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AWD NOVÝ FORD S-MAX:

REVOLÚCIA ZVNÚTRA

Časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky Ford
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Všetci na palubu!

NOVÝ FORD GRAND C-MAX
 s dvojitými posuvnými dverami

Vďaka pohodlnému nastupovaniu bude každé nasadanie 
do auta veľkolepé. Dostali ste už povolenie vstúpiť na palubu?
ford.sk  
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Milí čitatelia,
s nástupom chladnejších dní si čoraz viac užívame komfort 

vozidla, než prechádzku. Je to prirodzené. Mnohí z nás sa tešia 

z vyhrievaných sedadiel, niektorí už aj z volantov (my ženy o čosi 

viac) a možno už začíname vnímať aj spokojnosť s vyhrievaným 

čelným sklom, ktoré v aute máme. Viem, ešte nemrzne. Ale 

bude. A už teraz nás môže hriať vedomie, že ľad z čelného skla 

roztopíme ako čarovným prútikom. Vlastne, jedným tlačidlom. 

Technológie nám uľahčujú a spríjemňujú život, podobne je tomu aj 

v autách. To, čo bolo včera exkluzívne, dnes je dostupné a zajtra 

bude štandardom... 

Jeseň je prípravou na zimu. Aj pre vodiča. Začína vnímať diskusie 

na tému zimného obutia, sleduje predpovede počasia. Snaží 

sa výmenu pneumatík načasovať tak, aby nebolo príliš skoro 

a zároveň, aby sa nerozhodol neskoro, kedy už môžu byť termíny 

v servise nadlho dopredu obsadené. Zima je tiež obdobím, kedy 

viac rezonuje pojem 4x4. Koľko percent vodičov reálne využíva 

pohon všetkých kolies a koľko sa len vezie na vlne trendu, 

nemusíme vyratúvať. Podstatné je, že ponuka vozidiel s touto 

technológiou sa rozrastá.  Ak vás môže zbaviť stresu a dodať pocit 

bezpečia počas týždennej lyžovačky, víkendu v zablatenom kempe 

alebo v meste v snehovej kalamite, stojí za to.  

Téme 4x4 sa venujeme vo viacerých materiáloch tohto čísla, Ford 

totiž vníma dopyt Európanov po tomto segmente a patrične naň 

reaguje. Dôkazom sú modely Mondeo, S-MAX a Galaxy, v ktorých 

je pohon 4x4 dostupný po prvý raz. Na autosalóne vo Frankfurte 

značka ukázala produkčnú verziu veľkého luxusného SUV Edge, 

ktoré bude mať pohon 4x4 štandardne.

Ako zvyčajne, časopis sa pre vás snažíme robiť pestro. Popri 

technológiách sme nezabudli na predstavenie ikony menom 

Mustang, venujeme sa téme bezpečnosti a prinášame vám aj 

rozhovor s úspešným hudobníkom a aktuálnym víťazom súťaže 

OTO v kategórii Spevák roka Adamom Ďuricom.

Príjemné čítanie vám želá

Soňa Lovíšková
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Ford Slovensko je aj na Facebooku. Sledujte aktuálne 
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Zľava: Felix Kuhnert (PwC 
Automotive Leader Europe), 

Prof.Dr. Stefan Bratzel (Center 
of Automotive Management), 

Bernhard Mattes (Ford Nemecko), 
Barbara Hahlweg (moderátorka).
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1.  ÚSPEŠNÉ TECHNOLÓGIE 
Spoločnosť Ford Motor Company získala 
na desiatom odovzdávaní cien Automotive-
INNOVATIONS ocenenie „Most Innovative 
Volume Brand 2015“ (Najinovatívnejšia veľko-
objemová automobilová značka 2015) za bez-
pečnostné a poloautonómne asistenčné 
systémy pre vodiča. Ocenenia udeľuje Cen-
trum automobilového manažmentu so sídlom 
v Nemecku, tento nezávislý inštitút je zame-
raný na výskum v oblasti automobilov a mo-
bility a strategické poradenstvo na Univerzite 
aplikovaných vied v nemeckom Bergisch 
Gladbachu. Porota na čele s riaditeľom centra 
Prof. Dr. Stefanom Bratzelom a v spolupráci 
so spoločnosťou Pricewaterhouse-
Coopers AG oznámila, že asistenčné systémy 
pre vodiča predstavovali takmer 300 predlo-
žených inovácií. Medzi ocenenými inováciami 
Fordu boli napríklad aktívny parkovací asis-
tent či automatické núdzové brzdenie Active 
City Stop, porotcovia ďalej vyjadrili uznanie 
za 1,0-litrový motor EcoBoost či technológiu 
elektronického stabilizačného systému. „Ino-
vácia bola vždy hnacou silou spoločnosti Ford 
a teraz, keď automobilový priemysel vstupuje 
do obdobia rýchleho technologického pokro-
ku, je to ešte dôležitejšie,“ povedal Joe Bakaj, 
viceprezident pre vývoj produktov v spoloč-
nosti Ford of Europe. „Technológie, ktoré 
v súčasnosti predstavujeme, sú bezpečnejšie 
a efektívnejšie.“ Bakaj vo svojom prejave vo 
Frankfurte načrtol plán spoločnosti s názvom 
Ford Smart Mobility, ktorého cieľom je ochrá-
niť slobodu pohybu a zmeniť spôsob, akým sa 
tento čoraz preplnenejší a urbanizovaný svet 
pohybuje.  Ďalšiu cenu si odniesol vo svojej 
kategórii nový Ford Focus a Ford Mondeo sa 
vo svojej kategórii umiestnil v prvej trojke.

2.  MUSTANG JE HIT
Podľa globálnych údajov agentúry IHS Auto-
motive o registrácii vozidiel za prvý polrok je 
Mustang s počtom 76 124 registrácií najpre-
dávanejším športovým automobilom v roku 
2015. V Európe sa už predalo vyše 8 000 
Mustangov, najobľúbenejšou voľbou je kupé 
s motorom V8 a s automatickou prevodovkou 
vo farbe Race Red alebo Magnetic Grey. 
Kupé (fastback) si objednali tri štvrtiny (72 %) 
zákazníkov, dve tretiny (64%) zákazníkov 
si zvolili 5,0-litrový motor. Od roku 2015 sa 
Mustang ofi ciálne predáva po celom svete 
vo vyše 100 krajinách a prvýkrát bude bež-
ne dostupný aj vo verzii s pravostranným 

riadením. „Zákazníci v Európe a v krajinách 
s ľavostrannou premávkou po celom svete 
čakali na ofi ciálne spustenie predaja mo-
delu Mustang vyše pol storočia, takže sa 
nemôžme čudovať, že v týchto regiónoch je 
po modeli Mustang taký obrovský dopyt,“ 
povedal Stephen Odell, výkonný viceprezi-
dent Fordu pre globálny marketing, predaj 
a služby. Začiatok výroby s pravostranným 
riadením otvorí Mustangu ďalších viac ako 25 
nových trhov vrátane Veľkej Británie, Austrálie 
či Nového Zélandu. Tieto trhy si už objednali 
spolu približne 5 000 Mustangov, ktoré dosta-
nú počas jesene 2015.

3.  KOĽKO VYDRŽIA?
Inžinieri z belgického testovacieho centra 
Fordu v Lommeli vyvinuli nové procedúry, 
ktoré overia odolnosť interiérov Fordu voči 
rodinným živlom. Materiály v kabíne testujú 
na odolnosť pri styku s odlakovačom nechtov, 
krémom na ruky či lakom na vlasy s obsahom 
korozívnych chemikálií. V ďalšom teste sa 
zas používa horúca žehlička na vlasy, okrem 
toho je na programe tiež okopávanie výplne 
dverí, ošuchovanie sedadiel plným školským 
batohom či hádzanie zablatených tenisiek 
na koberčeky. „Našou úlohou je zopakovať 
všetko, čo deti robia v kabíne Fordu, aby 
sme zvýšili jej odolnosť,“ vysvetľuje Mark 
Montgomery, inžinier zodpovedný za materiá-
ly vo Forde. Výsledkom takéhoto drastického 
zaobchádzania by mali byť materiály, ktoré 
lepšie odolajú každodennému prevozu detí 
či zvierat.

4.  PRE BUDÚCNOSŤ
Najnovšia Správa o trvalej udržateľnosti spo-
ločnosti Ford ukázala, ako sa automobilke 
darí napĺňať jej ekologické ciele. Továreň 
Hermosillo v Mexiku sa stala výrobným zá-
vodom, ktorému sa podarilo dosiahnuť úplnú 
recykláciu odpadu zo svojej prevádzky. Zara-
dila sa tak k ďalším 27 továrňam Fordu. Plán 
redukcie emisií CO2 každého vyrobeného 
auta o 30 percent do roku 2025 sa úspešne 
napĺňa, medziročné zlepšenie v roku 2014 
bolo 2,4 percenta. Fordu sa tiež výrazne 
podarilo znížiť spotrebu vody pri výrobe (o 30 
percent oproti roku 2009) a úspešná bude aj 
snaha znížiť spotrebu elektrickej energie o 25 
percent do roku 2016 (v porovnaní s rokom 
2011). Globálne investície Fordu do efek-
tívnejšej a ekologickejšej výroby sa od roku 
2000 vyšplhali už na 300 miliónov dolárov.

5.  UNIKÁTNY OCHRANCA
Šiesta generácia Fordu Mustang prináša 
jedinečné riešenie kolenného airbagu pre 
spolujazdca. Ten je po prvý raz uložený vo 
veku schránky. Navyše nejde o klasický tex-
tilný vankúš, ale o špeciálne tvarovaný plast 
zakomponovaný medzi vonkajšiu a vnútornú 
stenu veka s rozmermi 46 × 28 centimetrov. 
Pri náraze ho malá rozbuška nafúkne za 20 
milisekúnd. Systém je o 65 percent ľahší 
ako bežný kolenný airbag, pritom ponúka 
porovnateľnú ochranu. Ford si pri jeho vývoji 
zaregistroval 23 patentov.

6.  VO VIRTUÁLNOM RINGU
Ford sa spojil s tvorcami a hráčmi pretekár-
skej hry Forza Motorsport pre konzolu Xbox 
a vytvoril unikátny Focus RS. Jeho vizuálnu 
stránku majú na svedomí práve hráči, teda 
konkrétne víťaz súťaže určenej pre hráčov 
Forza Horizon 2 a zorganizovanej globál-
nou hernou webstránkou IGN. Ten aj ďalší 
hráči si ho v najnovšom vydaní hry Forza 
Motorsport 6 môžu vyskúšať spolu s novým 
superautom Ford GT. Predstavenie všetkých 
noviniek sa uskutočnilo na medzinárodnom 
veľtrhu videohier Gamescom v nemeckom 
Kolíne nad Rýnom, kam vozidlo priviezol 
Stig, postava z relácie Top Gear televíznej 
stanice BBC. Ford na veľtrhu zároveň 
odštartoval projekt, v ktorom majú hráči svo-
jimi nápadmi a skúsenosťami z virtuálneho 
sveta pomôcť zlepšiť dopravnú situáciu.

7.  4 ROKY NA TRÓNE
Preplňovaný trojvalec s objemom 1,0 lit-
ra z radu Ford EcoBoost sa už štvrtý rok 
po sebe stal držiteľom titulu Engine of the 
Year pre najlepší motor roka 2015. V cel-
kovom hodnotení síce musel uvoľniť prvé 
miesto konkurencii, vo svojej objemovej 
kategórii do 1,0 litra je však stále jednotkou. 
Porotu tvorí 87 motoristických novinárov z 35 
krajín sveta. „Litrový EcoBoost od Fordu je 
jedným z najlepších príkladov downsizin-
gu,“ povedal Dean Slavnich, spoluprezident 
ankety a editor magazínu Engine Techno-
logy International. „Tento famózny trojvalec 
ukazuje, že spaľovacie motory majú ešte 
priestor na zlepšenie.“ Ford 1,0 Ecoboost 
získal v poradí už ôsme ocenenie Medziná-
rodný motor roka v priebehu štyroch rokov 
a je jediným motorom v dejinách, ktorý bol 
vyhlásený za celkového víťaza tri razy za 
sebou.

