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1

Reis in eerste klasse
Heerlijk vertoeven
Met zijn geavanceerde technologie en hoogwaardig
ontwerp combineert de Ford Galaxy eersteklas rijkwaliteit
met het hoogste niveau van ruimte, comfort en innovatie.
Het is er gewoonweg heerlijk vertoeven.

Galaxy V-Line uitgerust met opties en accessoires.

2

3

Een luxueuze ervaring
in ruimte en comfort
De Galaxy is ontworpen om te voldoen aan de behoeften
van alle inzittenden. Hij biedt ruimte, verfijning en
geavanceerde technologieën waardoor tot 7 passagiers in
alle luxe kunnen reizen.

Galaxy V-Line uitgerust met opties en accessoires.
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5

Kom fris en opgewekt
op uw bestemming
aan
Multicontourzetels vooraan
In de voorzetels zijn 11 pneumatische kussens ingebouwd
voor extra ondersteuning en comfort. Ze kunnen u zelfs
een massage geven.
Ze worden bediend via het 8" aanraakscherm en kunnen
uw boven- en onderrug, uw zitvlak en dijen masseren om
tijdens lange ritten spiervermoeidheid te voorkomen.
Beide voorzetels zijn bedekt met geperforeerd leder,
uitgerust met een koel- en verwarmingssysteem en
elektrisch in 10 standen verstelbaar.

Galaxy V-Line met Salerno-lederen zetelbekleding in Ebony.
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Panoramadak
Breng de buitenwereld naar binnen
Geniet van de schoonheid van de natuur vanuit het
comfort van uw Ford Galaxy. Een elektrisch bediend
glazen panoramadak over de volledige lengte laat de zon
naar binnen schijnen en zorgt voor frisse lucht. Een
zonlicht reflecterende laag en een elektrisch zonnescherm
zorgen indien nodig voor schaduw en privacy. Het gevoel
van comfort dat wordt geboden door het panoramadak
van de Ford Galaxy wordt verder uitgebreid door de
toevoeging van een infrarood reflecterende voorruit en
handmatige zonwering achteraan.

Galaxy V-Line met geperforeerde lederen zetelbekleding in Ebony.
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Moeiteloze connectiviteit
Nu kunnen u en uw Ford naadloos verbonden blijven waar u ook bent. Dat komt omdat de FordPass Connect-modem en
de FordPass-app samen een reeks functies ontgrendelen die zijn ontworpen om elke reis gemakkelijker te maken.

FordPass Connect

FordPass-app

FordPass Connect* kan u tijd en moeite besparen, maar ook gemoedsrust
bieden.

FordPass Connect wordt nog krachtiger als het wordt gekoppeld met uw
smartphone via de FordPass-app, zodat u toegang hebt tot een groot aantal
functies.

■

Live Traffic** levert bijna realtime verkeersinformatie en biedt een

■

dynamische rittenplanning op basis van de verkeersomstandigheden.
Local Hazard Information** gebruikt meerdere lokale en nationale

Maak kennis met de nieuwe beste vriend van uw telefoon

■

informatiebronnen om u te waarschuwen voor gevaren op de weg.
Met Wifi aan boord*** kunt u tot 10 apparaten via wifi verbinden met de

Ford SYNC 3

■

ingebouwde 4G-modem met FordPass Connect.
Emergency Assistance† helpt de inzittenden om een noodoproep te

De Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone en is de centrale interface voor alles van de telefoon- en sms-functie tot het audio- en
navigatiesysteem. U bedient alles via het 8" aanraakscherm of met opmerkelijk eenvoudige spraakcommando's. Kaartupdates helpen u op het juiste spoor
en op tijd te blijven en zijn gratis gedurende een beperkte periode na registratie van het voertuig.

plaatsen en stuurt de locatie van het voertuig door naar de hulpdiensten.

