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NYE FORD GALAXY

Gir

HK

l/mil

CO2

Miljøklasse*

Nox

Bilpris

Avgift

Ombygging

Veil.pris

2,0 EcoBlue

8-trinns automat

150

0.53

140

D

32.0

371,299

59,601

22,500

453,400

2,0 EcoBlue AWD

8-trinns automat

190

0.61

159

E

47.0

393,557

76,343

22,500

492,400

TITANIUM

*Miljøklasse referer til CO2 utslipp ihht tabell

Avgiftene er beregnet på sertifiserte data som kan endres når endelige, typegodkjente data foreligger.

Standardutstyr
DAB+ radio
SYNC 3 med 8'' touchskjerm
Oppvarmede forseter
Oppvarmet frontrute
17'' 10-eikers aluminiumsfelger
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
3 seterad
Adaptiv Cruisekontroll

Nøkkelfriadgang
Filskifteassistanse og filskiftevarsler
Trafikkskiltgjenkjenning
Føreroppmerksomhetsovervåkning
Automatisk nær- og fjernlys
Kromlister langs sidevinduene
Krominnramming av nedre grill foran
Takrails i krom

Ford Easy-Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk
Automatisk klimaanlegg med to temperatursoner
Skinntrukket ratt og girspakhode
Bakkestartassistanse
Takkonsoll med oppbevaringsplass
og «barnepass» speil.
Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil
Anti-kollisjonssystem med fotgjengeroppdagelse

Pakker

Titanium

Citypakke Premium
Sony navigasjon, Premium Sound System med 12 høyttalere, parkeringsassistent med parkeringssensorer foran, bak
og på sidene samt ryggekamera

13,500

Citypakke Premium 2
Sony navigasjon, Premium Sound System med 12 høyttalere, parkeringsassistent med parkeringssensorer foran, bak
og på sidene samt frontkamera (inkluderer ryggekamera)

14,500

Familiepakke
Solgardiner til 2 seterad, bord på seterygg (forseter) og 220V strømuttak

1,900

Komfortpakke
10-veis elektrisk justering av forseter, med minnefunksjon for førersete samt oppvarmet ratt

6,500

Komfortpakke med semsket skinn
Seter i semsket skinn med 10-veis elektrisk justering av forseter og minnefunksjon for førersetet samt oppvarmet ratt

9,200

Komfortpakke med skinn
Seter i skinn med 10-veis elektrisk justering av forseter og minnefunksjon for førersetet samt oppvarmet ratt

13,000

Komfortpakke med multikonturseter
Multikonturseter med ventilering og massasjefunksjon på forseter, 10-veis elektrisk justering av forseter og
minnefunksjon for førersetet samt oppvarmet ratt

23,500

Teknologipakke
Dynamiske LED lys (med blendefrie fjernlys, adaptive LED hovedlys og LED kjørelys) og handsfree bakluke

13,800

Teknologipakke 2
Dynamiske LED lys (med blendefrie fjernlys, adaptive LED hovedlys og LED kjørelys), handsfree bakluke og
blidnsonevarsler

18,000

Ekstrautstyr

Titanium

Adaptiv styring

6,000

Bagasjeromnett (fra tak, 2. seterad). Ikke i kombinasjon med 3-soners klimaanlegg

1,300

Dynamiske LED lys med blendefrie fjernlys, adaptive LED hovedlys og LED kjørelys (LED kjørelys er standard på
Titanium)

11,500

Elektrisk bakluke

4,000

Frontkamera - med 180 grader visning (inkl ryggekamera) (kun i kombinasjon med Sony Premium Sound og Citypakke
Premium).

5,000

Klimaanlegg - 3-soner (over klimaanlegg med 2-soner)

5,800

Kollisjonsputer side - 2.seterad

600

Motor/kupévarmer - drivstoffdrevet parkeringsvarmer med fjernkontroll

9,500

Mørktonet glass

3,300

Panoramatak - med elektrisk åpning, solgadiner bak, 220 v strømuttak og bord på forseteryggen

14,000

Ratt - oppvarmet

800

Ekstrautstyr

Titanium

Ratt - elektrisk justering av rattstamme, med minnefunksjon (kun i kombinasjon med 10-veis elektrisk justering av forseter)

3,800

Ryggekamera, med ryggesensor

2,000

Parkeringsassistent med parkeringssensorer foran, bak og på sidene

1,700

Seter - multi-kontur skinnseter, inkluderer 8-veis elektrisk justering av forseter, minnefunksjon for førersete,
massasjefunksjon og klimaregulering/ventilering

19,500

1,200

Elektrisk justeringopp/ned av 3 seterad, bagasjeromsnett og bagasjeromsmatte

750

4- veis justering av hodestøter på førersetene
Tilhengerfeste - elektrisk innfellbart (ikke i kombinasjon med AWD)

9,900

Tilhengerfeste - avtagbart

7500

Felger

Titanium

18" aluminiumsfelger - 5x2 - eikers (D2ULR) MERK: gir høyere engangsavgift på enkelte motorer

-

7,500

19" aluminiumsfelger -5x2 eikers (D2VBT) MERK: gir høyere engangsavgift på enkelte motorer

-

14,000

Lakk

Titanium

Lakk - Frozen white

2,000

Lakk - Absolute Black, Moondust Silver, Chrome Blue og Stealth

6,500

Lakk - Magnetic, Diffused Silver, Guard og Urban Teal

6,500

Lakk - Ruby Red

10,400
Økning i CO2
g/km

Økning
avgift

2.0 TDCi 190HK automat

7

19,389

2.0 TDCi 150HK automat

2

5,540

2.0 TDCi 190HK automat AWD

3

8,310

2

5,540

Felger
18'' aluminiumsfelger (D2ULR)

19'' aluminiumsfelger (D2VBT)
2.0 TDCi 190HK automat

Veiledende utsalgspriser inkludert MVA og vraktpant. CO2 utslipp, NOx utslipp, drivstofforbruk, miljøklasse og engangsavgift er oppgitt ut fra de seneste godkjente typegodkjenninger. Tallene og informasjonen kan variere i forhold til
produksjonstidspunktet, og vi tar derfor forbehold for endringer og oppdateringer av disse. Prisene som er oppgitt i prislisten, kan være endret uten at prislisten er oppdatert. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil. Omfanget av både drivstofforbruk
og CO2-utslipp fremkommer av målinger som er foretatt i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i overensstemmelse med EU direktivene (EC) 715/2007 og (EC) 692/2008, siste oppdateringer. Drivstofforbruk og CO2- utslipp er spesifisert for en
biltype og ikke for en spesifikk bil. Testmetoden som er benyttet legger til rette for sammenligning mellom ulike bilmodeller og produsenter. Et kjøretøys drivstofforbruk og CO2- utslipp bestemmes ikke bare av dets energieffektivitet, men også av
kjørestil og andre ikke-tekniske faktorer. CO2 er den av drivhusgassene som bærer et hovedansvar for den globale oppvarmingen. En totaloversikt over alle nye personbilers forbruk og utslippstall er gratis tilgjengelig hos alle forhandlere og kan også
lastes ned her www.vegvesen.no (Nybilvelgeren). Bilens egenvekt vil kunne øke som følge av påmontert ekstrautstyr og tilbehør.