Prehľad noviniek spoločnosti Ford
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Maximálny priestor
v športovom šate
FordInside | Predstavenie: Ford S-MAX
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Už je to viac ako osem rokov kedy 
Ford uviedol na európske trhy dva 
sesterské veľkopriestorové modely 
S-MAX a Galaxy. Zaiste tým 
konkurencii spôsobil pár vrások na 
čele, no predovšetkým priniesol do 
segmentu nový pohľad na otázku, 
ako môže takéto veľké vozidlo 
vyzerať, dobre jazdiť a zároveň 
byť prvotriedne fl exibilné. Od 
roku 2006 až do dneška sa na 
európskom kontinente predalo 
viac ako pol milióna vozidle 
S-MAX a Galaxy, čo iba dokresľuje 
komerčný úspech tohto projektu.

Príbeh S-MAXu
Keď dostal dizajnérsky tím Fordu pod ve-
dením Martina Smitha za úlohu vytvoriť 

veľkopriestorové MPV pre 21. storočie, už 
na začiatku bolo jasné, že sa vydá dvoma 
cestami. Prvou cestou bol pomerne konzer-
vatívny prístup vytvorenia vozidla s maxi-
málnym  priestorom skombinovaným s do-
bovou technikou Fordu, z čoho vzniklo prvé 
Galaxy vyvinuté výlučne z vývoja Fordu. 
Druhá cesta bola značne odvážnejšia. Di-
zajnéri si dali za cieľ nakresliť veľkopriesto-
rové auto, ktoré bude svojím dizajnom 
vyčnievať z radu. Ford sa rozhodol skon-
štruovať veľké rodinné MPV s maximálne 
dynamickou športovou siluetou karosérie 
v mnohom pripomínajúcou športové vozidlá 
coupé. Ak k tomu prirátame prvotriedne 
jazdné vlastnosti osobných modelov Ford 
je jasné, že na konci tejto cesty stál S-MAX 
prvej generácie. 

Dizajnová výnimočnosť
Charakteristickými prvkami, ktoré S-MAX 
preberá od svojich súrodencov sú predo-
všetkým lichobežníková predná maska 
s horizontálnym lemovaním, ostro tvarova-
né predné svetlomety, výrazne lemovaná 

kapota zľahka pripomínajúca lemy kapoty 
legendárneho Mustangu, šikmý aerodina-
mický sklon čelného skla, či výrazné lemo-
vanie bočnej línie vozidla prechádzajúce od 
zadných koncových svetlometov až k pred-
nej maske. Všetky tieto elementy sú veľmi 
citlivo integrované do dnes už dobre zná-
mej športovej siluety S-MAXu s výrazným 
sklonom strechy, ktorá spolu s dynamicky 
pôsobiacou zadnou časťou vytvára veľmi 
čistý a elegantný, no predovšetkým športo-
vo ladený dizajn.

Čo je nové pod kapotou?
S-MAX prináša širokú paletu zážihových aj 
vznetových motorizácií naladených výlučne 
v emisnej norme EURO 6. Zážihovú ponuku 
reprezentuje motorový rad Ford EcoBoost, 
na ktorého vrchole stojí motor 2.0 EcoBoost 
s výkonom 240 k, vznetovú rad Duratorq, 
ktorého najsilnejšou verziou je 2.0 TDCi 
210 k s krútiacim momentom až 450 Nm. 
Predovšetkým dieselové varianty sa doč-
kali pri prechode na emisnú normu EURO 
6 mnohých zmien. Ford v spolupráci so 
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spoločnosťou Castrol pre 2.0 TDCi vyvinul 
špeciálny olej SAE 0W-30, ktorého použitie 
umožnilo predĺžiť pravidelný servisný inter-
val na 30 000 km alebo 1 rok. Takisto došlo 
k úprave spaľovacieho priestoru zvýšením 
kompresného pomeru na 16,7:1. Pre motor 
boli vyvinuté nové piestne krúžky a nová 
povrchová úprava piestov za účelom zníže-
nia trecích strát. Palivový systém je vyba-
vený novými vstrekovačmi, ktorých typ sa 
mení od výkonovej verzie motora TDCi. 
Najvýkonnejší motor Duratorq TDCi do-
sahujúci výkon 210 k používa technológiu 
dvojitého prepĺňania bi-turbodúchadlom, 
ktorá je po prvý krát použitá pre S-MAX. 
V súvislosti s touto úpravou a dosiahnu-
tým vysokým výkonom, výrobca upravil aj 
rôzne komponenty motora ako napríklad 
hlavu valcov, kľukový hriadeľ či vstrekovací 
systém paliva. Z užívateľského hľadiska je 
dôležité, že žiadna z dieselových motorizá-
cií (na rozdiel od konkurenčných modelov) 
nedisponuje technológiou vstrekovania 
AdBlue (močoviny) za účelom splnenia 
nových emisných limitov. Pre vodiča to 
znamená, že nebude musieť kontrolovať 
hladinu tejto náplne, aby udržal svoje vo-
zidlo v prevádzkovom stave, poprípade 
hľadať čerpaciu stanicu, ktorá bude schop-
ná AdBlue doplniť, čo môže v konečnom 
dôsledku ušetriť čas i peniaze. 

Na základe porovnania zhodnosti rázvo-
ru S-MAX prvej a druhej generácie by sa 
na prvý pohľad zdalo, že vozidlá stoja na 
rovnakej podvozkovej platforme. No zdanie 
klame. Nový S-MAX je podobne ako nové 
Mondeo, postavené na novej platforme CD, 
ktorá je schopná oproti starším vozidlám 
Ford oveľa lepšie tlmiť hluk a vibrácie od 
podvozka. Základom tejto platformy je pred-
ná náprava typu MacPherson s hliníkovými 
priečnymi ramenami a úplne nová viacprv-
ková zadná náprava Integral-link. Podobne 
ako vpredu aj na zadnej náprave sú použité 
hliníkové komponenty. Toto riešenie okrem 
redukcie hmotnosti prináša aj schopnosť 
absorbovať vyššie užitočné zaťaženie 
a hlavne už od základu je pripravené na 
inštaláciu pohonu AWD.

Ako je vidno, vo Forde do konštrukcie 
motorov a podvozka zainvestovali mnoho 
času a energie a na výsledku je to jed-
noznačne cítiť. S-MAX možno z hľadiska 
akustického komfortu považovať za etalón 
triedy, na druhej strane si vozidlo zachovalo 
svoju energickosť a dravosť pri prejazdoch 
kľukatými zákrutami. Najsilnejšou stránkou 
tohto modelu z hľadiska jazdných výkonov 
však zostáva suverenita, pohodlie a pocit 
bezpečnosti aj na diaľniciach pri vysokých 
rýchlostiach. 

Konečne aj AWD
I keď je pohon všetkých kolies novinkou 
pre S-MAX, pre Ford sa jedná o overený 
systém dnes používaný vo viacerých mo-
deloch. Inteligentný pohon všetkých kolies, 
ako pohon pre S-MAX vo Forde nazývame, 
je systém, ktorý primárne poháňa kolesá 

prednej nápravy. Ak však rozpozná riziko 
zníženej adhézie kolies, automaticky bez 
akéhokoľvek zásahu vodiča pripája pohon 
zadnej nápravy ešte skôr ako šmyk alebo 
akákoľvek nestabilita nastane. V prípade 
potreby je schopný rozdeľovať krútiaci 
moment nielen medzi prednou a zadnou 
nápravou ale aj medzi pravým a ľavým 
kolesom na jednotlivých nápravách. Dôle-
žitým užívateľským aspektom je, že systém 
iAWD je v neustálej permanencii a nie je ho 
nikdy potrebné zapínať ani vypínať. Jeho 
vplyv na spotrebu paliva neprevyšuje 7% 
v porovnaní s verziami, ktoré poháňajú iba 
predné kolesá.

Flexibilita a komfort 
až na prvom mieste
Medzigeneračne sa S-MAX z hľadiska 
rozmerov veľmi nezmenil, výrobca však 
zapracoval na prevedení a kvalite interiéru. 
Materiály v interiéri S-MAXu sú inšpirované 
spracovaním limuzíny Ford Mondeo. Po fa-
rebnej stránke je všetko ladené do tmavých 
odtieňov a materiálov s príjemným matným 
povrchom. Pre náročnejších sú k dispozícii 
výrazne tvarované sedadlá s koženým čalú-
nením v čiernom alebo béžovom odtieni vy-
bavené aj systémom ventilácie, elektrického 
nastavenia s pamäťou sedadla a volantu. 
Úplnou novinkou sú predné sedadlá s ma-
sážnou funkciou v oblasti stehien a chrbta. 
Samozrejmosťou pre S-MAX je prvotriedna 
variabilita interiéru. Výrobca ponúka ako 
štandard tri samostatné sedadlá pre druhý 
rad, ktoré sú vybavené elektromechanickým 
systémom sklápania s ovládaním v bato-
žinovom priestore (podobne ako sedadlá 
v príplatkovom treťom rade). Novinkou je 
tiež systém vysunutia krajných sedadiel 
k stropu pre jednoduché nastupovanie do 
tretieho radu. V 5-miestnom usporiadaní 
disponuje nový S-MAX veľkorysým batoži-
novým priestorom s objemom až 700 litrov 
(po kryt batožinového priestoru), pričom 
rovnú nakladaciu hranu neobmedzujú ani 
voliteľné sedadlá pre tretí rad. Štandardom 
pre slovenský trh bude minirezerva pre 
núdzový dojazd umiestnená pod zadným 
nárazníkom. Ku komfortu cestujúcich v dru-
hom a treťom rade sedadiel zaiste prispeje 
aj nový systém troj-zónovej klimatizácie 
s výduchmi v strope a bočnom čalúnení. 
Celý systém je takisto vybavený karbóno-
vým fi ltrom a snímačom kvality nasávaného 
vzduchu.

O tom, že je nový S-MAX kľúčový model 
pre európsku divíziu Fordu svedčí aj fakt, 
že sa vyrába v najmodernejšej európskej 
fabrike Fordu v španielskej Valencii. Predo-
šlá generácie Fordu S-MAX bola úspešná 
v rámci celej Európy, ba čo viac, na Sloven-
sku v celom roku predaja 2014 sa S-MAX 
stal najpredávanejším veľkopriestorovým 
MPV. Keďže nová generácia si osvojila 
všetky silné stránky svojho predchodcu 
a v mnohom ich posunula ešte o krok ďalej, 
nie je dôvod pochybovať, že S-MAX bude 
mimoriadne úspešný aj naďalej.

Nové technológie
Štandardom pre slovenský trh je tempomat s 
inteligentným asistentom rýchlostných limi-
tov. Ten neustále monitoruje dopravné značky 
obmedzujúce rýchlosť a v prípade, že si vodič 
takúto možnosť zvolí, systém automaticky 
znižuje rýchlosť vozidla tak, aby sa pohybovalo 
v rámci dovolených rýchlostných limitov. 

Novinkou pre S-MAX sú aj adaptívne svetlo-
mety so systémom Ford Dynamic LED, ktoré 
na základe rýchlosti vozidla a klimatických 
podmienok upravujú svetelný lúč v záujme 
dokonalého osvetlenia vozovky. Adaptívne 
svetlomety v S-MAXe sú schopné prispôsobo-
vať svetelný lúč diaľkových svetlometov tak, 
aby neosvetľovali proti idúce vozidlá. Fungujú 
celkovo v deviatich režimoch.

Progresívnym príspevkom k ovládateľnosti 
vozidla je systém adaptívneho riadenia. Ten 
v závislosti na rýchlosti vozidla optimalizuje 
prevod riadenia, čím umožňuje dosiahnuť vo-
dičovi manévrovaním pri nízkych rýchlostiach 
a parkovaní výrazne strmšie natočenie kolies 
aj pri nepatrnom zatočení volantu. Na druhej 
strane pri vyšších rýchlostiach predovšetkým 
na diaľniciach, kedy je prvoradá citlivosť 
riadenia na zmenu smeru, aj väčšie natočenie 
volantu znamená iba nepatrnú zmenu uhla 
natočenia kolies.

Zaujímavosťou je aj nová kamera umiestnená 
v prednej časti vozidla, ktorá zobrazuje priestor 
pred vozidlom v uhle 180˚ na 8“ informačnom 
paneli. Technológia je užitočná hlavne v 
mestskej premávke, keď vodič nemá dobrý 
prehľad o situácii pred vozidlom pri vychádzaní 
spoza rôznych budov alebo vozidiel.

FordInside | Predstavenie: Ford S-MAX
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S-MAX udrel na strunu 
zákazníkom po celej 
Európe – ľuďom, ktorí 
potrebujú priestor 
a praktickosť, no nikdy si 
nevedeli predstaviť, že by 
jazdili v klasickej rodinnej 
dodávke.

