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Puma ST-Line X με χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue (προαιρετική
επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων με φινίρισμα μαύρο ματ/
μεταλλικό φρεζαριστό (προαιρετική επιλογή).

1

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ
ΣΑΣ
Η ζωή στην πόλη χρειάζεται δημιουργική σκέψη. Σε ένα
τόσο πολυπληθές περιβάλλον, γιατί απλά να ακολουθείτε
τις τάσεις και να μην αναζητήσετε τον δικό σας τρόπο
έκφρασης, με το δικό σας μοναδικό στυλ; Δεν χρειάζεται να
προσπαθείτε να κερδίσετε την προσοχή. Αρκεί να δείχνετε
με αυτοπεποίθηση ποιοι είστε.
Συνδυάζοντας επιβλητικό εξωτερικό στυλ SUV,
πρωτοποριακό ανθρωποκεντρικό design και ένα εξελιγμένο
υβριδικό σύστημα κίνησης, το Ford Puma ενσωματώνει
άψογα αυτόν τον τρόπο σκέψης.
Και με μεγαλύτερη επιλογή κινητήρων, νέο 7-τάχυτο
αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και την αισθησιακή
έκδοση ST-Line Vignale να προστίθεται στη γκάμα, το
Puma σας προσφέρει τώρα περισσότερες επιλογές από
ποτέ για να είστε ο εαυτός σας.
Puma ST-Line Vignale με χρώμα αμαξώματος Magnetic (προαιρετική
επιλογή).
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
Με έξυπνα χαρακτηριστικά και καινοτόμες τεχνολογίες, το Ford Puma
σας προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Από τον πλήρως ψηφιακό πίνακα
οργάνων 12,3" και την προηγμένη κεντρική οθόνη αφής 8", μέχρι μια
σειρά από πρόσθετες υπηρεσίες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες
μέσω του συστήματος πληροφόρησης και ψυχαγωγίας Ford SYNC 3
και του ενσωματωμένου modem FordPass Connect, όλα έχουν
σχεδιαστεί για να κάνουν την οδήγηση πιο εύκολη αλλά και πιο
απολαυστική.

Puma ST-Line X με ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων (επιφάνεια καθισμάτων
από ύφασμα, πλαϊνά καθισμάτων από δέρμα και βινύλιο) (βασικός εξοπλισμός).
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επιφάνεια καθισμάτων.

Puma ST-Line
Puma Vignale
ST-Lineμε
Vignale
επένδυση
με επένδυση
της επιφάνειας
της επιφάνειας
των καθισμάτων
των καθισμάτων
από δέρμα
από δέρμα
Captain Windsor
Captain Windsor
και επένδυση
και επένδυση
πλαϊνών πλαϊνών
των καθισμάτων
των καθισμάτων
από πολυτελές
από πολυτελές
δέρμα δέρμα
βινύλιο Windsor
βινύλιο Windsor
σε Ebonyσε
(βασικός
Ebony (βασικός
εξοπλισμός).
εξοπλισμός).

1 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΖΏΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΡΟΜΟ
Όποιο μοντέλο Puma και αν επιλέξετε, θα δείτε ότι διαθέτει μια
πλούσια γκάμα χαρακτηριστικών στον βασικό εξοπλισμό του. Τώρα,
μπορείτε να προσθέσετε ακόμα πιο εξελιγμένο στυλ με μια επιλογή
από αποκλειστικά χαρακτηριστικά για το εσωτερικό και το εξωτερικό
του, όπως:
■

■

■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων με φινίρισμα μαύρο
ματ/φρεζαριστό μεταλλικό (προαιρετική επιλογή σε ST-Line και
ST-Line X)
Πανοραμική ηλιοροφή ηλεκτρικά συρόμενη και ανακλινόμενη με
συρόμενο σκιάδιο εσωτερικά (προαιρετική επιλογή)
Μαύρες ράγες οροφής (προαιρετική επιλογή)
Θερμαινόμενο τιμόνι με δερμάτινη επένδυση (προαιρετική
επιλογή)

Puma ST-Line X με χρώμα αμαξώματος Metropolis White (προαιρετική επιλογή)
και ζάντες ελαφρού κράματος 19" 5 ακτίνων με φινίρισμα μαύρο ματ/μεταλλικό
φρεζαριστό (προαιρετική επιλογή).

1ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
1ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΑΙΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
FORDFORD
SYNCSYNC

FORDPASS
FORDPASS

Ενσωματώνει
Ενσωματώνει
με διαφάνεια
με διαφάνεια
το κινητό
τοσας
κινητό
τηλέφωνο,
σας τηλέφωνο,
επιτρέποντας
επιτρέποντας
άνετη άνετη Η εφαρμογή
Η εφαρμογή
FordPass
FordPass
σας προσφέρει
σας προσφέρει
πρόσβαση
πρόσβαση
σε ακόμα
σε περισσότερες
ακόμα περισσότερες
επικοινωνία
επικοινωνία
και πλοήγηση.
και πλοήγηση.
Ελέγχετε
Ελέγχετε
συμβατές
συμβατές
εφαρμογές
εφαρμογές
μέσω AppLink
μέσω AppLink δυνατότητες
δυνατότητες
μέσω smartphone.
μέσω smartphone.
Για απόλυτη
Για απόλυτη
σιγουριά,
σιγουριά,
μπορείτε
μπορείτε
να
να
επιτρέποντας
επιτρέποντας
να χειρίζεστε
να χειρίζεστε
το κινητό
τοσας
κινητό
τηλέφωνο
σας τηλέφωνο
μέσω της
μέσω
έγχρωμης
της έγχρωμης κλειδώσετε
κλειδώσετε
ή να ξεκλειδώσετε
ή να ξεκλειδώσετε
το αυτοκίνητό
το αυτοκίνητό
σας απόσας
τη συσκευή
από τη συσκευή
σας, όπου
σας, όπου
οθόνηςοθόνης
αφής 8",
αφής
όπως
8",ακριβώς
όπως ακριβώς
την ίδιατην
τη συσκευή
ίδια τη συσκευή
σας. Χρησιμοποιώντας
σας. Χρησιμοποιώντας
και αν βρίσκεστε.
και αν βρίσκεστε.
Τα αυτοκίνητα
Τα αυτοκίνητα
με αυτόματο
με αυτόματο
κιβώτιοκιβώτιο
ταχυτήτων
ταχυτήτων
μπορείτε
μπορείτε
την οθόνη
την αφής
οθόνη
ή αφής
απλέςήφωνητικές
απλές φωνητικές
εντολέςεντολές
μπορείτε
μπορείτε
να κάνετε
να ή
κάνετε
να δέχεστε
ή να δέχεστε
ακόμα και
ακόμα
να τα
καιβάλετε
να τα βάλετε
εμπρόςεμπρός
μέσω της
μέσω
εφαρμογής
της εφαρμογής
– έτσι μπορείτε
– έτσι μπορείτε
να
να
τηλεφωνικές
τηλεφωνικές
κλήσεις,κλήσεις,
να συντάσσετε
να συντάσσετε
και να στέλνετε
και να στέλνετε
γραπτάγραπτά
μηνύματα,
μηνύματα, δροσίσετε
δροσίσετε
την καμπίνα
την καμπίνα
όταν κάνει
όταν
ζέστη
κάνειήζέστη
να τηνήπροθερμάνετε
να την προθερμάνετε
όταν κάνει
όταν κάνει
καθώς καθώς
και να ελέγχετε
και να ελέγχετε
τη μουσική
τη μουσική
και τη δορυφορική
και τη δορυφορική
πλοήγηση.
πλοήγηση.

κρύο. κρύο.

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT

Η εφαρμογή
Η εφαρμογή
μπορεί να
μπορεί
στείλει
να στη
στείλει
συσκευή
στη συσκευή
σας ειδοποιήσεις
σας ειδοποιήσεις
για την για την

