom (EOC 641)

NOVI FORD EDGE
ST-Line
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OPREMA ZA DOPLAČILO
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150

150

150

-

-

370

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila
Premium prevzem na servis Vignale

Blazinica za brezžično polnjenje telefona

PPV

Klimatizirana prednja sedeža

Panoramska streha

Snemljiva vlečna kljuka

NOVI FORD EDGE
BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost

Zgornji del armaturne plošče
Spodnji del armaturne plošče

Ebony

Ebony

TITANIUM

ST-Line

Ebony
Ebony

Ebony
Ebony

Med Soft Ceramic

Ebony

Salerno usnje

Ebony

Tkanina

Barva / vzorec

Ebony

Ebony

Med Soft Ceramic

Tobacco

Agate Black Metallic
Ingot Silver
Magnetic
Blue Metallic
Baltic Sea Green
Stone Gray

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ebony

Ebony
Ebony

Perforirano Salerno
usnje in Miko Suede

Perforirano Salerno Usnje

Material

Sedeži

Soft Ceramic

Vignale
Cashmere
Windsor usnje

Med Soft Ceramic

Tobacco

Ebony

Ebony

Cashmere

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

O

O

-

-

O

O

O

-

O

O

-

-

O

O

O

O

O

O

O

-

O

O

Kovinska barva

Zunanjost

Posebna kovinska barva
Burgundy Velvet
Ruby Red

O

O

O

O

O

O

O

-

-

-

O

O

O

O

O

O

-

O

-

-

O

O

O

O

O

Unikatna kovinska barva
White Platinum

O

O

O

O

O

- Ni na voljo
● Na voljo brez doplačila
O Na voljo z doplačilom

Ebony

Agate Black
Metallic

Soft Ceramic

Ingot Silver

Stone Gray

Tobacco

Magnetic

Burgundy Velvet

Ebony Windsor

Blue Metallic

Ruby Red

Cashmere Windsor

Baltic Sea Green

White Platinum

NOVI FORD EDGE
Aktivna pomoč pri parkiranju

Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik

8-stopenjski samodejni menjalnik

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem

Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da z intuitivnimi glasovnimi ukazi ali prek velikega

Novi Edge je serijsko opremljen z novim 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Popolnoma nova

ali vzvratnem parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta vam pomaga pri vključevanju

barvnega zaslona na dotik ostanete povezani in upravljate svoj telefon, glasbo, navigacijski sistem

zasnova prinaša izboljšano odzivnost in izjemno gladko prestavljanje za odlično vozno izkušnjo.

v promet po bočnem parkiranju. Ko s smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi za

in klimatsko napravo. Prikličete lahko celo seznam lokalnih restavracij le z ukazom »Lačen sem«

Klasično prestavno ročico je zamenjal vrtljiv izbirnik prestav. To prinaša notranjosti bolj prečiščeno

obračanje volana, vi pa prevzamete upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno

ali pa dostopate do Michelinovega vodiča, da izberete restavracijo in izvedete rezervacijo, pa tudi

in moderno zasnovo.

parkiranje lahko odkrije primerno mesto in vozilo vzvratno usmeri vanj.

hotele. Brezžična povezava (Wi-Fi) je na voljo prek dostopnih točk, preko USB-modema. Fordov

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Klic v sili' vam lahko samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru

2.0 EcoBlue motor

prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

Fordov novi 2,0 litrski bi-turbo dizelski motor EcoBlue razvije moč, navor in vozne zmogljivosti

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori

motorja z večjo prostornino in tako zagotavlja lahkotno zmogljivost in obenem optimalno varčno
porabo goriva in manjše izpuste CO2.

s tresenjem volana. če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z

B&O Play Sound system

ustreznim navorom krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

B&O Play Sound system je bil razvit posebej za novo generacijo Ford Edgea. S skupno močjo
ojačevalnika 1000 Wattov in 12 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno z nizkotonskmi Subwoofer

Ford Easy-Fuel

Prilagodljiv tempomat z usmerjanjem v sredino voznega pasu in funkcijo Stop&Go

zvočnikom, ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo. Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu,

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, in sistem jo bo ohranjal.

izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to, na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere.

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne

Če vgrajeno tipalo pred vami zazna vozilo, bo vozilo upočasnilo, da ohrani predhodno določeno

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili

razdaljo. Ko je cesta pred vami spet prazna, sistem pospeši do izbrane hitrosti.

Klic v sili

Prilagodljivi tempomat s pomočjo za usmerjanje v sredino voznega pasu je sistem za večje udobje, ki

Če slučajno pride do nesreče, lahko tehnologija namesto vas samodejno pokliče službe za

za vedno.

izboljša vozno izkušnjo, še posebej v zgoščenem prometu z zastoji in pri tipičnih voznih razmerah na

ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi službami, če jih potrebujete

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

avtocesti. Funkcija Stop&Go pa omogoča, da se vozilo povsem ustavi in nato samodejno ponovno

Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi če ste nezavestni.

