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                СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ З FORD GALAXY  

                                          

      
 
Марка        FORD 
Модель        GALAXY 
Двигун        2.0 TDCi турбо дизель 
Максимальна потужність      180 к.с.  
Крутний момент       400 Нм  
Максимальна швидкість      205 км/год 
Прискорення 0-100 км/год      9,5 сек 
Витрата пального (місто/траса/комбінований)                    5,9/4,8/5,2  л/100км 
Трансмісія       6-ть передач, автоматична (PowerShift) 
Колір        Guard  (металізована фарба) 
 

БЕЗПЕКА 
 

BLIS – контроль огляду «мертвих зон» 
CADS - система, що допомагає уникнути зіткнення з 
автмомобілем, що рухається попереду 
ESC - електронна система стабілізації  
EBD - cистема розподілення гальмівного зусилля 
ABS - протиблокувальна система 
ЕBA - система екстреного гальмування 
TCS – протипробуксовочна система  
RSC – система, що перешкоджає перекиданню 
Система, що відслідковує дорожню розмітку 
Система, що відслідковує дорожні знаки, що обмежують 
швидкість 
Система, що допомагає на початку руху в гору 
 
 

 
 
Передні подушки безпеки для водія та пасажира 
Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира 
Бокові подушки безпеки 2-го ряду сидінь (окрім центрального 
сидіння) 
Подушки безпеки у вигляді штор передніх та задніх пасажирів 
Подушка безпеки захисту колін водія 
Кріплення ISOFIX 
«Дитячі замки» – електричні  
Ходові вогні світлодіодні  
Передні та задні гальма дискові 
Датчики тиску шин 
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КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
 
Трьохзонний клімат-контроль (водій/передній пасажир та 2-й 
ряд сидінь) 
Електричний обігрівач салона (працює тимчасово) 
Передні та задні парковочні датчики 
Камера для огляду позаду 
Навігація 
Система Start/Stop 
Keyless Start – система запуску двигуна за допомогою кнопки 
Keyless Entry – доступ до автомобіля без ключа 
Кришка багажного відділення з електроприводом 
 

 
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
 
Адаптивні світлодіодні фари головного світла 
Легкосплавні диски R18 (аварійне запасне колесо – сталеве) 
Шини не для використання взимку 
Передні та задні протитуманні фари  
Світлодіодні задні фари 
Рейлінги сріблясті 
 
ІНТЕР’ЄР 
 

Часткове оздоблення сидінь штучною шкірою – «Mico Ebony 
Partial Leather» 
Сидіння водія та переднього пасажира з електричним 
регулюванням (з пам’яттю налаштувань – для водія) 
Кермо з електроприводом, оздоблено шкірою 
Пам’ять налаштувань сидіння водія, зовнішніх дзеркал та 
керма 
2-ий ряд сидінь: 3-и роздільні сидіння, кожне складається, 
регулюються вздовж та спинки за нахилом  
3-й ряд сидінь: 2-а роздільні сидіння, кожне складається, 
регулюються вздовж та спинки за нахилом 
 
 
 

 
 
Електрообігрів лобового скла та передніх форсунок омивача 
Датчик світла / дальнього світло / дощу 
Електропривод передніх та задніх вікон 
Підігрів керма 
Пелюстки перемикання швидкостей під кермом  
Підігрів передніх сидінь  
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості 
 
 
 
 
 
 
Передній та задній бампери: верхня частина – колір кузова, 
нижня – чорного 
Декоративні верхня та нижня решітки радіатора оздобленні 
хромом  
Хромоване оздоблення бокових вікон – підвіконна лініяРучка 
дверей у колір кузова 
 
 
 
Спинки сидінь 2/3-го рядів сидінь складаються за допомогою 
електроприводу 
Магнітола CD, радіо AM/FM, багатофункціональний 
кольоровий дисплей “8, Bluetooth, голосове керування, 8-м 
динаміків,  AUX та USB 
Передні підголовники ругулюються у двох площинах 
Центральна консоль з підлокітником та відділенням для речей 
Автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала заднього виду 
Столики для пасажирів 2-го ряду (розташовані на пердніх 
сидіннях) 
Сонцезахисні штори 2-го ряду вікон 
Ящики для речей під сидіннями водія та переднього пасажира

 
Регулярна вартість автомобіля: 1 255 876 грн. 

Акція «Заощадь 2 гривні на кожному євро»:  1 174 060 грн. 
 

Зазначені ціни розраховано станом на 11.06.2018 року. 
Регулярна вартість та акційна пропозиція розраховуються за міжбанківський валютним курсом, що відображається на веб-сайті - 
http://www.winner.ua   

Акція «Заощадь 2 грн на кожному євро» діє з 01 до 30 червня 2018 р. в автосалоні ТОВ "Віннер Автомотів" розповсюджується на 
обмежений перелік автомобілів 2017 виробництва, що знаходяться в наявності на складі в Україні.  
Вартість автомобіля за акцією «Заощадь 2 грн на кожному євро» (надалі – «Акція – 2 грн») розраховується за формулою:  
А = (Е – 2) х Z, де А – «Акція – 2 грн», Z – регулярна вартість (еквівалент вартості в євро), Е - міжбанківський валютний курс української 
гривні до євро, що відображається на веб-сайті - http://www.winner.ua, 2,00 – дві гривні 00 копійок.  
Остаточна вартість автомобіля визначається на день укладання Договору купівлі-продажу. 
Зазначена вартість включає доставку до м. Києва, митне оформлення, податки та збори, що підлягають сплаті під час митного 
оформлення. 

 

http://www.winner.ua/
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ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІС  

 
Гарантія: 3 роки без обмеження за пробігом  

Інтервал ТО: 20 000 км або 1 раз на рік (залежно від того що настане раніше) 

 
УВАГА! 
Зазначені показники витрати пального розраховано згідно з технічними вимогами директиви ЄС 80/1268/ЕЕС або розпорядження ЄС (ЕС) 715/2007 з 
урахуванням поправок (ЕС) 692/2008. Наведені показники є приблизними, середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для певного 
окремого ТЗ. Застосований стандартизований метод випробувань дозволяє порівнювати характеристики автомобілів різних типів; обрані характеристики 
та опції можуть впливати на масу автомобіля та, як наслідок, на токсичність вихлопу та паливну економічність. Витрата пального в реальних умовах 
експлуатації може відрізнятися від наведених даних, оскільки на цей параметр впливають індивідуальна конфігурація автомобіля, манера керування 
водія, використання певного технічного обладнання (наприклад, кондиціонера), а також інші нетехнічні чинники. Наведені показники витрати пального 
не гарантують абсолютного повторення показників витрат пального зазначеного автомобіля. Усі дані отримані в результаті випробувань, проведених на 
автомобілях з базовою комплектацією та зі стандартними колесами та шинами; колеса та шини з асортименту опцій або аксесуарів можуть вплинути на 
вміст викиду СО2 та витрату пального автомобіля. Усі наведені показники чинні для ненавантаженого автомобіля. 
 

ФОТОГРАФІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ 
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З повагою та побажанням успіхів, 
 
ТОВ «ВІННЕР АВТОМОТІВ» 
 
+38 0(44)496-00-06  
 
www.winnerauto.ua 
 

http://www.winnerauto.ua/

