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K A L A N D

K É N Y E L E M

Fent: EcoSport Connected 8"-os érintőképernyős kijelzővel; lent: EcoSport Active
Frozen White karosszériafényezéssel (alapfelszereltség).

EGY ECOSPORT

Elegáns formatervezése, lenyűgöző integrált technológiája

és választható gazdaságos motorjai révén a

Ford EcoSport Connected minden elemmel rendelkezik, ami

a dinamikus vezetési élményhez szükséges.

Ha kifejezetten kalandot keres, az Active modell minden

szempontból megfelel. Erőteljes, SUV-inspirálta stílusa és

a megemelt vezetőülés merész személyiséget kölcsönöz neki.
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L U X U S

T E L J E S Í T M É N Y

Fent: EcoSport Titanium részben Sensico® és Salerno Sensico®  üléskárpittal
Ebony Black színben (alapfelszereltség); lent: EcoSport ST-Line prémium bőr
sebességváltó gombbal piros varrással és 3 küllős bőr kormánykerékkel piros
varrással (alapfelszereltség).

ÖNNEK

A kiemelkedő minőségű anyagok és kiegészítő technológiák

biztosítják a Titanium kifinomult megjelenését és kényelmét,

amit jól kiegészítenek az egyedi stíluselemek és

hangsúlyos részletek.

Szemet gyönyörködtető megjelenésével a teljesítményorientált

ST-Line modell kitűnik a sokaságból, sportos belső tere és

egyedi ST-Line márkajegyei kiemelik különleges karakterét.
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L U X U S

T E L J E S Í T M É N Y

Fent: EcoSport Titanium részben Sensico® és Salerno Sensico®  üléskárpittal
Ebony Black színben (alapfelszereltség); lent: EcoSport ST-Line prémium bőr
sebességváltó gombbal piros varrással és 3 küllős bőr kormánykerékkel piros
varrással (alapfelszereltség).

ÖNNEK

A kiemelkedő minőségű anyagok és kiegészítő technológiák

biztosítják a Titanium kifinomult megjelenését és kényelmét,

amit jól kiegészítenek az egyedi stíluselemek és

hangsúlyos részletek.

Szemet gyönyörködtető megjelenésével a teljesítményorientált

ST-Line modell kitűnik a sokaságból, sportos belső tere és

egyedi ST-Line márkajegyei kiemelik különleges karakterét.
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Egyszerű megoldás,
hogy egy új Ford EcoSport
tulajdonosa legyen

1FELFEDEZÉS

KIVÁLASZTÁS

TEGYE EGYÉNIVÉ!

MŰSZAKI ADATOK

VÁSÁRLÁS

2
3
4
5

EcoSport Active modell Desert Island Blue metál karosszériafényezéssel
(választható) és Agate Black kontrasztos tetőfényezéssel (alapfelszereltség)
.

Az interaktív változat megtekintése
online
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ECOSPORT ACTIVE
Erőteljes, SUV-inspirálta formatervezésével, egyedi belső
kivitelezésével és fejlett technológiáival az új EcoSport
Active modellt arra tervezték, hogy kiszabadítsa Önt a
megszokott hétköznapokból.

Zökkenőmentesen forrasztja egybe a formát a funkcióval,
s így merész, mégis kifinomult crossover jött létre.
Jellegzetes Agate Black tetőfényezésével és tükörházaival,
szélesebb kerékjárati íveivel az exkluzív 17"-os, 5 küllős
Shadow Black könnyűfém keréktárcsákkal az EcoSport
Active a városban járva is kalandokra termett.

EcoSport Active Desert Island Blue metál karosszériafényezéssel
(választható) és Agate Black kontrasztos tetőfényezéssel
(alapfelszereltség).

1FELFEDEZÉS
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Felfedezés1

EcoSport Titanium Gázkisüléses (HID) Xenon fényszórókkal (választható) és Solar Silver
metálfényezéssel (választható).
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Felfedezés1

EcoSport Titanium Gázkisüléses (HID) Xenon fényszórókkal (választható) és Solar Silver
metálfényezéssel (választható).
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ÉLMÉNYT ADÓ UTASTÉR
Az EcoSport kifinomult belső tere tetszetős formákkal, gyönyörűen
kidolgozott anyagokkal és pazar kényelmi funkciókkal öleli körül az
utazókat. Fejlett műszaki megoldások egész sora – Automata
klímaberendezés (EATC), Holttérfigyelő rendszer – áll rendelkezésre,
hogy a vezető teljes egészében átadhassa magát az utazás
élményének.

■ A Holttérfigyelő rendszer jelzi a vezető számára, ha holtterében
valamilyen jármű tűnik fel

FELFEDEZÉS1

EcoSport ST-Line belső fűthető első ülésekkel, fűthető kormánykerékkel és
fűthető szélvédővel (csomag részeként választható).

*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a
rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van.  Nem
minden funkció kompatibilis minden mobiltelefonnal.

Fűthető kormánykerék
Az EcoSport kormánykerekének a fűtése egyetlen
gombnyomással bekapcsolható, hogy a hűvösebb
napokon a vezető minél hamarabb felmelegíthesse a
kinti hidegben átfagyott kezeit (opciós csomag
részeként érhető el).
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon integráció csak iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vagy frissebb operációs rendszerű telefonok esetén érhető el. Néhány SYNC 3 funkcióhoz adatkapcsolatra van szükség, melyekre a mobil adatforgalom költségei
érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve Android Auto alkalmazások elérhetőek-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, Android Auto weboldalakat. A térképfrissítések a jámű regisztrációját követően
korlátozott ideig ingyenesek.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
***Wi-Fi hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) korlátozott idejű ingyenes próbaidőszakkal, mely az aktiváláskor kezdődik. A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a
Vodafone weboldalán talál. A beépített wi-fi hotspot használatának előfeltétele, hogy a Ford jármű fel legyen szerelve a szükséges hardware elemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség
nincs mindenütt biztosítva és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei  érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
†A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard)  információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt*. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os színes
érintőképernyőt, mintha okostelefonján használná. Az érintőképernyőn vagy
egyszerű hangparancsokkal hívásokat kezdeményezhet, szöveges
üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve vezérelheti a zenelejátszást és a
műholdas navigációt.

FORDPASS CONNECT
A járműbe beépített FordPass Connect modem egy sor olyan szolgáltatást
biztosít, amelyek egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a vezetést**. Ilyenek a
Live Traffic†, amely friss közlekedési információkat küld a SYNC 3 navigációs
rendszernek, valamint a Local Hazard Information††, amely figyelmeztetheti a
várható kockázatokra, még azok megjelenése előtt. Baleset esetén az eCall‡

automatikusan felhívja a mentőket és megosztja a helyadatokat. Az
optimális összekapcsoltság élményéhez a FordPass Connect modem
legfeljebb tíz eszközhöz biztosít fedélzeti Wi-Fi-kapcsolatot***.

FORDPASS ALKALMAZÁS
Hozza ki a legtöbbet az összekapcsolt autózási élményből a FordPass
alkalmazás segítségével! Az okos távoli szolgáltatásoktól a részletes
járműadatokig a FordPass alkalmazás segítségével még több funkcióhoz
férhet hozzá a mobiltelefonján keresztül. Hogy teljes legyen a nyugalma, a
járművét bárhonnan bezárhatja vagy kinyithatja, míg a Távoli indítás
előkészíti az utazást, forró napokon lehűti, fagyos időben felmelegíti az
utasteret (csak automata sebességváltóval rendelkező modelleknél).

A jármű műszaki állapotára vonatkozó jelentések fontos információkat
küldenek a telefonjára, úgymint abroncsnyomás és üzemanyagszint
figyelmeztetések.

