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Časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky Ford

FORD MONDEO
Osvieti vaše cesty

FordInside | Editoriál

Auto, ktoré Vám
otvorí dvere.

Milí forďáci,
tohtoročnú jar sme odštartovali v športovom duchu. Stánok
modrého oválu na ženevskom autosalóne obsadilo množstvo
výkonných vozidiel – od Fordu Mustang, cez Ford Focus ST (teraz
aj v dieselovej verzii) až po najväčšie hviezdy salónu, Ford Focus
RS (vyvíjaný v spolupráci s Kenom Blockom, na fotke vľavo -)
a supervozidlo Ford GT. Prvý deň stánok zdobili najmä výkonné
historické kúsky, ďalšie dni patrili športovým verziám civilnejších
modelov ako Mondeo, S-MAX, Kuga či Focus. Išlo skutočne
o unikátnu prehliadku športových prvkov karosérií, interiérov, farieb
a v neposlednom rade motorov. Podobná atmosféra sa nesie aj
obsahom tohto čísla, takže milovníci športu, výkonu a nových
technológií si prídu na svoje.
Spokojní budú, verím, aj tí, ktorí (ne)trpezlivo čakali na príchod
nového Forda Mondeo. Aktuálna vlajková loď značky Ford je
u nás v predaji už pár mesiacov a v prípade, že ste sa s ňou
ešte nestihli zoznámiť u našich predajcov, pozývame vás k tomu
prostredníctvom rozsiahleho materiálu venovanému práve tomuto
modelu. Bližšie sa pozrieme aj na nový rad modelov Ford C-MAX,
ktoré ste si obľúbili nielen ako rodinné autá pre ich priestrannosť
a praktické využitie. Ich nové tvary sú peknou schránkou pre
inovácie, ktoré prinášajú.

FORD KUGA
Dômyselné otváranie zadných dverí ®
Dômyselný Ford Kuga Vám automaticky otvorí zadné dvere. Stačí
len mávnuť nohou pod zadným nárazníkom a výklopné dvere sa
otvoria. Oceníte to hlavne, keď máte plné ruky batožiny a kľúč od
vozidla vo vrecku. Viac na www.ford.sk

EcoBoost. Pojem, ktorý bol skloňovaný za posledné roky
nespočetne veľakrát. 1,0-litrový trojvalec s týmto označením sa
zapísal do histórie ako najlepší motor na svete, a to tri roky po
sebe. Jeho zastúpenie v modelových radoch značky Ford sa
neustále rozširuje a jeho výroba a predaje sa zvyšujú. Niektorí sú
však stále nedôverčiví k jeho spoľahlivosti. My vám preto prinášame
dlhodobý test spracovaný nezávislým nemeckým časopisom Auto
Bild. Jeho redaktori najazdili vyše stotisíc kilometrov na Forde
Focus 1,0 EcoBoost, aby vozidlo aj motor rozobrali a zhodnotili. Aký
bol verdikt? To sa dozviete na ďalších stranách.
Príjemnou bodkou v tomto športovo ladenom vydaní sú dojmy
redaktora z prvej jazdy na novom Focuse ST, ktorý prichádza aj na
náš trh.
Príjemný štart do čítania vám želá
Soňa Lovíšková

Originálna továrenská
záruka 5 rokov
alebo 120 000 km
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8.

VALENCIA PORASTIE

Ford Motor Company plánuje preinvestovať
2,3 miliardy eur vo svojej španielskej továrni
vo Valencii. Dosiaľ najvyššia investícia v histórii španielskeho automobilového priemyslu
by sa mala postarať o zvýšenie výrobnej
kapacity na viac ako 450 000 vozidiel ročne,
resp. až 2 000 vozidiel denne. V súčasnosti tu
Ford zamestnáva 8 000 ľudí. „Vďaka tomuto
modernému závodu môže spoločnosť Ford
urýchliť svoj rast v Európe aj na celom svete,“
povedal Mark Fields, prezident a generálny
riaditeľ spoločnosti Ford. „Valencia je nielen
významným centrom výroby – tu vyrábané
vozidlá a motory sa vyvážajú do 75 krajín na
celom svete – ale je taktiež centrom inovácií,
pretože sa tu využívajú jedny z najpokročilejších a najﬂexibilnejších výrobných procesov
v tomto odvetví, ohľaduplných k životnému
prostrediu.“ Továreň vo Valencii spustila
výrobu roku 1976, dnes patrí k najﬂexibilnejším závodom Fordu na svete. Vyrábať
sa tu bude až šesť modelov: nové Mondeo
vrátane hybridnej verzie a luxusného Vignale,
Kuga, Transit Connect a Tourneo Connect,
ku ktorým ešte pribudnú nový S-MAX a Galaxy. V roku 2015 sa tu dokončí tiež centrum
Vignale, čo je špeciálne vytvorené oddelenie,
ktorého úlohou je zabezpečiť špičkovú úroveň
kvality a splniť očakávania zákazníkov nových
luxusných produktov Ford Vignale.
3.

7.

ČERVENÁ I ČIERNA

Na Slovensko prichádza exkluzívna verzia
Fiesty Red Edition a Black Edition. Obe charakterizuje kontrastné červeno-čierne lakovanie, kombinácia týchto farieb pokračuje aj
v interiéri. Ford sa pri návrhu tejto veľmi príťažlivej farebnej kombinácie inšpiroval vo svete módy a elektroniky. Dominantnou farbou
červenej je odtieň Race Red, strecha, zrkadlá
a detaily na nárazníku a maske sú vo farbe
Panther Black, čierna ponúka presne opačnú
kombináciu. Kabíne dominuje lesklá čierna
stredová konzola a vnútorné kľučky, kožený
poťah volantu a radiacej páky je rovnako
ako koberčeky a športové sedadlá zdobený
červeným prešívaním. Red a Black Edition
sa dodáva len s trojdverovou karosériou so
16- alebo 17-palcovými kolesami. Podvozok
aj riadenie dostali športové nastavenie a pod
kapotou sa skrýva jedinečná najsilnejšia verzia motora 1.0 EcoBoost s výkonom 103 kW
(140 k). Litrovým výkonom tak prekonáva aj
mnohé superšportové modely. Fiesta s ním
zrýchli z 0 na 100 km/h za 9 sekúnd, najvyššia rýchlosť je 201 km/h a to pri kombinovanej spotrebe 4,5 l/100 km.

308 999

Toľko Fordov Fiesta si podľa údajov spoločnosti JATO Consult z 30 európskych krajín
našlo v roku 2014 nového majiteľa. Tým sa
už tretí rok v poradí stala najpredávanejším
vozidlom segmentu B v Európe. Medzi najobľúbenejšie patrí verzia s viacnásobne ocene-

ným motorom 1.0 EcoBoost. „Najmodernejší
štýl a pokrokové technológie sú odpoveďou
na trvajúcu popularitu Fiesty“, povedal
Roelant de Waard, viceprezident pre marketing, predaj a služby spoločnosti Ford of
Europe. „Aby sme vyhoveli rastúcemu dopytu
zákazníkov Ford, zvýšili sme výrobu modelov
Fiesta v našej továrni v nemeckom Kolíne.“
4.

JEDINÁ AUTOMOBILKA

Inštitút Ethisphere zaradil spoločnosť Ford
na zoznam najetickejších spoločností na
svete (World’s Most Ethical Companies) za
rok 2015. Ford je jediný výrobca automobilov
na tomto prestížnom zozname. „Toto ocenenie je dôkazom, že naše podnikanie sa uberá
správnym smerom, a že každý deň robíme
správne rozhodnutia,“ povedal Bill Ford,
predseda predstavenstva spoločnosti Ford
Motor Company. „Etika a ﬁremná kultúra sú
dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú povesť
spoločnosti a jej úspech. Sme hrdí na skutočnosť, že Ford ako jediný výrobca automobilov
získal toto vyznamenanie šesť rokov po sebe.“
Posudzovanie najetickejších spoločnosti
na svete sa uskutočňuje podľa hodnotenia
výkonnosti organizácie objektívnym, konzistentným a štandardizovaným spôsobom,
ktorý vypracoval inštitút Ethisphere. Ocenenie sa udeľuje podľa najvyšších hodnotení
dosiahnutých v piatich kategóriách – etika
a dodržiavanie pravidiel, ﬁremná kultúra
a zodpovednosť, etická kultúra, správa
a riadenie, inovácie a povesť. „Ocenenie
najetickejšia spoločnosť na svete zohľadňuje
koreláciu medzi etickou obchodnou praxou
a zlepšenou výkonnosťou spoločnosti,“
povedal Timothy Erblich, výkonný riaditeľ
inštitútu Ethisphere. „Na získanie tohto ocenenia je potrebné kolektívne pôsobenie globálnej pracovnej sily od najvyšších pozícií až
nadol. Blahoželáme všetkým zamestnancom
spoločnosti Ford k tomuto mimoriadnemu
úspechu.“
5.

ĎALŠÍ MÍĽNIK ECOBOOSTU

V americkom Michigane zišiel z linky päťmiliónty automobil vybavený úsporným motorom
Ford EcoBoost. Focus s litrovým trojvalcom
reprezentuje azda najpopulárnejšiu kombináciu súčasnosti. Podľa štatistík Fordu sa
v Európe až štvrtina vozidiel predáva
s motormi EcoBoost. Jeho litrová verzia,
ktorá je v súčasnosti dostupná v desiatich
modeloch, oslovila viac ako 230 000 zákazníkov. Vyrába sa v továrňach v Kolíne
v Nemecku a v Craiove v Rumunsku. Každý
mesiac vyrobí Ford viac ako 200 000 motorov EcoBoost s objemom od 1,0 až po 3,5
litra s troma, štyrmi alebo šiestimi valcami.
6.

RÝCHLO A ÚSPORNE

Prepracovaný Ford Focus ST s odvážnejším
vzhľadom prichádza už aj na slovenský trh.
Hatchback i kombi budú teraz v ponuke
okrem benzínového 2.0 EcoBoost so

184 kW, ktorý je teraz napriek nezmenenej
dynamike (0 - 100 km/h za 6,5 resp. 6,7 s)
so 6,8 l/100 km úspornejší, aj s naftovým
motorom 2.0 TDCi vyladeným na 136 kW
a 400 Nm, ktorý zrýchľuje z 0 na 100 km/h
za 8,1 resp. 8,3 sekundy a dosahuje najvyššiu rýchlosť 217 km/h. Prepracovaný
podvozok má tuhšiu prednú časť s prepracovanými držiakmi a športovejšie naladeným
odpružením. Vďaka tomu je Focus ST v zákrutách ešte obratnejší, precíznejší a ovládateľnejší. Rozšírený elektronický stabilizačný systém dokáže predvídať blížiaci sa šmyk
a ešte citlivejšie korigovať dráhu vozidla.
V rámci doplnkovej výbavy sú k dispozícii
nové športové brzdy s priemerom predných
kotúčov 335 mm (štandardne 320 mm)
kombinované s 19-palcovými kolesami
a špeciálnymi pneumatikami Michelin. K piatim farebným odtieňom pribudol tmavosivý
Stealth a tmavomodrý Deep Impact Blue.
7.

CENTRUM EXTRÉMOV

V Nemecku sa čoskoro objaví miesto s najvyššou a najnižšou teplotou, s najsuchšími
a najvlhkejšími podmienkami, s vetrom so
silou hurikánu a tlakom vzduchu ako
v najvyšších polohách na planéte. Umožní to
nový klimatický aerodynamický tunel v testovacom centre, ktoré buduje spoločnosť Ford
vo svojom konštrukčnom centre v Kolíne nad
Rýnom a podľa plánov bude najmodernejším
testovacím centrom v celom automobilovom
priemysle. Jeho súčasťou budú dva aerodynamické tunely, v ktorých bude vietor fúkať
rýchlosťou až 250 km/h, čo je takmer hurikán piatej kategórie. Ďalej sa tu bude nachádzať aj laboratórium na simuláciu rôznych
nadmorských výšok až do 5 200 metrov či
štyri samostatné komory, v ktorých bude
možné vozidlá ochladiť na teplotu arktických
-40 °C alebo zohriať na +55 °C pri vlhkosti
vzduchu od 10 po 95 percent.
8.