Základom platformy 
nového S-MAXu je predná 
náprava typu MacPherson 
s hliníkovými priečnymi 
ramenami a úplne nová 
viacprvková zadná 
náprava Integral-link

Systém sklápacích sedadiel Easy-Fold 
umožňuje sklopiť každé zadné sedadlo 
do roviny pomocou ovládacieho 
panela s tlačidlom. Druhý rad sedadiel 
so systémom Easy-Entry umožňuje 
prístup k tretiemu radu sedadiel 
jediným dotykom.

Typ motora 1,5 EcoBoost 2,0 EcoBoost 2,0 TDCi
Zdvihový objem (cm3) 1948 1999 1997
Prevodovka M6 A6 M6 M6 M6 AWD P6 M6 P6 P6 AWD P6
Maximálny výkon (kW/k) 118/160 177/240 88/120 110/150 132/180 154/210
Max. krútiaci moment (Nm) 240 345 310 350 400 450

Viac technických informácií nájdete na www.ford.sk

* šírka so zrkadlami 2137
** so sklopenými zrkadlami 1953

rázvor 2850 

dĺžka vozidla 4796

výška 
vozidla 
1658

Rozmery 
vozidla 
v mm
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Sedem miest
v prvej triede
V turbulentných pokrízových 
časoch nie je v európskom 
automobilovom priemysle zvykom, 
aby výrobcovia investovali do 
vývoja približne rovnako veľkých 
vozidiel “rovnakej” kategórie 
nemalé fi nančné prostriedky. 
Európska divízia Fordu ide 
ako už mnoho krát proti prúdu 
a popri dynamicky ladenom 
S-MAXe prináša priestorovo 
nekompromisné Galaxy.

Model Galaxy stojí po technickej stránke 
na rovnakej platforme so svojím bratom 
S-MAXom. Oba modely taktiež zdieľajú iden-
tické moderné technológie, napriek tomu sa 
Galaxy zameriava na diametrálne odlišný typ 
zákazníkov s často odlišnými potrebami.

Evolučný dizajn
Po dizajnovej stránke Galaxy nadväzuje na 
ladné krivky svojho predchodcu, ktoré sú 
dokreslené najmodernejšími prvkami kine-
tického dizajnu Ford. Nejedná sa o žiadny 
dizajnérsky experiment, skôr sa konštruktéri 
vydali cestou rozumných evolučných riešení 
s cieľom prispôsobiť vozidlo dnešnej tvári 
osobných modelov Ford, pri zachovaní 
priestorovo luxusných rozmerov modelu 
Galaxy. Z hľadiska čísel prerástol model Ga-
laxy svoje alter ego S-MAX o 5 cm na dĺžku 
a o 9 cm na výšku. V batožinovom priestore 
za druhým radom sedadiel nájdete takisto 
o 336 l viac. 

Nekompromisne 
priestranný interiér
Model Galaxy je štandardne 7-miestne vo-
zidlo. Pre cestujúcich v treťom rade výrobca 
pripravil skutočne veľkorysé priestorové 
riešenie, s ktorým budú spokojní aj posta-
vou väčší pasažieri. Sedadlá pre tretí rad 
môžu byť vybavené aj elektromechanickým 
sklápaním a prinavrátením do pôvodnej 
polohy – Easy Fold. Polohovanie operadiel 
a pozdĺžny posuv druhého a tretieho radu 
pre maximálny komfort je pre Galaxy už 
samozrejmosťou. 

Po sklopení všetkých sedadiel prostred-
níctvom ovládača v batožinovom priestore 
sa pred vami v priebehu pár sekúnd zjaví 

priestor presahujúci 2,3 m3 s dĺžkou cez 
206 cm. Napriek tomu, že sa jedná o veľké 
rodinné MPV, tieto parametre môžu kon-
kurovať aj mnohým úžitkovým dodávkam. 
Využiteľnosť je samozrejme už iba na vašej 
fantázii.

Dôležité čísla 
pre aktívny život
Ford Galaxy predchádzajúcej generácie 
bol mnohými zákazníkmi využívaný ako 
spoločník na aktívne trávenie voľného času, 
ktorý potiahol karavan, čln, koňa alebo prí-
ves s motorkami. Nový model je suverénne 
nadimenzovaný aj v tejto oblasti. Galaxy je 
schopné potiahnuť brzdený príves vážiaci 
rovné 2 t, súčasne môžete využiť samotné 
užitočné zaťažene vozidla, ktoré v závislosti 
od verzie osciluje okolo hranice 800 kg.

V porovnaní s predchodcom tieto para-
metre ešte podporuje pre mnohých neoce-
niteľná možnosť zvoliť si pohon všetkých 
kolies iAWD, ktorý po vzore S-MAXu možno 
kombinovať s manuálnou ale aj automa-
tickou prevodovkou PowerShift. Pre pocit 
výkonovej rezervy bude zaujímavou alterna-
tívou aj toho času najvýkonnejšia dieselová 
motorizácia v segmente s výkonom až 210 k 
a krútiacim momentom 450 Nm.

Komfort a Bezpečnosť
Nech sú spôsoby využitia Fordu Galaxy 
akékoľvek, zákazníci hľadajú na palube tohto 
modelu predovšetkým prvotriedny komfort. 
Galaxy novej generácie prichádza s úplne 
novou úrovňou akustického komfortu v inte-
riéri, kedy sú všetky rušivé zvuky od motora, 
podvozka či aerodymiky potlačené na úplné 
minimum. Prispelo k tomu hlavne dôkladné 
zakrytie podvozkových partií, kde výrobca 
použil okrem obligátnej antikoróznej ochrany 
aj ochranné kryty z materiálov schopných 
pohlcovať vibrácie a hluk. Zaujímavým rieše-
ním je takisto použitie akustického čelného 
skla a hrubších bočných okien.

Ku komplexnosti riešenia akustickej 
pohody prispieva aktívny systém redukcie 
hlučnosti, ktorý za pomoci repro-sústavy 
eliminuje zvuk motora. To aj pri rýchlostiach 
presahujúcich diaľničné limity umožňuje 
posádke komunikáciu bez zvyšovania hlasu.

Pre najnáročnejších bude takisto v ponu-
ke adaptívny podvozok nastaviteľný v troch 
režimoch: komfort, normal a sport. Novinkou 
je, že v prípade adaptívneho podvozku sa 
zvolenému režimu prispôsobí aj citlivosť 
a spätná väzba riadenia.

Tak ako každý nový model Ford, aj Gala-
xy prešlo nedávno testovaním v nezávislej 
agentúru EuroNCAP so suverénnym ziskom 
piatich hviezd. Agentúra vysoko hodnotila 
hlavne ochranu posádky a detí v prípade 
čelných a bočných nárazov. K zvýšeniu 
bezpečnosti v porovnaní s predchádzajúcou 
generáciou prispela hlavne nová konštruk-
cia skeletu karosérie vyrobená z prevažne 
ultra-pevnostnej ocele. Takisto priaznivo 
zaúčinkovali nové bočné airbagy pre druhý 
rad sedadiel s predpínačmi bezpečnostných 
pásov s reguláciou ťahu. Štandardom pre 
Galaxy zostali aj stropné airbagy pre všetky 
tri rady sedadiel. Silnou stránkou v oblasti 
bezpečnosti je takisto ochrana chodcov, 
kvôli ktorej  konštruktéri Fordu prepracovali 
tvar a použité materiály v celej prednej časti 
vozidla.

V oblasti aktívnej bezpečnosti je zaují-
mavosťou použitie systému proti prevrá-
teniu vozidla RSC – roll stability control, 
ktorý neustále kontroluje jazdný štýl vozidla 
a v prípade hrozby prevrátenia okamžite 
zasahuje. Tento systém bol primárne vyvi-
nutý pre úžitkové vozidlá Ford, no postupom 
času si nachádza svoje miesto aj vo vyšších 
a ťažších modeloch Ford (napr. Ford Kuga 
alebo S-MAX).

Nový Ford Galaxy príde na slovenský trh 
v priebehu tejto zimy s kompletnou ponukou 
výbav, motorizácií, prevodoviek a takisto 
s dlho očakávaným inteligentným pohonom 
všetkých kolies iAWD. Moderné technológie 
a chytré riešenia novej generácie spojené 
s dobrou reputáciou predchodcu sú pre Ford 
zárukou toho, že aj na slovenských cestách 
bude nové Galaxy žať podobný úspech ako 
jeho sesterský model S-MAX.

FordInside | Predstavenie: Ford Galaxy
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Galaxy viac než kedy 
predtým uľahčuje 
maximálne využitie 
priestoru pre 
cestujúcich a batožinu.

Luxusné 
sedemmiestne 

veľkopriestorové 
MPV ponúka 

prvotriednu 
úroveň cestovania 

a viac pohodlia 
i praktickosti.

Vyvýšená poloha stredovej konzoly 
a prístrojového panela ako v kabíne 
osobného vozidla odráža jazdný 
charakter a noblesu modelu Galaxy.
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Hlavnou témou stánku značky 
Ford na 66. Medzinárodnom 
autosalóne vo Frankfurte sa stali 
modely s pohonom všetkých 
kolies, pretože práve tie budú 
motorom trhu v najbližšej 
budúcnosti.

Podľa štúdie poradenskej spoločnosti Be-
nenson Strategy Group sponzorovanej For-
dom si súčasní mladí ľudia (17 – 34 rokov) 
želajú SUV. V prieskume sa respondenti 
vyjadrili, že v SUV sa cítia počas jazdy silní 
a SUV považujú za typ vozidla, v ktorom 
chcú jazdiť, pričom je pre nich športovejšie 
a zábavnejšie než iné typy vozidiel. Milé-
niová generácia viac považuje za dôležité, 
aby vozidlo bolo ideálne pre aktívny život-
ný štýl. Podľa polovice z oslovených túto 
požiadavku vystihuje SUV lepšie než iné 
typy vozidiel. „U spotrebiteľov existuje trend 
hľadať univerzálne riešenia – či už hovoríme 
o smartfóne vo vrecku, ktorý možno použiť 
aj ako fotoaparát, prehrávač médií a svieti-
dlo – alebo o vozidle pred ich domom, ktoré 
je úsporné pri každodennom dochádzaní 
do práce a zároveň všestranné a spoľahli-
vé na výlete s rodinou počas víkendového 
dobrodružstva,“ povedal Roelant de Waard, 
viceprezident spoločnosti Ford of Europe pre 
marketing, predaj a služby.

Vo Frankfurte stánku Ford dominovala 
fi nálna podoba modelu Edge, najväčšieho 
SUV určeného na európsky trh. Technologic-
ky vyspelý a luxusný automobil s množstvom 
špičkových technológií a vysokou mierou 
kultivovanosti sa v Európe bude ponúkať 
s dvojlitrovým naftovým motorom TDCi s vý-
konom 132 kW alebo s jeho dvojito prepl-
ňovanou verziou s výkonom 155 kW, ktorá 
sa štandardne kombinuje s prevodovkou 
PowerShift. Obe pohonné jednotky ponúknu 
spotrebu paliva 5,8 l/100 km a emisie CO2 
na úrovni 149 g/km. Súčasťou štandardnej 
výbavy modelu Edge bude aj inteligentný 
systém pohonu všetkých kolies (AWD) od 
spoločnosti Ford, ktorý dokáže plynulo pre-
pínať medzi pohonom predných a  všetkých 
kolies. Edge ponúkne tiež adaptívne riade-
nie, prednú kameru s deleným zobrazením 
či protikolízny asistenčný systém s funkciou 
rozpoznávania chodcov.

Interiér modelu Edge bol navrhnutý s cie-
ľom vytvoriť luxusné prostredie pre cestujú-
cich. V celom vozidle sú použité mimoriadne 
kvalitné materiály. Akustické čelné sklo 

a vrstvené bočné okná vpredu pomáhajú 
minimalizovať hluk v kabíne, podvozkové 
panely a podblatníky ďalej minimalizujú 
aerodynamický hluk a hluk odvaľovania pne-
umatík. Všetky modely Edge sú vybavené 
aj technológiou aktívneho potlačenia hluku 
motora cez audiosystém vozidla. Priestranné 
SUV môže byť vybavené aj vyhrievaním 
a odvetrávaním predných sedadiel a vyhrie-
vaním zadných sedadiel.

Populárny Ford Kuga si teraz môžete 
objednať aj s novým vybavením vrátane 
komunikačného systému SYNC 2 s 8-palco-
vým dotykovým displejom, ako aj s rôznymi 
vylepšeniami interiéru a novými farbami 
exteriéru. 