A FordPass alkalmazás más funkciói segíthetnek például a közelben vagy az
út mentén benzinkutat találni, feltérképezik a kávézókat vagy éttermeket,
sok egyéb mellett. Akár parkolóhelyek keresésében is segíthet,
összehasonlíthatja az árakat és megjeleníti a parkoló jármű helyzetét, hogy
később könnyedén megtalálja.

FELFEDEZÉS1
ÖSSZEKAPCSOLVA - AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
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Megjegyzés: A teljes SYNC 3 okostelefon integráció csak iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vagy frissebb operációs rendszerű telefonok esetén érhető el. Néhány SYNC 3 funkcióhoz adatkapcsolatra van szükség, melyekre a mobil adatforgalom költségei
érvényesek. Annak ellenőrzéséhez, hogy az Apple CarPlay, illetve Android Auto alkalmazások elérhetőek-e az Ön országában, kérjük, keresse fel a hivatalos Apple CarPlay, Android Auto weboldalakat. A térképfrissítések a jámű regisztrációját követően
korlátozott ideig ingyenesek.
*Ne vezessen, ha valami elvonja a figyelmét. Vezetés közben lehetőleg hangparanccsal vezérelje a rendszereket, ne kézzel. Bizonyos funkciók nem működnek, amikor a sebességváltó fokozatban van. Nem minden funkció kompatibilis minden
mobiltelefonnal.
**A beépített modemet a jármű átadásakor kapcsolják be. Bizonyos adatok megosztását engedélyezheti vagy letilthatja.
***Wi-Fi hotspot (akár 4G LTE sávszélességgel) korlátozott idejű ingyenes próbaidőszakkal, mely az aktiváláskor kezdődik. A további használathoz adatcsomagokat kell vásárolnia a Vodafone-tól. Az adatcsomagokra vonatkozó tájékoztatást a
Vodafone weboldalán talál. A beépített wi-fi hotspot használatának előfeltétele, hogy a Ford jármű fel legyen szerelve a szükséges hardware elemekkel. Emellett szükség van egy megfelelő mobiltelefonos előfizetésre is. Az adatforgalmi lefedettség
nincs mindenütt biztosítva és a szolgáltatás sem mindenhol érhető el. A szolgáltatásra a mobiltelefonos előfizetés feltételei  érvényesek, beleértve az üzenetekre, illetve a forgalmi díjas kapcsolatokra vonatkozó feltételeket is.
†A Live Traffic szolgáltatás a navigációs SYNC 3 rendszerrel felszerelt új Ford gépjárművek regisztrációját követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
††A helyi veszélyekkel kapcsolatos (Local Hazard)  információk elérése bizonyos vezetőinformációs modulokkal ellátott új Ford gépjárművek megvásárlását követően korlátozott ideig ingyenes, azt követően előfizetési díj ellenében vehető igénybe.
‡Az eCall az Európai Bizottság kezdeményezésére bevezetett segélyhívó rendszer, amelyet minden újonnan forgalomba helyezett személygépjárműbe és könnyű haszongépjárműbe kötelező beszereltetni. A súlyos közúti baleset észlelésekor aktiválódó
automatikus eCall-esemény során a rendszer automatikusan vészjelzést küld a segélyszolgálatoknak. A jármű utasai manuálisan is kezdeményezhetnek segélyhívást az eCall rendszerben.

FORD SYNC 3
A Ford SYNC 3 zökkenőmentesen együttműködik okostelefonjával, így
megkönnyíti a kommunikációt és a navigációt*. Az AppLink programmal
kezelheti a SYNC rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat, az Apple CarPlay
és az Android Auto alkalmazással pedig úgy kezelheti a 8"-os színes
érintőképernyőt, mintha okostelefonján használná. Az érintőképernyőn vagy
egyszerű hangparancsokkal hívásokat kezdeményezhet, szöveges
üzeneteket írhat vagy hallgathat meg, illetve vezérelheti a zenelejátszást és a
műholdas navigációt.

FORDPASS CONNECT
A járműbe beépített FordPass Connect modem egy sor olyan szolgáltatást
biztosít, amelyek egyszerűbbé és élvezetesebbé teszik a vezetést**. Ilyenek a
Live Traffic†, amely friss közlekedési információkat küld a SYNC 3 navigációs
rendszernek, valamint a Local Hazard Information††, amely figyelmeztetheti a
várható kockázatokra, még azok megjelenése előtt. Baleset esetén az eCall‡

automatikusan felhívja a mentőket és megosztja a helyadatokat. Az
optimális összekapcsoltság élményéhez a FordPass Connect modem
legfeljebb tíz eszközhöz biztosít fedélzeti Wi-Fi-kapcsolatot***.

FORDPASS ALKALMAZÁS
Hozza ki a legtöbbet az összekapcsolt autózási élményből a FordPass
alkalmazás segítségével! Az okos távoli szolgáltatásoktól a részletes
járműadatokig a FordPass alkalmazás segítségével még több funkcióhoz
férhet hozzá a mobiltelefonján keresztül. Hogy teljes legyen a nyugalma, a
járművét bárhonnan bezárhatja vagy kinyithatja, míg a Távoli indítás
előkészíti az utazást, forró napokon lehűti, fagyos időben felmelegíti az
utasteret (csak automata sebességváltóval rendelkező modelleknél).

A jármű műszaki állapotára vonatkozó jelentések fontos információkat
küldenek a telefonjára, úgymint abroncsnyomás és üzemanyagszint
figyelmeztetések.

A FordPass alkalmazás más funkciói segíthetnek például a közelben vagy az
út mentén benzinkutat találni, feltérképezik a kávézókat vagy éttermeket,
sok egyéb mellett. Akár parkolóhelyek keresésében is segíthet,
összehasonlíthatja az árakat és megjeleníti a parkoló jármű helyzetét, hogy
később könnyedén megtalálja.

FELFEDEZÉS1
ÖSSZEKAPCSOLVA - AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
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EcoSport Titanium modell Solar Silver metál karosszériafényezéssel
(választható).

FELFEDEZÉS1

MAGÁVAL RAGADÓ ZENEI
HANGZÁS B&O PLAY
HANGRENDSZERREL

B&O PLAY
A klasszikustól a modern darabokig bármihez legyen is kedve, a
lejátszott számok úgy fognak szólni, ahogy azt a művészek
elképzelték. Mindez a Ford ámulatba ejtő új, 675 watt teljesítményű,
8 hangszórós B&O Play hangrendszerével érhető el. A B&O PLAY
akusztikai mérnökei kizárólag az EcoSport számára fejlesztették ki és
finomhangolták a rendszert, amely minden utazást élménnyé tesz.
Nem mellesleg a hangszórók egyedi dizájnja tökéletesen kiegészíti az
EcoSport elegáns belső terét.

■ Modellspecifikus hangzáskalibráció
■ 8 hangszórós prémium hangrendszer
■ Kéttekercses mélynyomó
■ Térhangzás
■ 675 watt teljesítmény
■ Egyedi B&O PLAY dizájn
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EcoSport Active modell Ford Power indítógombbal (választható) és B&O
hangrendszerrel (választható).

A képen látható kiegészítők felár ellenében választhatók.

MENEKÜLJÖN A
SZOKVÁNYOS ELŐL

ECOSPORT ACTIVE
Szökjön meg stílusosan és kényelmesen az EcoSport Active-val!
SUV-inspirálta formatervezése a fejlett technológiákkal együtt erőt
sugárzó, mégis kifinomult belső teret biztosít. Az utastérben
jellegzetes ülések várják kontrasztos varrással. Tartós anyagai
biztosítják, hogy a legnehezebb utazásokra is készen álljon. Bárhová
viszi is útja, mindenütt kitűnik olyan szemet gyönyörködtető
részleteivel, mint a kontrasztos tető és a tökörházak és
az egyedi kerékjárati ívek 17"-os, 5 küllős Shadow
Black könnyűfém keréktárcsákkal.