NOVÉ GALAXY JE TU

Nová generácia veľkého MPV Ford Galaxy
predstavuje priestranný, kultivovaný a technologicky vyspelý mikrobus, ktorý ponúka
luxusnú úroveň cestovania pre sedemčlennú
posádku. Všetky sedadlá sú plnohodnotné
a dajú sa jednoducho preskupiť podľa požiadaviek pasažierov alebo batožiny. Tretí
rad sa ovláda jednoducho stlačením tlačidla,
vpredu môžu byť masážne sedadlá MultiContour. Nové Galaxy stojí rovnako ako
S-MAX na platforme s novou, lepšie odhlučnenou zadnou nápravou a disponuje aj
technológiou adaptívneho riadenia. K ďalším
špičkovým prvkom na palube oboch modelov patrí inteligentný obmedzovač rýchlosti prepojený so sledovaním dopravných
značiek, prednárazový systém s detekciou
chodcov, aktívny parkovací asistent s funkciou kolmého parkovania aj vyparkovania či
adaptívne LED svetlomety s technológiou
proti oslňovaniu ostatných vodičov. Na výber
budú v S-MAXe aj v Galaxy štyri verzie
naftového motora 2.0 TDCi od 88 kW až po
155 kW verzie biturbo, ďalej benzínový
1.5 EcoBoost so 118 kW a 2.0 EcoBoost so
176 kW. Novinky možno na našom trhu
očakávať v druhej polovici tohto roka.
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Nový Ford Focus RS priviezol na autosalónový piedestál jeho spoluautor, pretekár a šoumen na štyroch kolesách známy zo seriálu
Gymkhana, Ken Block. Američan so skúsenosťami prispel k naladeniu podvozka i elektronických systémov.

V znamení výkonu
Na 85. Medzinárodnom autosalóne
v Ženeve sa značka Ford s jednou
svetovou a množstvom európskych
premiér predviedla vo veľmi
dynamickom svetle.
Keby sa na autosalónoch vyhlasovali expozície s najvyšším výkonom, Ford by tento
rok v Ženeve ašpiroval na najvyššie priečky.
„Ponuka športových vozidiel značky Ford

vystavených v Ženeve siaha od kompaktného
hatchbacku až po supervozidlo a s 12 modelmi, ktoré majú prísť na trh do roku 2020, je
prísľubom veľmi úspešného obdobia pre automobilových nadšencov,“ uviedol Jim Farley,
výkonný viceprezident spoločnosti Ford Motor
Company a prezident pre Európu, Blízky
východ a Afriku. „Vo Forde máme vášeň pre
výkon v krvi a naším poslaním je sprístupniť
výkon čo najväčšiemu počtu ľudí. Ponúkame
čoraz väčší výber modelov, ktoré vyhovujú
rôznym ﬁnančným možnostiam i životnému

štýlu.“ Vo svetovej premiére sa tu odhalil nový
Focus RS, Európa tiež po prvý raz uvidela
superšportové kupé GT a mnoho ďalších
výkonných vozidiel.
Úplne nový Ford Focus RS je 30. modelom v histórii Fordu, ktorý nesie označenie
RS. Tretia generácia prichádza s pohonom
všetkých kolies a nekompromisne vyladeným
2,3-litrovým preplňovaným štvorvalcom z radu
EcoBoost s výkonom vyšším ako 320 koní.
Dizajn modelu Focus RS je výrazný a zároveň
funkčný, s výraznejším a mohutným charak-

terom. Priamo pri návrhu vozidla sa dizajnéri
a špecialisti z oddelenia Ford Performance
zamerali na aerodynamický prítlak a vyváženie vozidla. Zohľadňovali aj požiadavky na
chladenie pohonnej jednotky a bŕzd. V prednej časti dominuje mohutná lichobežníková
mriežka nad masívnym splitterom a adaptívne
bixenónové svetlomety, vzhľad zdôrazňujú
rozšírené blatníky a veľké bočné otvory na
oboch stranách vozidla, cez ktoré sa privádza chladiaci vzduch k brzdám. Dynamický
bočný proﬁl zdôrazňujú esteticky tvarované
bočné prahy a mohutné lemy blatníkov, ktoré
ukrývajú 19-palcové disky z ľahkých zliatin.
Zadnej časti dominuje veľký difúzor s dvojitými
okrúhlymi koncovkami výfukov a hmlovým
svetlom. Výrazný zadný strešný spojler je
citlivo integrovaný do siluety vozidla.
Mimoriadny výkon modelu RS sa odráža aj
v kabíne v podobe čiastočne kožených športových sedadiel Recaro s výrazným bočným
vedením, ktoré sú stredobodom pozornosti.
Zákazníci si môžu zvoliť aj škrupinové sedadlá
RS značky Recaro s autentickými motošportovými mikrovláknovými panelmi. V interiéri
sa nachádza prepracovaná prístrojová doska
s jednoduchším a intuitívnejším dizajnom.
Zážitok z jazdy podporuje nový volant s
plochou spodnou časťou, ktorý je čalúnený
mäkkou kožou, ďalej pedále z ľahkých zliatin a
jedinečná graﬁka ukazovateľov na prístrojovej
doske. Nad displejom v stredovej konzole sa
nachádzajú dodatočné ukazovatele – plniaci
tlak turbodúchadla, teplota a tlak oleja.
Technológia Ford EcoBoost poháňa
takmer každé nové vozidlo značky Ford. Do
modelu Focus RS sa bude montovať 2,3-litrový motor s priamym vstrekovaním paliva
a s variabilným časovaním ventilov, ktorý
vychádza z pohonnej jednotky určenej pre
Mustang. Pod vyšší výkon sa podpisuje nové
väčšie turbodúchadlo typu twin-scroll s nízkou zotrvačnosťou, ktoré do motora dodáva
podstatne väčší objem vzduchu, oveľa väčší
medzichladič, ktorý maximalizuje hustotu
stlačeného vzduchu. Súčasťou motora je mimoriadne výkonný výfukový systém s veľkým
priemerom a elektronicky riadeným výfukovým ventilom, ktorý optimalizuje rovnováhu
spätného tlaku a hlučnosť.
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Ford GT vznikol na počesť 50. výročia celkového víťazstva Fordu GT40 v 24-hodinovke
v Le Mans, karoséria z uhlíkových vlákien ukrýva motor EcoBoost.

Prezentáciu nových modelov Fordu v Ženeve uvádzal expilot F1 Johnny Hebert,
ktorý vyspovedal aj viceprezidenta Fordu pre Európu Jima Farleyho.
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Športovo poňatá Kuga
Titanium S môže mať
až 19-palcové disky
kolies, ktoré podčiarkujú
jej dynamický vzhľad.

Novinári si mohli
vyskúšať niektoré
modely Fordu vo
virtuálnom prostredí
počítačového
simulátora.

Nové veľké SUV Ford Edge sa
predviedlo v športovej forme
s veľkými kolesami v kontraste
matnej sivej a žiarivej žltej metalízy.

Ford S-MAX vo verzii
S zaujal mimoriadne
luxusne spracovaným
interiérom
kombinujúcim semiš
a kožu od talianskych
dodávateľov.
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vo vozidle. Na zadnú nápravu možno presmerovať maximálne 70 percent krútiaceho momentu.
Z krútiaceho momentu, ktorý je dostupný na
zadnej náprave, možno až 100 percent presmerovať na konkrétne zadné koleso.
Medzi ďalšie exkluzívne úpravy podvozka,
ktorý špecialistom z Ford Performance pomáhal naladiť aj známy šoumen a pretekár
Ken Block, patrí športové zavesenie kolies,
ktoré má v porovnaní s modelom Focus ST
tuhšie pružiny, účinnejšie silentbloky a torzné
stabilizátory. Tlmiče sa dajú prepínať v dvoch
režimoch. K dispozícii sú štyri jazdné režimy
vrátane jedinečného nastavenia Drift pre jazdu
kontrolovaným pretáčavým šmykom. Na optimálny rozjazd je pripravená funkcia Launch
Control, ktorá aktivuje aj krátkodobé prekročenie najvyššieho plniaceho tlaku turbodúchadla.
Vodiča na blížiace sa maximálne otáčky 6 800
1/min. upozorní svetelná dióda. Úplne nový
Focus RS spomaľujú odvetrávané predné
kotúče s priemerom 350 mm a štvorpiestikové

Pre mnohých to bol
po náročnom dni na
výstavisku isto vítaný
a mimoriadne
príjemný relax.
Ozdobou prvého
novinárskeho dňa boli
historické klenoty ako
Ford Escort Mexico,
ktorý stál na začiatku
verzií RS.

Po vzore Fiesty dostal
aj Focus atraktívne
farebné edície Red
a Black s kontrastným
červeno-čiernym
exteriérom aj
interiérom.

Šesťstupňová manuálna prevodovka bola
optimalizovaná pre náročných vodičov. Má
kratšie dráhy radenia a prepracovaný mechanizmus na rýchlejšie a precíznejšie radenie
prevodových stupňov. Prevodovka aj spojka
sú zmodernizované a obsahujú silnejšie komponenty, aby dokázali prenášať vyšší krútiaci
moment motora. Inovatívny pohon všetkých
kolies Ford Performance AWD so systémom
dynamického smerovania krútiaceho momentu
sa skladá z dvoch elektronicky riadených spojok
na oboch stranách zadného diferenciálu. Tieto
spojky riadia rozdelenie krútiaceho momentu
vozidla medzi prednou a zadnou nápravou
a tiež regulujú jeho distribúciu na jednotlivé
strany zadnej nápravy, čo má významný vplyv
na jazdné vlastnosti a stabilitu v zákrutách. Riadiaca jednotka neustále optimalizuje distribúciu
krútiaceho momentu podľa aktuálnej jazdnej
situácie nielen podľa požiadaviek na trakciu, ale
aj na podporu zatáčania. Systém stokrát za sekundu monitoruje výstupy z rôznych senzorov

Okrem automobilov
sa návštevníci mohli
zoznámiť aj so
špičkovou technológiou
motorov Ford
EcoBoost.

Azda najvzácnejší
exponát v Ženeve –
cestný Ford GT40
Mk. III z roku 1969,
ktorý pochádza
zo sedemkusovej
minisérie.

strmene. Pre RS sú určené špeciálne vyvinuté
pneumatiky Michelin Pilot Super Sport na každodenné jazdenie alebo Pilot Sport Cup 2 na
ostré okruhové jazdenie. Focus RS sa začne
vyrábať v druhej polovici roka 2015.
Vrcholom ponuky výkonných vozidiel Fordu
sa stane model GT, ktorý značka postavila pri
príležitosti 50. výročia víťazstva Fordu GT40
na 24-hodinových pretekoch v Le Mans. Nové
GT využíva karosériu z uhlíkových vlákien
s aktívnou aerodynamikou a prepĺňaný motor
V6 EcoBoost s výkonom viac ako 600 koní
spojený so sedemstupňovou dvojspojkovou
prevodovkou. Technologicky najmodernejší
podvozok má aktívne stabilizátory, odpruženie
systémom push-rod, nastaviteľnú svetlú výšku
a uhlíkovo-keramické brzdové kotúče. GT bude
jedným z najexkluzívnejších vozidiel značky
Ford. Plánovaná ročná produkcia v dielňach
motoršportového špecialistu Multimatic, dlhoročného partnera značky Ford, v Kanade je
250 kusov.

Verejnosti sa tiež predstavila ﬁnálna špeciﬁkácia nového Fordu Mustang pre Európu, kam
oﬁciálne prichádza po prvý raz vo svojej viac
ako 50-ročnej histórii. Špeciálne na „starý kontinent“ je určená nová úprava bočných spätných
zrkadiel a 3D koncových svetiel s technológiou
LED v troch pruhoch. V ponuke budú dva
motory: 5,0-litrový V8 s výkonom 418 k alebo 2,3-litrový preplňovaný štvorvalec EcoBoost
s výkonom 314 k, oba sú spojené so šesťstupňovou manuálnou alebo automatickou prevodovkou. Štandardom bude tiež Performance
Pack s optimalizovaným naladením podvozka
a výkonnejšími brzdami, ďalej 19-palcové disky
kolies či komunikačný systém SYNC 2.
Výstavnú premiéru mal v Ženeve aj nový
Ford Focus ST, ktorý na trh po prvý raz prichádza aj s naftovým motorom s výkonom 132 kW.
Ten sa stretol s mimoriadne pozitívnym prijatím zo strany zákazníkov a tvorí až 40 percent
objednávok. Po vzore menšej Fiesty prichádza
aj Focus so špeciálnymi farebnými edíciami

Red a Black. Charakterizuje ich červenočierne lakovanie, športové nárazníky, prahy
a zadný spojler či 17-palcové alebo 18-palcové
zliatinové disky kolies. Motív farebného kontrastu pokračuje aj v interiéri: stredová konzola
s čiernym lakovaním, čierny kožený športový
volant a manžeta radiacej páky s červeným
prešívaním, čierna kožená rukoväť i manžeta
ručnej brzdy s červeným prešívaním, čierne
podlahové rohože s červeným prešívaním
a športové sedadlá v čiernej farbe s kontrastným červeným prešívaním.
Ford tiež predstavil viacero top verzií svojich
súčasných aj budúcich modelov. Úplne nový
Edge S, ktorý sa v Európe začne predávať
v druhej polovici roka aj s adaptívnym riadením či systémom aktívneho potláčania hluku,
má mriežku chladiča a stĺpiky v lesklom čiernom vyhotovení, farebne odlíšené nárazníky,
vonkajšie obloženie dverí, vonkajšie spätné
zrkadlá a kľučky dverí, klzné dosky a zadný
difúzor športového typu, výrazné dvojité ob-

dĺžnikové výfuky či 20-palcové zliatinové disky
kolies v úprave Dark Tarnish. Kuga Titanium S
prináša športovejší a dravší vzhľad prednej
i zadnej časti s farebne odlíšenými oblúkmi
kolies a zadným spojlerom a kontrastné strieborné klzné dosky a zadný difúzor. Luxusný
exteriér ponúka tiež strieborné pozdĺžne strešné nosiče, zatmavené sklá a 19-palcové disky
kolies z ľahkých zliatin. Mondeo Titanium X
zaujme športovými doplnkami karosérie,
19-palcovými zliatinovými diskami kolies či
vyhrievanými a ventilovanými koženými sedadlami, ktoré sú nastaviteľné v 10 smeroch.
Úplne nový S-MAX predstaví v premiére technológiu diaľkových svetiel proti oslneniu a vo
verzii S dostane aj športové doplnky karosérie
so zadným spojlerom, 18-palcové disky kolies
z ľahkých zliatin, športové zavesenie kolies,
sedadlá potiahnuté semišom od talianskej
spoločnosti Miko a kožou Napoli s červeným
prešívaním a panoramatickú presklenú strechu
s elektrickou clonou.

