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NOVI FORD EDGE
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2016.25
Velja od: 17.03.2016 do preklica

TITANIUM MPC (€) POPUST Akcijska cena (€)

TDCi
49.700 3.400 46.300

52.520 3.400 49.120

SPORT MPC (€) POPUST Akcijska cena (€)

TDCi
51.430 3.400 48.030

54.250 3.400 50.850

V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri izbiri vozila in opreme.

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno 
jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Vsi motorji ustrezajo emisijskemu standardu Euro 6. Slike v tem dokumentu so simbolne.

2.0 TDCi 132 kW (180 KM) AWD
Ročni 6-stopenjski menjalnik
2.0 TDCi BI-TURBO 154 kW (210 KM) AWD
Samodejni 6-stopenjski 'Powershift' menjalnik

2.0 TDCi 132 kW (180 KM) AWD
Ročni 6-stopenjski menjalnik
2.0 TDCi BI-TURBO 154 kW (210 KM) AWD
Samodejni 6-stopenjski 'Powershift' menjalnik
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NOVI FORD EDGE
SERIJSKA OPREMA - MODELNO LETO 2016.25
Velja od: 17.03.2016 do preklica

TITANIUM TITANIUM TITANIUM
SERIJSKA OPREMA SERIJSKA OPREMA SERIJSKA OPREMA

ZUNANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI VARNOST IN ZAŠČITA
19x8'' 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine Kljukici za obešanje oblačil v drugi vrsti Zračni zavesi za prvo in drugo vrsto
Pnevmatike 235/55 Reži za prezračevanje druge vrste nameščeni na hrbtni strani Opozorilnik za nepripet varnostni pas v prvi vrsti
Mini rezervno kolo sredinske konzole Prikazovalnik pripetih varnostnih pasov v drugi vrsti
Prisilno hlajena prednja zavorna koluta Talna zračnika za prezračevanje druge vrste nameščena pod Dvojno daljinsko centralno zaklepanje
Projektorska halogenska žarometa prednjima sedežema Notranji gumb za centralno zaklepanje na voznikovih vratih
Dnevne luči Zaščita notranje strani pragov prednjih in zadnjih vrat Elektronska ključavnica za zaklepanje vrat druge vrste (za zaščito otrok)
Prednji meglenki z okvirjem v črni barvi barvi ter s kromirano obrobo Štiri zanke za pričvrstitev prtljage v prtljažnem prostoru Elektronska blokada električnega pomika stekel v drugi vrsti
Statični lučki za osvetljevanje zavoja pri počasnem zavijanju LED lučka za osvetlitev tal  vgrajena v oblogo prtljažnih vrat Sistem ISOFIX na zunanjih sedežih druge vrste
vgrajeni v prednji meglenki Rolo nad prtljažnim prostorom Prepoznavanje prometnih znakov (izbranih znakov za izrecne odredbe)
Aktivne reže za zajem zraka Zaščita notranje strani pragov prednjih vrat v svetli barvi Programirni pametni ključ druge generacije 'MyKey Gen II'
Gornji del prednjega in zadnjega odbijača v barvi karoserije Nadzor tlaka v pnevmatikah
Gornji del maske motorja s kromiranimi letvicami in obrobo PRIROČNOST IN UDOBJE
Vstavka v prednjem in zadnjem odbijaču v srebrni barvi Dvopodročna klimatska naprava s samodejno reg. temperature 'DEATC'
Akustično laminirano vetrobransko steklo Protiprašni filter z aktivnim ogljem (filtracija prahu, peloda trav in vonjav)
Zatemnjena stekla Tipalo za nadzor kvalitete zraka v kabini DODATNO K OPREMI TITANIUM

Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom Dodatni PTC grelec potniške kabine
Kromirane obrobe bočnih stekel Odklepanje in zagon vozila brez ključa 'Keyless Start' ZUNANJE LASTNOSTI
Prednji in zadnji navoj za namestitev vlečnega ušesa Ogrevan volanski obroč 20x8,5'' 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine v barvi 'Anthrazite'
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti Pnevmatike 255/45
Vzvratni ogledali v barvi karoserije Električni servoojačevalnik krmiljenja 'EPAS' Gornji del maske motorja z letvicami in obrobo v temni barvi
Ogrevano zadnje steklo Po višini in globini nastavljiv volanski obroč Prednji odbijač 'Sport'
Brisalec zadnjega stekla Nastavitev višine snopa žarometov iz notranjosti vozila Prednji spojler v lastni barvi
Zadnje luči LED 12-voltna pomožna vtičnica v prvi in drugi vrsti ter prtljažnem prostoru Zadnji odbijač 'Sport'
Zadnja meglenka Tipalo za samodejni vklop prednjih žarometov in zadnjih luči Vstavek v zadnjem odbijaču v lastni barvi
Dvojna izpušna cev s kromirano obrobo Samodejno preklapljanje med dolgima in zasenčenima žarometoma Obrobe bočnih stekel v temni barvi
Zadnji strešni spojler v barvi karoserije Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'Follow me home lightning' Bočne obrobe spodnjega dela vrat v barvi karoserije
Letvica za zaščito pred praskami nameščena na nakladalnem robu Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z enojnim dotikom Bočna pragova v lastni barvi
zadnjega odbijača Funkcija daljinskega odpiranja in zapiranja stekel Dvojna izpušna cev s kromirano obrobo v odbijaču 
Rezervoar za gorivo - 70 litrov Ogrevani in električno nastavljivi vzvratni ogledali Brez vzdolžnih strešnih nosilcev ('strešnih sani')
Vzdolžna strešna nosilca ('strešne sani') v srebrni barvi Električno preklopni vzvratni ogledali Športno vzmetenje

Vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
NOTRANJE LASTNOSTI Dva preklopna ključa za daljinsko centralno odpiranje NOTRANJE LASTNOSTI
V usnje odet volanski obroč Prednja brisalca s tipalom za dež Navigacijski sistem Premium Sony DAB
V usnje odet zaključek prestavne ročice Elektrokromatsko samozatemnitveno vzvratno ogledalo   - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
Osrednji naslon za roko Pomoč pri speljevanju v klanec 'HSA'   - 8'' TFT zaslon na dotik
Informacijski vmesnik armaturne plošče z barvnim TFT zaslonom Elektronsko krmiljena parkirna zavora   - DAB ('Digital Audio Broadcasting') in TMC ('Traffic Message Channel')
in dvema analognima številčnicama 'Ford Easy-Fuel' sistem za preprečevanje dolivanja napačnega   - SYNC II (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično 
Navigacijski sistem SYNC II DAB goriva   -  pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem 
  - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom Start/stop sistem   -  za klic v sili)
  - 8'' TFT zaslon na dotik Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji   - 2 x USB vtičnica
  - DAB ('Digital Audio Broadcasting') in TMC ('Traffic Message Channel') Prostoročno električno pomična prtljažna vrata (z nožnim zamahom   - reža za SD-kartico
  - SYNC II (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pod odbijačem)   - AUX vtičnica
pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem Električna vtičnica (230 V / 150 W)   - kompas
za klic v sili) Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju   - 12 zvočnikov
  - 2 x USB vtičnica Ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla Športne stopalke iz aluminija s protizdrsnimi vstavki
  - reža za SD-kartico Atermično vetrobransko steklo Prednji in zadnji 'Premium' tkani preprogi z gramaturo '28 oz'
  - AUX vtičnica Akustično laminirani prednji bočni stekli
  - kompas PRIROČNOST IN UDOBJE
  - 8 zvočnikov VARNOST IN ZAŠČITA Aktivno prilagodljivo krmiljenje
Ogrevanje prednjih sedežev Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC'
Zaščita notranje strani pragov prednjih vrat v svetli barvi Preprečevanje zdrsa pogonskih koles 'TCS'
Aktivni nadzor šumov v potniški kabini 'Active Noise Control' Zaščita pred prevračanjem 'RSC' z nadzorom vožnje skozi ovinke
V štirih smereh nastavljiva prednja sedeža (naprej/nazaj, naklon Protiblokirni zavorni sistem 'ABS' z elektronsko porazdelitvijo
naslona) zavorne moči 'EBD'
Po višini nastavljiva prednja sedeža Pomoč pri zaviranju v sili 'EBA'
Nastavljiva ledvena opora za voznika Sistem za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih s funkcijo
V štirih smereh nastavljiva prednja vzglavnika prepoznavanja pešcev
Zadnja klop deljiva v razmerju 60/40 Nadzor vektorjev navora
Naslon za roko v naslonjalu zadnje klopi z držaloma za pločevinke Samodejni vklop utripanja opozorilnih luči ob silovitem zaviranju
Nastavljiv naklon naslonjal zadnjih sedežev Pomoč pri ohranjanju smernega pasu 'LKA'
Elektro-mehansko podiranje naslonjal v drugi vrsti 'Easy Fold Flat'   - opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu 'LDW'
Držali za plastenke v osrednji konzoli   - opozarjanje na nezbranost voznika
Predal za shranjevanje pod osrednjim naslonom za roko Zračna blazina za voznika
Paket za kadilce Zračna blazina za sovoznika s ključavnico za izklop
Prednji in zadnji 'Deluxe' tkani preprogi z gramaturo '20 oz' Zračna blazina za voznikova kolena
Tekstilna prevleka A-stebrička Prednji bočni zračni blazini
Tkana stropna obloga
Stropna konzola s predalom za shranjevanje očal
Ambientalna osvetlitev potniške kabine
LED osvetlitev potniške kabine in prtljažnega prostora
Osvetlitev ročk za odpiranje vrat, sredinskega predala, osrednje
konzole, držal za plastenke, predalov v oblogah vrat ter prednjega
in zadnjega predela za stopala
Prednja senčnika z osvetljenim ogledalom
Ročke za pomoč pri vstopu/izstopu v prvi in drugi vrsti