FELFEDEZÉS1
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EcoSport Active modell Ford Power indítógombbal (választható) és B&O
hangrendszerrel (választható).

A képen látható kiegészítők felár ellenében választhatók.

MENEKÜLJÖN A
SZOKVÁNYOS ELŐL

ECOSPORT ACTIVE
Szökjön meg stílusosan és kényelmesen az EcoSport Active-val!
SUV-inspirálta formatervezése a fejlett technológiákkal együtt erőt
sugárzó, mégis kifinomult belső teret biztosít. Az utastérben
jellegzetes ülések várják kontrasztos varrással. Tartós anyagai
biztosítják, hogy a legnehezebb utazásokra is készen álljon. Bárhová
viszi is útja, mindenütt kitűnik olyan szemet gyönyörködtető
részleteivel, mint a kontrasztos tető és a tökörházak és
az egyedi kerékjárati ívek 17"-os, 5 küllős Shadow
Black könnyűfém keréktárcsákkal.

FELFEDEZÉS1
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SPORTOS STÍLUSBAN

ECOSPORT ST-LINE
A Ford EcoSport ST-Line család tagjai tökéletesen ötvözik a
dinamikát és a praktikumot a sportautók szemet gyönyörködtető
esztétikájával. Az egyedi ST-Line lökhárítók és oldalspoilerek, a Dark
Tarnish árnyalatú könnyűfém keréktárcsák, a külső ST-Line
márkajelzés, valamint a kontrasztos tető, hátsó spoiler és külső
visszapillantó tükrök mind-mind hozzájárulnak az autó
gyakorlatiasságának és szemrevaló külsejének kombinációjához.
Biztosan mindenki utánafordul majd!

Az ST-Line belső tere összhangban van az autó egyedi, ízléses
külsejével: az egyedülálló ST-Line bőrborítású kormánykerék, a fekete
bőrbevonatú sebességváltó gomb, valamint a sportos alumínium
pedálok mind kiemelik a dizájn sportos jellegét.

FELFEDEZÉS1

EcoSport ST-Line 18"-os 5 küllős Shadow Black keréktácsával (választható) és
kontrasztos tetőfényezéssel Agate Black színben (választható), Luxe Yellow
metálfényezéssel (választható).
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SPORTOS STÍLUSBAN

ECOSPORT ST-LINE
A Ford EcoSport ST-Line család tagjai tökéletesen ötvözik a
dinamikát és a praktikumot a sportautók szemet gyönyörködtető
esztétikájával. Az egyedi ST-Line lökhárítók és oldalspoilerek, a Dark
Tarnish árnyalatú könnyűfém keréktárcsák, a külső ST-Line
márkajelzés, valamint a kontrasztos tető, hátsó spoiler és külső
visszapillantó tükrök mind-mind hozzájárulnak az autó
gyakorlatiasságának és szemrevaló külsejének kombinációjához.
Biztosan mindenki utánafordul majd!

Az ST-Line belső tere összhangban van az autó egyedi, ízléses
külsejével: az egyedülálló ST-Line bőrborítású kormánykerék, a fekete
bőrbevonatú sebességváltó gomb, valamint a sportos alumínium
pedálok mind kiemelik a dizájn sportos jellegét.

FELFEDEZÉS1

EcoSport ST-Line 18"-os 5 küllős Shadow Black keréktácsával (választható) és
kontrasztos tetőfényezéssel Agate Black színben (választható), Luxe Yellow
metálfényezéssel (választható).
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LESZEDHETŐ VONÓHOROG
Nagyobb volumenű vontatási/szállítási igény esetén a vonóhorog –
motortól függően – akár 1 100 kg vontatására, illetve szállítására is
képes. Ha nincs szükség rá, a vonóhorog leszerelhető. (Választható.)

Fent: EcoSport ST-Line modell Fantastic Red prémium metálfényezéssel
(választható);
lent: EcoSport Titanium modell Frozen White karosszériafényezéssel
(választható). A járműveken látható kiegészítők felár ellenében választhatók..

ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

ÜTKÖZÉSMEGELŐZŐ RENDSZER
Ha az Ütközésmegelőző rendszer esetleges ütközést észlel, látható és
hallható riasztásokkal figyelmezteti a járművezetőt, és szükség
esetén előre feltölti a fékeket, ezzel növelve a fékek érzékenységét,
hogy fékezéskor teljes legyen a reagálóképességük.
(Alapfelszereltség)

FELFEDEZÉS1
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Lent: EcoSport ST-Line modell Fantastic Red prémium metálfényezéssel
(választható).

*A maximális vontatható tömeg függ a vontatott tömegtől, a jármű konfigurációjától, a kiegészítőktől és az
utasok számától.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAROK
A Ford EcoSport volánja mögött ülve nem kell túlhajtania a
problémásnak tűnő parkolóhelyeken. Az egyszerűbb parkolás és
manőverezés érdekében figyelmeztető hangjelzés segíti megítélni a
távolságot a gépjármű és a mögötte levő akadályok között. (Csomag
részeként érhető el.)
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Lent: EcoSport ST-Line modell Fantastic Red prémium metálfényezéssel
(választható).

*A maximális vontatható tömeg függ a vontatott tömegtől, a jármű konfigurációjától, a kiegészítőktől és az
utasok számától.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAROK
A Ford EcoSport volánja mögött ülve nem kell túlhajtania a
problémásnak tűnő parkolóhelyeken. Az egyszerűbb parkolás és
manőverezés érdekében figyelmeztető hangjelzés segíti megítélni a
távolságot a gépjármű és a mögötte levő akadályok között. (Csomag
részeként érhető el.)
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Fent: EcoSport ST-Line Fantastic Red prémium metálfényezéssel (választható);
lent: EcoSport Titanium l Desert Island Blue metálfényezéssel (választható).

ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

TÁBLAFELISMERŐ RENDSZER
A Táblafelismerő rendszer megjeleníti a közúti jelzőtáblákról
leolvasott fontos információkat a műszerfali kijelzőn. (Nem elérhető)

QUICKCLEAR FŰTHETŐ SZÉLVÉDŐ
A szélvédőbe épített fűtőelem másodpercek alatt képes leolvasztani
az üveget még a fagyos reggeleken is. (Téli csomag részeként
elérhető.)

FELFEDEZÉS1
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ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER
A Holttérfigyelő rendszer a két külső visszapillantó tükörben
elhelyezett diszkrét figyelmeztető fénnyel jelzi a vezetőnek, ha észleli,
hogy menet közben más jármű (személygépkocsi, kisteherautó vagy
kamion) lép be a vezető holtterébe (csomag részeként választható,
Connected szérián nem elérhető).
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ØÉrzékelőkkel működik. 2)Vezetéstámogató funkció.
Figyelmeztetés A vezetéstámogató funkciók kiegészítő jellegűek, nem helyettesítik a járművezető figyelmét,
megítélését, és a jármű irányításának szükségességét.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER
A Holttérfigyelő rendszer a két külső visszapillantó tükörben
elhelyezett diszkrét figyelmeztető fénnyel jelzi a vezetőnek, ha észleli,
hogy menet közben más jármű (személygépkocsi, kisteherautó vagy
kamion) lép be a vezető holtterébe (csomag részeként választható,
Connected szérián nem elérhető).
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2
KIVÁLASZTÁS VÁLASSZA KI SAJÁT ECOSPORT MODELLJÉT

FEJEZZE KI EGYÉNISÉGÉT
Az EcoSport család szériáit mind más egyéniség jellemzi, keresse kiközülük az Önhöz illőt.