κατάσταση
κατάσταση
του αυτοκινήτου,
του αυτοκινήτου,
όπως την
όπως
πίεση
τηντων
πίεση
ελαστικών
των ελαστικών
και τη στάθμη
και τη στάθμη
καυσίμου.
καυσίμου.
σχεδιασμένες
σχεδιασμένες
να κάνουν
να κάνουν
την οδήγηση
την οδήγηση
ευκολότερη
ευκολότερη
και πιο απολαυστική,
και πιο απολαυστική,
όπως όπως
Άλλες δυνατότητες
Άλλες δυνατότητες
της εφαρμογής
της εφαρμογής
σας επιτρέπουν
σας επιτρέπουν
να καταγράφετε
να καταγράφετε
τις
τις
†
το Live Traffic
το Live† Traffic
, το οποίο
, τοπαρέχει
οποίο παρέχει
ενημερωμένες
ενημερωμένες
πληροφορίες
πληροφορίες
για την για την
διαδρομές
διαδρομές
σας καισας
σαςκαι
παρέχουν
σας παρέχουν
αναλυτικά
αναλυτικά
στοιχείαστοιχεία
για να μπορέσετε
για να μπορέσετε
να
να
††
††
, το οποίο
, τοσας
οποίο
ενημερώνει
σας ενημερώνει
κυκλοφορία,
κυκλοφορία,
και το Local
και τοHazard
Local Hazard
Information
Information
βελτιώσετε
βελτιώσετε
τον τρόπο
τονπου
τρόπο
οδηγείτε.
που οδηγείτε.
Κάθε διαδρομή
Κάθε διαδρομή
καταγράφεται
καταγράφεται
και
και
εγκαίρως
εγκαίρως
για κινδύνους
για κινδύνους
που πρόκειται
που πρόκειται
να συναντήσετε
να συναντήσετε
στον δρόμο
στον σας
δρόμο σας
αποθηκεύεται
αποθηκεύεται
για να μπορείτε
για να μπορείτε
να συγκρίνετε
να συγκρίνετε
την απόσταση,
την απόσταση,
τη διάρκεια
τη διάρκεια
και
και
(κατόπιν
(κατόπιν
διαθεσιμότητας,
διαθεσιμότητας,
αναμένεται
αναμένεται
τέλος του
τέλος
2020
τουγια
2020
την για
ελληνική
την ελληνική
άλλα στοιχεία.
άλλα στοιχεία.
Μπορείτε
Μπορείτε
να αποθηκεύετε
να αποθηκεύετε
τις διαδρομές
τις διαδρομές
σας σε σας σε
αγορά).αγορά).
Σε περίπτωση
Σε περίπτωση
ατυχήματος,
ατυχήματος,
το σύστημα
το σύστημα
κλήσηςκλήσης
έκτακτης
έκτακτης
ανάγκης
ανάγκης
επαγγελματικές
επαγγελματικές
ή προσωπικές
ή προσωπικές
κατηγορίες
κατηγορίες
και να εξάγετε
και να εξάγετε
τα δεδομένα
τα δεδομένα
σας. Η σας. Η
eCall‡ βοηθά
eCall‡ τους
βοηθά
επιβαίνοντες
τους επιβαίνοντες
να καλέσουν
να καλέσουν
τις υπηρεσίες
τις υπηρεσίες
έκτακτης
έκτακτης
εφαρμογή
εφαρμογή
μπορεί να
μπορεί
σας παρέχει
να σας παρέχει
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για να οδηγείτε
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πιο οικονομικά,
ανάγκης,
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στις οποίες
στις δίνει
οποίες
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θέσητη
του
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στρίψατε
στρίψατε
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Το αυτοκίνητό
Το αυτοκίνητό
σας διαθέτει
σας διαθέτει
ενσωματωμένο
ενσωματωμένο
modem*
modem*
με δυνατότητες
με δυνατότητες