Spoločnosť Ford plánuje v nasledujúcich 
troch rokoch predstaviť päť nových vozidiel, 
ktoré budú konkurovať v segmente SUV 
a crossoverov. Automobilka očakáva, že 
v roku 2016 v Európe predá 200 000 kusov 
SUV, čo je v porovnaní s rokom 2013 až 
200-percentný nárast. Ford tiež predpokladá, 
že predaj vozidiel vybavených pohonom 
všetkých kolies v Európe narastie na 70 000 
v roku 2016, čo predstavuje zvýšenie o 50 
percent oproti roku 2014. Preto Ford ďalej 
rozširuje ponuku s technológiami AWD.  
Spolu s modelmi Edge a Focus RS bude 
Ford ponúkať osem modelov s pohonom 
všetkých kolies.

Práve nový Focus RS s adaptívnym po-
honom Performance AWD je netrpezlivo 
očakávaný milovníkmi výkonných a zábav-
ných vozidiel. Ford vo Frankfurte prezradil 

niekoľko dôležitých čísel: výkon 2,3-litrového 
motora EcoBoost je 350 koní, čiže 257 kW, 
krútiaci moment 440 Nm sa pri prudkej 
akcelerácii počas 15 sekúnd zvýši na 
470 Nm pomocou zvýšeného plniaceho 
tlaku turbodúchadla, z 0 na 100 km/h zrýchli 
za 4,7 sekundy a maximálna rýchlosť je 
266 km/h. Auto disponuje viacerými reži-
mami elektroniky, ktoré vodiča podporia pri 
šprinte či driftovaní.

Na frankfurtskom výstavisku sa tiež 
prestavil modernizovaný Ford Ranger. Ro-
bustný pick-up má teraz výraznejší vzhľad, 
moderné systémy a nižšiu spotrebu. Mimo-
riadne exkluzívne pôsobí najmä vrcholná 
verzia Wildtrak s prvkami v tmavosivej farbe, 
18-palcovými diskami kolies a výraznejším 
metalickým lakovaním Pride Orange. Oran-
žová oživuje aj luxusne spracovaný interiér 
s komunikačným systémom SYNC 2. V po-
nuke je tiež systém varovania pred opus-
tením jazdného pruhu Lane Keeping Alert 
a asistent udržiavania jazdného pruhu Lane 
Keeping Aid, adaptívny tempomat s funk-
ciou varovania pred nárazom Forward Alert, 
cúvacia kamera či elektronický stabilizačný 
systém s funkciou prevencie rozkývania 
prívesu a reguláciou podľa aktuálneho zaťa-
ženia Adaptive Load Control. Nový Ranger 
sa môže pochváliť až 17-percentným zníže-
ním spotreby paliva. Vďačí za to úspornejším 
pohonným jednotkám, systému Auto-Start-
Stop, novým možnostiam nastavenia stáleho 
prevodu a zavedeniu elektrického posilňova-
ča riadenia. 

Všetky štyri
FordInside | Autosalón
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Model Edge bude najväčším SUV určeným pre 
európske trhy, na IAA sa predstavil s motorom 
2.0 TDCi v produkčnej verzii.

Technické zlepšenia kompaktného SUV Kuga sú viditeľné 
najmä v interiéri, kde je k dispozícii najnovšia verzia systému 
SYNC 2 s osempalcovou dotykovou obrazovkou.

Facelift ovaný pick-up Ranger prináša nielen nový vzhľad, 
ale predovšetkým bezkonkurenčnú bezpečnostnú výbavu, 
ktorá je porovnateľná s osobnými modelmi Fordu.

Finálna špecifi kácia najnovšieho Fordu Focus RS: 2,3-litrový 
motor EcoBoost s výkonom 257 kW prenáša silu na všetky 
štyri kolesá a z 0 na 100 km/h auto zrýchli za 4,7 s.

Hoci hlavnou témou 
boli crossovery, na 
stánku vo Frankfrute 
nechýbali ani športové 
modely Focus ST, 
Focus RS a Mustang.
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Charakteristickú 
tvár Mustangu 

tvorí masívna 
lichobežníková 

maska a dlhá kapota 
s výraznými prelismi.

ckú 
ngu 
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ota 

smi.
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Nový Ford Mustang je ofi ciálne 
k dispozícii aj pre európskych 
zákazníkov. Šiesta generácia 
kultového modelu je skutočne 
vynikajúco pripravená na naše 
cesty a vysoké nároky tunajších 
šoférov.
Prvý Ford Mustang mal premiéru v rámci 
svetovej výstavy v New Yorku v roku 1964. 
Vtedy to ešte mnohí netušili, no toto auto sa 
zaradilo k tým, ktoré zmenili automobilový 
svet, trh a kultúru. Koncept dostupného 
športového auta s jedinečným dizajnom 
a robustnou technikou mu vydržal až do 
dnešných dní a inšpiroval mnoho konku-
rentov. Za celých tých päťdesiat rokov si ho 
však mohli užívať predovšetkým severoa-
merickí zákazníci, na vybraných európskych 
trhoch sa ponúkal do konca sedemdesiatych 
rokov aj pod nevábnym označením T5 (Ne-
mecko).

Šiestu generáciu Ford predstavil rovna-
kým štýlom ako tú prvú pred 50 rokmi – vy-
stavením na vyhliadkovej plošine Empire 
State Buliding v New Yorku. Európski zákaz-
níci si ho mohli obzrieť už pred rokom na 

parížskom autosalóne, ešte to však nebola 
úplná európska špecifi kácia. Tá prišla až ten-
to rok v Ženeve, teda tesne pred tým, ako sa 
šiesta generácia Mustangu naplno rozbehla 
na európske cesty.

Karoséria kombinuje tradičné prvky 
Mustangu s modernými trendmi. Dlhá kapo-
ta, nízka línia strechy a krátka zadná časť 
dávajú autu charakteristickú siluetu. „Máte 
len jednu šancu urobiť dobrý prvý dojem 
a keď zbadáte toto auto, okamžite spoznáte 
skutočný Mustang v plnej sile,“  povedal Mo-
ray Callum, výkonný riaditeľ Ford Americas 
pre dizajn. Žraločiu prednú časť s charakte-
ristickou lichobežníkovou mriežkou chladiča 
zvýrazňujú xenónové svetlomety, LED pre 
denné svietenie sú v hmlovkách. Diódy svie-
tia aj vzadu v typických vertikálne členených 
trojdielnych svetlách s 3D efektom. Kabriolet 
disponuje modernou viacvrstvovou pláten-
nou strechou, ktorá sa skladá do vyhradené-
ho priestoru s pomocou elektromotorov.

Vďaka veľkoryso dimenzovanej šírke 
je v kabíne dostatok miesta vo všetkých 
smeroch. Kokpit je vizuálne rozdelený na 
dve časti. Pred vodičom dominujú tradičné 
analógové prístroje s rýchlomerom a otáčko-
merom v samostatných tubusoch. Dôležité 
funkcie vozidla sa ovládajú prostredníctvom 

prepínačov na spodku stredovej konzoly, 
nad nimi je panel klimatizácie a osempalco-
vý dotykový displej systému SYNC 2. Ten 
obsahuje okrem iného aj navigáciu, cúvaciu 
kameru či funkciu automatického núdzové-
ho volania pri nehode. O poriadny zvuk sa 
postará aparatúra ShakerPro s 12 reproduk-
tormi s celkovým výkonom 390 W.

Interiér oboch karosérií je štvormiestny. 
Podľa zvolenej výbavy sú vpredu buď športo-
vo tvarované sedadlá s elektrickým nastave-
ním, vyhrievaním a vetraním, alebo pre kupé 
športové škrupinové značky Recaro. K štan-
dardnej výbave patrí osem airbagov vrátane 
unikátne riešeného kolenného airbagu pre 
spolujazdca vo veku schránky. Aj zadná 
dvojica je výrazne tvarovaná, aby poskytla 
pasažierom dostatočnú oporu. Batožinový 
priestor s objemom 408 l resp. 332 l v kabri-
olete postačí na dva golfové bagy.

Najvýraznejšiu konštrukčnú zmenu oproti 
predchádzajúcim piatim generáciám pred-
stavuje zadná náprava. Takmer všetky dote-
rajšie Mustangy využívali mierne archaickú 
tuhú nápravu, ktorú teraz defi nitívne nahra-
dilo viacprvkové zadné zavesenie. Vpredu 
je použité modifi kované riešenie McPherson 
s pomocným rámom. Štandardom európ-
skych Mustangov sú 19-palcové kolesá 

Mustang je dostupný 
s dvomi benzínovými 
motormi. Oba možno 
kombinovať s manuálnou 
alebo automatickou 
prevodovkou.
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Vedľa výrazného štartovacieho tlačidla sú na stredovom paneli samostatné voliče nastavenia motora a riadenia, 
nechýba ani možnosť vypnúť stabilizačný systém. Interiér Mustangu je na mieru ozvučený audiosystémom Shaker.

Zadnú časť 
zdobia LED svetlá 

s 3D efektom, 
charizmatický zvuk 

osemvalca verzie 
GT netreba nijako 

prikrášľovať.
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a tiež špičkové brzdy. Zadné kotúče s prie-
merom 330 mm sú pre oba motory rovnaké, 
vpredu sú vetrané kotúče buď s priemerom 
352 mm a štvorpiestikovými strmeňmi, alebo 
s priemerom 380 mm a šesťpiestikovými 
strmeňmi Brembo vo verzii GT. Naladenie 
odpruženia bolo optimalizované na kľukaté 
a nie vždy perfektne hladké európske cesty. 
Mustang sa svojimi jazdnými vlastnosťami aj 
úrovňou cestovného komfortu môže porov-
návať s etablovanými športovými modelmi 
európskych i japonských značiek.

Pre Európu sú v ponuke dva motory: 2.3 
EcoBoost a 5.0 Ti-VCT. Preplňovaný štvor-
valec s priamym vstrekovaním s objemom 
presne 2 300 cm3 dosahuje výkon 233 kW 
a krútiaci moment 432 Nm, vyznačuje sa 
plochou krivkou krútiaceho momentu, kto-
rého maximum je dostupné už od stredných 
otáčok. Tento moderný agregát, ktorý sa 
v upravenej podobe dostane aj do nového 
Focusu RS, je prvým motorom od spoloč-
nosti Ford, ktorý využíva turbodúchadlo 
s delenou turbínovou skriňou (twin-scroll) 
s nízkou zotrvačnosťou. To zabezpečuje 
rýchlejšiu reakciu na pedál plynu a zároveň 
nižšiu produkciu emisií i nižšiu spotrebu 
paliva. Hlava valcov je vybavená integrova-
ným zberným výfukovým potrubím, ktoré 

oddeľuje vnútornú a vonkajšiu dvojicu valcov 
do každého vstupného kanála do turbo-
dúchadla. Oddelením výfukových pulzov od 
nasledujúceho valca v poradí zapaľovania sa 
eliminujú zmiešavacie straty a maximalizuje 
sa pulzná energia do kolesa turbíny. Výsled-
kom je rýchlejšie dodanie krútiaceho mo-
mentu a výkon podobný konfi gurácii motora 
s dvoma turbodúchadlami.

Charizmatický osemvalec s objemom 
4 951 cm3 dosahuje výkon 310 kW a krú-
tiaci moment 530 Nm. Atmosféricky plnený 
agregát disponuje variabilným časovaním 
nasávacích ventilov. Nové zberné nasáva-
cie potrubie obsahuje regulačné ventily na 
riadenie plniaceho vzduchu, ktoré čiastočne 
uzatvárajú prietok cez kanály pri nižších 
otáčkach motora. Tým sa zvyšuje vírenie 
plniaceho vzduchu a zlepšuje sa premie-
šavanie paliva so vzduchom. Za výkonom 
nezaostáva zvukový prejav, ktorý nedostáva 
žiadnu syntetickú pomoc. Štvorvalec využíva 
technológiu aktívneho potláčania ruchu na 
utlmenie niektorých nepríjemných frekvencií. 
Pre oba motory je na výber šesťstupňová 
manuálna alebo automatická prevodovka 
(s radením pod volantom), sila sa na zadné 
kolesá prenáša cez diferenciál so zvýšenou 
svornosťou.