Válassza az elérhető Connected modellt lenyűgöző integrált technológiáival, széles motorválasztékkal
és figyelemre méltó vezetési dinamikájával. Vagy a kalandvágyó Active crossovert, sportosan erőteljes
körvonalaival és magabiztos, találékony jellegzetességeivel.

A kifinomult luxust kéviselő Titanium a modern stílust ötvözi az átgondolt részletekkel. A kiemelkedő,
teljesítmény által ihletett ST-Line azonnal felhívja magára a figyelmet egyedülálló stílusával és sportos,
lelkesítő megjelenésével.
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Connected
Főbb külső alapfelszereltségek

■ 16" keréktácsák
■ Ezüst színre fújt első hűtőrács
■ Halogén fényszórók LED nappali menetfénnyel
■ Lökhárítóba szerelt hátsó ködlámpa
■ Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő

nyílás
■ Fűthető, elektromosan állítható külső tükrök

Főbb belső alapfelszereltségek

■ Sebességtartó automatika
■ ICE csomag 56: AM/FM rádió, 2 USB csatlakozó, 8"-os

TFT érintőképernyős kijelző, 6 hangszórós
audiorendszer, FordPass Connect (beépített modem)

■ Középkonzol pohártartóval
■ Csomagrögzítő horgok, csomagtérvilágítás

Motorok

Benzin
1,0 l Ford EcoBoost (100 LE) manuális váltóval

KIVÁLASZTÁS2
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Titanium
Főbb külső alapfelszereltségek:

■ 17"-os Shadow Silver könnyűfém keréktárcsák
■ Krómozott felső hűtőrács
■ Színrefújt keret a ködfényszórók körül
■ Alumínium tetősín
■ Hátsó parkolóradar
■ Esőérzékelős ablaktörlők
■ Automata fényszóróvezérlés

Főbb belső alapfelszereltségek:

■ Sensico/szövet üléskárpit
■ 4,2"-os színes kijelző a kormány mögött
■ Első és hátsó prémium szőnyegek
■ Elektromos működtetésű ablakok globálzárral
■ Első rozsdamentes küszöbvédő sín dombornyomásos

"EcoSport" logóval
■ Automata klímaberendezés

Motorok

Benzin
1,0 l Ford EcoBoost 125 LE manuális váltóval

KIVÁLASZTÁS2
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ST-Line
Főbb külső alapfelszereltségek:

■ 17"-os Dark Tarnish árnyalatú, könnyűfém keréktárcsák
■ Fekete tetősínek
■ Színrefújt fényszórókeretek
■ Egyedi ST-Line lökhárítók és oldalspoilerek
■ Hátsó parkolóradar
■ Sportos felfüggesztés és lengéscsillapító beállítás
■ Esőérzékelős ablaktörlők
■ Sötétített üvegezés B oszloptól hátrafelé

Főbb belső alapfelszereltségek:

■ Elsőajtó-küszöbborítások ST-Line felirattal
■ Bőrborítású kormánykerék piros varrással
■ Bőrborítású rögzítőfékkar és sebességváltó-szoknya

piros varrással
■ ICE csomag 56: AM/FM rádió, 2 USB csatlakozó, 8"-os

TFT érintőképernyős kijelző, 6 hangszórós
audiorendszer, FordPass Connect (beépített modem)

■ Sebességtartó automatika sebességhatároló
funkcióval

■ Automata klímaberendezés
■ Elektromos működtetésű ablakok globálzárral

Motorok

Benzin
1,0 l Ford EcoBoost 125 LE manuális váltóval
1,0 l Ford EcoBoost 140 LE manuális váltóval

KIVÁLASZTÁS2
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Active
Főbb külső alapfelszereltségek a Titanium
szérián felül

■ Fekete tetősín
■ 17"-os 5 küllős könnyűfém keréktárcsák
■ Agate Black kontrasztos tetőfényezés és tükörházak
■ Egyedi fekete kerékjárati ívek
■ Hátsó parkolóradar

Főbb belső alapfelszereltségek a Titanium
szérián felül

■ Prémium első és hátsó szőnyegek Active logóval, kék
varrással

■ Salerno bőr üléskárpit

Motorok

Benzin
1,0 l Ford EcoBoost (125 LE manuális váltóval)

KIVÁLASZTÁS2
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KIVÁLASZTÁS2
A csomag tartalma

■ Fűthető első ülések
■ Fűthető kormánykerék
■ Quickclear fűthető szélvédő

A csomag tartalma

■ Éberségfigyelő rendszer
■ Holttérfigyelő
■ Első parkolóradar
■ Hátsó tolatókamera
■ Automatikus fényszórómagasság-állítás

Téli csomag

Vezetési kényelem csomag
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VÁLASZTHATÓ  CSOMAGOK

A csomag tartalma

■ Kulcsnélküli nyitás és indítás
■ Fűthető, elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükrök

kilépőfénnyel
■ ICE csomag 39

A csomag tartalma

■ Hátsó spoiler
■ 18"-os 5 küllős könnyűfém keréktárcsák

Komfort csomag 2

Dizájn csomag (ST-Line szérián
elérhető)

2dd6c6e37505407df8c1db8d3a8e80ea-4498a1c5f87444edace021b7bfc5546a-00000_book.indb 2 05/02/2021 11:30:10

EcoSport 21.25MY V2 HUN hu_12:03_05.02.2021

VÁLASZTHATÓ  CSOMAGOK

A csomag tartalma

■ Kulcsnélküli nyitás és indítás
■ Fűthető, elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükrök

kilépőfénnyel
■ ICE csomag 39

A csomag tartalma

■ Hátsó spoiler
■ 18"-os 5 küllős könnyűfém keréktárcsák

Komfort csomag 2

Dizájn csomag (ST-Line szérián
elérhető)

2dd6c6e37505407df8c1db8d3a8e80ea-4498a1c5f87444edace021b7bfc5546a-00000_book.indb 2 05/02/2021 11:30:10

EcoSport 21.25MY V2 HUN hu_12:03_05.02.2021



3
TEGYE EGYÉNIVÉ!
Válassza ki az Önnek megfelelő színt,
keréktárcsákat, választható felszereltségeket
és extrákat, hogy EcoSport modelljét
eltéveszthetetlenül önmagára szabja.

Grey Matter
Prémium metálfényezés*

Az EcoSport egy speciális, többlépcsős fényezési eljárásnak
köszönheti tartós és gyönyörű külsejét. A viaszos üregvédelemmel

ellátott acél karosszériaelemektől a fedőlakkréteg nyújtotta
védelemig a korszerű anyagok és felhordási eljárások biztosítják,

hogy EcoSportja még sok éven át megőrizze vonzó külsejét.

