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Familiebil:  Her er 7 gode grunner til å
velge Ford S-MAX!

Nye Ford S-MAX er blitt rost opp i skyene av biljournalister
over hele landet, men hva mener egentlig brukerne om en av
Norges mest populære 7-setere? Her er Familien Knoph sine
erfaringer etter å ha kjørt familiebilen S-MAX gjennom
«familietesten».
Det har ikke manglet på superlativene og topp utfall på terningen blant
biljournalistene når nye Ford S-MAX har blitt testet: «Mye familiebil for
pengene» sa Din Side, «Orkesterplass i baksetet», skrev VG, «Du skal lete
lenge etter en bedre familiebil», uttalte TV2 Broom. «Drømmebil for



barnefamilier», var Klikk.no sin dom.

Les mer om Ford S-MAX og bygg din egen favorittfamiliebil her

Familiefar Arne Knoph er daglig leder i Asker Fotball og en aktiv skikkelse
gjennom aktive barn. Det medfører utstrakt bruk av bil i en rekke
sammenhenger, og for Knophs del innebærer det 20 000 km på veien i året.

Vi spurte om han kunne sette fingeren på 7 punkter familien har lært å sette
pris på ved 7-seteren Ford S-MAX.

1. Best på plass

- Vår nye S-MAX har allerede rukket å rulle 15 000 km. Det lå mange kriterier
i bunnen når vi skulle bytte bil denne gangen, og ingenting skulle være
uprøvd. Ungene er blitt tenåringer og tar mer plass enn før, dermed var kravet
til sittekomfort i baksetet absolutt fordi det ofte er lange turer. S-MAX er
romslig og tre ungdommer sitter bekvemt da det er tre individuelle seter.

- En av guttene er aktiv på sykkel, og det var et stort pluss at vi kunne legge
to sykler rett inn i bilen, sier Knoph som er overbevist om at S-MAX er
ledende på bagasjekapasitet i klassen. Med et volum på 700 liter når den
tredje seteraden ikke er i bruk, har Knoph rett. Det er sjenerøst med plass i S-
MAX.

Stor guide: Slik finner du den beste familiebilen for ditt behov

https://www.ford.no/personbiler/s-max?vehicleNavCategory=all%20cars
https://www.ford.no/personbiler/s-max?vehicleNavCategory=all%20cars


2. Bra fremkommelighet med firehjulstrekk 

- Det var en utløsende faktor for vårt valg at S-MAX kan leveres med
firehjulstrekk. Vi er ofte på Beitostølen og må vite at vi kommer frem uansett
vei- og føreforhold.

Les: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger
3. Familiebil med topp kjøreegenskaper 

Tross fraktkapasitet som en varebil ligger S-MAX fjellstøtt på veien med topp
kjøreegenskaper og komfort, sier Knoph entusiastisk.

4. Mange smarte assistansesystemer

- Med den adaptive cruisekontrollen stiller vi inn farten, og er da faktisk i
stand til å kjøre helt til Beitostølen uten å røre pedalene. Den holder farten
etter trafikken, forklarer Knoph. S-MAX er suveren for de lange turene som
tidligere var slitsomme.

Han liker også de adaptive LED-lysene. Her demper automatikken kun deler
av fjernlyset ved møtende trafikk for å unngå å blende. Ligger det en bil

https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/


foran, skygger også lyset for denne, slik at den ikke blendes i speilene.
Fjernlyset lyser fortsatt opp resten av kjørebanen og veikantene hvor elg og
andre farer kan lure. Det er utvilsomt en betryggende sikkerhetsfaktor for de
som kjører mye og langt.

Fornyet familiefavoritt: Så bra er Ford Mondeo hybrid stasjonsvogn
5. Behagelige komfortløsninger 

- For oss som trener mye er det veldig bekvemt å kunne starte oppvarming av
bilen – ved hjelp av fjernkontroll - 15 minutter før vi skal kjøre fra
treningsområdet, ofte svett med vått tøy, nevner Asker-mannen som et
eksempel på en komfortfunksjon han setter ekstra pris på.

6. Familiebil med smarte nyttefunksjoner 

Selv blir Knoph som et barn ved utfelling av det elektriske hengerfestet. - En
gang klarte jeg å rygge så riktig opp mot hengeren ved hjelp av
ryggekameraet, at hengerfestet traff hengeren som hånd i hanske når jeg slo
det ut, humrer Knoph.

7. Profesjonell bilforhandler

https://merford.no/fornyet-familiefavoritt-ford-mondeo-hybrid-stasjonsvogn/


- RøhneSelmer Asker og Bærum traff blink når de hjalp oss med å velge rett
versjon S-MAX og utstyr til vårt bruk. Faktisk gjorde de en genistrek da vi
prøvde bilen før handelen var i boks. Etter at vi hadde lånt en demobil lenge
nok til å bli kjent med den, fikk jeg egentlig ikke lov til å velge en annen bil
enn S-MAX av familien. Vi har heller ikke angret på beslutningen i etterkant,
verken på bilen eller på oppfølging og service, slår Knoph fast som lurer på
om vi skal ha flere punkter enn de syv nevnte.

Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions

https://www.youtube.com/watch?v=QAE1xZWbLVM


through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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