NOVO FORD S-MAX

Visionário. Engenhoso.
Extraordinário.
Cada automóvel tem a
sua assinatura.

Tome as rédeas da sua vida.
O Novo Ford S-MAX apresenta um design excitante e continua a ser uma referência na dinâmica de condução. Recheado com
inumeras tecnologias e com níveis de performance excepcionais,, o Novo S-MAX é o veículo que vai querer conduzir.

Direcção adaptável
Concebida para ajustar a relação da
direcção à velocidade do automóvel.
A velocidades mais reduzidas, um ligeiro
movimento no volante traduz-se numa
grande viragem das rodas dianteiras,
tornando o estacionamento paralelo mais
fácil. A velocidades mais altas, a direcção
proporciona maior conforto e estabilidade
direccional.

Tracção às 4 rodas inteligente
O sistema de tracção às 4 rodas inteligente
do Ford S-MAX monitoriza continuamente
os pontos onde a potência é necessária e
aplica automaticamente o binário exigido
ao eixo dianteiro ou traseiro para a máxima
tracção, independentemente das
condições.

Sistema Ford de faróis LED dinâmicos
adaptativos e máximos anti
encandeamento
O sistema de faróis inteligentes detecta as
diferentes condições da estrada e
selecciona o padrão de feixe de luz
apropriado para uma melhor iluminação. A
funcionalidade de curvas dinâmicas
projecta o feixe para o interior da curva para
que possa ver mais longe e mais
antecipadamente. Enquanto isso, a
engenhosa função sem encandeamento
permite-lhe conduzir com os máximos sem
ofuscar os outros utilizadores da estrada.

Sem compromisso.
Quando precisa de um carro que pode transportar até sete pessoas com espaço e conforto e ao
mesmo tempo ser detentor de um design e condução de referência, só há uma opçao de escolha a
fazer. O Novo Ford S-MAX tem espaço para tudo, excepto compromisso., Saia e disfrute da vida ao
máximo com o Novo S-MAX.
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Manifeste o seu interesse no seu concessionário Ford.

Ilustrações, descrições e especiﬁcações. Esta brochura estava correcta na altura em que foi impressa. Todavia, a política da Ford baseia-se no desenvolvimento contínuo do produto. Está reservado o direito da alteração de especiﬁcações, cores e
preços dos modelos e itens ilustrados e descritos nesta publicação, a qualquer altura. Para os detalhes mais recentes, consulte o seu concessionário Ford. Equipamento opcional. Ao longo desta publicação, sempre que uma característica é descrita
como ‘Opção’ ou ‘Equipamento/Pacote Opcional’, etc., deverá partir do princípio que terá um custo suplementar sobre o veículo base, a menos que seja especiﬁcamente aﬁrmado o contrário. Todos os modelos e combinações de cores estão sujeitos a
disponibilidade. Nota. Algumas das imagens apresentadas pertencem a uma versão pré-produção e/ou são geradas por computador, pelo que o design/características da versão ﬁnal do veículo podem diferir em vários aspectos. Além disso, algumas
das características mostradas nos veículos podem ser opcionais. Nota. Esta brochura contém acessórios originais da Ford, bem como um leque de produtos dos nossos fornecedores. ✚Os acessórios identiﬁcados são acessórios de marcas de
fornecedores terceiros cuidadosamente seleccionados que não estão abrangidos por uma garantia Ford, estando abrangidos pela garantia do próprio fornecedor terceiro, cujo pormenores podem ser obtidos junto do seu Concessionário Ford. Nota. A
palavra marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Ford Motor Company é efectuada mediante licença. A palavra, marca e logótipos do iPod são propriedade da Apple Inc. Outras
marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. Nota. Algumas funções de assistência à condução e de segurança descritas nesta brochura foram concebidas para serem utilizadas com sensores, cujo desempenho pode ser
afectado sob determinadas condições ambientais ou climatéricas.
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Quando já não precisar desta
brochura, elimine-a na reciclagem.

Ford e BP – trabalham juntos na
redução de consumos e emissões.