ÉLET POMPÁS SZÍNEKBEN
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Shadow Black
Nem elérhető

Desert Island Blue
Metálfényezés*

Metropolis White
Metálfényezés*

Blazer Blue
Alapszín

Tiger Eye
Nem elérhető

Solar Silver
Metálfényezés*

Frozen White*
Alapszín

Magnetic
Metálfényezés*

Fantastic Red
Metálfényezés*

Race Red*
Alapszín

KAROSSZÉRIAFÉNYEZÉS

*Választható, felár ellenében. A képen nem szereplő további elérhető metálfényezések a Luxe Yellow és az Agate Black színek. Az elérhetőségekről kérjük érdeklődjön
márkakereskedőjénél.
A Ford EcoSportra az első regisztrációt követő 12 évig érvényes a Ford Átrozsdásodás elleni garanciája. Ezen garancia feltételekhez kötött.
Figyelem: az autókat ábrázoló képek célja a karosszériaszínek illusztrálása. Előfordulhat, hogy az adott autók nem felelnek meg az érvényes specifikációknak, illetve
nem kaphatók bizonyos piacokon. A katalógusban látható karosszéria- és kárpitszínek a digitális megjelenítés miatt eltérhetnek a valóságos színektől.
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Szövet Ebony Black színben, Belgrano oldalpárnával
Ebony Black színben
Alapfelszereltség Connected modellen

Bőr/szövet Ebony Black színben, Salerno bőr
oldalpárnával Ebony Black színben
Nem elérhető

Miko Dinamica bőr Ebony Black színben, Salerno
oldalpárnával Ebony Black színben, piros varrással
Nem elérhető

Salerno bőr/Sensico®  Ebony Black színben, with
Salerno bőr/részben Sensico® mini perf díszítésű
oldalpárnával Ebony Black színben, kék varrással
Alapfelszereltség Active modellen

TEGYE EGYÉNIVÉ!3

Megjegyzés A Sensico® a Ford európai védjegye a járművei belső tere számára
kézzel készült, prémium kategóriás anyagra. Vegán kárpitozásként lágy
tapintású, tartós és rendkívül tetszetős. Egyszerűen karbantartható, tisztítható,
védett a szennyeződés és a kellemetlen szagok ellen. A kiemelkedő minőségű
Sensico® kárpiton nemcsak kellemes ülni még hosszú utakon is, de mivel nem
állati eredetű, környezetbarát is. Megnyugtató érzés a modern, haladó
gondolkodású autóvezetők számára.

KÁRPITOK
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16" 16" 17"
5x2 küllős acél kerék Sparkle Silver dísztárcsával
Alapfelszereltség Connected modellen
(205/60 R16 gumikkal)

5 küllős Magnetic keréktárcsa
Választható Connected modellen
(205/60 R16 gumikkal)

10 küllős Shadow Silver keréktárcsa
Alapfelszereltség Titanium modellen
(205/50 R17 gumikkal)

KERÉKTÁRCSÁK

Megjegyzés Minden keréktárcsa elérhető a Ford Márkakereskedésekben felár ellenében, kiegészítőként. További információkért kérjük, látogasson el a www.ford-tartozekok.hu weboldalra.

17"
5 küllős Dark Tarnish keréktárcsa
Alapfelszereltség ST-Line modellen
(205/50 R17 gumikkal)

18"
5 küllős Shadow Black keréktárcsa
Dizájn csomagban választható ST-Line modellen
(215/45 R18 gumikkal

17"
5 küllős Shadow Black keréktárcsa
Alapfelszereltség Active modellen
(205/50 R17 gumikkal)
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KIEGÉSZÍTŐKTEGYE EGYÉNIVÉ!3
1. Performance váltógomb

2. Sportpedál borítás

3. Kereszttartó rudak

4. G3+ tetődoboz

5. Thule®+ Kerékpártartó Expert

6. Csomagtér tálca

7. Hátsó lökhárítóvédő fólia

8. Négyévszakos szőnyegek

9. Rati+ kartámasz

10. ClimAir®+ szélterelők

11. Kerékőr csavarkészlet

12. Levehető vonóhorog
+A termékre harmadik fél garanciája vonatkozik, a részleteket
illetően, kérjük, olvassa el a hátlapot.

Töltse le az Ecosport tartozék
katalógust!

További tartozékokat és kiegészítőket a
www.ford-tartozekok.hu oldalon talál.

A Ford márkajelzéssel ellátott
termékeket – ruházattól az életmód
kiegészítőkön keresztül az utazási
kiegészítőkig – a www.
fordlifestylecollection.com
webhelyen tekintheti meg.
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MŰSZAKI ADATOK
Ismerje meg kívül-belül az új Ford
EcoSportot, intelligens
motortechnológiájától kezdve a nagyvonalú
felszereltségéig.

Ford EcoSport
Elérhető többféle Ford EcoBoost
benzinmotorral, elsőkerék-hajtással.

Auto Start-Stop indítórendszer

Automatikusan leállítja a motort, ha a jármű megáll, de közben is ellátja
energiával az olyan alapvető berendezéseket, mint a fényszórók vagy a
klíma. Amikor Ön tovább akar indulni, automatikusan beindítja a motort.
(Alapfelszereltség)

1
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2

Dönthető és lehajtható, osztott hátsó ülések

A 60:40 arányban osztott hátsó ülések
lehajtásával 1 238 liter szabad helyhez jut a

gépjármű hátuljában. Az ülések teljesen
előredönthetők, hogy hosszabb/magasabb

tárgyakat is tudjon belül szállítani.

TELJESÍTMÉNY

Ford EcoBoost motorok

A Ford többszörösen díjnyertes 1,0 literes EcoBoost benzinmotorja
elérhető 140 LE (103 kW), 125 LE (92 kW) és 100 LE (74 kW) változatban
is, mindegyik 6 sebességes manuális váltóval.

2

Ülések

Az EcoSport megemelt üléspozíciója segít a jármű
irányításában, míg az üléseket úgy tervezték, hogy
kényelmesebben utazhasson elöl és hátul is.

Kényelem és biztonság

Az EcoSport továbbra is kifejezetten az európai utakra
tervezett kényelmi és biztonsági rendszerekkel van felszerelve,
optimalizált rugózással, lengéscsillapítással, kormányművel,
torziós hátsó felfüggesztéssel és Elektronikus menetstabilizáló
rendszerrel.

3

4
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of the year awards 2019

GAZDASÁGOS MŰKÖDÉS
Az EcoSport modell elérhető a Ford többszörösen
díjnyertes 1,0 literes EcoBoost benzinmotorjával
140 lóerős(103 kW) vagy 125 lóerős (92 kW)
változatban, melyek 5,9-6,5 l/100 km*
üzemanyag-hatékonyságot és 135-149 g/km* CO2

kibocsátást biztosítanak.

A 100 lóerős (74 kW) változat is választható, ennek
kombinált üzemanyagfogyasztása  mindössze
5,8-6,0 l/100 km*, CO2 kibocsátása 133-138 g/km*.
Mindegyik változat 6 sebességes manuális váltóval
gyorsan és akadálymentesen működik.

Az üzemanyag-hatékonyságra és kibocsátásra
vonatkozó további adatokat a táblázatban talál.

MOTOROKMŰSZAKI ADATOK4

WLTP adatok.

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113
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5 ajtós SUV

Emissziós szint Euro 6 Euro 6 Euro 6

Maximális teljesítmény, LE (kW) 100 LE (73 kW) 125 LE (92 kW) 140 LE (103 kW)

Nyomaték, Nm (Nm töltőnyomás-növeléssel) 170 Nm 170 Nm 180 Nm

CO2- kibocsátási értékhatárok (g/km)øø

(minden felszreltségi szint alap, opciók nélküli változatban értendő) 133-141 135-172 136-149

Sebességváltó 6 fokozatú
manuális

6 fokozatú
manuális

6 fokozatú
manuális

Hajtás 4x2 4x2 4x2

Üzemanyag-fogyasztási értékhatárok l/100 kmøø

(minden felszereltségi szint alap, opciók nélküli változatban értendő) 5,8-6,2 5,9-7,6 6,0-6,5

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 170 180 185

0–100 km/h (mp) 11,9 11,0 10,2

50–100 km/h* (mp) 11,0 10,5 10,3

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg (kg)# 1347 1347 1347

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1735 1735 1735

Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg) 2630 2630 2630

Max. vontatható tömeg (fékezett) (kg) 900 900 900

Max. vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 670 670 675

Confidential - PDF Created: 17 December 2020, 12:00:30 - Origin: ECOSP_202125_F el_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

