FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX

Visionário. Genial. Extraordinário.
Cada veículo tem a sua
assinatura.

Estacionar torna-se fácil.

Esta tecnologia ajuda o condutor a estacionar em
locaisparelos ou perpendiculares. através de um simples toque
no botão os sensores localizam um local adequado e o veículo
começa a estacionar automaticamente. O condutor tem que
controlar o acelerador, o travão e as mudanças em linha com
as instruções indicadas pelo veículo.

Estacionamento Automático com Câmera de Visão
Traseira
Coloque a marcha atrás e a Câmera de Visão Traseira
aparece automáticamente no ecrã de navegação
proporcionado uma visão clara para a parte de trás do
veículo.

Abertura e Fecho da Bagageira Mãos Livres
Basta um simples toque com pé no centro por
baixo do pára-choques traseiro e a bagageira
abre ou fecha sem haver necessidade de
mexer na chave do veículo. (Opção)
O ângulo de abertura da bagageira ajusta
consoante a altura da sua garagem
Os sensores instalados na porta da bagageira
monitorizam a distância entre a porta da
bagageira e o tecto da sua garagem, ajudanto
a prevenir um possível contacto entre ambos.

Ford SYNC 2 com controlo por voz e
ecrã táctil.
Através de commandos de voz muito
intuítvos, esta tecnologia permite a
selecção de música, o contro do sistema
de navegação, ajuste da climatização,
receber e fazer chamadas em modo
mãos livres e escolher contactos da sua
lista telefónica. E até lê através do
sistema áudio asa suas mensagens de
texto. Todas estas funções também
estão disponíveis através do ecrã táctil
de 8".

Equipamento adequado
para a vida familiar.
Já faz parte do DNA do Ford C-MAX. A posição elevada dos
bancos e o pára-brisas de grandes dimensões permite uma
Ford Grand C-MAX
Titanium com Pintura
Metalizada Caribou e Jantes de Liga
Leve 17" com 15 raios (Opção)

melhor visibilidade da estrada, proorcionando a todos os
passageiros uma visão ampla do da paisagem durante a viagem.
Em resumo, é a combinação perfeita de estilo com substância.

Assistência Pré-ColisãoØ
Esta tecnologia foi desenvolvida para reduzir a
possibilidade ou as consequências de um
possível acidente com o veículo à sua frente
através da aplicação automática dos travões
se for detectada a possibilidade de uma
potêncial colisão.
Usa sensores.

Ø

Disponível para encomenda na Primavera. Por favor contactar um Concessionário Ford.
C-MAX
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Performance, consumos e
emissões
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Todos os valores de emissões CO2 derivam de testes homologados em conformidade com a Directiva Europeia ou Regulamento Europeu (EC) 715/2007 e (EC) 692/2008. Os valores das emissões CO2 e os valores de consumo de combustível
apresentados não representam nem sugerem qualquer tipo de emissões e consumos de um veículo da classe em questão. Os standards aplicados nestes testes permitem a comparação entre veículos das diferentes marcas. Os consumos e emissões
podem ser inﬂuenciados por equipamentos montados nos veículos como jantes e pneus opcionais.

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