■
■

■

■
■
■
■

SYNC 3-functies
■

■
■

Beheer uw telefoon, muziek, apps en navigatie met eenvoudige gesproken
commando's.
Luister terwijl uw tekstberichten luidop worden voorgelezen.
Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink terwijl Apple CarPlay en
Android Auto u door uw smartphone laten navigeren via het SYNC
3-startscherm, dat precies werkt zoals uw telefoon.

■

Het aanraakkleurenscherm ondersteunt tal van veeg- en knijpbewegingen

Vergrendel en ontgrendel uw voertuig van overal via de app.
Gebruik starten op afstand om de temperatuur van uw voertuig naar een
vooringestelde temperatuur te brengen (enkel bij automatische
transmissie).
Controleer rechtstreeks op uw telefoon het brandstofniveau van uw
voertuig, de toestand van de olie en de bandenspanning.
Ontvang onderhoudsmeldingen via de app.
Vind uw geparkeerd voertuig terug op de ingebouwde kaarten.
Ontvang controlewaarschuwingen over uw voertuig op uw telefoon.
Krijg toegang tot exclusieve klantenaanbiedingen.

Toegang tot extra functies via uw smartphone met de FordPass App.
■

■
■

Selecteer interessante punten langs uw route. FordPass stuurt deze
locaties naar uw SYNC 3-navigatie wanneer u verbinding maakt via
AppLink.
Zoek naar tankstations op merk of brandstofklasse en vergelijk de prijzen.
Zoek beschikbare parkeerplaatsen, controleer de kosten, openingstijden
en beoordelingen.

*FordPass Connect is een optie. De modem aan boord zal op het moment van de levering van het voertuig worden verbonden met het internet. U kunt het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen. Het gebruik van FordPass Connect is gratis voor
de eerste twee jaar. Daarna hebt u een abonnement nodig.
**Access is gratis gedurende de eerste twee jaar na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u een abonnement nodig.
***Wifi-hotspot (tot 4G LTE) omvat een gratis proefversie van draadloze gegevens die begint op het moment van activering door de klant en vervalt aan het einde van 3 maanden of wanneer er 3 GB aan gegevens wordt gebruikt, afhankelijk van wat
zich het eerst voordoet. Daarna kunnen databundels worden gekocht bij Proximus, raadpleeg hun website voor meer informatie over hun datapakketten. *Om de ingebouwde wifi-hotspot te kunnen gebruiken, moeten Fords vanaf 2019 worden uitgerust
met de overeenkomstige hardware en is een draadloos serviceplan vereist. Dataverbindingen en -services zijn niet overal beschikbaar en er gelden mogelijk voorwaarden voor uw draadloze gegevensplan, inclusief berichten- en datatarieven.
†
Ford Emergency Assistance is een innovatieve functie die in geval van een aanrijding waarbij een airbag werd ontplooid of de brandstofpomp werd uitgeschakeld, de inzittenden helpt om rechtstreeks contact op te nemen met het plaatselijke
hulpcentrum. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.

met meerdere vingers en biedt u de mogelijkheid om de pictogrammen en
achtergronden te rangschikken zoals u dat op een tablet of smartphone
zou doen.

Opmerking: Volledige smartphone-integratie via SYNC 3 enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) en hoger. Sommige SYNC 3-functies vereisen een gegevensverbinding, waardoor kosten voor mobiele
data in rekening kunnen worden gebracht. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw land, raadpleegt u de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto voor de meest recente
informatie.
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Vooruit denken

01

03

De Ford Galaxy beschikt over een reeks technologieën die
zijn ontworpen om elke rit eenvoudiger te maken.
01 Adaptief verlichtingssysteem met Dynamic
led-koplampen detecteert verschillende
wegomstandigheden en selecteert de juiste
lichtbundel. Dynamische bochtverlichting draait de
lichtbundel mee in de richting van een bocht zodat u
verder kunt kijken en alles eerder kunt zien. Deze
koplampen omvatten dagrijlichten met drie ledstroken die tevens als richtingaanwijzers dienst doen,
door opeenvolgend op te lichten in de richting waarin
wordt afgeslagen.
02 Met de verblindingsvrije grootlichten kunt u met de
grootlichten aan blijven rijden zonder andere
weggebruikers te hinderen. Sensoren detecteren

verkeer voor uw auto en passen de straling van het
grootlicht aan om andere weggebruikers tegen
verblinding te beschermen, terwijl de rest van de weg
wordt verlicht voor een betere zichtbaarheid.