1/2015 9

FordInside | Predstavenie

Čakanie na dokonalosť
Novou dominantou Mondea je výrazná maska, vedľa nej môžu zažiariť špičkové adaptívne natáčacie full-LED svetlomety, ktoré majú osem režimov na
všetky jazdné situácie od mesta až po diaľnicu. LED produkujú veľmi prirodzené svetlo, ktoré sa svojou farebnou teplotou približuje k slnečnému svetlu.
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Po sklopení operadla vznikne rovina, ktorá
sa končí až na nárazníku, maximálny
objem je 1 630 litrov.

Na vyhrievaných zadných sedadlách sa
o bezpečnosť pasažierov postarajú jedinečné
nafukovacie bezpečnostné pásy.
Druhá generácia komunikačného
systému SYNC prichádza s veľkým
8-palcovým dotykovým displejom
s jemnou graﬁkou, prémiové ozvučenie
dodáva naďalej japonská ﬁrma Sony.

Liftback ponúka s 550
litrami najväčší základný
batožinový priestor, ktorý je
vďaka pravidelnému tvaru
výborne využiteľný.

Celý automobilový svet s napätím
očakával príchod nového Fordu
Mondeo. Auta, ktoré bezpečnosť,
komfort a efektivitu posúva na
novú úroveň.
Moderný zákazník neodpúšťa chyby a chce
len to najlepšie. Najmä ak sa rozhodne pre
model, ktorý je vrcholom ponuky. Nový Ford
Mondeo tak nemohol nechať nič na náhodu.
Práve naopak, svojimi technickými riešeniami
a vlastnosťami sa zaradil na vrchol strednej
triedy.
K dispozícii sú opäť tri verzie karosérie:
klasický elegantný sedan so štvoricou dverí, športovejšie poňatý päťdverový liftback
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a veľkoryso dimenzované kombi. Mondeo je
najkvalitnejším modelom Ford s najlepším
remeselným spracovaním. Či už pre svoj
ušľachtilý, elegantný, športový a mimoriadne
expresívny exteriér, alebo interiér, v ktorom
cestujúci nájdu prvky s optimalizovanou ergonómiou a pohodlím, kvalitné materiály a vybavenie. „Nové Mondeo je technologicky
najvyspelejšie vozidlo značky Ford, ktoré
sa doteraz predstavilo v Európe,“ povedal
Ulrich Kösters, riaditeľ produktového portfólia
spoločnosti Ford of Europe.
Mondeo má športový proﬁl kupé s nízkou
strechou a pre verziu kombi bude v ponuke
zasúvateľná panoramatická sklenená strecha.
Štíhly bočný proﬁl je vytvarovaný tak, aby
sprostredkovával „vizuálnu ľahkosť“, zatiaľ čo
dizajn dômyselnej a technickej prednej časti

obsahuje nápadnejšiu lichobežníkovú mriežku,
kapotu s prelismi a adaptívne projekčné svetlomety s tenkým dizajnom. Karoséria kombinuje najnovšie materiály a výrobné postupy
pre ešte vyššiu pevnosť a nižšiu hmotosť. Pri
výrobe predných a stredných stĺpikov a strešných nosičov sa vôbec po prvýkrát použila
vysokopevná oceľ vyrobená technológiou
hydrotvarovania. Karoséria Mondea obsahuje
61 percent vysokopevnej ocele. Pri konštrukcii
strechy sa používa kalená oceľ, čo ušetrilo
ďalších 0,5 kg. Nová horčíková konštrukcia
vnútornej časti veka batožinového priestoru
(sedan a liftback) sa postarala o približne 40percentnú úsporu hmotnosti. Nové Mondeo s
1,5-litrovým motorom EcoBoost váži o 25 kg
menej ako predchádzajúca generácia s 1,6litrovým motorom EcoBoost.

„Hmotnosť, ktorú sme ušetrili počas
vývoja, sme starostlivo znovu investovali
do systémov na úsporu paliva, ako sú napríklad aerodynamické kryty, technológia Auto
Štart-Stop, funkcie na zaistenie komfortu a
pohodlia, ako aj do pevnejšej a bezpečnejšej konštrukcie karosérie,“ hovorí Kösters.
„Pevnosť oblastí súvisiacich s bezpečnosťou sme zvýšili o 40 percent a uskutočnili
sme tisíce počítačových simulácií a viac než
180 reálnych bariérových testov, pri ktorých
sme overili ich funkčnosť.“
Vo vnútri privíta vodiča 10-palcový farebný
digitálny panel so zobrazením analógových
prístrojov a ďalších informácií o vozidle. Stredová konzola s elegantným obopínajúcim dizajnom vytvára športový pocit podobný kokpitu
moderného lietadla, pod ňou sa nachádza veľký

otvorený úložný priestor. V novom Mondeu majú
európsku premiéru jedinečné airbagy pre zadných pasažierov integrované do bezpečnostných pásov. Špičkové sedadlá Multi-Contour
s funkciou aktívnej masáže prostredníctvom
11 aktívnych vzduchových vankúšov dokážu
znížiť svalovú únavu cestujúcich na predných
sedadlách, a to najmä počas dlhších ciest. Sú
nastaviteľné v 10 smeroch, vyhrievané a tiež
ventilované. Pohodlie cestovania zlepšuje tiež
vynikajúce odhlučnenie. Lepšie tesnenia, hrubšie sklá a menšie škáry na karosérii znižujú
úroveň aerodynamického hluku o 8 percent,
lepšie utlmené sú tiež pneumatiky a motor.
Systém SYNC 2 v Mondeu umožňuje vodičovi ovládať kľúčové systémy vozidla jednoduchými hlasovými povelmi alebo prostredníctvom 8-palcového farebného dotykového

displeja s vysokým rozlíšením. K systému
sa možno pripojiť prostredníctvom rozhrania
bluetooth či dvoch USB konektorov, k dispozícii je CD mechanika a šachta na SD kartu.
Súčasťou systému SYNC 2 je taktiež funkcia
núdzovej pomoci Emergency Assistance, ktorá
po nehode priamo spojí cestujúcich vo vozidle
s operátormi miestnych záchranných služieb,
pričom použije správny jazyk pre daný región.
V novom Mondeu sa nachádza aj snímač
kvality vzduchu, ktorý po zaznamenaní znečistenia automaticky aktivuje režim recirkulácie
vzduchu. Vo vozidle sa ďalej nachádza snímač
vlhkosti, ktorý umožňuje prijať preventívne
opatrenia proti zahmlievaniu okien zvnútra.
Systém klimatizácie dokáže za 15 minút
ochladiť interiér z 55 na 18 stupňov Celzia, čo
je rekord v triede. Konštruktéri vyladili systém
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Ako funguje hybrid?

Hybrid sa dodáva len so štvordverovou
karosériou, toky energie a tipy na úsporu
paliva sa zobrazujú na centrálnom
displeji.

Špeciálne prístroje komplexne
informujú o činnosti hybridu a ponúkajú
aj široké možnosti na analýzu spotreby.

vykurovania, vetrania a klimatizácie na ešte
tichšiu prevádzku. Ventilátory s adaptívnou
funkciou udržiavajú konštantné prúdenie vzduchu aj pri meniacej sa rýchlosti vozidla.
Ako prvý európsky model Fordu je nové
Mondeo postavené na novej globálnej platforme pre segment CD s novou konﬁguráciou
zavesenia zadných kolies s integrovanými
ramenami. Vďaka tomu prináša vyššiu úroveň
kultivovanosti a lepšie jazdné vlastnosti.
„Vlastnosti nového Mondea sme naladili presne podľa požiadaviek európskych
vodičov,“ povedal Geert van Noyen, riaditeľ
oddelenia dynamiky vozidiel v spoločnosti
Ford of Europe. „Len pri silentblokoch zadného zavesenia sme zvažovali päť návrhov
– pričom vyhodnotenie jedného riešenia
trvalo dva mesiace – a až potom sme boli
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spokojní. Veľký dôraz sme kládli aj na
naladenie riadenia pre jeho hladký chod
a citlivosť ako pri hydraulickom systéme.“
Aktívne systémy, ako je napríklad systém smerovania krútiaceho momentu Torque Vectoring
Control, systém kompenzácie šmyku pri rozjazde Pull-Drift Compensation, systém aktívnej
kompenzácie zmeny smeru riadenia Active
Nibble Compensation a systém kompenzácie
stáčania riadenia Torque Steer Compensation,
ešte viac prispievajú k skvelým jazdným vlastnostiam a komfortu počas jazdy.
Ponuka aktívnych bezpečnostných systémov obsahuje aj nový prednárazový bezpečnostný systém s funkciou rozpoznávania
chodcov, ktorý dokáže zaznamenať ľudí na
ceste alebo v jej blízkosti pred vozidlom
a vyhodnotiť chodcov, ktorí by mohli križovať

Súčasťou hybridného systému je elektromotor a generátor elektrickej energie
– jeden poháňa kolesá v spolupráci so
zážihovým motorom a druhý využitím
rekuperácie nabíja lítiovo-iónový akumulátor s kapacitou 1,4 kWh, ktorý je
umiestnený za zadnými sedadlami. Špeciálne vyvinutý 2,0-litrový zážihový motor pracujúci v Atkinsonovom cykle tvorí
spolu s elektrickou pohonnou jednotkou
systém s celkovým výkonom 138 kW,
spotrebou paliva 4,2 l/100 km a emisiami
CO2 na úrovni 99 g/km. Elektrický posilňovač riadenia spolu s prevodovkou s plynule meniteľným prevodom a riadiacim
softvérom z dielne spoločnosti Ford ešte
viac znižujú spotrebu paliva. Mondeo
Hybrid pracuje bez prídavných pohonov
v motore, takže motor kladie oveľa nižší
odpor. Klimatizácia, chladiaci systém
motora aj podtlakový systém sú poháňané elektricky. A nový systém rekuperácie
tepla z výfukových plynov zasa zabezpečuje rýchlejšie zohriatie kabíny.

dráhu vozidla. Ak systém vyhodnotí riziko
kolízie a vodič nereaguje na varovania, vozidlo
začne automaticky brzdiť. Systém spracováva
informácie z kamery namontovanej na čelnom
skle a z radaru umiestnenom v nárazníku.
Pomocou databázy tvarov dokáže odlíšiť
ľudí od typických predmetov nachádzajúcich
sa popri ceste. Systém aktívneho brzdenia
Active City Stop funguje až do rýchlosti
40 km/h. Pri vyšších rýchlostiach vozidlo
využíva spomenutý prednárazový bezpečnostný systém. Radarová technológia ponúka
tiež novú funkciu sledovania odstupu Distance
Indication a adaptívny tempomat. Dopredu
nasmerovaná kamera obsahuje aj asistenta na
zachovanie jazdného pruhu Lane Keeping Aid,
ktorý pomocou aktívneho zásahu do riadenia
navedie Mondeo späť do jazdného pruhu.

Digitálne prístroje
ponúkajú komplexné
informácie, dajú sa
však zredukovať len
na to nevyhnutné.

Rozmery vozidla v mm

1 482/1 501*

1 911**

2 850

2 121

4 871/4 867

* Hodnoty platia pre sedan a liftback/kombi. ** Šírka vozidla so sklopenými zrkadlami.