*4. fokozatban. øFord tesztadatok. øøA fenti üzemanyag-fogyasztási és a
CO2- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU)
2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő
műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok
a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóváhagyása a
könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati
eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a
WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási
információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes
mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott
egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a
vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű
üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos
hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó
gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Az adatok tájékoztató
jellegűek! Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-
hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely
márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.
#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és 90
%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi,
amely a gyártási toleranciák és a beszerelt extrák, stb. függvényében
változhat. A vontatható tömeg azt a legnagyobb vontatható tömeget
jelzi, amellyel a megengedett legnagyobb össztömegig terhelt jármű
tengerszinten egy 12%-os emelkedőn képes elindulni. Vontatáskor
minden modell teljesítménye és fogyasztási adatai romlanak. A
járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege magába
foglalja a jármű és a vontatmány együttes tömegét. A tetőterhelési
súlyhatár minden modell esetén 40 kg. Az adatok tájékoztató
jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford
márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás
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5 ajtós SUV

Emissziós szint Euro 6 Euro 6 Euro 6

Maximális teljesítmény, LE (kW) 100 LE (73 kW) 125 LE (92 kW) 140 LE (103 kW)

Nyomaték, Nm (Nm töltőnyomás-növeléssel) 170 Nm 170 Nm 180 Nm

CO2- kibocsátási értékhatárok (g/km)øø

(minden felszreltségi szint alap, opciók nélküli változatban értendő) 133-141 135-172 136-149

Sebességváltó 6 fokozatú
manuális

6 fokozatú
manuális

6 fokozatú
manuális

Hajtás 4x2 4x2 4x2

Üzemanyag-fogyasztási értékhatárok l/100 kmøø

(minden felszereltségi szint alap, opciók nélküli változatban értendő) 5,8-6,2 5,9-7,6 6,0-6,5

Teljesítményø

Max. sebesség (km/h) 170 180 185

0–100 km/h (mp) 11,9 11,0 10,2

50–100 km/h* (mp) 11,0 10,5 10,3

Tömeg és terhelhetőség

Menetkész tömeg (kg)# 1347 1347 1347

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1735 1735 1735

Járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege (kg) 2630 2630 2630

Max. vontatható tömeg (fékezett) (kg) 900 900 900

Max. vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 670 670 675
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*4. fokozatban. øFord tesztadatok. øøA fenti üzemanyag-fogyasztási és a
CO2- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU)
2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő
műszaki követelményeknek és specifikációknak megfelelően történt. Azok
a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóváhagyása a
könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati
eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC) és a
WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási
információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes
mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott
egységes tesztek lehetővé teszik a különböző gyártók és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a
vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű
üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos
hatótávolságára vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó
gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Az adatok tájékoztató
jellegűek! Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-
hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely
márkakereskedésben, illetve letölthetők innen: www.ford.hu.
#A vezető súlyának 75 kg-ot, a járműben maximális folyadékszintet és 90
%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi,
amely a gyártási toleranciák és a beszerelt extrák, stb. függvényében
változhat. A vontatható tömeg azt a legnagyobb vontatható tömeget
jelzi, amellyel a megengedett legnagyobb össztömegig terhelt jármű
tengerszinten egy 12%-os emelkedőn képes elindulni. Vontatáskor
minden modell teljesítménye és fogyasztási adatai romlanak. A
járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege magába
foglalja a jármű és a vontatmány együttes tömegét. A tetőterhelési
súlyhatár minden modell esetén 40 kg. Az adatok tájékoztató
jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford
márkakereskedőjét!

Üzemanyag-fogyasztás, teljesítmény és károsanyag-kibocsátás
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Teljes hossz pótkerék nélkül (mm) 4096

Teljes szélesség tükrökkel/behajtott tükrökkel/tükrök nélkül (mm) 2057/1816/1765

Teljes magasság (terheletlen) tetősínekkel/tetősínek nélkül (mm) 1713/1653

Első terepszög (terheletlen jármű) 21,0°

Hátsó terepszög (terheletlen jármű) 33,3°

Terepszög (terheletlen jármű) 23,3°

Hasmagasság terheletlenül/teljes terhelés mellett (160/137 dízel)
(190/164 benzin)

Fordulókör – szegélytől-szegélyig (m) 10,6

Tengelytáv 2519

Első nyomtáv (min. max. (kerék elállítástól függően)) 1530

Hátsó nyomtáv (min. max. (kerék elállítástól függően)) 1522

Csomagtér-kapacitás (liter)‡

5 üléses változat (kalaptartóig pakolva) 356

5 üléses változat (a hátsó ülésszögtől függően) (kalaptartóig pakolva) 334

2 üléses változat (tetőig pakolva) 1238
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‡A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelően történt. A méretek modellenként és felszereltségi szintenként eltérhetnek. Az adatok tájékoztató
jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Az összes műszaki adatot látni
szeretné?
A jármű összes funkciójának és műszaki adatának
megtekintéséhez töltse le a digitális katalógust
vagy olvassa el az interaktív változatot a www.
ford.hu webhelyen, vagy olvassa be a QR-kódot.

Csomagtér méretei (mm)

Rakodónyílás max. magassága 881

Rakodónyílás max. szélessége 1022

Max. rakodási magasság (a tetőig/kalaptartóig) 1010/605

Rakodási szélesség a kerékdobok között 950

Rakodási hossz padlószinten a második üléssorig 691

Rakodási hossz az első üléssorig (második üléssor háttámlája lehajtva) 1369 mm 15,8° szögnél

Átemelési magasság menetkészen (terheletlenül) 627

Üzemanyagtartály kapacitása(liter)

Benzin 52

Dízel 52

Belső tér első üléssora

Fejtér (napfénytető nélkül) 1008

Lábtér (maximális, az ülést teljesen hátratolva, középmagas beállítás mellett) 1116

Tér a vállaknak 1355

Belső tér második üléssora

Fejtér 971

Lábtér (névleges méret az első ülés 95%-os SAE helyzetében) 933

Tér a vállaknak 1302
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Szélesség: 1 765 mmSzélesség (tükrökkel): 2 057 mm

Hossz: 4 096 mm
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 Választható, felár ellenében

Alapszín Metálfényezés Prémium
metálfényezés
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Connected
Üléskárpit anyaga és színe: Belgrano szövet

Ebony Black színben
Műszerfal színe: Fekete

–

Titanium
Üléskárpit anyaga és színe: Sensico Vinyl

szövet Ebony Black színben
Műszerfal színe: Fekete

–

ST-Line
Üléskárpit anyaga és színe: Sensico Vinyl

szövet Ebony Black színben Generic Red
varrássa

Műszerfal színe: Fekete

Active
Üléskárpit anyaga és színe: Salerno bőr/

Sensico Vinyl Ebony Black színben Nordic Blue
varrással

Műszerfal színe: Fekete
– – – – –
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Szín- és kárpitválaszték
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Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Alapfelszereltség

Elérhető

Nem elérhető

Alapszínek Metálfényezés Speciális
metálfényezés
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ST-Line

Agate Black

Active

Agate Black – – – –
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Kontrasztos tetőfényezés
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Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Alapfelszereltség

Elérhető

Nem elérhető

Alapszínek Metálfényezés Speciális
metálfényezés
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ST-Line

Agate Black

Active

Agate Black – – – –
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Kontrasztos tetőfényezés
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Keréktárcsa-választék