Vodič si môže nastavenie elektroniky 
Mustangu prispôsobiť. Režimy riadenia 
a pohonného ústrojenstva sa prepínajú 
priamo určenými spínačmi a pracujú nezá-
visle na sebe. Zážitok z jazdy preto nepo-
zná kompromisy a reakcie auta sa ľahko 
prispôsobia aktuálnej situácii i požiadavkám 
vodiča. V rámci palubného počítača sú 
k dispozícii špeciálne aplikácie na sledo-
vanie preťaženia, výkonu bŕzd či časov pri 
zrýchlení. Osemvalec disponuje aj režimom 
kontrolovaného štartu (Launch Control) 
a funkciou Line Lock, ktorá pri státí na 
mieste odpojí zadné brzdy a umožní preklz 
kolies na mieste na zahriatie pneumatík.

Napriek výraznej optimalizácii v pro-
spech požiadaviek európskych vodičov si 
Mustang zachováva svoj typický charak-
ter, ktorý z neho urobil ikonu amerického 
automobilového priemyslu. Za viac ako 
50 rokov svojej existencie sa stal jedným 
z najpopulárnejších športových automobi-
lov, medzi viac ako deviatimi miliónmi vyro-
bených kusov nájdeme množstvo slávnych 
majiteľov, športových úspechov i fi lmových 
a televíznych vystúpení. Ford Mustang je 
jednoducho fenomén, ktorý má v aktuálnom 
automobilovom svete stále svoje pevné 
miesto.

Plátenná strecha 
kabrioletu sa 
skladá s pomocou 
elektromotora aj 
počas jazdy, prievan 
v kabíne nie je 
dramatický.
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Typ motora 2.3 EcoBoost 5.0 Ti-VCT V8
Prevodovka M6 (A6) M6 (A6)
Zdvihový objem motora (cm3) 2 300 4 951
Maximálny výkon (kW (k) pri min-1) 233 (317) pri 5 500 310 (421) pri 6 500
Max. krútiaci moment (Nm pri min-1) 432 pri 3 000 530 pri 4 250
Maximálna rýchlosť (km/h) 234/234 (234/234) 250/250 (250/250)
Fastback/Convertible, hodnoty v zátvorke platia pre automatickú prevodovku.

Karoséria Fastback Convertible
Dĺžka (mm) 4 784 4 784
Šírka (bez zrkadiel) (mm) 1 916 1 916
Výška (mm) 1 381 1 394
Rázvor (mm) 2 720 2 720

Aj zadné sedadlá sú výrazne tvarované, aby podržali telá cestujúcich. Priamo na volante sa ovláda komunikačný systém, 
tempomat i manuálne radenie automatickej prevodovky. Strechu kabrioletu je potrebné zafi xovať otočením poistky.
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Auto je pre muzikanta 
dôležitejšie ako dom

Adam, dostali ste zlatú platňu za album 
Mandolína a pripravujete jesenné turné 
MANDOLÍNA TOUR. V ktorom meste začnete 
koncertovať a v ktorom skončíte?
Zlatú platňu som dostal za predaj albumu 
Mandolína veľmi rýchlo, od jeho vydania 
asi mesiac čo sa začal predávať. V rámci 
MANDOLÍNA TOUR budem koncertovať 
so svojou kapelou v desiatich slovenských 
mestách. Začíname 17. októbra v Prievidzi 
a končíme 14. novembra v Bratislave. Viano-
ce by mali byť pokojnejšie a určite sa budem 
venovať priateľke a rodine. 

Nahrávanie vášho letného videoklipu 
Predpoveď počasia bolo vraj trochu netradičné. 
Prezradíte nám viac?
Robili sme ho v lete a je iný ako všetky moje 
klipy doteraz. Siahli sme po peknom scenári 
režiséra Martina Smékala z Prahy. Točili sme 

pri Baltskom mori na najsevernejšom bode 
Nemecka-Kap Arkona. Stihol som sa spáliť 
v malej drevenej loďke, kde som si vyskúšal 
rolu stroskotanca a domov som si priniesol 
aj niekoľko kliešťov. Navyše sme dostali 
rýchlu pokutu za zlé parkovanie. Pricestovali 
sme, zaparkovali našu Kugu a chceli sme 
nájsť pekné miesto na pláži, kde budeme 
natáčať klip. Za tých päť minúť, čo sme sa 
obzerali, sme dostali 35 eur pokutu za zlé 
parkovanie. To sme si ale rýchlo zarobili... 
Klip sme dotočili a spálení od slnka a iných 
zážitkov sme sa vracali domov. 

Čo ste si naopak počas dlhej cesty po Európe 
užívali?
Úžasné nemecké diaľnice s neobmedzenou 
rýchlosťou. Cesta tam  bola dlhá 1100 km 
a na Forde Kuga nám ručička na tachometri 
ukazovala rýchlosť okolo 200km/h. Naložení 

gitarami a inou výbavou, aby sme tam mohli 
prespať, sme boli nadmieru spokojní a ces-
ta bola pohodlná. Tam som začal byť Ford 
pozitív... 

Skúsenosť s Kugou teda pozitívne ovplyvnila 
Váš vzťah k značke Ford, ale pre účely prevozu 
kapely aj s aparatúrou ste zrejme hľadali 
koncepčne iné auto.  Ako prebiehal výber 
vozidla, čo všetko muselo spĺňať?
Voľba môjho nového auta bola viacmenej 
jasná, pretože teoreticky mám toho veľa 
naštudovaného a nejaké tie kilometre odjaz-
dené. Auto je pre muzikanta dôležitejšie ako 
dom. Trávi v ňom veľa času a tak som si po 
skúsenosti so značkou Ford vybral 9-miestnu 
verziu dodávky Transit Custom v strednej vý-
bave Trend. Siedmi sa tam pohodlne usadíme 
a uložíme všetko, čo potrebujeme. Vpredu je 
dvojmiestne sedadlo a po sklopení sedákov 

Jeho sólové spevácke začiatky sú spojené s prvým ročníkom Slovensko hľadá superstar. Následne vydal v roku 2006 
svoj prvý album Cukor a Soľ a po mnohých úspechoch vyhral tento rok ocenenie OTO v kategórii Spevák roka. 
Adam Ďurica, populárny slovenský spevák, skladateľ, textár, hudobník a hudobný producent strávi, tak ako mnohí 
muzikanti, viac času na cestách ako doma. O tom, prečo si vybral práve Ford a čo ho s kapelou čaká v najbližších 
mesiacoch sme sa s ním rozprávali krátko pred jeho blížiacim sa turné.
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sa dá do nich naložiť batožina v objeme 95 lit-
rov, čo je pre nás výhodné. Custom má oveľa 
viac praktických vychytávok ako je výborný 
asitent rozjazdu do kopca alebo statické 
prisvietenie do zákrut. To je praktické hlavne 
v noci, keď odchádzame z festivalov a vša-
de je veľa ľudí. V zime využijeme elektricky 
vyhrievané čelné sklo aj späťáky. Dokonca 
Ford má na tieto dodávky najdlhšie intervaly 
na výmenu oleja 50 000 kilometrov/2 roky a 
to ostatné značky nemajú. Konkurencia má 
tiež úžitkové automobily, ale ja som mal nie-
koľko kritérií, ktoré splnil len Custom a to je 
Long verzia auta BEZ zvýšenej strechy (kvôli 
vjazdu do obchodných centier), 9 miest a fl exi 
zadná trojlavica, kde môžem sklopiť jedno 
alebo dve sedadlá v treťom rade samostane. 

Koľko kilometrov ste od kúpy Customa 
najazdili?
Na našom dieselovom Custome som najaz-
dil za prvý mesiac vyše 6000 km a určite 

mám na konte okolo 40-60 tisíc km ročne. 
Pre mňa bolo od začiatku jasné, čo chcem a 
Custom je v kategórii týchto dodávok najlep-
šie vyriešený po každej stránke. Okrem toho 
je to najkrajšia dodávka v segmente.

Zažili ste už s Fordom Custom príhodu, ktorá 
stojí za spomenutie?
Dnes som s ním dostal pokutu! Bál som 
sa, že neprídem včas na rozhovor. Hneď 
ako som z domu vychádzal, tak ma v prvej 
dedine od Hlohovca zastavili policajti. Predo 
mnou sa v dedine vliekol štyridsiatkou nákla-
diak plný štrku, tak som ho chcel „šmyknúť“, 
zrýchlil som na osemdesiat a v tom ma od-
fotili, keď som bol takmer vedľa neho. Najprv 
mi dali pokutu 90 eur, ale mal som len 40, 
tak sme to rýchlo doriešili. Bral som to veľmi 
pokorne, lebo minule mi odpustili dosť vyso-
kú pokutu, a toto sú len drobné úroky, čo by 
som vtedy zaplatil. Dosť často sa ponáhľam, 
ale uvedomujem si to. 

Tak to nebola veľmi vtipná príhoda, ale to ste 
ešte dobre obstáli, keďže dnes sú mimoriadne 
vysoké pokuty. Predsa len by ma zaujímalo, 
keďže máte Slovensko prejazdené, či ste zažili 
niečo kuriózne...
Raz sme išli cez Donovaly a začali sa robiť 
ako je tam zvykom – kolóny. Pred nami 
išlo jedno auto, ale neskutočne pomaly. Na 
dodávke sme ho nemohli predbehnúť, lebo 
stále išli oproti autá. Až v jednom momente 
sme ho predbehli a tam sedela slečna, ktorá 
za volantom jedla majonézový šalát s rož-
kom a lakťami šoférovala! Aj sme zatrúbili, 
ale nič...To bol extrém, na ktorý sa len tak 
nedá zabudnúť.

V rádiu neustále počujeme vaše známe hity – 
Neľutujem, Mandolína. Spievate si ich aj vy za 
volantom?
Nie, nespievam, ale s celou kapelou radi 
spievame ľudovky. Sedemhlasne a poriadne, 
aby nás bolo počuť až von z auta.

Ako bežne vyzerá vozidlo čisto mužskej kapely? 
Kto upratuje vašu „pojazdnú obývačku“? 
Nikto neupratuje, veď je to auto muzikantov! 
Tam nájdete všeličo na zemi... kúsky pizze, 
pet fľaša od nápoja. Na upratovanie nie je 
moc času. 

Čo by ste na záver odkázali našim čitateľom?
Veľa šťastných kilometrov bez nehody 
a ujmy na zdraví. A modlime sa, nech už 
máme nové a kvalitné diaľnice!

Text: Alena Chorvátová
Foto: PANER

Adam Ďurica a jeho úspechy
2006 –  Nominácia na ocenenie „Objav roka“ hudobnej akadémie Aurel 
2008 –  Zlatý slávik v kategórii Objav roka. 
2009 –  Prvé zahraničné ocenenie a hlavná cena Grand Prix za najlepšiu pieseň 

na festivale Carpathia v Poľsku. 
2011 –  Vydanie albumu Dávno zomrel Rock ‘n’ Roll.
2012 –  V hudobnej relácii Legendy popu si uctil pamiatku Karola Duchoňa jeho piesňou 

„Mám ťa rád“, ktorá bola najpozeranejším živým vystúpením roka. 
2014 –  Vydanie piesne „Neľutujem“, ktorá sa stala najhranejšou skladbou 

v slovenských rádiách. 
2015 –  Ocenenie OTO v kategórii Spevák roka. 

Ford Transit Custom získal 
ocenenie Medzinárodná dodávka 
roka 2013. Jeho osobná verzia 
Tourneo Custom, ktorú testovala 
organizácia EuroNCAP získala 
hodnotenie bezpečnosti na úrovni 
osobných vozidiel (5 hviezd). 
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Nezastaviteľný
Transit si za 50 rokov vo svete úžitkových 
automobilov vybudoval reputáciu auta, 
ktoré zvládne aj naozaj nečakané nároky 
zákazníkov.

Model Ford Transit je jedným z najdlhšie vyrábaných 
úžitkových automobilov. Počas piatich desaťročí vzniklo 
už takmer osem miliónov kusov, ktoré si svojich verných 
zákazníkov našli po celom svete. Kombinácia výkonu, 
robustnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti urobila z Tran-
situ všestrannú legendu, ktorú len tak niečo nezaskočí. 

Exempláre s miliónom najazdených kilometrov nie sú 
ničím výnimočným ani prekvapujúcim. Roky ukázali, že 
Transit nezastavia ani slony či pretekový okruh.
Podľa štúdie, ktorú pre Ford vypracovalo britské Centrum 
pre ekonomický a obchodný výskum (Centre for Econo-
mics and Business Research) v Londýne, vytvorili pro-
fesie využívajúce vozidlá z kategórie ľahkých úžitkových 
za rok 2014 obrat vyše 580 miliónov eur, a to len v rámci 
Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie. Sú to napríklad 
remeselníci a kuriéri, pre ktorých je auto ako Transit 
základom podnikania a práce. A táto štúdia tiež predpo-
kladá, že je tu ešte potenciál rastu, z ktorého určite bude 
profi tovať Ford a jeho rodina Transit.
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 1963  – Začali sa práce na projekte Redcap. 
Budúci Transit bol prvým spoločným projektom 

nemeckého a britského Fordu. Mal nahradiť 
nemecký Taunus Transit a britský Thames.