Typ motora
Prevodovka
Zdvihový objem motora (cm3)
Maximálny výkon (kW (k) pri min-1)
Max. krútiaci moment (Nm pri min-1)
Kombinovaná spotreba* (l/100 km)

1.0 EcoBoost
M6
998
92 (125) pri 6 000
170 pri 1 400 - 4 500
5,1/5,2

1.5 EcoBoost
M6 (A6)
1 498
118 (160) pri 6 000
240 pri 1 500 - 4 500
5,8/5,9 (6,3/6,5)

2.0 EcoBoost
A6
1 999
149 (203) pri 5 300
345 pri 2 700 - 3 500
7,3/7,5

2.0 EcoBoost
A6
1 999
177 (240) pri 5 400
345 pri 2 300 - 4 900
7,3/7,5

1.5 TDCi
M6
1 499
88 (120) pri 3 600
270 pri 1 750 - 2 500
4,0/4,1

Typ motora
Prevodovka
Zdvihový objem motora (cm3)
Maximálny výkon (kW (k) pri min-1)
Max. krútiaci moment (Nm pri min-1)
Kombinovaná spotreba* (l/100 km)

2.0 TDCi
M6 (PowerShift)
1 997
110 (150) pri 3 500
350 pri 2 000 - 2 500
4,4/4,5 (4,8/4,9)

2.0 TDCi AWD
M6
1 997
110 (150) pri 3 500
350 pri 2 000 - 2 500
4,8/4,9

2.0 TDCi
M6 (PowerShift)
1 997
132 (180) pri 3 500
400 pri 2 000 - 2 500
4,4/4,5 (4,8/4,9)

2.0 TDCi AWD
PowerShift
1 997
132 (180) pri 3 500
400 pri 2 000 - 2 500
5,2/5,3

2.0 TDCi
PowerShift
1 997
154 (210) pri 3 750
450 pri 2 000 - 2 500
4,8/5,0

Ďalšou funkciou je rozpoznávanie dopravných
značiek Trafﬁc Sign Recognition, ktoré okrem
rýchlostných obmedzení upozorní aj na zákaz
predbiehania. Pokročilá verzia aktívneho parkovacieho asistenta disponuje schopnosťou
kolmého parkovania a tiež systémom vyparkovania z parkovacieho miesta Park-Out Assist.
Na palube nechýba ani jedinečná technológia
MyKey, ktorá umožňuje naprogramovať určité
obmedzenia pre druhý kľúč od vozidla.
Svetlomety s technológiou full-LED vytvárajú svetlo s farbou slnečného žiarenia
a využívajú aj systém adaptívneho predného
osvetlenia, ktorý upravuje uhol vyžarovania
svetla zo svetlometu a jeho intenzitu podľa
prostredia. Systém zvolí jedno z ôsmich nastavení v závislosti od rýchlosti vozidla, okolitého svetla, uhla natočenia volantu, vzdiale-

nosti od vozidla vpredu a aktivácie stieračov
čelného skla.
Pre nové Mondeo bude v ponuke najviac
motorov v histórii. V kompletnej ponuke bude
aj viacnásobne ocenený 1,0-litrový motor
EcoBoost (92 kW, 170 Nm, 5,1 l/100 km),
hybrid s benzínovo-elektrickým systémom
Ford tretej generácie (138 kW) či mimoriadne výkonný 2,0-litrový vznetový motor
TDCi s dvojitým sekvenčným preplňovaním
turbodúchadlom (154 kW a 450 Nm). Všetky
motory obsahujú technológiu Auto-StartStop a to vrátane modelov s automatickými
prevodovkami, všetky naftové verzie sa tak
dostanú pod hranicu 130 g/km emisií CO2,
verzie ECOnetic dokonca pod 100 g/km.
Pohonné jednotky využívajú najmodernejšie
technológie a riešenia pre maximálny výkon

a efektivitu, ako je integrované zberné výfukové potrubie (EcoBoost) či aktívny termoregulačný systém Active Thermal Management
System (TDCi).
Vybrané pohonné jednotky sa ponúkajú
aj so šesťstupňovými automatickými prevodovkami ako alternatívou k šesťstupňovým
manuálnym. Po prvýkrát bude Mondeo
(2.0 TDCi so 110 a 132 kW) k dispozícii aj
s inteligentným pohonom všetkých kolies, ktorý podľa potreby automaticky zlepšuje trakciu
kolies a smerovú stabilitu vozidla. Systém
priebežne každých 16 milisekúnd meria úroveň priľnavosti kolies k povrchu vozovky a do
100 milisekúnd dokáže upraviť prenos výkonu
na jednotlivé kolesá. Nový Ford Mondeo tak
ponúka pre každého zákazníka to správne
riešenie.
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EXCELENTNÁ KONŠTRUKCIA
Elektricky ovládané veko
batožinového priestoru
z horčíka ušetrí 7 kilogramov.

Hydroformované B-stĺpiky s dvojitým
proﬁlom sú pevnejšie, zlepšujú ochranu
pri náraze a ušetria 6 kilogramov.

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ
Šesť nových motorov vrátane naftového
biturba so 155 kW a úsporného
benzínového hybridu so 138 kW.

Zadné nafukovacie bezpečnostné pásy
pokryjú pri nehode päťnásobne väčšiu
plochu tela než štandardné pásy.

Komunikačný systém
SYNC 2 disponuje
pokročilým hlasovým
ovládaním a 8-palcovým
dotykovým displejom.

Sedadlá Multi-Contour
majú 10-smerové
elektrické nastavenie
a funkciu masáže, ktorá
dokáže znížiť svalové
napätie až o 60 percent.

Pokročilý systém kúrenia,
ventilácie a chladenia
stiahne teplotu v aute
z 55 °C na 18 °C za 15
minút, čo je rekord triedy.

Nový aerodynamický kryt podvozku,
štíhly proﬁl a tvar zrkadiel znižujú odpor
vzduchu o 10 percent a aerodynamický
hluk o 6,4 percenta.

Adaptívne predné svetlomety nastavujú
intenzitu a uhol svetelného kužeľa podľa
jazdnej situácie a prostredia.

Adaptívne tlmiče
CCD umožňujú
vodičovi zvoliť si
z troch režimov
jazdy: komfortný,
normálny
alebo športový.
(Dostupné len pre
vybrané trhy)

Aktívna mriežka chladiča pomáha
znižovať odpor vzduchu a tým zlepšuje
spotrebu.
Inteligentný systém pohonu
všetkých kolies vyhodnocuje
trakciu každých 16 milisekúnd,
čo je 20-krát rýchlejšie než
žmurknutie oka.

Zadná náprava s integrovaným stabilizátorom
pomáha znižovať hluk od kolies až o 3 decibely.

JAZDNÁ DYNAMIKA
16 1/2015

Nový elektrický posilňovač
riadenia využíva jemné
korekčné zásahy na elimináciu
pocitu šmýkania sa.
Aktívny parkovací
asistent umožňuje
vodičovi zacúvať
bez použitia rúk do
pozdĺžneho i kolmého
parkovacieho státia.

Detekcia chodcov
identiﬁkuje ľudí a znižuje
následky kolízie až do
rýchlosti 80 km/h, nehode
dokáže aj úplne zabrániť.

INTELIGENTNÁ TECHNOLÓGIA
1/2015 17
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Viac pre rodinu
Nový Ford C-MAX je štýlovejší,
inteligentnejší a pohodlnejší.
Za vynovenou tvárou sa skrývajú
špičkové technológie, ktoré ho
vracajú na špičku segmentu
kompaktných MPV.
Emotívnejší dizajn, nové pohonné jednotky
či jedinečné bezpečnostné a komunikačné
systémy, toto všetko prináša rok 2015 modelovému radu C-MAX. Ford zostáva verný
dvom variantom karosérie a tak naďalej
ponúka kompaktný a priestranný klasický
C-MAX s piatimi miestami na sedenie a predĺžený Grand C-MAX s unikátnymi posuvnými bočnými dverami vzadu, ktorý odvezie
až siedmich pasažierov usadených v troch
ﬂexibilných radoch sedadiel.
Nová maska sa nesie v súčasnom štýle
vozidiel Ford, C-MAX tak zapadá medzi Fiestu, nedávno vynovený Focus, úplne nové
Mondeo či nedávno odhalený S-MAX druhej
generácie. Farebnú paletu oživujú úplne
nové odtiene červenej Red Rush a hnedosivej Caribou. Dizajnéri nevynechali ani tie
najmenšie detaily ako napríklad dýzy ostrekovačov čelného skla ukryté pod hranou
kapoty, čo jej dodáva čistejší a elegantnejší
vzhľad. Ostro rezané predné svetlomety
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dopĺňajú nové pretiahnuté svetlá do hmly
a spolu tak podčiarkujú dynamický a odvážny charakter C-MAXu.
Zadnej časti dominuje nové veko batožinového priestoru s hladšími plochami,
ktoré sa podarilo dosiahnuť najmodernejšou
technikou laserového spájkovania, pri ktorej
sa na tenké kovové plechy aplikujú hladšie
a mimoriadne pevné zvary. Moderný vzhľad
dopĺňa kompaktný dizajn koncových svetiel.
Novinkou je bezdotykové otváranie piatych
dverí pohybom nohy pod zadným nárazníkom, ktoré Ford po prvý raz uviedol v modeli
Kuga.
Dizajnové úpravy interiéru nových modelov Ford C-MAX a Grand C-MAX zohľadňujú
želania zákazníkov, ktoré automobilka uviedla už pri facelifte modelu Focus. Intuitívnejšie usporiadanie palubnej dosky znamená
menší počet ovládacích prvkov a prepínačov, nové saténové obloženie čiernej farby
a chrómové dizajnové prvky prispievajú k
čistejšiemu a modernejšiemu vzhľadu. Nová
podoba ovládacieho panelu klimatizácie
prináša lepšie rozpoznateľné tlačidlá. Prepracovaná bola aj stredová konzola s väčším
odkladacím priestorom a novou posuvnou
lakťovou opierkou.
Nový rad vozidiel C-MAX je vybavený
systémom SYNC 2. Tento vyspelý komunikačný systém tvorí farebná dotyková obra-

zovka s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou
8 palcov a vyspelý systém hlasového ovládania audiosystému, navigácie, klimatizácie
a funkcií mobilného telefónu s pripojením
na internet. Navigačný systém ponúka
režim rozdelenej obrazovky s podrobnými
informáciami o križovatkách, funkciu ohlasovania názvov ulíc, trojrozmerné zobrazenie diaľničných križovatiek a orientačných
bodov, ako aj cestovného sprievodcu
Michelin.
„Systém SYNC 2 sme vyvinuli tak, aby
ho vodiči mohli používať jednoducho a
intuitívne. Plynulo sa prepína medzi dotykovou obrazovkou a hlasovým ovládaním,“
uviedol Christof Kellerwessel, hlavný inžinier
oddelenia inžinierstva elektronických a elektrických systémov Ford of Europe. „Vodiči
budú môcť ovládať viac palubných systémov než doteraz a nemusia pritom spustiť
oči z cesty ani ruky z volantu.“ Nový CMAX bude v ponuke s luxusným audiosystémom Sony s 10 reproduktormi vrátane výkonného subwooferu na kvalitnú reprodukciu
basových zložiek nie len modernej hudby.
K ďalším novým prvkom v interiéri patrí
kvalitnejšie obloženie, možnosť vyhrievania volantu, nové prahové lišty či kotviace
body na sieť v batožinovom priestore. Úroveň hluku a vibrácií sa znížila vďaka použitiu
hrubšieho bočného skla a lepšieho tesnenia v okolí dverí batožinového priestoru a
spätných zrkadiel. Tepelný štít priestoru
motora je vyplnený materiálom tlmiacim
zvuk, ktorý zmierňuje hluk pohonnej sústavy. Vznetové verzie sú navyše vybavené dodatočnými zvukovými tesneniami,
ktoré zmierňujú prenikanie hluku do
kabíny. Pohodlie ďalej zvyšuje aj na-

Ako jeden z prvých modelov v segmente kompaktných MPV prináša nový C-MAX
praktické bezdotykové otváranie batožinového priestoru nohou.

Dominantným prvkom prepracovaného interiéru je 8-palcový dotykový displej
komunikačného systému SYNC 2 na stredovej konzole.
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Typ motora
Prevodovka
Zdvihový objem (cm3)
Maximálny výkon (kW)
Max. krútiaci moment (Nm)

1.0 EcoBoost
M6
998
74
170

1.0 EcoBoost
M6
998
92
170

1.5 EcoBoost
M6 (A6)
1 499
110
240

1.5 EcoBoost
A6
1 499
134
240

1.6 Ti-VCT
M5
1 596
63
141

1.6 Ti-VCT
M5
1 596
92
159

1.5 TDCi
M6
1 499
70
270

1.5 TDCi
M6 (P6)
1 499
88
270

1.6 TDCi
M6
1 560
85
115

2.0 TDCi
M6 (P6)
1 997
110
400

2.0 TDCi
P6
1 997
125
400

Podrobnejšie technické údaje pre C-MAX a Grand C-MAX nájdete na www.ford.sk od mája. Objem batožinového priestoru so súpravou na opravu defektu, Grand C-MAX sedemmiestny.