02

03 Active Park AssistØ kan u helpen parallel of haaks te

parkeren. Eenmaal geactiveerd, kan het geavanceerde
systeem u helpen een geschikte plek te vinden terwijl
u rondrijdt, en zal het u automatisch naar de
parkeerplaats begeleiden terwijl u de pedalen bedient
(via signalen op het scherm en hoorbare signalen).
Park-Out Assist kan u op dezelfde manier helpen een
parallelle parkeerplaats te verlaten.

Gebruikt sensoren.

Ø
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01

03

05

Extra vertrouwen
Autorijden in druk stadsverkeer kan een uitdaging zijn, maar de Ford Galaxy
geeft u een duidelijker beeld van wat er zich om u heen bevindt en
waarschuwt u snel als u actie moet ondernemen.
01 De breedbeeldcamera vooraan geeft een ruim beeld van de zone
links en rechts vóór de wagen. Bijzonder handig op kruispunten of
wanneer u voorwaarts uit een parkeerplaats met beperkt zijzicht rijdt.
02 Pre-Collision Assist met detectie van voetgangers en fietsersØ

maakt gebruik van een radar en camera om op de weg auto's, fietsers
en voetgangers in de gaten te houden. Het systeem is ontworpen om u
te waarschuwen voor een mogelijke botsing en kan, als u niet reageert,
automatisch remmen om een botsing te helpen voorkomen of de
gevolgen ervan te minimaliseren.

03 Ergonomische zetels met AGR-certificatie* helpen uw rug te
ondersteunen. Deze ergonomisch ontworpen, in 18 richtingen
handmatig verstelbare voorstoelen met AGR-accreditatie zijn ideaal
voor langere ritten (beschikbaar op Trend en Titanium).

02

04

06

04 Blind Spot Information System met Cross Traffic AlertØ† Als een

ander voertuig - een auto, bestelwagen of vrachtwagen - in uw dode
hoek rijdt, waarschuwt het systeem u met een waarschuwingslicht die
is ingebouwd in de overeenstemmende buitenspiegel. Afhankelijk van
de snelheid van het voertuig kan de detectiezone van de dodehoek
variëren tot een bereik van 18 meter.

05 Ford Clearview voorruitwissersysteem verbetert het zicht door de
ruitensproeiervloeistof rechtstreeks in het pad van elke ruitenwisser te
brengen terwijl deze zich over de voorruit beweegt.
06 Intelligent All-Wheel Drive controleert voortdurend waar trekkracht
nodig is en stuurt automatisch het nodige koppel naar ieder wiel
afzonderlijk, voor meer vertrouwen en controle ongeacht de
wegomstandigheden.

Gebruikt sensoren.
Actief bij snelheden boven 10 km/u.
*Het AGR-kwaliteiskeurmerk (Aktion Gesunder Rücken = Campagne voor een gezonde rug): Gecertificeerd en
aanbevolen door Forum Gesunder Rücken - Besser Leben en het Bundesverband Deutscher Rückenschulen. Meer
informatie: AGR e.V., Stader Str. 6, D – 27432 Bremervörde, Duitsland. Tel. +49 4761/92 63 580.
Ø
†
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FORD GALAXY

Intelligent Protection System (IPS)Ø1)
Het geavanceerde Intelligent Protection System (IPS)1) van Ford Galaxy gebruikt tal van verfijnde
technologieën om u te beschermen, waaronder elektronische stabiliteitsregeling (ESP), frontale airbags
en gordijnairbags1).
Andere voorzieningen omvatten:
■