16"-os acél kerekek Sparkle Silver dísztárcsákkal – – –

16"-os könnyűfém keréktárcsák – – –

17"-os Shadow Silver könnyűfém keréktárcsák – – –

17"-os Dark Tarnish könnyűfém keréktárcsák – – –

17"-os könnyűfém keréktárcsák – – –

18"-os könnyűfém keréktárcsák – – –

Defektjavító készlet

Pótkerék (nem elérhető vonóhoroggal, tolatókamerával és hátsó spoilerrel) – –

Külső és belső megjelenés

Színrefújt ajtókilincsek

Színrefújt tükörház

Ezüst színre fújt felső hűtőrács – – –

Krómozott felső hűtőrács – – –

Fényes fekete hűtőrács keresztrudak – –

Színrefújt első és hátsó lökhárító felsőrész, fekete alsórész –

Színrefújt, ST-Line első és hátsó lökhárítól – – –

Fekete keret az első ködfényszórók körül – –

Színrefújt keret az első ködfényszórók körül – –

Színezett üvegek – –

Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé –

Alumínium tetősín – –

Fekete tetősín – – –

60/40 arányban dönthető  és előrehajtható hátsó üléssor

12 V-os csatlakozóaljzat a hátsó üléseknél

Kalaptartó

Csomagtérvilágítás
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Stílus és megjelenés
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Vezetéstámogatás

Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), Visszagurulásgátló (HLA), Kipörgésgátló (TCS), Elektronikus fékasszisztens (EBA)

Hátsó parkolóradar –

Tolatókamera –

Sebességtartó automatika

Intelligens sebességasszisztens

Elektromos szervokormány (EPAS)

Confidential - PDF Created: 17 December 2020, 13:3 :07 - Origin: ECOSP_202125_Dri ingEx erien_HUN_HU_bro_0.xdt [IDML]

Co
nn

ec
te
d

Ti
ta

ni
um

ST
‑L
in
e

Ac
tiv

e

Opciós csomagok

Dizájn csomag – 18"-os könnyűfém keréktárcsák, hátsó spoiler – – –
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– = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Alapfelszereltség

Választható, felár ellenében

Csomag részeként választható, felár ellenében

Vezetési élmény

Stílus és megjelenés
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Vezetéstámogatás

Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), Visszagurulásgátló (HLA), Kipörgésgátló (TCS), Elektronikus fékasszisztens (EBA)

Hátsó parkolóradar –

Tolatókamera –

Sebességtartó automatika

Intelligens sebességasszisztens

Elektromos szervokormány (EPAS)
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Opciós csomagok

Dizájn csomag – 18"-os könnyűfém keréktárcsák, hátsó spoiler – – –
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– = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

Alapfelszereltség

Választható, felár ellenében

Csomag részeként választható, felár ellenében

Vezetési élmény

Stílus és megjelenés
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Külső világítás

Első ködfényszórók

Halogén fényszórók LED nappali menetfénnyel

Hazakísérőfény

Lökhárítóba integrált hátsó  ködlámpa

Xenon fényszórók –

Felfüggesztés

Sportos felfüggesztés – – –

Műszerek és kapcsolók

Keréknyomás figyelő rendszer (TPMS)

Opciós csomagok

Vezetési kényelem csomag – Első parkolóradar, Hátsó tolatókamera, Éberségfigyelő rendszer, Holttérfigyelő rendszer, Automatikus fényszórómagasság-állítás –
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Műszerek és kapcsolók

Fedélzeti számítógép
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Vezetési élmény

Teljesítmény és hatékonyság
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Belső kialakítás

Vezető- és utasoldali napellenző tükörrel

Felső konzol napszemüvegtartóval

Belsőtér-világítás (ajtózárás után elsötétülő) első és hátsó térképolvasó lámpával

Térképzseb az első ülések háttámláján

3 küllős bőrborítású kormánykerék –

3 küllős bőrborítású kormánykerék piros varrással – – –

Első és hátsó szőnyegek – – –

Prémium első és hátsó szőnyegek – –

Prémium első és hátsó szőnyegek piros varrással – – –

Első rozsdamentes küszöbvédő sín "EcoSport" logóval – –

Első rozsdamentes küszöbvédő sín "ST-Line" logóval – – –

12 V-os csatlakozó aljzat az első és hátsó üléseknél

Csomagrögzítő horgok

Csomagtér világítás
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– = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!
Megjegyzés: A védjegyek használatával és a rendszerek nyelvi elérhetőségével kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán vagy Ford márkakereskedőjénél!

Alapfelszereltség

Választható, felár ellenében

Csomag részeként választható, felár ellenében

Belső felszereltségek
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Audio- és kommunikációs rendszerek

ICE csomag 56 – 8"-os érintőképernyős kijelző, AM/FM rádió, 2 db USB csatlakozó, Bluetooth®, 6 hangszóró, beépített FordPass Connect modem

ICE csomag 39 – 8"-os érintőképernyős kijelző, navigáció, AM/FM rádió, DAB, B&O prémium audio rendszer 10 hangszóróval, 2 db USB csatlakozó, beépített FordPass Connect modem –

Klímaszabályozás

Manuális klímaberendezés – – –

Elektronikus automata klímaberendezés –

Ülések

Manuálisan 4 irányban állítható vezetőülés

Manuálisan 2 irányba állítható utasoldali ülés

Vezetőoldali deréktámasz –

60/40 arányban dönthető és előrehajtható hátsó üléssor
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Belső felszereltségek
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Műszerek és kapcsolók

Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök

Automatikus esőérzékelős ablaktörlő –

Elektromos első- és hátsó ablakemelők – – –

Elektromos első- és hátsó ablakemelők globális nyitás/zárás funkcióval –

Műanyag sebességváltó gomb, műanyag kézifékkar – – –

Bőrborítású sebességváltógomb, bőr kézifékkar – –

Bőrborítású sebességváltógomb piros varrással, bőr kézifékkar piros varrással – – –

Oldalról nyíló csomagtérajtó

Technológia

MyKey

Ford Easy-Fuel – Tartálysapka nélküli üzemanyag-feltöltés

Opciós csomagok

Téli csomag – Fűthető első ülések, fűthető szélvédő, fűthető kormánykerék

Komfort csomag 2 – Kulcsnélküli nyitás és indítás, Fűthető, elektromosan állítható és behajtható tükrök kilépőfénnyel, ICE csomag 39 –

Vezetési kényelem csomag – Éberségfigyelő rendszer, első parkolóradar, hátsó tolatókamera , Holttérfigyelő rendszer, automatikus fényszórómagasság-állítás –
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– = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!
Megjegyzés: A védjegyek használatával és a rendszerek nyelvi elérhetőségével kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a brosúra hátoldalán vagy Ford márkakereskedőjénél!

Alapfelszereltség

Választható, felár ellenében

Csomag részeként választható, felár ellenében

Belső felszereltségek
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Biztonság

Vezető- és utasoldali első légzsákoku

Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok

Első és hátsó függönylégzsákok

Utasoldali légzsák deaktiválásu

Vezetőoldali térdlégzsák

Figyelmeztetés vezető- és utasoldali biztonsági öv bekapcsolására

ISOFIX előkészítés

Hárompontos biztonsági övek minden ülésen

Harmadik féklámpa

Vészhelyzeti asszisztens (SYNC 3 rendszer része)

Védelem

Biztonsági gyerekzár a hátsó ajtókon

Riasztóberendezés
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Szőnyeg és kárpit

Első és hátsó szőnyegek – – –

Első és hátsó prémium szőnyegek – –

Első és hátsó szőnyegek piros varrással – – –
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Biztonság és védelem

Praktikus felszereltségek
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2+3 év/100 000 km* Ford Extra Garancia

2 év vagy 30 000 km-ig érvényes Ford Assistance Országúti Segélyszolgálat (Európában)

2+3 év/200 000 km* Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia
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Elektromos rendszer

12 V-os csatlakozóaljzat a hátsó üléseknél

Külső funkcionális elemek

Vonóhorog

Raktér

Csomagrögzítő horgok

Csomagtérvilágítás

Oldalra nyíló csomagtérajtó
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– = Nem elérhető. uMegjegyzés: Soha nem szabad menetiránnyal szembe néző gyerekülést helyezni az első utasülésre, amennyiben a Ford gépkocsi működőképes első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A
gyermekek számára a legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a hátsó ülés. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információkért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!