Rozmery vozidla v mm

1 684

1 626
471/1 723

65/475/1 742

1 858

2 648

2 788

2 067

4 379

4 519

Automatické
radenie
je teraz
k dispozícii
aj k motorom
1.5 EcoBoost
a 1.5 TDCi.

K praktickým doplnkom najmä pri
cestovaní s deťmi patria šikovné
výklopné stolíky s držiakmi na poháre
na zadnej strane predných operadiel.

Grand C-MAX disponuje ako jedno
z mála kompaktných MPV bočnými
posuvnými dverami, ktoré uľahčujú
nastupovanie či nakladanie detí
v úzkych priestoroch.
Druhý a tretí rad sedadiel sa
prakticky skladajú do podlahy,
takže jednoduchá premena
z minibusu na dodávku vyžaduje
len zopár šikovných ťahov.

novo vyladený dvojhmotný zotrvačník, ktorý
prispieva k znižovaniu otrasov pri zaťažení
motora. Nové držiaky motora zabezpečujú
kultivovanejšiu činnosť systému stop-štart.
Zliatinové disky kolies sú tuhšie a optimalizované na zníženie rezonančných vibrácií.
Na novú úroveň sa tiež posunula bezpečnosť posádky, nové technológie pomáhajú
zabrániť kolíziám pri nízkych i vyšších rýchlostiach. Aktívny parkovací asistent lokalizuje
parkovacie miesta vhodnej veľkosti a po
stlačení tlačidla navedie vozidlo do daného
priestoru, pričom vodič ovláda plynový pedál
a brzdy. Modely C-MAX a Grand C-MAX
majú aj funkciu kolmého parkovania, ktorá
využíva dva nové dodatočné ultrazvukové

20 1/2015

senzory v zadnej časti vozidla. Tieto senzory
poskytujú informácie aj pre systém upozornenia na križujúce vozidlá (Cross Trafﬁc
Alert) a asistent pri vychádzaní z parkovacieho miesta (Park-Out Assist). Prvý varuje
vodiča pri cúvaní z parkovacieho miesta
pred prichádzajúcimi vozidlami, jeho dosah
je 40 metrov. Druhý automaticky vyvedie
auto z parkovacieho boxu, vodič obsluhuje
len plyn a brzdy.
Ford ďalej zdokonalil svoj systém predchádzania nárazom pri nízkych rýchlostiach
(Active City Stop), ktorý využíva senzory v
prednej časti vozidla na vyhľadávanie stojacich objektov na ceste pred vozidlom. Ak sa
vozidlo príliš rýchlo približuje k objektu vpre-

du, systém vopred vytvorí tlak v brzdovom
systéme. Ak vodič stále nereaguje, systém
zníži krútiaci moment motora a automaticky
aktivuje brzdy, aby zmiernil dôsledky zrážky.
Najnovší systém pracuje pri rýchlostiach do
50 km/h. Pohyblivé objekty zaznamenáva
systém aktívneho brzdenia (Active Braking)
a to pri rýchlostiach od 8 km/h až do 180
km/h. Aj na diaľnici tak vydáva výstražné
signály a podľa potreby aj pribrzdí. Novinkou v C-MAXe je tiež adaptívny tempomat
skombinovaný so systémom upozornenia
na dodržiavanie bezpečného odstupu (Distance Alert and Indication).
V ponuke motorov sa predstavujú nové
1,5-litrové štvorvalce: benzínový z radu
EcoBoost s výkonom 110 alebo 134 kW
a tiež naftový TDCi s výkonom 70 alebo
88 kW. Vo verzii ECOnetic dosiahne C-MAX
emisie CO2 len 99 g/km. V ponuke ďalej zostávajú populárny litrový trojvalec EcoBoost,
ktorý si volí viac ako štvrtina zákazníkov.
Disponuje výkonom 74 alebo 92 kW. Na
opačnej strane ponuky je dvojlitrový naftový
motor, ktorý vďaka najrôznejším úpravám
a sériovému stop-štart systému ponúka
o 20 percent nižšiu spotrebu než doterajší
model.

„Nový 1,5-litrový motor EcoBoost a
vznetový motor TDCi od spoločnosti Ford
predstavujú významný prírastok do radu
pohonných jednotiek, ktoré ponúkajú komplexné vylepšenia v oblasti výkonu a hospodárnosti,“ uviedol Jim Baumbick, riaditeľ
pre vývoj modelových radov vozidiel segmentu C spoločnosti Ford. „Vďaka týmto
pohonným jednotkám sa C-MAX zároveň
stane prvým vozidlom vo svojom segmente, ktoré bude už od svojho uvedenia na trh
spĺňať najnovšiu európsku emisnú normu
Euro 6 v rámci celého modelového radu.“
K ďalším novým prvkom patria denné
svetlá z LED, výkonné xenónové svetlomety
so systémom adaptívneho osvetlenia a so
siedmimi predprogramovanými nastaveniami pre bežné jazdné situácie. Napríklad
pri vjazde do zákruty pri nižšej rýchlosti
systém nasmeruje svetelné lúče k okraju
vozovky, aby lepšie osvetlil cyklistov a
chodcov. Pri vjazde do zákruty vo vyššej
rýchlosti systém nasmeruje svetlo ďalej
do zákruty. Nové modely C-MAX a Grand
C-MAX po prvý raz prinesú aj technológiu
MyKey, ktorá umožňuje prostredníctvom
kľúča obmedziť niektoré parametre a funkcie vozidla.
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Pre značku Ford ste sa rozhodli hneď alebo ste
mali pozitívne odporúčania zo svojho okolia?
Môj otec jazdil na mnohých značkách áut
a mal aj ﬁremného Forda. Keď nastal čas
kúpiť rodinné auto, tak sa priklonil k tejto
značke, kde sa mu páčil pomer ceny a výkonu auta. Kúpil rodinný Ford Focus. Časom
ho dostala moja sestra a ja som dostala
malý Peugeot 206 po mamine. Keďže už
mal Peugeotík svoje roky, tak som ho pred
rokom vymenila za nové auto. Rozhodovala
som sa medzi modelmi Kia Rio a Ford Fiesta,
no nakoniec som si vybrala Fiestu. Dostala
ma dizajnom aj špičkovou kvalitou. Je to
šikovné auto do mesta aj na diaľnicu a keď
som sama, tak to ani veľa nežerie. Sto koňová
Fiesta nemá problém vydať taký výkon, ktorý
práve potrebujem. Aj priestoru je v aute dosť,
moji kolegovia sa vždy pohodlne odvezú.
Čo všetko máte vo výbave auta?
Mám najvyššiu výbavu, takže mi v aute nič
nechýba. Mám tam absolútny komfort. Cúvacie senzory, hmlovky, bluetooth, tempomat,
vyhrievanie sedadiel aj predného skla, čo
je úžasná vec. V zime, keď všetci škrabkajú
okná, ja si len naštartujem a za chvíľu mám
okno rozmrazené. Výborná vec je tempomat,
no využívam ho len vtedy, keď nie som unavená. Akonáhle idem večer z predstavenia a
mám pocit, že každú chvíľu ma navštívi mikrospánok, vtedy si ho radšej nezapnem, ale
kontrolujem si rýchlosť sama. Aj keď sa snažím jazdiť podľa zvuku motora, palubný počítač mi ukazuje, kedy mám rýchlosť prehodiť.

V aute mi nič nechýba
Narodila sa v Bratislave. V rokoch 2006 – 2011 vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení. Od roku 2010
pôsobí v stálom angažmán v Mestskom divadle Žilina. Za postavu Hanni v hre Taká fajn baba ako ty od poľského
dramatika Ingmara Villqista získala v roku 2012 cenu Dosky v kategórii Objav sezóny. Hosťuje v bratislavskom SND, kde
ju môžete vidieť v inscenácii Madame Bovary, v divadle Aréna v inscenácii Hurá, Luxus! a Tie roky deväťdesiate alebo
v Štúdiu 12 v hre 5chalanov.sk od slovinskej dramatičky Simony Semenič. Spolupracuje aj s Prešporským divadlom, no
asi najviac ju diváci poznajú z televízneho seriálu Búrlivé víno ako Mirku Horskú. Mladá a talentovaná, Ivana Kubáčková.

Ivanka, hrali ste v seriáloch ako je Ordinácia v
ružovej záhrade, Mesto tieňov, Dr. Dokonalý,
ale najviac ste sa dostali do povedomia
divákov stvárnením kontroverznej postavy,
narkomanky Mirky, v seriáli Búrlivé víno. Baví
vás viac práca pred kamerou alebo dávate
prednosť činohre?
To sa nedá porovnávať. Divadelné herectvo je dosť odlišné od toho pred kamerou.
Navyše v divadle má herec priamy kontakt
s divákmi, cíti tú vzájomnú energiu a počas
predstavenia nemá šancu na reparát. Pred
kamerou je iný štýl práce, pretože tam sa dá
záber opakovať viackrát, keď sa nepodarí,
v divadle to však nejde.
Aj keď ste momentálne v seriáli odcestovaná
v Kanade a stratili ste sa tak z televíznej
obrazovky, predsa vám táto postava pomohla
zviditeľniť sa. Bolo to náročné obdobie, skĺbiť
pracovné povinnosti v dvoch mestách?
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Seriál Búrlivé víno bol pre mňa zatiaľ najväčší projekt, ktorý ma neurobil len známejšou
v očiach verejnosti, ale posunul ma ďalej
v mojej profesii, za čo som vďačná. Bolo to
hektické obdobie, veľa som cestovala. Veľakrát som odohrala večerné predstavenie
v Žiline, skoro ráno ma už čakalo nakrúcanie
v Bratislave a potom rýchlo naspäť do Žiliny
na skúšku v divadle a opäť predstavenie.
Je pravda, že som spávala málo, ale zatiaľ
takýto nápor zvládam a som vďačná za
každú príležitosť. Horšie by bolo, keby robota nebola.
Prečo sa rodáčka z Bratislavy rozhodla prijať
ponuku tak ďaleko do žilinského divadla?
Na vysokej škole na nástenke bol zavesený
oznam, že vypisujú konkurz do žilinského
divadla na pozíciu herec, herečka. Môj vtedajší spolužiak a terajší kolega Michal Režný
ma nahovoril, aby sme to skúsili a podarilo

sa. Plánovali sme tam zostať sezónu popri
škole, vyskúšať si, aké to je pracovať v divadle a ani sme sa nenazdali a tento rok to
bude už piata sezóna. Sme tam taký malý
desaťčlenný herecký súbor, ktorý za mesiac
odohrá okolo 20 predstavení. Mám naozaj
šťastie na skvelých kolegov. Len keby to
bolo bližšie, pendlovanie medzi Bratislavou
a Žilinou je dosť náročné a časom aj vyčerpávajúce.
Na trase Bratislava-Žilina určite potrebujete
spoľahlivé auto. Koľko ročne najazdíte
kilometrov?
Jedna cesta tam a späť je približne 400 km
a keď idem 3-4 krát týždenne, tak to je dosť.
Mám vyše roka nový Ford Fiesta s výborným motorom EcoBoost, ktorý ma zatiaľ na
mojich cestách nesklamal. S Fiestou som
stihla už dve garančné kontroly, nakoľko som
najazdila vyše 42 000 km.