 1965  – Debutuje prvá generácia Transitu 
so širokými možnosťami: dva rázvory, šesť 

užitočných zaťažení až do 1 782 kg, krídlové 
alebo vyklápacie zadné dvere. Z liniek schádza 

v anglickom Langley a belgickom Genku. Do 
osobnej verzie sa natlačilo 48 študentov Barking 

College neďaleko Londýna, ZOO v londýnskom 
Regents Parku v ňom previezla dve slonie 

mláďatá.

 1966  – The Tremeloes ako jedna z mnohých 
hudobných skupín vyrážajú na turné v Transite.

 1968  – Transit dostal naft ový motor od Fordu, 
ktorý nahradil prvý diesel od fi rmy Perkins.

 1969  – Transit je k dispozícii aj ako podvozok 
s kabínou, čo umožňuje najrôznejšie nadstavby.

 1971  – Predstavil sa prvý Supervan na základe 
modelu GT40 s motorom 5.0 V8 uloženým 

uprostred.

 1972  – Týždňová non-stop jazda po okruhu 
v Monze znamenala prekonanie troch rekordov. 

ScotlandYard vyhlásil, že Transit sa použil až 
pri 95 percentách všetkých bankových lúpeží, 

pretože je rýchly a veľ a odvezie.

 1973  – Začína sa výroba Transitov v tureckej 
továrni Otosan v Koaceli, ktorá od roku 2013 

zásobuje celý európsky trh.

 1975  – Ako prvá dodávka na trhu má Transit 
kotúčové brzdy s posilňovačom vpredu vo 

všetkých verziách.

 1977  – Na objednávku výrobcu nápojov vznikla 
pojazdná plechovka dlhá 1,5 metra. Ďalšia extra 

výbava: luxusné sedadlá, osvetlenie kabíny 
v disko štýle a zrkadlový minibar.

 1978  – Prichádza druhá generácia s úspornejšími 
motormi a automatickou prevodovkou.

 1982  – Ford ponúka úpravu s pohonom všetkých 
kolies a zvýšeným podvozkom.

 1984  – Prichádza naft ový motor s priamym 
vstrekovaním paliva,  ktoré rozdeľuje rotačné 

čerpadlo. Spotreba sa zlepšila o 20 – 25 percent.

 1985  – Steve Matthews preskočil s Transitom 15 
áut, výťažok z akcie venoval na výskum rakoviny. 

Transit Supervan II postavený na základe Fordu 
C100 s motorom Cosworth DFY prekonal rekord 

v ťahaní prívesu rýchlosťou vyše 270 km/h.

 1986  – Tretiu generáciu Transitu charakterizuje 
zošikmená predná časť. Tá prináša najlepšiu 

aerodynamiku v segmete (Cx = 0,37) a je tiež 
navrhnutá ako programovaná deformačná zóna. 

Predné kolesá majú nezávislé zavesenie.

 1989  – Jaguar použil karosériu Transitu ako 
maskovanie pri vývoji svojho superauta XJ220.

 1990  – Propagačné auto pre výrobcu elektroniky 
malo 65 zosilňovačov a 61 subwooferov, ktoré 

dokázali vyprodukovať 155 decibellov.

 1991  – S preplňovaným agregátom 2.5 DI 
prekonáva Transit stokoňovú hranicu (74 kW). 

Prepracovaný podvozok zvyšuje užitočné zaťaženie, 
zlepšuje bezpečnosť a zefektívňuje výrobu.
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 1994  – So štvrtou generáciou sa výrazne znížila 
hlučnosť v kabíne, mínus 5 dB znamená pocitové 
zlepšenie až o 70 percent. Vo výbave môžu byť 
dva airbagy.

 1995  – Tretia podoba Supervanu vznikla 
prestavbou druhého s 3,5-litrovým motorom 
Cosworth HB z F1.

 1996  – Transit je k dispozícii aj ako 17-miestny 
minibus.

 1997  – Spúšťa sa výroba v Ázii, prvé kusy 
vznikajú vo Vietname a neskôr aj u čínskeho 
partnera Jiangling Motors.

 1998  – V ponuke je prevodovka s elektro-
hydraulicky ovládanou spojkou či motory na LPG.

 2000  – Piata generácia prišla s konštrukciou 
podvozka, ktorá umožňovala pohon predných 
alebo zadných kolies.

 2001  – World Rally Transit nebol len dodávkou 
pomaľovanou v štýle WRC, 2,4-litrový motor 
bol vyladený na 165 koní (121 kW), auto malo 
pritvrdený podvozok s kolesami OZ Racing, 
kabína mala ochranný rám, škrupinové sedadlá 
s päťbodovými pásmi a prístroje z Focusu WRC. 
Z nuly na 100 km/h to trvalo menej ako 8 sekúnd, 
maximum bolo 210 km/h.

 2002  – Transit Jumbo má celkovú hmotnosť až 
4,25 tony. Prichádzajú tiež nové motory z radu 
Duratorq so vstrekovaním common-rail, v sériovej 
výbave je ABS. Ponuku rozširuje menší súrodenec 
Transit Connect na báze Focusu.

 2004  – Výroba sa presúva z Belgicka do Turecka

 2005  – Sabine Schmitz zvládla s Transitom 
Severnú slučku Nürburgringu za menej ako 10 
minút, pred ňou však išiel Dodge Viper, ktorý 
vytváral aerodynamický tunel.

 2006  – Šiesta generácia má na zozname výbavy 
aj ESP, väčšina verzií ho má sériovo. Okrem 
benzínových a naft ových motorov sú k dispozícii 
aj prestavby na LPG a CNG. V rámci reklamnej 
kampane sa Transit dostal aj na plošinu 
umývačov okien mrakodrapu.

 2007  – K pohonu predných alebo zadných kolies 
pribudla aj možnosť pohonu všetkých kolies. Ford 
predstavil uletenú verziu XXL dlhú 7,4 metra s extra 
bočnými dverami. Vnútri je však len sedem komfort-
ných sedadiel, každé má aj vlastnú obrazovku.

 2008  – Päťvalec s objemom 3,2 litra má výkon 
200 koní (147 kW).

 2012  – S príchodom Transitu Custom sa začína 
veľká obnova a rozšírenie radu úžitkových 
modelov Fordu. Ako prvý model v segmente 
dosiahol Custom päťhviezdičkové hodnotenie 
v nárazových testoch EuroNCAP.

 2013  – Nastupuje druhá generácia Transitu 
Connect s dvoma dĺžkami rázvoru.

 2014  – Na spodok ponuky prichádza šikovný 
Transit Courier na báze Fiesty. Debutuje tiež 
siedma generácia veľkého Transitu, ktorý sa po 
prvý raz dostáva aj do USA (predaj aj výroba), 
kde nahrádza populárny rad E. K dispozícii je až 
450 verzií.

 2015  – Firma M-Sport predstavila športovo 
štylizovaný Transit Custom v štýle Fiesty pre WRC.
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Prvý záchranca
Bezpečnostný pás je jedným 
z najdôležitejších záchranných 
prvkov v prípade dopravnej 
nehody. Preto je až šokujúce, 
že stále sa nájdu ľudia, ktorí ho 
nepoužívajú.

Pre mnohých vodičov je to zautomatizovaná 
samozrejmosť nastúpiť a natiahnuť sa za 
bezpečnostným pásom. A nie len preto, 
že auto má varovný signál nezapnutého 
pásu a policajt môže za tento priestupok 
udeliť pokutu. Stačí si len uvedomiť, že bez 
použitia bezpečnostného pásu aj airbag 

spôsobí viac škody ako osohu. Ľudské telo 
totiž vyrazí proti airbagu, ktorý sa krátko po 
svojom nafúknutí hneď aj vyfúkne a ak člo-
veka nemá čo stiahnuť naspäť do sedadla, 
kontakt s volantom a palubnou doskou je 
neodvrátiteľný. Štúdia sponzorovaná auto-
mobilkou Ford však ukázala, že používanie 
pásov na zadných sedadlách až takou sa-
mozrejmosťou nie je.

Prieskum realizovaný na 7 100 dospe-
lých respondentoch z celej Európy odhalil, 
že viac ako tretina z nich pásy na zadných 
sedadlách nepoužíva. Pritom riziko nie je len 
v pokute od policajta. Nepripútaný zadný pa-
sažier sa v momente nárazu mení na smrtia-
ci letiaci objekt, ktorý ohrozuje nielen seba, 

ale aj ostatných pripútaných členov posádky. 
Takýto človek môže posádku pred sebou 
doslova zvalcovať, pretože pri prudkom spo-
malení dochádza k obrovskému preťaženiu. 
Priemerný 75 kg vážiaci človek sa mení na 
niekoľko stokilogramové bremeno.

Navyše viac ako štvrtina šoférov netr-
vá na tom, aby sa pasažieri na zadných 
sedadlách pripútali. Európska rada pre 
bezpečnosť dopravy (European Transport 
Safety Council) odhaduje, že len v Európskej 
únii bolo možné v roku 2012 predísť 8 600 
smrteľným úrazom použitím bezpečnostné-
ho pásu. Rada zároveň oznámila, že v roku 
2013 až 60 percent z 1 900 ľudí zabitých na 
európskych cestách nepoužilo bezpečnost-
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né pásy. Prezident Európskej siete doprav-
nej polície TIPSOL Adan Reid povedal: „Ak 
nebudete pripútaný bezpečnostným pásom 
na zadných sedadlách, vystavíte tým seba 
i pasažierov na predných sedadlách zvýše-
nému riziku zranenia alebo smrti. Naliehavo 
žiadame vodičov, aby prevzali zodpovednosť 
za svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť 
svojich pasažierov uistením sa, že každý 
pasažier vo vozidle je vždy pripútaný.“ 

Najrizikovejšou skupinou sú podľa 
prieskumu ľudia starší ako 40 rokov, teda 
generácia, ktorá si pamätá vozidlá, ktoré 
ani neboli vybavené pásmi na zadných 
sedadlách. Pre mnohých je tento prvok 
nekomfortný a obmedzuje ich pohodlie ces-
tovania. Naopak najlepšie sa správa skupina 
ľudí mladších ako 24 rokov, pre ktorých je 
to už prakticky od malička samozrejmosťou, 
ku ktorej boli prísne vedení svojimi rodičmi. 
„Zapnutý bezpečnostný pás môže oddeľovať 
život od smrti, bez ohľadu na váš vek alebo 

to, či sedíte na prednom alebo zadnom 
sedadle,“ povedal Jim Graham, manažér 
programu automobilky Ford Driving Skills 
for Life (Vodičské zručnosti pre život), ktorý 
od jeho spustenia pred dvanástimi rokmi v 
USA poskytol výcvik pre viac ako pol milióna 
mladých ľudí na celom svete.

Ford navyše prišiel s revolučnou novin-
kou pre zadných pasažierov, ktorá zvýši ich 
komfort aj bezpečnosť. Zadný nafukovací 
bezpečnostný pás, ktorý je teraz dostupný 
a najnovšej verzii modelu Mondeo, je na-
vrhnutý tak, aby zlepšil ochranu cestujúcich 

na zadných sedadlách. Pri havárii pomáha 
nafukovací pás distribuovať sily nárazu na 
väčšiu plochu trupu pasažiera (dokonca 
až päťkrát väčšiu) než konvenčné pásy. 
Prieskum automobilky navyše ukázal, že 
viac ako 90 percent respondentov považuje 
zadný nafukovací bezpečnostný pás za 
pohodlnejší ako bežný bezpečnostný pás, 
pretože nafukovací pás je vypodložený 
a mäkší. „Technológie potenciálne zachraňu-
júce život ako sú nafukovacie zadné bezpeč-
nostné pásy sú účinné len v prípade, ak ich 
použijete,“ zhrnul Jim Graham.

Zapnutý 
bezpečnostný 
pás môže 
oddeľovať život 
od smrti. Účinný 
je však len 
v prípade, ak ho 
použijete.

Míľniky bezpečnostného pásu

1885
Americký vynálezca Edward J. Claghorn si dal patentovať 
jednoduchý bezpečnostný pás, hoci Brit George Cayley ho 
údajne vynašiel ešte skôr.