Airbags voor bestuurder en passagier
vooraan◊*1)

■

■
■

Zijairbags voor bestuurder, passagier vooraan
en passagiers op de tweede zetelrij1)
Knieairbag voor bestuurder1)
Zijdelingse gordijnairbags voor voor- en

■

■

achterzetels1)
Gordelspanners met spankrachtbegrenzers op
alle zitplaatsen op de voorste en tweede rij
Gordelverklikkers op alle zitplaatsen

Ford Fold Flat-systeem
Met zijn zeven volwaardige zitplaatsen loopt de
Ford Galaxy over van luxe en ruimte. Met het
innovatieve Easy Fold-systeem kunt u iedere zetel
op de tweede rij opvouwen met een druk op de
knop. En voor het ultieme gemak helpt de Easy
Fold met de Power Raise-functie u om de
zitplaatsen op de derde rij met een druk op de
knop omlaag en omhoog te brengen.

Handenvrije kofferklep

Ford MyKey

De kofferklep van de nieuwe Galaxy openen of

Dankzij deze innovatieve functie kunt u de

sluiten is kinderspel, zelfs als u uw handen vol
hebt. Als u de sleutel in uw broekzak of tas hebt,

instellingen (zoals topsnelheid en audiovolume)
van uw auto aanpassen en beperken voor

kunt u de kofferklep openen zonder dat u de auto
hoeft aan te raken, door een lichte trapbeweging
onder het midden van de achterbumper.

individuele gebruikers. Hierdoor kunt u voorkomen
dat de auto gebruikt wordt op manieren die
zouden kunnen afwijken van goed en veilig
rijgedrag.

Ø
Gebruikt sensoren.
Veiligheidssysteem.
*Met schakelaar om de passagiersairbag vooraan uit te schakelen.
◊
Opmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de
passagiersstoel voorin worden geplaatst als het Ford-voertuig is uitgerust
met een operationele airbag voor de bijrijder. De veiligste plaats voor
kinderen is goed vastgegespt op de tweede rij.
1)
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FORD GALAXY Overzicht modellen

Kies de Galaxy die bij u past
Wat uw voorkeur ook is, er is een nieuwe Ford Galaxy die bij u past en verkrijgbaar is in een reeks unieke individuele series. Voor welke
Galaxy u uiteindelijk ook kiest, u kunt zeker zijn van een hoog niveau van standaardfuncties, evenals een grote keuze aan opties en
packs.

Trend

Titanium

V-Line

Luxe
Een elegant en verfijnd ontwerp, indrukwekkende geïntegreerde
technologieën en een eersteklas reiservaring dragen allemaal bij aan de hoge

De luxeversies van de Galaxy bieden superieure niveaus van verfijning en comfort, met een rijke
standaardspecificatie, hoogstaande materialen, bijkomende technologieën en unieke stijlelementen.

aantrekkingskracht van de Ford Galaxy Trend.
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Galaxy Trend uitgerust met opties en accessoires.

FORD GALAXY Modellen

Trend

Voornaamste exterieuruitrusting
■
■
■

■
■
■
■

17" lichtmetalen velgen met 10 spaken
Mistlampen vooraan
Hoffelijkheidsfunctie voor vertraagd doven van de
koplampen
Dagrijlichten
Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Automatische koplampen met ruitenwissers

Belangrijke interieurvoorzieningen
■

■

■
■
■

■
■
■

■

Radio/cd-speler, Bluetooth en Ford SYNC 3, 8"
aanraakscherm, AUX- en USB-aansluiting, 8
luidsprekers, eCall
Dubbele automatische airconditioning met
verluchtingsblazers op de tweede rij
4-weg manueel instelbare voorzetels
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspookknop voor manuele
transmissie
Ford Power-startknop
Cruise control met intelligente snelheidsbegrenzer
Elektrisch bedienbare ruiten voor- en achteraan met
tiptoetsbediening en centraal openen/sluiten van alle
ruiten
Derde zetelrij met twee individuele zetels

Motoren
Diesel
2.0L TDCi 150 pk (110 kW)

Opmerking: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de
passagiersstoel voorin worden geplaatst als het Ford-voertuig is uitgerust met
een operationele airbag voor de bijrijder. De veiligste plaats voor kinderen is
goed vastgegespt op de tweede rij.