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete

spelje, če je ustavilo samo za kratek čas.

vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem

Brezžično polnjenje telefona
Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu `BLIS` s prepoznavanjem prečnega prometa

prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Velika odlagalna površina pred menjalno konzolo ali prestavno ročico je dovolj velika tudi za

Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo

največje pametne telefone. Vaše naprave bodo vedno pripravljene za delo, saj lahko telefone, ki

Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom

vozila, ki bi utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo

to omogočajo, na tem mestu tudi brezžično napolnite.

Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom vam omogoča, da na multifunkcijskem displayu vidite

vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem

vozila, kolesarje ali pešce, ki prihajajo z leve ali desne strani vozila. Je neprecenljiva pri izvozu iz ozkih

ogledalu na isti strani. Opozarjanje na prečni promet je dodatna funkcija sistema, ki se vklopi, ko

Panoramska streha

prestavite v vzvratno prestavo. Sistem zelo pomaga vozniku, kadar zaradi ovir ob vozilu

Novi Edge je na voljo s panoramsko streho, ki po celotni dolžini avtomobila nadomesti jekleni strešni

parkirnih prostorov ali pri vključevanju na prometno cesto, ko imate omejen pogled.

panel. Naravna svetloba bo napolnila vašega Edgea, zato bo njegova notranjost delovala še bolj

Prostoročno električno pomična prtljažna vrata

zračno in prostorno. Prednja polovica je tudi električno pomična. Pomični senčnik vam omogoča,

Ko imate polne roke, pri sebi pa imate obesek za prostoročni ključ, bo vaš novi Ford zaznal

Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev

da odprete okno in v notranjost spustite nekaj svežega zraka, pri tem pa ostanete zaščiteni pred

vašo bližino, tako da morate z nogo samo zamahniti pod zadnjim odbijačem in vrata prtljažnika

Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev s pomočjo kamere in radarja zaznava ljudi in

sončnimi žarki.

se bodo samodejno odprla in zaprla. Prtljažna vrata lahko upravljate tudi z obeskom za ključ ali

težko vidi vozila, ki se bližajo z ene ali druge strani.

kolesarje na cesti pred vami oziroma analizira, kdo bi lahko prestregel pot vašemu vozilu ter

prek gumbov v avtomobilu. Dviganje lahko prekinete kadarkoli in prtljažna vrata se bodo

vas tako opozori o njihovi prisotnosti. Če se ne odzovete, bo sistem samodejno začel zavirati.

Ogrevano vetrobransko steklo

Ta inovativna nova tehnologija je zasnovana, da zmanjša resnost nesreč in v nekaterih primerih

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb

prepreči nalet od spredaj.

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam
pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Zaviranje po trčenju
V primeru močnejšega trčenja, ko se npr. sprožijo zračne blazine, voznik predvidoma izgubi nadzor.

Ogrevan volanski obroč

Takrat sistem z zaviranjem samodejno zmanjša kinetično energijo vozila in tako pomaga preprečiti

Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan

trčenje v druga vozila in možnost sekundarnih poškodb. Voznik ima vedno možnost nadzora in

volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

lahko s pospeševanjem ali zaviranjem preseže poseg sistema.

Ford MyKey®
Pomoč krmiljenja pri izogibanju

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo

pomaga vozniku obvoziti ustavljena ali počasnejša vozila in preprečiti trčenje. Zasnovana je za poseg

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo

v mestu ali na avtocestah ter uporablja radar in kamero, da zazna vozila, ki vozijo počasneje ali

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

mirujejo, in zagotovi podporao krmiljenja, s katero voznik lažje obvozi vozilo, če bi bilo trčenje

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite

neizogibno.

zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.

Prepoznavanje prometnih znakov

Prilagodljvi BI-Led žarometi

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali

Prilagodljiva osvetlitev s Fordovimi dinamičnimi LED žarometi zagotavlja natančen in intenziven svetlobni

začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se

snop, ki se samodejno prilagaja različnim razmeram na cesti in v prometu. Vključene so tudi dnevne luči,

pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitevanje in se spremeni vsakič, ko

samodjeno izravnavanje višine svetlobnega snopa, LED smerniki s sekvenčnim delovanjem. Samodejno

vstopite v območje z novo omejitvijo. Sistem za samodejno prilagajanje hitrosti je zasnovan zato,

upravljanje dolgih luči brez bleščanja pa prepreči slepljenje drugih voznikov.

da zmanjša možnost prekoračitve hitrosti in poveča vašo osredotočenost na cesto. Kamera za
prepoznavanje prometnih znakov najprej samodejno zazna trenutno omejitev hitrosti (ko je
aktivirana), sistem pa vašo najvišjo nastavitev hitrosti nato prilagodi tej omejitvi.

ustavila.