*Bármely Ford Extra Garancia megkötésére az első kötelező szerviz előtt, de legkésőbb egy éven belül van lehetőség (az első forgalomba helyezéstől számítva). A fenti adatok tájékoztató jellegűek.

Alapfelszereltség

Választható, felár ellenében

Egy csomag részeként választható, felár ellenében

Ford Garancia és Szerviz

Praktikus felszereltségek
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2+3 év/100 000 km* Ford Extra Garancia

2 év vagy 30 000 km-ig érvényes Ford Assistance Országúti Segélyszolgálat (Európában)

2+3 év/200 000 km* Opcionális Ford Extra Garancia, meghosszabbítható Ford Assistance szolgáltatással

2 év km korlátozás nélküli Fényezési garancia

12 év km korlátozás nélküli Átrozsdásodás elleni garancia
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Elektromos rendszer

12 V-os csatlakozóaljzat a hátsó üléseknél

Külső funkcionális elemek

Vonóhorog

Raktér

Csomagrögzítő horgok

Csomagtérvilágítás

Oldalra nyíló csomagtérajtó
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Praktikus felszereltségek
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Márkakereskedő keresése és
tesztvezetés igénylése
A Ford weboldalán hely vagy a kereskedő neve
alapján kereshet Ford márkakereskedést, illetve
tesztvezetést igényelhet. Ehhez egyszerűen csak
töltse ki az adatokat, és a kiválasztott
márkakereskedő kapcsolatba fog lépni Önnel a
megfelelő időpont egyeztetése érdekében.

www.ford.hu

Szabja testre a járművét
Weboldalunkon összeállíthatja és személyre
szabhatja Fordját. Ehhez egyszerűen csak
látogasson el a Ford weboldalára, válassza ki
kedvenc modelljét, majd a hajtást, a színt és a
választható felszereltségeket. Itt megtekintheti a
javasolt árat is, és ha szeretné, elküldheti az Ön
által összeállított konfigurációt egy Ford
márkakereskedőnek.

www.ford.hu

5
Vásárlás
A különböző finanszírozási lehetőségeknek
köszönhetően egyszerűen lehet egy teljesen
új Ford tulajdonosa.
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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Ford Biztosítás
A kifejezetten Ford tulajdonosoknak szóló Ford
Biztosítás† értéket, egyszerűséget és olyan
előnyök sorát nyújtja, amelyek igazán fontosak
Önnek.

■ A Ford által képzett szerelők segítségével a
Ford Baleseti javítási központjaiban elvégzett
javítások

■ Eredeti Ford alkatrészek 5 év garanciával
■ Cseregépkocsi a javítás idejére
■ Ford Biztosítás-szakértők az egyesült

királyságbeli ügyfélszolgálatokon
■ 24 órás baleseti segélyszolgálat
■ Akár 90 napos európai lefedettség
■ Baleset esetén csere gyermekülések

FordPass alkalmazás
A FordPass alkalmazással rengeteg hasznos
funkciót érhet el, amelyek megkönnyítik az
utazást és biztosítják a jármű megfelelő állapotát.

Az okostelefonjáról követheti az
üzemanyagszintet, a megtett kilométerek számát
és a keréknyomást; távolról bezárhatja és
kinyithatja az autót, valamint fűtheti/hűtheti a
járművet; térképen megkeresheti a leparkolt
autót; közvetlenül a telefonján fogadhatja a jármű
állapotával kapcsolatos figyelmeztetéseket, sok
egyéb mellett.

www.ford.hu/tulajdonosoknak/
tulajdonosoknak/fordpass

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor,
méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően
számos különféle finanszírozási megoldást
tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor
finanszírozási terméket nyújt autójához,
függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati
ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos
alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek
vállalkozásának igényeire szabhatók. Csak
vállalati felhasználók részére.

A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.
hu oldalra.

Kapcsolat
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó
partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.
merkantil.hu. A Ford Bérlet partnere az ALD
Automotive Magyarország Kft. Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com

Fenntartás

*Ford Credit: A finanszírozás elbírálás alapján történik. Garanciák alkalmazására
lehet szükség. Freepost Ford Credit. A Ford Credit az FCE Bank plc.
vállalkozásának neve, amely rendelkezik a PRA (Prudential Regulation
Authority) jóváhagyásával, és 204469 cégjegyzékszámmal az angol FCA
(Financial Conduct Authority) és PRA (Prudential Regulation Authority)
szabályozása alá tartozik.
**Ford Bérlet: A Ford Bérlet szolgáltatást az ALD Automotive Ltd. biztosítja Ford
Lease vállalkozásnév alatt – címe: Oakwood Drive, Emersons Green, Bristol,
BS16 7LB (Egyesült Királyság). Az ALD Automotive Angliában a 987418
regisztrációs szám alatt van bejegyezve. Az ALD Automotive vállalat
engedélyének kiadását és szabályozását az FCA (Financial Conduct Authority)
végzi.

†A szerződési feltételek érvényesek. A Ford Biztosítást az Europa Group Limited
értékesíti és felügyeli, amely vállalat engedélyének kiadását és szabályozását az
FCA (Financial Conduct Authority) végzi. Regisztrációs szám: 309794.
Angliában bejegyzett cég, cégjegyzékszáma: 3279177. Bejegyzett székhely:
Europa House, Midland Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX (Egyesült Királyság).
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Ford Protect Extra Garancia
Nyújtsa meg az autóvásárlás utáni nyugodt
éveket, válassza a kiterjesztett extra garancia
gondoskodását, hogy még tovább élvezhesse az
új autóval járó garancia előnyeit!

■ Fedezet a nem várt javítási költségekre
■ Védelem a külföldi utak során
■ Ford gépjárműve élettartama

meghosszabbodik
■ Emeli gépjárműve értékét eladásnál

www.ford.hu/erdeklodoknek

Ford Blue Service
A Fordnál a szolgáltatásnyújtás nem ér véget
akkor, amikor elhagyja a bemutatótermet. A Ford
Blue Srevice-t azért hoztuk létre, hogy Fordját
nagyszerű állapotban tarthassa, és segítse Önt
autójából a legtöbbet kihozni - a teljes
élettartama során.

■ Ingyenes országúti segítségnyújtás Európában
■ Ford Vonal
■ Átlátható és egységes árazás
■ Garantált csereautó szolgáltatás

www.ford.hu/tulajdonosoknak

Ford Szervizcsomagok
Tervezzen előre, és előzze meg a karbantartási
költségek növekedését. Az Ön személyes Ford
Szervizcsomagja* tartalmaz mindent, ami Fordja
használatához és élettartama
meghosszabbításához szükséges. A Ford
Szervizcsomag fedezi a Ford által javasolt
kötelező karbantartások költségeit az autó
vásárlásától számított 5 évig.

Milyen szervizcsomagok közül választhat?

■ 5 év / 3 szerviz
■ 5 év / 4 szerviz
■ 5 év / 5 szerviz
■ 5 év / 7 szerviz

www.ford.hu/tulajdonosoknak/szerviz-es-
karbantartas

www.ford.hu

*A Ford Szervizcsomag az új autó garanciájának kezdetekor lép életbe és
fedezi a Ford által javasolt kötelező karbantartások költségeit, ameddig
a Szervizcsomagban kérte – maximum az autó vásárlásától számított 5 évig,
illetve az adott karbantartások számáig.

Védelem5
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Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés.
Fenntartjuk a jogot a specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford
márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie
kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye.
Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/
jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés.
Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel
megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az adott beszállító
által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát
képezik, ezek Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó
tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és
környezeti körülmények befolyásolhatják.
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