1955 Ford ako prvá veľká automobilka ponúka dvojbodový 
bezpečnostný pás montovaný priamo vo výrobe.

1959 Začal sa používať trojbodový bezpečnostný pás 
v takej forme, ako ho poznáme dnes.

1965 V Európe sú bezpečnostné pásy na predných sedadlách 
štandardnou výbavou všetkých vozidiel.

1970 Austrálsky štát Victoria ako prvý na svete uzákonil 
povinnosť pripútať sa na predných sedadlách.

1973 Francúzsko a Belgicko sú prvé európske štáty, ktoré 
predpisujú používanie pásov, aj keď len v mestách.

1981 Prichádzajú napínače bezpečnostných pásov, ktoré pri 
náraze pás pritiahnu a tým obmedzia jeho pohyb.

1996 Bezpečnostné pásy na sedadlách pre pasažierov sa 
dostávajú aj do Fordu Transit vo verzii minibus.

1997 Vzniká štandard Isofi x na ukotvenie detských sedačiek.

2010 Ford odhaľuje prvý nafukovací bezpečnostný pás pre 
zadných pasažierov.
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Pohodlie v popredí
Nové technológie Fordu spríjemňujú jazdu nielen vodičovi, ale celej posádke. Čistejší  vzduch, 
menej hluku a vyššia bezpečnosť, to boli základné témy Innovation workshop 2015.

Žiadna schovávačka
Ako príplatkový prvok je predná kamera dostupná už pre nový S-MAX a Galaxy. 
Systém Front Split View Camera zobrazí vodičovi 180 stupňov široké pole pred au-
tom, čím mu poskytne extra výhľad do premávky napríklad pri výjazde pomedzi dve 
odstavené autá. Stlačením tlačidla sa aktivuje kamera s rozlíšením 1 Mpix, ktorá cez 
širokouhlý objektív sníma situáciu pred autom, pričom vodičovi zobrazí pohľad doľa-
va a doprava. Kamera má vlastný čistiaci systém s dýzou napojenou na ostrekovače 
a stierače predného okna. Situáciu pred autom ďalej vyhodnocuje známy systém 
Active City Stop, ktorý teraz funguje a automaticky brzdí pred prekážkami až do rých-
losti 50 km/h. Novinkou je Pre-Collision Assist s detekciou chodcov, ktorý sníma aj 
ľudí, ktorí by mohli skočiť autu do dráhy. Ak vodič nereaguje na varovania, auto začne 
samočinne brzdiť. K dispozícii je už teraz v modeloch Mondeo, S-MAX a Galaxy.
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Pre čistý nos
Nový fi ltračný systém na palube modelov Mondeo, S-MAX a Galaxy prináša špičkovú 
kvalitu vzduchu pre posádku. Počas testovania boli koncentrácie oxidu dusičitého 
a pevných častíc v kabíne rovnaké alebo menšie ako na vidieku. A to v každej jazdnej 
situácii - v meste, na diaľnici či v tuneli. Základom je aktívne uhlie, ktoré nájdeme aj 
v profesionálnych plynových maskách a respirátoroch. Najnovšia generácia fi ltrov je 
ešte o 50 percent účinnejšia než tie doterajšie. Dokážu zachytiť aj tie najmenšie čias-
točky, tisíckrát menšie ako hrúbka ľudského vlasu. Vonkajšie senzory vyhodnocujú 
koncentrácie oxidu uhoľnatého a oxidu dusičitého, na ich pokyn sa môže úplne uzav-
rieť prívod vonkajšieho vzduchu do kabíny a spustiť recirkulácia či vyššia úroveň fi ltrá-
cie. Tá zachytí takmer všetok oxid dusičitý, ktorý patrí k hlavným spúšťačom astmy, 
až 99 percent peľových častíc a tiež rôzne škodlivé či nepríjemne aromatické plyny.

Vidieť lepšie
Nočné jazdy sú vždy  rizikovejšie ako tie počas dňa. Na odbúranie 
najväčšieho nepriateľa – tmy – prináša Ford pokročilý svetelný 
systém. Ten kombinuje výkonné adaptívne svetlomety s kamerami, 
rozpoznávaním dopravných značiek a GPS údajmi. Výsledkom je 
lepšie osvetlenie križovatiek a kruhových objazdov, ale tiež vďaka 
sledovaniu čiar na ceste aj rýchlejšie natáčanie do zákrut či naklá-
panie za horizonty. Predné adaptívne LED svetlá s deviatimi pred-
nastaveniami disponujú automatickým spínaním diaľkových svetiel, 
funkciou proti oslňovaniu, ktorá pohyblivou clonou tlmí len diaľkový 
svetelný lúč len v nevyhnutnej miere. Vo fi nálnej fáze vývoja je sys-
tém prisvecovania potenciálne nebezpečných objektov mimo  cesty.   
Prídavné LED svetlá pri hmlovkách dokážu detegovať chodca či väč-
šie zviera na kraji cesty ako bodový refl ektor. O zaznamenanie týchto 
objektov sa stará infrakamera v maske, ktorá dovidí až na 120 metrov 
pred auto. Okrem prisvietenia dvoch objektov systém varuje vodiča aj 
prostredníctvom palubného displeja, kde farebne zvýrazní spolu až 
osem chodcov, cyklistov alebo zvierat.

Zoznámte sa s RUTH
Robotised Unit for Tactility and 
Haptics čiže Robotizovaná jednotka 
pre dotyky a hmat, to je špeciálny 
nástroj Fordu na skvalitnenie interié-
rov. Robotická ruka so šiestimi kĺbmi 
dokáže simulovať správanie človeka 
v kabíne auta, jeho pohyby, dotyky 
a vnemy. Takto dokáže číselne vyjad-
riť komfort a vnímanú kvalitu mate-
riálov. Okrem obkladov a čalúnenia je 
tiež schopná testovať pocity pri práci 
s otočnými ovládačmi a tlačidlami, či 
zmerať komfort sedenia a lakťových 
opierok. K novým schopnostiam 
patrí tiež vnímanie zvukov auta, 
ktoré prichádzajú pri obsluhe či za-
vretí dverí.

Tichšie, prosím
Technológia aktívneho potláčania 
hluku je známa už niekoľko rokov.  
Ford ju teraz nasadil aj do prémiovej 
verzie Mondeo Vignale. Ruch v inte-
riéri snímajú tri precízne umiestnené 
mikrofóny, pri spracovaní zazna-
menaného zvuku sa špeciálne vy-
hodnocuje zvuk motora. Systém ho 
následne eliminuje tak, že do ozvu-
čenia kabíny pustí na konkrétnych 
frekvenciách obrátené zvukové vlny. 
Tie sa navzájom vyrušia s vlnami 
prichádzajúcimi od motora a cestu-
júci vnímajú len ticho. 
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Kvalitu služieb zvyšujeme s vami

Pri kontrole kvality nás okrem technickej 
úrovne služieb zaujíma aj subjektívny názor 
našich zákazníkov, preto využite príležitosť 
a zúčastnite sa pri najbližšej pravidelnej 
servisnej prehliadke nášho testu.

Výhodou pre užívateľa vozidla, ktorý sa 
aktívne zúčastní na teste kvality servisu 
je fi nančná odmena vo výške 100 eur 
vyplatená v hotovosti bezprostredne 
po ukončení testu.

Ako test kvality prebieha
- majiteľ (prevádzkovateľ) vozidla 

si dohodne s našou inšpekčnou 
organizáciou TOPTEST obojstranne 
vyhovujúci termín na realizáciu 
servisnej prehliadky a objedná sa 
do autorizovaného servisu Ford,

- kvalifi kovaný technický inšpektor 
na vopred dohodnutom mieste vozidlo 
skontroluje a pripraví ho na test,

- absolvujete servisnú prehliadku, cenu 
prehliadky hradí prevádzkovateľ vozidla,

- po skončení servisnej prehliadky 
technický inšpektor skontroluje priamo 
v servise úplnosť a kvalitu vykonania 
sledovaných servisných úkonov, čo netrvá 
dlhšie, ako jednu hodinu,

- svoje poznatky a názory na priebeh 
servisnej prehliadky zhrniete 
v prehľadnom dotazníku formou 
jednoduchých odpovedí Áno/Nie,

- technický inšpektor vám vyplatí odmenu 
za spoluprácu pri skvalitňovaní servisných 
služieb Ford.

Podmienky účasti
Pre účasť na teste kvality treba splniť 
jednoduché podmienky. Stačí, aby ste 
mali k dispozícii bežný model osobného 
vozidla značky Ford, spĺňajúci nasledovné 
požiadavky:
- vek vozidla je maximálne 8 rokov a nemá 

najazdených viac než 180 tis. km,
- vozidlo je udržiavané podľa požiadaviek 

výrobcu a nie je osobitne upravované 
(tuning),

- k vozidlu je k dispozícii vyplnená servisná 
knižka.

Test kvality musí byť realizovaný bez 
vedomia kontrolovaného zmluvného partnera 
Ford. Je pre nás veľmi dôležité, aby užívateľ 
vozidla svojím správaním minimalizoval riziko 
prezradenia, a zabezpečil tak objektívne 
podmienky pre uskutočnenie testu. 
Neoslovujte prosím Váš servis Ford, ani sa 

neobjednávajte s vozidlom na prehliadku 
bez predchádzajúcej dohody s naším 
pracovníkom. 

Ako sa prihlásiť
V prípade, že sa s vozidlom chystáte 
na pravidelnú servisnú prehliadku 
a rozhodnete sa aktívne s nami 
spolupracovať, vyplňte prosím registračný 
formulár na internetovej adrese 
www.toptest.sk/test_ford.php. Po posúdení 
informácií o vozidle vás bude kontaktovať 
poverený pracovník a oznámi vám, či je 
vozidlo vhodné na absolvovanie testu 
servisu. Kvalitu služieb autorizovaných 
servisov Ford kontrolujeme počas celého 
roka, do projektu sa môžete prihlásiť aj 
v prípade, že sa chystáte na pravidelnú 
prehliadku až o niekoľko mesiacov. 

Viac informácií nájdete na
www.ford.sk/zaruka_a_servis

Spoločnosť Summit Motors Slovakia sa v záujme zvyšovania spokojnosti zákazníkov neustále snaží zlepšovať 
kvalitu poskytovaných služieb. Prostredníctvom nezávislej inšpekčnej organizácie TOPTEST 
vykonáva importér aj v tomto roku test kvality autorizovaných servisov Ford. 
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Originálne zimné obutie Ford:  

Bezpečne aj v tých
najväčších mrazoch. LEN TERAZ

SO ZĽAVOU AŽ

49 %

Skladové zásoby výrobcov sú limitované a táto akciová ponuka platí do vypredania zásob, 
najneskôr však do 31.12.2015 u každého autorizovaného predajcu značky Ford. 
Viac informácií o tejto ponuke nájdete aj na www.ford.sk

FORD SERVICE



Legenda sa vracia

Pred takmer 50 rokmi sa Ford 
s modelom GT40 zaradil medzi 
víťazov 24-hodinovky v Le Mans.

Klasik GT40 sa už po druhý raz stal zdrojom 
inšpirácie pre samotný Ford. Tento raz však 
opäť nastúpi aj do ostrého boja. Kupé GT, 
ktoré sa svetu po prvý raz odhalilo začiat-
kom roka v Detroite sa už v roku 2016 posta-
ví na štart v Le Mans. A nie len tam.
V spolupráci s tímom Chip Ganassi Racing 
with Felix Sabates sa Ford vracia do špič-
kového motoristického športu. Hneď štyri 
kupé GT homologizované v kategórii LM 
GTE budú v akcii v dvoch najprestížnejších 
seriáloch vytrvalostných pretekov na svete. 
Dve vozidlá nastúpia vo svetovom šampi-
onáte WEC, ktorý okrem Le Mans navštívi 
aj Silverstone, Spa, Nüburgring, Fuji alebo 
Bahrajn. Druhý pár bude v akcii v USA v se-

riáli WeatherTech Sports Car Championship, 
do ktorého sa počítajú aj klasické preteky 
v Daytone (24 h), Sebringu (12 h) Watkins 
Glen (6 h) a Petit Le Mans v Atlante.
Technicky pôjde o upravený Ford GT, ktorý 
stojí na monokoku z uhlíkových vlákien. Pre-
teková verzia dostala upravenú aerodynami-
ku s výrazným difúzorom a zadným krídlom, 
dôležité sú tiež bezpečnostné úpravy. O po-
hon sa postará rovnaký motor ako v bežnom 
GT – 3,5-litrový V6 EcoBoost od špecialistu 
Roush Yates. S týmto agregátom zvíťazil 
Ford a Chip Ganassi v roku 2015 v Daytone 
a drží aj viacero rekordov okruhu.
Už koncom januára 2016 sa Ford GT postaví 
na štart svojich prvých pretekov na začiatku 
novej éry kategórie GT. V Daytone spozná 
aj svojich najväčších súperov Chevrolet 
Corvette, Ferrari 488 či Aston Martin Vanta-
ge. Súboj o víťazstvo v triede LM GTE Pro 
tak bude poriadne dramatický.