◊
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Ford SYNC 3 met 8" aanraakscherm en Voice Control
(Standaard)

Cruise control (omvat snelheidsbegrenzer en
intelligente snelheidsassistent)
(Standaard)
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Galaxy Titanium in Chrome Blue.

FORD GALAXY Modellen

Titanium

Belangrijkste exterieurkenmerken bovenop
Trend
■
■
■
■

Leddagrijlichten
Chroomafwerking op rand boven deurlijn
Parkeersensoren voor- en achteraan
Zilverkleurige langsliggers

Belangrijkste interieurkenmerken bovenop
Trend
■
■
■
■
■
■
■
■

Navigatiesysteem
Dorpellijsten vooraan met heldere afwerking
10,1" TFT-kleurenscherm in instrumentenpaneel
Lane Keeping-systeem
KeyFree-systeem
Quickclear elektrische voorruitontdooiing
Verwarmbare voorzetels en stuurwiel
Easy Entry voor de derde zetelrij

Motoren
Diesel
2.0 TDCi 150pk (110 kW)
2.0 TDCi 190pk (139 kW)

Ramen omlijst met chroom
(Standaard)
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10,1" TFT-kleurenscherm in instrumentenpaneel
(Standaard)
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Galaxy V-Line in Blue Panther.

FORD GALAXY Modellen

V-Line

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop
Titanium
■

■
■

■

■
■
■

Unieke voorgrille satijnchromen V Mesh in mat Carbon
Black
18" lichtmetalen velgen met 20 spaken
Adaptief verlichtingssysteem met Ford Dynamic
ledkoplampen en niet-verblindend grootlicht
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met dimming
voor de bestuurder en geheugenfunctie, kantelen
automatisch omlaag wanneer de achteruitversnelling
ingeschakeld is
Achteruitrijcamera
Donkergetinte ruiten achteraan
Metaalkleur

Voornaamste interieurkenmerken bovenop
Titanium
■
■

■

■
■

Bekleding in hoogwaardig leder/simili
Met leder/simili beklede armsteun met opbergruimte
aan middenconsole
10-weg elektrisch instelbare voorzetels met
lendensteun
Sony-audiosysteem
Aluminium sportpedalen

Motoren
Diesel
2.0 TDCi 190pk (139 kW)
2.0 TDCi 240pk (177 kW)

18" lichtmetalen velgen met 20 spaken en
hoogwaardige Luster Nickel-verfafwerking
(Standaard)
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Hoogwaardig met leder bekleed instrumentenbord
(Standaard)
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FORD GALAXY Koetswerkkleuren

Blazer Blue†
Niet-metaalkleur

Blue Panther
Metaalkleur*

FORD GALAXY Velgen

Moondust Silver
Metaalkleur*

Lucid Red††
Metaalkleur*

17"

Silk White†
Speciale niet-metaalkleur*

Chrome Blue
Metaalkleur*

Shadow Black◊
Micakleur*

Agate Black††
Metaalkleur*

Magnetic
Metaalkleur*

Star White†
Metaalkleur*

17"

18"

Lichtmetalen velg met 20 spaken en
Pearl Grey-afwerking

Lichtmetalen velg met 5x2 spaken en
Sparkle Silver-afwerking

Lichtmetalen velg met 5x2 spaken en
Machined Pearl Grey-afwerking

Standaard op Trend
(Uitgerust met 235/55 R17 banden)