Máte nejakú nepríjemnú skúsenosť s
dopravnou nehodou alebo inou kolíziou?
Už ma stihlo zrámovať jedno auto na diaľnici.
Nebola to však moja chyba. Pri predbiehaní
kamiónu som sa pomaly zaraďovala späť do
pravého jazdného pruhu, keď z ľavej zadnej
strany auta prišla obrovská rana! Vo vysokej
rýchlosti do mňa vrazilo veľké BMW X5
a mňa odhodilo do odstavného pruhu.
Našťastie som nevrazila ani do kamiónu, ani
do zvodidiel, iba som zažila obrovský šok.
Z BMW vystúpil pán a priznal sa, že ma v tej
rýchlosti vôbec nevidel. Na aute nemal nič,
iba jeden malý škrabanec, u mňa tie plechy

boli výrazne poznačené. Odniesol si to nárazník a geometria kolies. Našťastie sme to
s kolegom v zdraví prežili, to bolo hlavné.
Zastavili vás už policajti a museli ste vyberať
peniaze z peňaženky kvôli pokute?
Raz som sa večer ponáhľala a platila som za
rýchlosť, lebo som mala nastavený tempomat
na 150 km/h. Policajt mi nameral rýchlosť
143 km/h, ale bol milý, zaplatila som iba

20-eurovú pokutu. Takisto som platila aj
druhýkrát, keď som išla zaparkovať pod také
stromy pred domom na parkovisku. Nikde
nikoho, tak som si to skrátila, ale nebolo to
podľa pravidiel a zbadali ma. Strašili ma vysokou pokutou, ale nakoniec ma zachránilo,
že som bola policajtkinou menovkyňou, tak
mi nenaparili vysokú pokutu. Asi sa volala
Ivana...
Aký je váš názor na súčasný jazdný štýl mužov
a žien čo sa týka nehodovosti?
Podľa mňa sa to nedá kategorizovať, ale celkovo sú muži skôr rýchli, netrpezliví a spôsobujú dopravné nehody najmä na diaľnici.
Ženy sú pomalšie a opatrnejšie, aj preto
majú viac ťukancov skôr v meste a väčšinou
pri parkovaní. Každej žene odporúčam parkovacie senzory. Celkovo si myslím, že ženy
vodičky aj keď sú opatrné, sú šikovné, len im
treba dať viac času a tolerantnosti.
Na záver nám prezraďte ako vyznávačka
športov, máte rada bicykel?
Milujem šport. Jeden známy ma nahovoril
podporiť ,,Slovensko bez drog“ a zúčastniť
sa 24-hodinového cyklomaratónu na Slovakia Ringu. Odbicyklovala som asi štyri hodiny s prestávkami na proﬁ bicykli. Všetko ma
bolelo. Myslela som, že vypľujem dušu, ale
dala som to a stálo to za to. Text a foto: Alena Chorvátová
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S troma valcami

na jednotku
Trojvalec s výkonom 125 koní a objemom iba jeden
liter – v odrastenom kompaktnom hatchbacku. Môže
to fungovať? Vydrží 100 000 kilometrov? Áno, vydrží,
a dokonca skvelo! Malý motor zvládol dlhodobý test
magazínu AUTO BILD výborne. A nielen on.

Nemajte starosti, aj
s malým trojvalcom je Focus
prekvapivo dynamický:
z 0 na 100 km/h zrýchli
za 11 sekúnd.

„Tisíc kubických centimetrov som naposledy
zažil v malej Pande. Teraz s nimi prichádza
Focus, a navyše vo forme troch valcov. Môže
toto dopadnúť dobre?“ Takto popísal svoje
prvotné skeptické pocity náš testovací jazdec Ján Horn. A to hneď na začiatku dlhodobého testu, 5. apríla 2013, kedy Focus
1,0 EcoBoost Titanium po prvý krát zavítal
do našej garáže.
To, že jeho vysoko moderný motor EcoBoost vybavený priamym vstrekovaním
paliva, turbodúchadlom a variabilným nastavovaním ventilov je veľmi zábavný, bolo už
známe. Zostala iba zásadná otázka - zvládne aj náš dlhodobý test na 100 000 kilometrov? Problémy downsizingových motorov sú
totiž dostatočne známe.
Malý trojvalec sa od začiatku tešil veľkej
obľube. „Má pekný ťah už od štartu, typické

trojvalcové vrčanie, pekne točí smerom nahor“, zaznamenal Martin Puthz. „Je až neuveriteľné, že tento motor má objem iba
jeden liter. Výkon a pokojný chod sú na
trojvalec senzačné, aj na diaľnici ponúka
dostatočný výkon“, uviedol Frank B. Meyer,
„avšak spotreba sa vtedy zvýši až na osem
litrov.“
No čo už, počas 100 000 kilometrov sa
Focus dostal na skutočnú priemernú spotrebu
až 8,2 litra na 100 km. To pôsobí ako trošku
príliš mnoho, ale zahŕňa to aj mnohé etapy
odjazdené na plný plyn. Na našom normovanom testovacom okruhu si Focus na začiatku
zapýtal 6,5 a ku koncu 7,1 l/100 km, bez
mimoriadnej námahy sa však dá zvládnuť
spotreba aj s päťkou pred desatinnou čiarkou.
A motor si zachoval pružnosť a temperament až do posledného dňa, čo dokazuje aj

poznámka pri stave 96 158 kilometrov. Manfred Klangwald vtedy zaznamenal: „Výborný
stav, jazdí bezproblémovo, trojvalec pracuje
ešte stále rovnako ochotne a presvedčivo.“
Všetko teda v najlepšom poriadku? Nie
celkom: pri stave 22 105 kilometrov sa motor
viac krát prepol do núdzového režimu a musel putovať do servisu. Tam mu nahrali nový
softvér a odvtedy bežal bez závad. Kritiku
sme zaznamenali aj pri kontrole motorového
oleja. Odmerka je neprehľadná – aj kvôli
riedkemu predpísanému oleju (5W-20).
Odhliadnuc od toho, v záznamoch by ste
našli aj mnoho chvály: napríklad Peter
Michaely udelil za podvozok známku
„1 s hviezdičkou, za komfort a stabilitu,
Focus jazdí veľmi obratne a agilne.“ Celkovo
dobrú odozvu si zaslúžili pohodlné sedadlá,
vhodné aj na dlhé trasy „s vynikajúcou kvali-

Kúpiť či nekúpiť?
Ford Focus je jazdecky aktívne,
agilné auto, ktoré si zaslúži vo svojej
triede kompaktných hatchbackov
naše odporúčanie. Po nedávnom
facelifte odstránil Ford aj mierne
náročnejšie ovládanie funkcií na
palubovke. Malý trojvalec je výborný
motor s temperamentom a ochotou
ísť do vysokých otáčok. Dobre znie
a dobre aj jazdí.

Pekný výhľad:
K-AB 2018
zvládol 100 000
kilometrov poľahky
a suverénne.
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Focus nás presvedčil
nielen svojím výkonom
Inžinier DEKRA
Günther Schiele
s endoskopom
počas hľadania
hrdze v útrobách.
Nenašiel však
vôbec nič.

Mimo premávky. Tu leží

1. navigačný a zábavný systém
s množstvom ovládačov. Tento
svojrázny ovládací systém už
nechceme nikdy opäť vidieť.

Zlatíčko. Tento špičkový

3. motor patrí do prvého radu.
Prečo mu však inžinieri Fordu
nedopriali ochranný lak? Hnedý
povlak si skutočne nezaslúžil.

Dobre vyčistený.

2. Katalyzátor kompaktných

Riadiaca centrála. Ani

4. spojka, ani prevodovka sa
nemuseli pasovať s extra vysokým
krútiacim momentom (max.
170 Nm). Napriek tomu si ich
funkčnosť aj stav zaslúžia našu
pochvalu.

Drkotavec. Okej, toto

5. pomenovanie si Focus

nezaslúži. Ale jeho veko kufra
dostalo skutočne labilné
uchytenie čierneho vnútorného
plastu. A ten občas drkotal.
Ťažko čitateľné. Olejová

6. odmerka od nás nedostala

rozmerov si svoju prácu odvádzal
až do konca testu vzorovo.
Potvrdila to aj DEKRA, počas
endoskopickej kontroly.

dobrú známku. Skutočnú hladinu
oleja na nej odčítate iba veľmi
ťažko. A dôvodom nie je len veľmi
riedky olej 5W-20.

Toto sme si všimli
Pre dobrý dych:
aby mohol malý
trojvalec poskytovať dostatok
výkonu, dostal jeho
medzichladič svoj
vlastný ventilátor.
Pre bezpečné riadenie ventilov:
ozubený remeň trojvalca beží
v olejovom kúpeli. Výmenný interval:
240 000 km/10 rokov.

5.

1.

Zatiaľ bezproblémové: minimálna
strata oleja na tesnení medzi hlavou
valca a blokom motora.

4.

Môže byť problematické: vydraté
miesto na karosérii. Vnútorný plastový kryt blatníka tu môže vydrať lak
až na kov.

2.

6.
Môže hrkotať: stredný ochranný
plech proti horúčave z výfuku nie je
upevnený správne, držia ho len dva
vedľajšie plechy.

3.
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tou vyhrievania“, ako poznamenal
Stephan Puls. Páčila sa mu aj výkonná
a dobre regulovateľná klimatizácia.
Doteraz teda všetko v najlepšom poriadku, avšak jeden kritický bod by sme nechceli vynechať: ovládanie navigácie a Hi-Fi
s množstvom malých tlačidiel a mini displejom išlo mnohým na nervy. „To je ale hanba
– ten kto vyvinul tento navigačný systém,
s poctivo ukrytou funkciou zobrazenia
mapy, hádam začal s prácou už v roku
1998.“ Frank B. Meyer musel byť pekne
naštvaný, keď toto napísal do knihy jázd

a záznamov. O čosi vecnejšie to zaznamenal Martin Puthz: „Ako sa mohol tento
koncept ovládania dostať do série? Koniec
koncov je Focus auto pre masy, ženy
v domácnosti, dôchodcov a zákazníkov
požičovní.“ Dobrá otázka.
Medzičasom už Ford tento problém
vyriešil. Pri nedávnom facelifte usporiadal
a „vyčistil“ palubovku nanovo, takže teraz
dostanete osempalcový dotykový displej pre
ovládanie navigácie, Hi-Fi, klimatizácie
a telefónu, vďaka čomu je množstvo tlačidiel
už iba minulosťou.

Inak sa ale naše vzrušenie držalo v hraniciach, Focus si svoju testovaciu trať odkrúcal
celkom pokojne. Ach áno, ešte jeden problém sa vyskytol: od stavu 63 000 kilometrov
sa množili sťažnosti na uzáver palivovej nádrže. Tankovacia pištoľ dovoľovala prepustiť
len malé množstvo paliva. Kontrola preukázala, že jedna z troch klapiek ventila uzáveru
bola zlomená a úlomky upchali hrdlo nádrže.
To však bolo asi tak všetko, dňa 2. decembra
2014 prišiel po 100 730 najazdených kilometroch koniec testu. Focus ho suverénne
zvládol. A jeho motor takisto.

Ford Focus

max. počet bodov za vady

Spoľahlivosť
Odstavenie vozidla na ceste

0x15

0

Porucha motora/prevodovky

0x15

0

0x5

0

Pokazené pohonné/funkčné diely
Dodatočná krátka návšteva servisu
Dodatočný viacdňový pobyt v servise

1x3

3

0x5

0

Poruchy a extra práce (rádio/navigácia/tekutiny a pod.)

1x2

2

Pokazené drobné diely (svetlá a pod.)

0x1

0

Dlhodobá kvalita (po demontáži)

Technické údaje

Motor
trojvalec,
turbo

Pohotovostná
hmotnosť/zaťaženie
1 342/558 kg

Objem/riadenie
ventilov
998 cm³/
ozubený remeň

Objem kufra
363-1 148 l

Výkon kW (k)
pri 1/min
92 (125)/6 000

Krútiaci moment
pri 1/min
170/1 500

Príves brzdený/
nebrzdený
1 200/635 kg

Najvyššia
rýchlosť
193 km/h

Objem nádrže/palivo
55 l/Super

Prevodovka/
pohon
šesťstupňová
manuálna/
predných kolies

Emisie CO2 (EU)
Euro5 – 114 g/km

Karoséria (konzervácia, lak, koberce, kryty)

0-5

1

Motor (výkon, tesnosť, usadeniny, vôľa chodu)

0-5

0

Prevodovka (tesnosť, opotrebovanie, stav, spojka)

0-5

0

Výfukový systém (stav, katalyzátor, závesy, krycie plechy)

0-5

1

Podvozok (nápravy, pruženie, riadenie, upevnenie)

0-5

0

Elektrina (káble, zástrčky, riadiace jednotky, poistky)

0-5

0

Hodnotenie počas bežného používania/jazda
Vyplýva z jednotlivých záznamov v knihe jázd
Iba tri valce, len jeden liter, ale 125 koní!
Niečo také sa volá „downsizing“ a v preklade to znamená malý objem a vysoký
výkon. Pri Focuse to značí: turbodúchadlo, priame vstrekovanie paliva, dva
variabilné vačkové hriadele. Funguje to
výborne! Aj dlhodobo, motor vydržal.

Celkový počet bodov

0-10

1
8

Nové
hodnotenie
Mínusové body sa po
novom dávajú nielen za
poruchy a výpadky. Náš
testovací tím boduje
aj stav po demontáži,
ako aj vlastnosti počas
testu. Súčet bodov,
podľa určitého kľúča,
napokon vedie k celkovej
známke.

Známka:

1-

0 bodov 1+; 1-4 body 1; 5-8 bodov 1-; 9-12 bodov 2+; 13-16 bodov 2; 17-20 bodov 2-; 21-24 bodov 3+; 25-28 bodov 3; 29-32 bodov 3-;
ov 5; 53-56
3 5 bodov 5-; 57 a viac bodov 6
33-36 bodov 4+; 37-40 bodov 4; 41-44 bodov 4-; 45-48 bodov 5+; 49-52 bodov

Článok je skrátenou verziou dlhodobého
odobého
testu magazínu AUTO BILD, ktorýý je najpredávanejším slovenským motoristickým
oristickým
časopisom. Rozsiahlejší test nájdete
ete
v májovom vydaní AUTO BILD Slovensko.
vensko.