Opomba V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri izbiri vozila in opreme.

SPORT
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NOVI FORD EDGE
OPREMA ZA DOPLAČILO - MODELNO LETO 2016.25
Velja od: 17.03.2016 do preklica

KODA TITANIUM SPORT

ZUNANJE LASTNOSTI
Kovinska barva karoserije (Absolute Black, Ingot Silver, Magnetic, Nautilus Blue, Kona Blue, Electric Spice) AD4AC 840 840

Posebna kovinska barva karoserije (Ruby Red, Bronze Fire) AD4AS 1.040 1.040

Trislojna kovinska barva karoserije (White Platinum) AD4AR 1.250 1.250

19x8.0'' 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/55 55I S -

19x8.0'' 5-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 235/55 55J Brez. dop. -

20x8,5" 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 255/45 55C 840 -

20x8,5" 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine v barvi 'Anthrazite' s pnevmatikami 255/45 --- - S

Vzdolžna strešna nosilca ('strešne sani') v črni barvi
Opomba: Ni na voljo v kombinaciji s panoramsko streho. 483 - 320

Prilagodljiva žarometa s tehnologijo LED z aktivnim prilagajanjem svetlobnega snopa 'Ford Dynamic LED' ter tehnologijo proti bleščanju
Vključuje: LED dnevne luči. Samodejno izravnavanje višine svetlobnega snopa. Dinamično osvetlitev zavojev. 802 1.950 1.950

Sistem za pranje žarometov 471 110 110

NOTRANJE LASTNOSTI
Športne stopalke iz aluminija s protizdrsnimi vstavki 442 160 S

Obojestranska talna preproga prtljažnega prostora (tkana stran / stran odporna na umazanijo) 421A 110 110

Ogrevana zadnja sedeža 611 270 270

Klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža in ogrevana zadnja sedeža
Opomba: Na voljo v kombinaciji s perforiranimi sedežnimi prevlekami iz Alcantare. 652 - 530

Usnjene sedežne prevleke
Opomba: Na voljo v barvah Ebony, Ceramic ali Tobacco.
Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo. V desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež. Zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo. 
Tekstilno prevleka B-stebrička.

3DD00 3.900 -

Perforirane usnjene sedežne prevleke
Opomba: Na voljo v kombinaciji z navigacijskim sistemom  Premium Sony. Na voljo v barvah Ebony, Ceramic ali Tobacco.
Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo, v desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež, zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo, 
ogrevana/hlajena sedeža spredaj, ogrevana sedeža zadaj ter tekstilno prevleko B-stebrička.