Optie op Trend en Titanium
(Uitgerust met 235/55 R17 banden)

Standaard op Titanium
(Uitgerust met 235/55 R17 banden)

(Optie op Titanium)
(Uitgerust met 235/50 R18 banden)

19"

19"

Ruby Red◊
Metaalkleur*

18"
*(Speciale niet-)metaalkleuren zijn opties, tegen meerprijs.
†
Niet beschikbaar voor V-Line. ††Midden 2020 verkrijgbaar. ◊Beschikbaar uit stock (beperkte voorraad).
De Ford Galaxy wordt voor 12 jaar vanaf de eerste registratiedatum gedekt door de corrosiewaarborg van Ford. Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen.
Opmerking: de gebruikte foto’s dienen alleen ter illustratie van de koetswerkkleuren en weerspiegelen mogelijk niet de actuele specificaties of de beschikbaarheid op bepaalde markten. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de
kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
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17"

Lichtmetalen velg met 10 spaken en
Sparkle Silver-afwerking

Lichtmetalen velg met 10x2 spaken en
Luster Nickel-afwerking

Lichtmetalen velg met 5x2 spaken en
Luster Nickel-afwerking

Standaard op V-Line
(Uitgerust met 235/50 R18 banden)

Optie op Titanium
(Uitgerust met 245/45 R19 banden)

Lichtmetalen velg met 10 spaken en
Polished Aluminium-afwerking
Optie op V-Line
(Uitgerust met 245/45 R19 banden)

Opmerking: de 19" velgen die beschikbaar zijn voor de
Ford Galaxy zijn ontworpen voor nog sportievere
rijeigenschappen en een robuustere rijkwaliteit ten
opzichte van de andere lichtmetalen velgen.
Opmerking: alle lichtmetalen velgen zijn via uw lokale
Ford-concessiehouder verkrijgbaar als accessoires tegen
meerprijs.

27

FORD GALAXY Uitvoeringen

FORD GALAXY Opties en packs

Op maat gemaakt
In uw Ford Galaxy voelt u zich in een ruimte vol
harmonie en controle. Tot de onverwachte
hoogwaardige eigenschappen behoren
multicontourzetels met een aantal luchtkussens
die aangepaste ondersteuning bieden en een
massagefunctie voor de bestuurders- en
passagierszetel om vermoeide spieren op te
frissen.

Om uw Ford Galaxy nog aantrekkelijker te maken, kan
u hem naar wens uitrusten met opties en packs. U
vindt ons volledige gamma op de prijslijst.

Calder in Ebony

Manhattan in Ebony

Optie op Trend en Titanium (enkel met ergonomische
zetels)

Standaard op Trend

Axis in Ebony

Salerno-leder/simili in Ebony

Standaard op Titanium

Optie op Titanium

Trend

Titanium

V-Line

Winter Pack

Business Pack

Signature Pack

Salerno Micro Geperforeerd Leder in Ebony

Family Comfort Pack

Standaard op V-Line
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FORD GALAXY Accessoires

Uebler+ fietsendrager
achteraan
Hoogwaardige fietsendrager die op
de trekhaak bevestigd wordt,
beschikt als optie over een praktisch
kantelsysteem (naargelang het type
fietsendrager) voor eenvoudige
toegang tot de bagageruimte.
(Accessoire)

Trekhaken

Dwarsliggers

De elektrische, volledig intrekbare
trekhaak van Ford verdwijnt
automatisch uit het zicht onder de

Met de stevige en vergrendelbare
dwarsliggers (enkel te gebruiken
met dakrails) vervoert u eenvoudig

achterbumper als hij niet gebruikt
wordt, waardoor de auto er altijd

spullen op het dak. (Accessoire)

gestroomlijnd uitziet (optie en
accessoire). Ook een afneembare
trekhaak (optie en accessoire) en
een vaste trekhaak (accessoire) zijn
verkrijgbaar.