Tretia generácia Focusa
sa vyrába od roku
2010, pred nedávnom
dostal kompaktný Ford
novú prednú masku
pripomínajúcu športiaky
Aston Martin.

Verdikt

222 vozidiel sme od roku 1986
podrobili v redakcii AUTO BILD dlhodobému testu. Od polovice roku 2014
jednotlivé kritéria prešli úpravou. Od
teraz sa nehodnotí len čisto spoľahlivosť počas trvania dlhodobého
testu. Dodatočne hodnotíme aj
technický stav našich kandidátov pri
konečnej prehliadke (jednotlivé kritériá nájdete vo vedľajšej tabuľke).
Okrem toho sa vyhodnocujú aj
dojmy našich testovacích jazdcov
počas každodenného bežného používania, ktoré sa zaznamenávajú v
knihe jázd.
Focus bol štvrtým dlhodobým
testovacím vozidlom, ktoré sme
hodnotili podľa týchto nových kritérií. Aby zoznam nebol príliš krátky,
ohodnotili sme všetky dlhodobo
testované vozidlá rozobraté v roku
2014 taktiež po novom.
Predošlý zoznam spoľahlivosti
testovaných vozidiel vrátane ich
umiestnenia nájdete aj na stránke
www.autobild.de/dauertest.

1.

Audi A6 Avant 2,0 TDI

6

1-

2.

Ford Focus 1,0 EcoBoost

8

1-

3.

Lexus CT 200h Dynamic Line 11 2+

4.

Mercedes E 350 CDI T

12 2+

5.

Volvo V60 D2 DRIVe

15

Michal Bednár, Dirk Branke, Manfred Klangwald

Vo Forde môžu otvárať šampanské, Focus absolvoval dlhodobý
test AUTO BILDU suverénne. Platí to aj (a predovšetkým) pre
jeho malý trojvalec, ktorý sa preukázal nielen ako veľmi príjemný
spoločník, ale aj ako spoľahlivý a výkonný pohonný agregát.
A to možno neočakával každý. O to krajší je jeho úspech.
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JARNÁ PREHLIADKA
S DEZINFEKCIOU KLIMATIZÁCIE

І FORD SERVICE

Po dlhej a náročnej zimnej prevádzke prezrieme
v rámci jarnej prehliadky všetky dôležité časti
Vášho vozidla. Skontrolujeme Vám motor
a brzdy, stav a prípadný únik oleja a ostatných
prevádzkových kvapalín, poškodenia laku
alebo karosérie až po funkčnosť a nastavenie
osvetlenia a stieračov. Súčasťou prehliadky
je aj dezinfekcia klimatizácie.

S CENOU

ÚSPORNÁ
ECO DRIVING:JAZDA:
THE BENEFITS
VÝHODY
ZMENY
ŠTÝLU
OF CHANGING
YOURJAZDNÉHO
DRIVING STYLE

9,90

EUR

Objednajte sa vo svojom servise Ford
a vyhrajte značkový bicykel!

Motorists can improve fuel efficiency and cut tailpipe emissions by adopting a few simple
changes to their driving style

Podmienky súťaže nájdete na www.ford.sk

Niekoľko jednoduchých zmien štýlu jazdy môže

motoristom znížiť spotrebu paliva aj emisie CO2.

Jednotlivé jazdné štýly a spôsoby, akými zákazníci každodenne pouIndividual driving styles, and the ways in which customers
žívajú svoje vozidlá, môžu viesť k veľmi rozdielnym výsledkom. Výskum,
use their vehicles on a day-to-day basis, make a big difference.
ktorý zverejnila spoločnosť Ford, ukázal, že niektorí motoristi by jednoResearch recently published by Ford shows that motorists could
duchou zmenou štyroch návykov mohli ušetriť ročne až 1 000 €.

save as much as €1,000 a year through four simple changes in their

drivingtýmto
habits.
Vďaka
zmenám možno ušetriť až 33 percent nákladov na paliThose
changes
save asstrešného
much as boxu
33 per
cent on fuel.úspora),
They
vo. Patria medzi
ne:can
demontáž
(20-percentná
involve removing
a roof-top
box (a
20 per cent saving),
sledovanie
cien palív
v okolí (7cargo
percent),
každomesačná
kontrola
around
fornahustenia
fuel (7 perpneumatík
cent), checking
and optimising
tyre
ashopping
optimalizácia
tlaku
(4 percentá)
a odstránepressures
every
month (4zper
cent)vozidla
and removing
excess weight
nie
zbytočných
predmetov
interiéru
(2 percentá).
from inside the car (2 per cent).

„Technologické
výhody advances
dnešných automobilov
ponúkajú
motoristom
“The technological
of today’s cars
offer more
potential
veľký
a umožňujú
dosiahnuť
podstatnú
úsporu pri
than potenciál
ever for motorists
to make
signiﬁ
cant reductions
to výdavtheir fuel
koch
palivo,“
povedalSchmidt,
Wulf-Peter
Schmidt,
riaditeľ pre udržateľnosť,
bills,”zasaid
Wulf-Peter
director,
Sustainability,
Ford of EuFord
Europe.
„Aby však
zákazníci
mohli
plne optimalizovať
možnú
rope.of“For
customers
to fully
optimise
potential
savings, however,
úsporu, musia si osvojiť jednoduché zvyky a techniky úspornej jazdy,
requires the application of simple fuel-efficient techniques and
ktoré taktiež prispievajú k zníženiu emisií CO2.“

habits, which also contribute to a reduction in CO2 emissions.”
To demonstrate some of those fuel-saving techniques, Ford reNa zvýšenie povedomia o niektorých možnostiach zníženia spotreby
cently
staged an Ford
Eco Drive
event over
a 50 kilometre
through
paliva spoločnosť
usporiadala
podujatie
Eco Drive route
– 50 kilometGermany’s
Eifel
Two
models
were
used,sa
the
all-newdva
Mondeo
rov
dlhú trasu
cezregion.
nemecký
región
Eifel.
Na akcii
zúčastnili
Hybrid –
and
thenové
new Mondeo
Focus 1.5-litre
Among
the driving
modely
úplne
HybridEcoBoost.
a nový Focus
s 1,5-litrovým
habits emphasised
to thevodičské
participants
of that
Drive, and
which
motorom
EcoBoost. Medzi
návyky,
ktoréEco
inštruktori
vštepoareúčastníkom
applicable for
everyday
following: pri každovali
podujatia
Ecodriving,
Drive awere
ktoréthe
sú využiteľné

denných jazdách, patria:

•
•
•

plynulé zrýchľovanie
a brzdenie, predvídanie
• Accelerate
and brake smoothly.
situácie,and pre-empt situations.
Anticipate

• Minimise
your use
of air conditioning
čo najväčšie
obmedzenie
používania klimatizácie,
as much as possible.
elektrické spotrebiče zvyšujú spotrebu paliva,
• Electrical loads increase fuel consumption,
takžeforget
ak nepotrebujete
vyhrievanie
zadného
skla,
so don’t
to turn off your
heated rear
window,
odhmlievanie
a
vyhrievané
sedadlá,
nezabudnite
demister, heated seat, when you don’t need them.
ich vypnúť,

• Change gear earlier when accelerating.

•
•

30 1/2015

Peľový ﬁlter chráni kabínu
ínu pred nečistotami z ovzdu
ovzdušia.

Nové aktualizácie máp vhodné
pre navigačné systémy vozidiel
Ford. S podrobným pokrytím
Európy vrátane Chorvátska.

S CENOU
EUR

21

S CENOU

90

• In a traffic jam, if your vehicle is not equipped
with
switch off
the engine.
akAuto-Start-Stop
vozidlo nie je vybavené
systémom
automatického vypínania a štartovania motora,

• Remember the faster you go the greater
dopravnej
zápcheand
vypnite
motor,
thevfuel
consumption
emissions.

•

nezabudnite
– čím
jazdíte,
tým je vyššia
Simple
everyday actions
thatrýchlejšie
will beneﬁt your
pocket
spotreba
paliva a emisie CO2.
and the
environment.
Ide o jednoduché každodenné činnosti, z ktorých bude mať prospech
vaša peňaženka aj životné prostredie.

Uzamykateľný nosič bicyklov.
klov.

KOREKČNÉ CERUZKY NA OPRAVU LAKU

S CENOU
EUR

45

Skvelý pomocník pre korekcie
drobných poškodení karosérie
po náročnej zime. Obsahuje
farebnú ceruzku a číry lak.

Pohodlný strešný nosič
osič bicyklov so samostatným rámom.
rám
Capable
ofúrovni
speeds
up toV135
km/h (85režime
mph) in
CO2 sú na
99ofg/km.
elektrickom
electric
mode,
the Mondeo
Hybrid features
a Redosiahne
Mondeo
Hybrid rýchlosť
až 135 km/h.
generative
Braking
system
that
captures
and
reusJe vybavený systémom rekuperačného brzdenia,
esktorý
95 per
cent of the
energy
that použiť
would 95
otherwise
zachytáva
a dokáže
znova
percent
be
lost when
braking.
Thisstratila
is thenpri
reused,
reducing
energie,
ktorá
by sa inak
brzdení.
Táto
emissions
improving
fuel
efficiency.
energia saand
následne
znova
použije,
čím sa znižujú

emisie a aj spotreba paliva.

EUR

NOSIČ THULE FREERIDE 532

NOSIČ THULE PRORIDE
RIDE 591

MONDEO HYBRID

motorom. Spotreba činí 4,2 l/100 km a emisie

AKTUALIZÁCIE NAVIGAČNÝCH MÁP

včasné preradenie na vyšší stupeň pri zrýchľovaní,

MONDEO HYBRID

The
Mondeo
Hybrid,
nowvýroba
in production
in Ford’s
Mondeo
Hybrid,
ktorého
sa začala
Valencia
is the ﬁFord
rst hybrid
electric
v závodeplant,
spoločnosti
vo Valencii,
je vehicle to
be
builthybridným
and sold by
Ford in Europe. ktoré
Equipped
prvým
elektromobilom,
budewith
aspoločnosť
1.4 kWh lithium-ion
battery,
and a 2.0-litre
Ford vyrábať
a predávať
v Európe.petrol
engine,
the
model off
4.2lítiovo-iónovým
l/100 km (67.3 mpg)
Model je
vybavený
1,4ers
kWh
and
99 g/km COa2.2,0-litrovým zážihovým
akumulátorom

PEĽOVÉ FILTRE

S CENOU
EUR

12

S CENOU

85

EUR

Jarná sevisná prehliadka je vizuálneho charakteru a nenahrádza pravidelnú údržbu predpísanú
výrobcom vozidiel. Táto ponuka je informatívneho charakteru a platí od 8. apríla do 31. mája
2015. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH. Použité sú ilustračné fotograﬁe.

І

www.ford.sk www.ford-prislusenstvo.sk
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S turbom
k víťazstvu

Naplno

v rely
Martin Koiš sa v sezóne 2015 vráti
za volant osvedčenej Fiesty R2

Nový Ford Fiesta R2 je prvým automobilom homologizovaným podľa nových predpisov
FIA pre skupinu R2 s preplňovaným motorom 1.0 EcoBoost.

a naposledy s ňou absolvuje celé
majstrovstvá Slovenska v rely.
Trieda 6 MSR v rely je čoraz plnšia a divácky
atraktívnejšia. Aj Martin Koiš, jazdec Ford
Team RS, si preto uvedomuje dôležitosť prípravy na dlhú sezónu. „Plánujeme pokračovať
s Fiestou R2 z minulého roka,“ hovorí Koiš,
„vozidlo prešlo rozsiahlym zimným servisom,
technicky však v rámci homologizácie nie je
veľký priestor na zlepšenia. Mierne sme upravili polep vozidla.“ Okrem šiestich víkendov
slovenského šampionátu s ôsmimi bodovanými pretekmi sa však Koišovci chystajú aj za
hranice. „Okrem pretekov MSR by sme chceli
absolvovať aspoň dve väčšie podujatia, zatiaľ
sú v pláne Barum rally 2015 v Čechách a rakúska Waldviertel rally,“ prezrádza Koiš.
Keďže Fiesta má už najlepšie roky za
sebou, cieľom posádky Koiš – Siska bude
predovšetkým úspešne dokončiť všetky
podujatia a zbierať cenné skúsenosti. Každá
bodovaná pozícia poteší a dostať sa medzi
najlepších troch v triede 6 bude naozaj skvelé. Najmä pri pohľade na čoraz pestrejšiu
a silnejšiu konkurenciu. Proti nej chystajú
Koišovci na rok 2016 novú zbraň – inovovanú Fiestu R2 s motorom EcoBoost. „Vďaka
turbodúchadlu predpokladáme vyšší krútiaci
moment a to by nám malo priniesť výhodu
oproti ostatným konkurentom s klasickým
atmosférickým motorom s objemom 1600
cm3.“ Ford Team RS intenzívne komunikuje
s ﬁrmou M-Sport o dostupnosti novej evolúcie
Fiesty R2 a počas roka chce začať pripravovať nové auto, ktoré sa na tratiach predstaví
na začiatku roka 2016.