Ford GT v akcii
2016 FIA World Endurance Championship
(štandardný formát 6 hodín)
17.4. Silverstone, Veľká Británia
7.5. Spa, Belgicko
18.-19.6. 24h Le Mans, Francúzsko
24.6. Nürburgring, Nemecko
4.9. Mexico City, Mexiko
17.9. Circuit of the Americas, USA
16.10. Fuji, Japonsko
6.11. Šanghaj, Čína
19.11. Bahrajn

2016 IMSA WeatherTech SportsCar 
Championship
(štandardný formát 2h 40 min.)
30.-31.1. 24h Daytona, USA
19.3. 12h Sebring, USA
16.4. Long Beach, USA
1.5. Laguna Seca, USA
3.7. 6h Watkins Glen, USA
10.7. Mosport, Kanada
23.7. Lime Rock Park, USA
7.8. Road America, USA
21.8. Virginia International Raceway, USA
17.9. Circuit of The Americas, USA
1.10. 10h Road Atlanta, USA
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Martin Koiš má za sebou 
príjemný rok v kokpite 
Fiesty R2. Pred budúcou 
sezónou ho však čaká 
pomerne dôležitá zmena.

Ako hodnotíš výsledok tvojej posádky 
v sezóne 2015 v Majstrovstvách 
Slovenska v rely?
Som spokojný, dokázali sme sa v naj-
obsadenejšej triede v rámci MSR pre-
bojovať na 3. miesto, rovnaké miesto si 
držíme aj v kategórii vozidiel s jednou 
poháňanou nápravou 2WD. Počas sezó-
ny sme podávali stabilné výkony s dvomi 
pódiovými umiestneniami a zároveň sme 
na každom podujatí patrili k najrýchlejšej 
pätici jazdcov v triede 6.

Okrem slovenských podujatí si nastúpil 
aj v zahraničí. Aké nové skúsenosti si 
tam získal? Ako hodnotíš zahraničnú 
konkurenciu v porovnaní s tou 
slovenskou?
Odlišné trate, zaujímavá konkurencia a 
motivácia držať krok s lokálnymi „mata-
dormi“ je vždy vítaná skúsenosť na po-
dujatiach mimo Slovenska. Myslím, že to 
zvyšuje celkovú odolnosť našej posádky. 
Konkurencia v Maďarsku v našej triede 
bola slušná, ale v rámci MSR v triede je 
silnejšia. Potešila ma prítomnosť Fiesty 
R2 v rukách skúseného jazdca na Rally 
Eger a Košice, s ktorým sme viedli tesné 

súboje až do konca, vždy však v náš 
prospech.

Máš za sebou druhú plnú sezónu v rely. 
Ako hodnotíš svoje napredovanie v tejto 
disciplíne a v čom cítiš ešte rezervy?
Stále sa zrýchľujeme a približujeme sa 
špičke triedy v rámci našich možností 
a možností našej Fiesty R2 (máme 
homologizačne najstaršie vozidlo v trie-
de 6). Myslím, že veľké pokroky sú už 
za nami a teraz nastáva čas zaoberať 
sa každým detailom techniky jazdy 
a tvorby presného rozpisu.

Uprostred sezóny si zmenil bojové farby 
svojej Fiesty. Prečo takéto rozhodnutie? 
Podarilo sa získať nového partnera? 
Značka originálnych náhradných dielov 
Ford Motorcraft sa rozhodla v rámci 
snahy o zviditeľnenie podporiť športové 
aktivity lokálnych importérov značky Ford 
v Európe. Vďaka snahe ľudí z oddelenia 
náhradných dielov Summit Motors Slo-
vakia sa aj do nášho tímu dostala spo-
mínaná podpora, podmienkou však bolo 
„prezlečenie“ našej Fiesty do nového  
červeno–čierneho šatu Ford Motorcraft.

Vaša takmer domáca súťaž Rally Tríbeč 
v Topoľčanoch bola na poslednú chvíľu 
zrušená. Vieš nám povedať niečo viac 
k tomuto rozhodnutiu? Nie je trochu 
nespravodlivé, že celý šampionát sa 
odohráva na východnom Slovensku?
Ofi ciálne bola rely zrušená z organizač-

ných dôvodov, zákulisných verzií o zrušení 
podujatia je však viac. V tomto čase to už 
nehrá žiadnu rolu, je potrebné sa pozerať 
na ďalšie podujatia. Hoci sa väčšina prete-
kov odohráva na východnej strane Sloven-
ska, nepovažujem to za nespravodlivosť 
voči nám, skôr si vážim snahu a nadšenie 
ľudí, ktorí sú schopní takéto náročné pod-
ujatia zorganizovať. Žiaľ, na našej strane 
Slovenska nie je dostatočne silné nad-
šenie ľudí, ktorí by dokázali zorganizovať 
takéto podujatia.

Neľutuješ, že si opustil preteky do vrchu?
Neľutujem, rely ma momentálne napĺňa 
radosťou z jazdenia a ak by som chcel, 
mohol by som sa s našou Fiestou R2 
na preteky do vrchu kedykoľvek prihlá-
siť. Dokonca v máji tohto roku som sa 
pretekov na Jankovom vŕšku zúčastnil 
a vyhral svoju triedu.

V akom aute nastúpiš v budúcej sezóne? 
Pokúsiš sa zaútočiť na slovenský titul 
v triede 6 prípadne v triede 2WD? Aké 
zahraničné preteky plánuješ?
Pred nedávnom som sa zúčastnil testova-
nia novej Fiesty R2T EcoBoost, aby som 
spoznal a zistil v čom sa nové auto odli-
šuje od starého. Prvé testy a aj výsledky 
novej Fiesty R2T v iných šampionátoch 
ma napĺňajú optimizmom, že rozhodnutie 
pripraviť takéto vozidlo na budúcu sezónu 
je správny krok a zároveň verím, že sa 
budeme môcť pohybovať vo výsledkoch 
na popredných miestach. Aktuálne ešte 
neplánujeme kalendár na budúci rok, 
pretože v tomto čase ešte nie sú známe 
termíny. Uvidíme, ako nám pôjde príprava 
nového vozidla a podľa toho budeme 
plánovať účasť na pretekoch mimo MSR.

Vydarená sezóna

Značka originálnych náhradných 
dielov Ford Motorcraft  podporila 
športové aktivity lokálnych 
importérov značky Ford 
v Európe. S tým súviselo aj 
„prezlečenie“ Fiesty do nového 
červeno–čierneho šatu.
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Manažérska limuzína strednej triedy 
ako stvorená na tunajšie cesty 

PÁN PODVOZOK 
Už prvé kilometre za volantom nás presvied-
čajú, že toto auto je z hľadiska komfortu 
pruženia mimoriadnym zjavom. Trasenie 
na roletách a ostré búchanie po prejazde 
výmoľov sa nekoná. Závesy kolies pracujú 
v utajenom režime, takmer ako keď na tele-
vízore vypnete reproduktory. Takýto súzvuk 
podvozkových skupín môže prilákať aj ro-
duverných zákazníkov prémiových trhových 
segmentov. Vidno, že Ford pri návrhu tohto 
globálneho modelu nerátal s predstavou, že 
sa bude preháňať výhradne po bezchybných 
nemeckých diaľniciach. Zároveň akceptuje 
trend, ktorý smeruje k zvyšovaniu komfortu 
jazdy. No ani na technicky náročnejších 
úsekoch nestráca glanc. Pri ostrejšom pre-
jazde oblúkov síce karoséria viac pokľakne, 
ako sme boli doposiaľ zvyknutí, ale tým sa 
výpočet ako-tak kritizovateľných nedostatkov 
podvozka začína aj končí. Auto mieri presne 
tam, kde je práve otočené sedemnásťpalco-
vé obutie, elektronika účinne potláča koncep-
ciou vrodenú nedotáčavosť a kolesá svojou 
priľnavosťou aj na zvlnenom povrchu môžu 
väčšinu konkurencie vyučovať. 

POD TAKTOVKOU 
PREVODOVKY 
Krotkejší z ponuky dvoch vznetových štvor-
valcov už tak nehviezdi ako podvozok aj 
preto, že ho na voľnobeh dosť počuť. To 
však platí, len ak si ho vypočujete zvonku. 
Spoza volantu takmer zmĺkne, čo je zrejme 
tiež zásluha akustického čelného skla. Tých 
150 koní, ktorými disponuje, to je dnes asi 
spodná hranica spektra, ktorá sa od motora 
pre strednú triedu bežne vyžaduje. Pri prvom 
zvezení sa možno neubránite dojmu, že je 
akýsi dýchavičný. Zdanie, ktoré klame, na-
vodí dlhá manuálna prevodovka. Napríklad 
so zaradenou štvorkou pri rýchlosti 50 km/h 
motoru dopraje len 1 100 otáčok. A tak stačí 
pozmeniť schému radenia a motor, ktorý sa 
prebúdza o 400 otáčok vyššie a dobre ťahá 
nad 2 000, zrazu naberá dych a stáva sa 
príjemným spoločníkom a solídnym sparing-
partnerom vychváleného podvozka. Áno, 
aj dostatočne dynamickým, ak akceleráciu 
na stovku v čase pod 10 sekúnd považujete 
za vyhovujúcu. My áno. 

ÚSPORNÁ DVOJKOMBINÁCIA 
V priebehu testu nás však sprevádzala oba-
va, či vynútená častejšia jazda so zaradeným 
nižším ako šiestym prevodovým stupňom 
sa negatívne neodrazí na vyššom apetíte 

motora. Testovací okruh však potvrdil, že 
v súzvuku s aerodynamickou karosériou má 
takmer víťazné parametre. Aspoň čo sa týka 
spotreby paliva. Namerali sme priemerných 
5,7 l/100 kilometrov.

KLASIKA NA DRUHÚ 
Klasické poňatie fazóny exteriéru sa preja-
vuje aj na pracovisku vodiča, ale s výrazne 
redukovanou dávkou invencie. Kto upred-
nostňuje ohňostroj nápadov, netradičných 
postupov a riešení, môže byť z kokpitu nové-
ho Mondea aj sklamaný. Komu viac konvenu-
jú tradičné, časom preverené riešenia, ľahko 
strihnuté športovým akcentom, sotva mávne 
rukou. Prvý dojem je dôležitý a my ho hodno-
tíme podľa schopnosti rýchlo sa zorientovať 
a bez problémov zaujať správnu šoférsku 
pozíciu. V tomto prípade nielen že bez pri-
pomienok, ale na výbornú. Potom prichádza 
na rad pocit z videného a pociťovaného. 
Masívny vysoký stredový panel týčiaci sa 
nad úrovňou sedáka s krátkou radiacou pá-
kou dodáva posedu športové parametre a tie 
si vždy ceníme. Pritom sa stredovú konzolu 
podarilo vyriešiť tak, že obsahuje aj dostatok 
odkladacích priečinkov. 

Jozef Prosnan,
redaktor týždenníka Trend

Celý test nájdete na www.etrend.sk

Keď komfort je trendový

Ford pri návrhu tohto 
globálneho modelu 
nerátal s predstavou, 
že sa bude preháňať 
výhradne po bezchybných 
nemeckých diaľniciach.
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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 Športová 23B Michalovce 0915/70 87 18 www.complex.ford.sk info@ford-carcomplex.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 PARTNERS Alejová 2 Košice 055/64 42 052 www.fordszilcar.sk ford@fordszilcar.sk

SZILCAR PARTNERS* Nová Rožňavská 134/A Bratislava 0911/90 07 95 www.fordszilcar.sk bratislava@fordszilcar.sk

UNICAR 1. mája 68/1848 Liptovský Mikuláš 044/32 40 925 www.unicar.sk fordpredaj@unicar.sk

* Len autorizovaný opravca vozidiel FORD

Zoznam autorizovaných
predajcov a opravcov FORD



Viac informácií na www.ford.sk

L E G E N D A 

M E N O M  M U S T A N G

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  P R E D S T A V U J E
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