Bevestigingssystemen
voor bagage
Robuuste bevestigingssystemen die
aan de Europese veiligheidsnorm
ISO27955 voldoen om bagage veilig
op te bergen in de bagageruimte. Er
kan een net worden besteld voor
montage achter de tweede zetelrij
en er is ook een rooster beschikbaar
voor montage achter de eerste of
tweede rij. (Optie en accessoire).
Niet beschikbaar in combinatie met
optioneel elektronisch automatisch
airconditioningsysteem met drie
zones of panoramadak.

Net voor de
bagagevloer

Rubberen vloermatten

Spatlappen

De weersbestendige vloertapijten
met opstaande rand en Galaxy-logo
zijn op maat gemaakt voor een
perfecte pasvorm en beschermen
tegen vuil en nattigheid. De mat aan
de bestuurderszijde is stevig en
rechtstreeks aan de vloer van het
voertuig bevestigd, zodat ze niet
verschuift. (Accessoire)

Voorgevormde spatlappen helpen
het koetswerk van uw Ford Galaxy
te beschermen tegen opspattend
water en steenslag. Beschikbaar als
set voor voor- en achteraan.
(Accessoire)

Elastisch net dat wordt bevestigd
aan bevestigingshaken in de
bagageruimte. Helpt kleinere items
en spullen te beveiligen.
(Accessoire)

Mat voor
bagageruimte
Beschermt de bagageruimte. Het
omkeerbare design biedt keuze uit
een tapijt met Galaxy-logo of een
robuust rubberen oppervlak, ideaal
voor het vervoer van natte of vuile
voorwerpen. De mat kan worden
verlengd over de achterstoelen en
biedt een uitklapbare
bumperbescherming. (Accessoire)

www
Meer informatie over ons volledige assortiment beschikbare accessoires vindt u hier
Ga voor meer accessoires naar de online-accessoirecatalogus op www.nl.ford-accessoires.be
Bezoek www.fordlifestylecollection.com/nl voor een reeks van Ford-merkartikelen - van kleding tot lifestyleproducten en reisaccessoires.
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+Onderdeel gedekt door een garantie van een derde partij. Zie achterkant voor details.
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Brandstof, prestatie en emissies




Afmetingen




   

  

 
         



   



































 















  



Brandstofverbruik in l/100 kmøø










  











  











  































     











 



      
Prestatiesø

‡

Gemeten volgens ISO 3832. De afmetingen kunnen variëren, afhankelijk van het model en de uitrusting.
*11.95m met 19" wielen, **64.4 op AWD-varianten.

Gewicht en ladingen
Hoogte: 1.747 mm

 
      
   











      











      





















     

www
Wilt u alle specificaties zien?
Lengte: 4.848 mm
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Breedte: 2.137 mm (met spiegels)
1.916 mm (met ingeklapte spiegels)

Als u alle functies en specificaties van dit voertuig wilt
bekijken, downloadt u de digitale e-brochure of bekijkt u
de interactieve brochure op www.ford.com of scant u de
QR-code.

*In 4e versnelling. øTestcijfers van Ford.
**Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik- en CO2-uitstootcijfers zijn gemeten volgens de WLTP-testprocedure op basis van een voertuig met basisuitrusting. Optionele uitrustingen (zoals velgen en/of
banden) kunnen deze gegevens beïnvloeden. De verkopende Ford-verdelers, Ford en de fabrikant van het voertuig zijn hiervoor niet aansprakelijk. Contacteer ons voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig, of raadpleeg
www.nl.ford.be.
GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be
#
Vertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. De opgegeven maximumwaarden voor
slepen geven het maximale trekvermogen weer van het voertuig bij zijn maximaal toelaatbare massa om weg te rijden op een helling van 12 procent op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een
aanhangwagen trekken, terwijl het verbruik toeneemt. Het maximaal toelaatbaar treingewicht omvat het gewicht van de aanhangwagen. *Hellingsniveau op zeeniveau.
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     Manhattan in Ebony
     Omni in Ebony
   Ebony
     Calder in Ebony**
     Omni in Ebony
   Ebony