32 1/2015

Šampionát MSA
F4 je nástupcom
tradičnej Formuly
Ford, monopost
Mygale poháňa
motor Ford
1.6 EcoBoost
z Fiesty ST
upravený ﬁrmou
Sodemo.

Najmenší 1,0-litrový motor
EcoBoost má namierené aj
do motoristického športu.
Na autosalóne v Ženeve Ford
ukázal aj nasledovníka tradičnej
Formuly Ford.

Martin Koiš absolvuje sezónu 2015 MSR v rely so staršou Fiestou R2 s motorom
1.6 Ti-VCT v nových farbách, už počas roka však chce pracovať na novej R2.

Trojvalec EcoBoost, ktorý je viacnásobným
držiteľom titulu pre Medzinárodný motor
roka, sa stal už štvrtým agregátom z radu
EcoBoost, ktorý nájde svoje uplatnenie aj
v motoristickom športe. Ostré nasadenie motorov EcoBoost odštartovala Fiesta vo WRC,
tento 1,6-litrový motor sa nakrátko dostal
s Focusom aj do seriálu WTCC. V zámorí sa
do vytrvalostných pretekov vydal 3,5-litrový
agregát V6, ktorý to dotiahol až na víťazstvo
v prestížnych 24-hodinových pretekoch
v Daytone. Ďalší štvorvalec s objemom 2,0
litra je už pripravený pre britský šampionát
cestovných vozidiel BTCC a dostane sa aj
do Focusu pre novú kategóriu TCR.
Možnosti trojvalca s objemom 1,0 litra
ukázal v roku 2012 koncept monopostu
Formuly Ford s výkonom 205 koní, ktorý
zajazdil na legendárnom Nürburgringu čas
lepší než niektoré superšportové autá - 7
minút a 22 sekúnd. Auto bolo navyše schválené pre cestnú premávku a malo aj evidenčné čísla. Svoje ostré uplatnenie však litrový
trojvalec nájde v rely.

Fiesta R2 bude prvým vozidlom s 1,0-litrovým motorom, ktoré schválila Medzinárodná
automobilová federácia (FIA) podľa nových
predpisov, ktoré umožňujú vozidlám s 1,0litrovým preplňovaným motorom súťažiť v
kategórii R2. Model Fiesta R2 vyvinula spoločnosť M-Sport v spolupráci s automobilkou
Ford. Prináša výrazne prepracovanú pretekovú prevodovku, brzdy a zavesenie kolies. Bol
vytvorený s cieľom poskytnúť mladým pretekárom ideálnu platformu na odštartovanie rely
kariéry na svetovej scéne.
„Spojenie tohto pozoruhodného 1,0-litrového motora a dynamiky podvozku bude Fieste
R2 aj naďalej poskytovať víťazný náskok
v kategórii FIA R2,“ uviedol Gerard Quinn, šéf
pretekovej divízie Ford Performance v Európe. Prvá generácia modelu Fiesta R2 bola
uvedená na trh v roku 2010 ešte s atmosférickým motorom 1.6 Ti-VCT. Na svete momentálne jazdí asi 250 kusov, ktoré pomáhajú rozvoju mladých talentov a umožňujú im urobiť
si meno víťazstvami vo svojej kategórii aj na
svetových šampionátoch. Súčasťou prirodzeného vývoja víťaza v kategórii R2 je prejsť na
mimoriadne úspešnú Fiestu R5 a nakoniec
pretekať s Fiestou RS WRC. Pretekári si sadnú za volant úplne novej Fiesty R2 v rámci
seriálu Drive DMACK Fiesta Trophy v máji na
Rally de Portugal a potom aj vo Fínsku, Nemecku, Poľsku a Španielsku. Celkový víťaz si
zaistí možnosť súťažiť v nasledujúcej sezóne
v siedmich kolách WRC2 na Forde Fiesta R5.

Novú kapitolu pre spoločnosť Ford v pretekoch juniorských monopostov predstavuje
MSA Formula, ktorá nadväzuje na dlhoročnú
tradíciu Formuly Ford. MSA Formula preberá
štafetu, ktorá odštartovala na okruhu Brands
Hatch v júni 1967. V nasledujúcich rokoch
získali v tomto seriáli svoje prvé skúsenosti
legendy ako Ayrton Senna, Johnny Herbert,
Nigel Mansell, Michael Schumacher, James
Hunt, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter,
Damon Hill, Mika Häkkinen a Jenson Button.
Britský národný šampionát MSA Formula
– Certiﬁed by FIA, Powered by Ford EcoBoost technicky zodpovedá kategórii Formula
4 podľa štandardov FIA a využíva najmodernejšiu technológiu uhlíkových vlákien. Monopost od ﬁrmy Mygale poháňa 1,6-litrový motor EcoBoost od spoločnosti Ford s výkonom
160 k (stanovené maximum podľa FIA pre
F4), vyladila ho špecializovaná spoločnosť
Sodemo a je technicky zhodný s motorom
v sériovej Fieste ST. Šasi svojimi bezpečnostnými štandardmi zodpovedá vyššej kategórii
F3 s deformačnými zónami vpredu aj vzadu,
ochranným oblúkom a spevnenými bočnými
panelmi proti prieniku predmetov. Vozidlá
MSA Formula budú pretekať na pneumatikách Hankook pre F3. Seriál sa bude jazdiť
v rámci sprievodného programu populárneho
a prestížneho BTCC s priamym televíznym
pokrytím. Víťaz získa monopost F3, ﬁnančnú
odmenu vo výške 40 000 € a tiež body pre
superlicenciu FIA.
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Zoznam autorizovaných
predajcov a opravcov FORD

Drží ako kliešť
Pod kapotou má rovnaký motor,
stále nemá samosvor a opäť je
oranžový. Nejakým zázrakom sa
však konštruktérom podarilo vyladiť
podvozok tak, že z toho, ako to sedí
v zákrutách, vás sekne v krku.

VZBUDZUJE REŠPEKT
Vďaka tým žiarivým lakom, do ktorých určite
primiešavajú zvýrazňovacie ﬁxky, vyzerá Focus ST úžasne. Navyše to auto vyzerá dynamicky, aj keď stojí. Aj laik vie, že toto nebude
asi len nejaký obyčajný Focus. Doslova vás
láka za volant a svojím pútavým dizajnom
akoby sľuboval niečo, čo ste ešte nezažili.

Z INEJ DIMENZIE
Aj vo vnútri je cítiť, že sedíte v športovej verzii ST. Nechýbajú charakteristické tri budíky
na vrchu palubnej dosky (teplota oleja, tlak
turba a tlak oleja) ani športové sedačky Recaro, ktoré vás pevne zovrú, čím zabezpečia
potrebnú oporu v zákrutách. Že je to naozaj
užitočné, sa veľmi rýchlo presvedčíte. Spočiatku som jazdil svižne, no v zákrutách som
mal také to decentné tempo, kedy sa prakticky ešte nič nedeje. Užíval som si skôr skvelý
záťah a pekný zvuk dvojlitrového štvorvalca,
ktorý vďaka dopingu v podobe turbodúchadla
produkuje 184 kW (250 k). Po čase som si

však povedal, že som „v práci“ a bolo by dobré zistiť, čo toto auto naozaj dokáže. Napriek
tomu, že kolega na sedadle spolujazdca už
chytal po jazde serpentínami mierne zelenkavý odtieň, pritvrdil som tempo. Musel som
predsa zistiť, či to ETS funguje. Áno, presne
tak! Ďalšia nič nehovoriaca trojpísmenková
skratka, ktorú opäť nikto nebude poznať. Čo
to teda je? Neviem presne, ale nejaký chlapík z Fordu nám tvrdil, že vymysleli niečo,
čo výrazne potláča nedotáčavosť a pomáha
vodičovi lepšie prechádzať zákruty. Vraj to
má niečo spoločné s brzdami. No a čuduj
sa svete, funguje to! A to priam excelentne.
Tempo som zvyšoval postupne a zistil som
dve veci. Za prvé, že podvozok Focusu ST
je fakt perfektný a za druhé, že tak odhadom 14,2 % zmesi pneumatík Michelin Pilot
Sport 3 asi tvorí lepidlo. Bol som prekvapený,
aké preťaženie to auto zvláda. Neostávalo
mi nič iné, iba pridať a do zákrut sa vrhať
rýchlosťou, ktorú môj spolujazdec už zrejme
vyhodnotil ako samovražednú. A vtedy sa
to stalo. Už keď to vyzerá, že sa neodvratne
blíži koniec a auto zrejme oplieskate o tú
kamennú stenu, ktorá lemuje cestu, zasiahne
vyššia moc – elektronika. Spomínaný systém
ETS pribrzdí vnútorné zadné koleso a pomôže auto natočiť do zákruty. Zabráni tak nedotáčavému šmyku, no zároveň to urobí tak
pedantne, že nestratíte rýchlosť. Podobne
totiž funguje aj ESC, ale to rieši až vzniknutý
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šmyk a to pribrzdenie nie je práve najcitlivejšie. Pri zásahu ETS vás nič neruší, žiadne
panické hryzenie do brzdových kotúčov sa
nekoná. Geniálna vecička.

CHUTÍ MU AJ NAFTA
Novinkou je možnosť objednať si Focus ST
aj s naftovým motorom. Alternatívou k motoru 2.0 EcoBoost s výkonom 184 kW (250
k) je dvojlitrový turbodiesel vyladený na 136
kW (185 k). Aj naftový Focus ST je ST so
všetkým, čo k tomu patrí (podvozok, dizajn,
atď.), no rozhodne vám nedokáže poskytnúť
toľko zábavy ako benzín. Na druhej strane,
so svojimi 185-koňmi to ani omylom nie je
pomalé auto a navyše vás príjemne prekvapí
pri každom tankovaní.
Ondrej Rabatin,
šéfredaktor časopisu AUTOGRÁTIS
(Celý článok nájdete v jeho aprílovom vydaní)
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Predajca

Adresa

Mesto

Telefón

Web

E-mail

Auto J+J

Priemyselná 9

Trnava

033/55 32 615

www.autojj.sk

autojj@tt.psg.sk

Auto Koiš

Trenčianska cesta 62

Bánovce n/Bebravou

038/76 03 504

www.autokois.com

ford@autokois.com

Auto Koiš

Bánovská cesta 1032

Trenčín – Trenč. Turná

032/64 02 600

www.autokois.com

ford@autokois.com

Autonova

Priem. areál Východ 3406

Poprad

052/45 13 130

www.autonova.sk

ford@autonova.sk

Autopolis

Panónska cesta 32

Bratislava

02/49 300 222

www.autopolis.sk

ford@autopolis.sk

Built

Petrovanská 44

Prešov

051/75 67 333

www.built.sk

built@built.sk

CarComplex

Hrnčiarska 21

Humenné

057/77 20 731

complex.ford.sk

fordcomplex@stonline.sk

Euromotor

Čerešňová 8A

Banská Bystrica

048/47 27 777

www.euromotor.sk

ford@euromotor.sk

INTRO.CO

Kopčianská 35

Holíč

034/37 00 016

www.introco.sk

introco@introco.sk

J.M.Martin

Kollárova 85B

Martin

043/32 40 810

www.jmmartin.sk

info@jmmartin.sk

N-Motor

Drážovská 5

Nitra

037/74 17 363

www.n-motor.sk

ford@n-motor.sk

Summit Motors Bratislava

Tuhovská 9

Bratislava

02/33 526 200

www.fordcentrum.sk

ford.ba@summit.sk

Szilcar

Alejová 2

Košice

055/64 42 052

www.fordszilcar.sk

ford@fordszilcar.sk

Trans-Tech

Komárňanská cesta 9A

Nové Zámky

035/64 20 425

www.transtech.sk

transtech@transtech.sk

UNICAR

1. mája 68/1848

Liptovský Mikuláš

044/32 40 925

www.unicar.sk

fordpredaj@unicar.sk

Originálna továrenská
záruka 5 rokov

NOVÝ FORD FOCUS
s aktívnym parkovacím asistentom
Pomôže vám zaparkovať na miestach, ktoré nevidíte. Nájde miesto,
kde zaparkuje kolmo alebo pozdĺžne aj bez vašej pomoci. Jeden z mnohých
dôvodov, prečo si vybrať Ford. Teraz s novým Fordom Focus prichádza
aj 5-ročná záruka na všetky osobné vozidlá značky Ford.
Viac informácií na ford.sk

Originálna továrenská
záruka 5 rokov
alebo 120 000 km

U každého predajcu Ford.