3DL00 4.470 -

Perforirane sedežne prevleke iz Alcantare
Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo. V desetih smereh električno nastavljiv sovoznikov sedež. Zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo. 
Tekstilno prevleko B-stebrička. Polnilna pena prednjih sedežev 'Sport'.

3DM00 - 2.550

PRIROČNOST, UDOBJE IN MEHANSKE LASTNOSTI

Panoramska streha iz atermičnega (IR odbojnega) in akustično laminiranega stekla
Vključuje: Električno pomičen senčnik.
Opombe: Ni na voljo v kombinaciji z vzdolžnimi strešnimi nosilci oziroma vozilo ne bo opremljeno z njimi.

481 1.420 1.670

Pomožni parkirni grelec na gorivo z daljinskim upravljalnikom in možnostjo nastavitve časovnega vklopa
Opomba: Na voljo v kombinaciji z ogrevanim in atermičnim vetrobranskim steklom. 593 1.280 1.280

Športno vzmetenje 532 320 S

Stran 4/5



NOVI FORD EDGE
OPREMA ZA DOPLAČILO - MODELNO LETO 2016.25
Velja od: 17.03.2016 do preklica

KODA TITANIUM SPORT

PRIROČNOST, UDOBJE IN MEHANSKE LASTNOSTI
Prilagodljiv radarski tempomat 'ACC'
Vključuje: Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju. 602 520 520

Snemljiva vlečna kljuka
Vključuje: Sistem za stabilizacijo priklopnika (dodatna funkcija sistema 'ESC'). V kombinaciji z naročilom alarmne naprave vsebuje funkcijo za sproženje alarma ob nepooblaščenem odklopu 
priklopnika.

371 970 970

Aktivna pomoč pri parkiranju
Vključuje: Aktivna pomoč pri bočnem parkiranju. Aktivna pomoč pri vzvratnem prečnem parkiranju. Aktivna pomoč pri izvozu iz bočnega parkirnega mesta. Prednja in zadnja tipala za pomoč pri 
parkiranju.

623 220 220

Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom
Vključuje: Šobe za čiščenje leče kamere.
Opomba: Na voljo v kombinaciji z multimedijskimi sistemi Sony.

641 370 370

Po višini in globini električno nastavljiv volanski drog
Opomba: Na voljo v kombinaciji z električno nastavljivimi sedeži s spominsko funkcijo. 564 320 -

Aktivno prilagodljivo krmiljenje
Opomba: Ni na voljo v kombinaciji s po višini in globini električno nastavljivim volanskim drogom. 562 730 S

VARNOST, ZAŠČITA IN SISTEMI ZA POMOČ VOZNIKU
Opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu v vzratnih ogledal s funkcijo opozarjanja na prečni promet pri vzvratnem izvozu iz parkirnega mesta 631 810 810

Varnostna pasova za zunanja sedeža v drugi vrsti z vgrajeno zračno blazino 662 240 240

Alarmna naprava 572 310 310

MULTIMEDIJA
Navigacijski sistem Premium Sony DAB
 - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom Sony
  - DAB ('Digital Audio Broadcasting') in TMC ('Traffic Message Channel')
  - 8'' TFT zaslon na dotik
  - SYNC II (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili)
  - 2 x USB vtičnica
  - Reža za kartico SD
  - AUX vtičnica
  - Kompas
  - 12 zvočnikov

452 800 S

PAKETI OPREME
Paket Exclusive
  - Aktivna pomoč pri parkiranju
  - Navigacijski sistem Premium Sony DAB
  - Prilagodljiva žarometa s tehnologijo LED z aktivnim prilagajanjem svetlobnega snopa 'Ford Dynamic LED' ter tehnologijo proti bleščanju

68CE 2.550 2.130

Paket Luxury
  - Panoramska streha iz atermičnega (IR odbojnega) in akustično laminiranega stekla
  - Klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža in ogrevana zadnja sedeža 
  - Titanium: perforirane usnjene sedežne prevleke
  - Sport: perforirane sedežne prevleke iz Alcantare

68CF 4.770 3.640

OSTALO
Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila --- 140 140

OPOMBE
Paketov opreme ni mogoče spreminjati. Vsak Paket opreme je sestavljen iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake 
omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.
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