 

         

   

 

         

   

            













  





















     Axis in Ebony
     Omni in Ebony
   Ebony
     Calder in Ebony**
     Omni in Ebony
   Ebony
     Salerno-leder in Ebony*
     Salerno-leder in Ebony*
   Ebony


   



 





 








 

 











Stijl en voorkomen






Kleur en bekleding



      
     




              
                






     
  
     
















     Salerno-leder met microperforaties in Ebony*
     Salerno-leder in Ebony*
   Ebony




                  
                   




     
     



   



          







     
    

Beschikbaar
*(Speciale niet-)metaalkleuren, leder en suède/leder afwerking zijn optioneel, aan meerkost. ** Ergonomische AGR zetels beschikbaar aan meerkost.








Standaard
Opmerking: De 19" velgen voor de Ford Galaxy zijn ontworpen om een sportiever weggedrag en een stuggere ophanging te bieden dan de standaardvelgen van 17" en 18". * Het merk van de band kan niet vrij worden gekozen.




 



     





 



 

    



  













 

   




  


   


 





 






   
   




 

   

   

 




   
   



 

    

   



  

 

   



 



        













 









Prestaties en zuinigheid


Rijervaring





 

 


Standaard

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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Comfort en gebruiksgemak


Comfort en gebruiksgemak



 
 £

Standaard
Opmerking: Het Bluetooth® en bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die
van hun respectieve eigenaars.*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een Bluetooth®gekoppelde en verbonden mobiele telefoon gebruikt om inzittenden van het voertuig te helpen met een
directe oproep naar het lokale communicatiecentrum, na een voertuigcrash-gebeurtenis waarbij een airbag is geactiveerd of de brandstofpomp is uitgeschakeld. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY
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Nuttigheid


Veiligheid en beveiliging









   
    



Standaard
Veiligheidsfunctie, 2)Rijhulpmiddel.
u
Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de passagiersstoel voorin worden geplaatst als het Ford-voertuig is uitgerust met een operationele airbag voor de bijrijder. De veiligste plaats voor kinderen is goed vastgegespt op de
tweede rij.
1)
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FORD GALAXY Volgende stappen

proberen

Ga langs bij uw Ford-concessiehouder en doe een testrit met de Ford
Galaxy. Vind een plaatselijke concessiehouder op www.ford.com/SBE/
DealerLocator

samenstellen



Ga online en stel uw nieuwe Ford Galaxy samen volgens uw exacte
specificatie op nl.ford.be/BuildandPrice

 


Ford Garantie en service


           
                 



   
     

bezitten

Zodra u vertrekt in uw nieuwe auto staan we aan uw
zijde. Ford heeft het meest uitgebreide servicenetwerk
om uw auto in de beste conditie te helpen houden.
En wanneer uw nieuwe Ford een herstelling nodig heeft,
is een Ford Erkend Hersteller het beste adres om uw
wagen in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en hem
zo snel mogelijk weer op de weg te brengen.

 

contact

Mocht uw Ford-verdeler u niet verder kunnen helpen of
indien u rechtstreeks met ons contact wil opnemen, kunt
u terecht op het OneCall nummer 02/700.67.76 of per
e-mail op custfobe@ford.com.

Standaard
Optioneel, tegen meerkost
*Vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Onderhevig aan voorwaarden en bepalingen.

FordPass is een nieuw platform dat u helpt om de
manier waarop u zich verplaatst te herzien. Zoekt parking
dichtbij, omvat voertuiggegevens, verdelerinformatie en
een aantal handige gidsen.
Live Traffic toegang is gratis gedurende de eerste 2 jaar
na de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 met
navigatie, daarna is een abonnement nodig.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.
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