Παρακαλούμε
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Δεν πρέπει να
Δεν
αποσπάται
πρέπει να ηαποσπάται
προσοχή σας
η προσοχή
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σας όταν
Μηοδηγείτε.
χρησιμοποιείτε
Μη χρησιμοποιείτε
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Χρησιμοποιείτε
χειρός. Χρησιμοποιείτε
φωνητική λειτουργία
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λειτουργία
είναι διαθέσιμη.
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διαθέσιμη.λειτουργίες
Ορισμένες μπορεί
λειτουργίες
να αποκλείονται
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επιλεγμένη σχέση
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Δεν είναιόλες
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οι λειτουργίες
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λειτουργίες
όλες τις συσκευές
με όλες τις
κινητού
συσκευές
τηλεφώνου.
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Πλήρης ενσωμάτωση
Πλήρης ενσωμάτωση
smartphonesmartphone
στο Ford SYNC
στο 3Ford
είναιSYNC
δυνατή
3 είναι
μόνο
δυνατή
για iPhone
μόνο5/Android
για iPhone5.0
5/Android
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Ορισμένες του
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δεδομένων,
σύνδεση δεδομένων,
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με τηνχρέωση
αντίστοιχη
κινητής
χρέωση
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κινητής τηλεφωνίας.
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των Apple CarPlay
των Apple CarPlay
και Android και
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Android
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Οι ενημερώσεις
Οι ενημερώσεις
χαρτών διατίθενται
χαρτών χωρίς
διατίθενται
χρέωση
χωρίς
για χρέωση
περιορισμένο
για περιορισμένο
διάστημα από
διάστημα
την ταξινόμηση
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του αυτοκινήτου.
*Το FordPass
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Connect
FordPass
αποτελεί
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αποτελεί
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σε όλα τα
Το μοντέλα.
ενσωματωμένο
Το ενσωματωμένο
modem συνδέεται
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συνδέεται
την παράδοση
κατά τηντου
παράδοση
οχήματος.
τουΜπορείτε
οχήματος.
ναΜπορείτε
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χρήσης
κοινής χρήσης
δεδομένων. δεδομένων.
Εκεί που είναι
Εκεί
διαθέσιμες,
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χώρες και περιφέρειες.
χώρες και περιφέρειες.

1 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΙΓΜΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
Το νέο σύστημα Adaptive Cruise Control (ACC)Ø2) διατηρεί μια
σταθερή απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, ενώ
μπορεί ακόμα και να σταματά και να ξεκινά όταν σταματά και ξεκινά το
προπορευόμενο όχημα. Το σύστημα Pre-Collision Assist (PCA)Ø2)* με
Evasive Steering Assist (ESA)Ø2)** σας ειδοποιεί για πιθανά εμπόδια,
όπως οχήματα και πεζούς, και μπορεί να ανιχνεύσει ελιγμό αποφυγής
και να σας βοηθήσει να τα παρακάμψετε ενώ εφαρμόζει παράλληλα
τα φρένα για να αποφύγει τη σύγκρουση ή να μετριάσει τις συνέπειες.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΕπιλέξτεΕπιλέξτε
τον τρόπο
τονπου
τρόπο
θέλετε
που να
θέλετε
συμπεριφέρεται
να συμπεριφέρεται
το αυτοκίνητο
το αυτοκίνητο
ανάλογα
ανάλογα
με τις συνθήκες,
με τις συνθήκες,
χρησιμοποιώντας
χρησιμοποιώντας
τις πέντε
τιςδιαθέσιμες
πέντε διαθέσιμες
επιλογές
επιλογές
οδήγησης,
οδήγησης,
για κανονική
για κανονική
οδήγηση,
οδήγηση,
σπορ οδήγηση,
σπορ οδήγηση,
χωματόδρομο,
χωματόδρομο,
ολισθηρό
ολισθηρό
οδόστρωμα
οδόστρωμα
ή οικονομική
ή οικονομική
οδήγηση:
οδήγηση:
Normal,
Normal,
Sport, Trail,
Sport,
Slippery
Trail, Slippery
και Eco.και Eco.
Το σύστημα
Το σύστημα
ρυθμίζειρυθμίζει
διαφορετικά
διαφορετικά
τον τρόπο
τονπου
τρόπο
λειτουργεί
που λειτουργεί
το γκάζι,το γκάζι,
το τιμόνι
τοκαι
τιμόνι
την και
διαχείριση
την διαχείριση
της αλλαγής
της αλλαγής
των ταχυτήτων
των ταχυτήτων
για τις για τις
εκδόσεις
εκδόσεις
με αυτόματο
με αυτόματο
κιβώτιο.κιβώτιο.
Ανάλογα
Ανάλογα
με τη λειτουργία
με τη λειτουργία
οδήγησης,
οδήγησης,
αλλάζειαλλάζει
επίσης ηεπίσης
μορφή
η και
μορφή
οι ενδείξεις
και οι ενδείξεις
του πίνακα
του οργάνων
πίνακα οργάνων
ενώ
ενώ
μπορείτε
μπορείτε
να επιλέξετε
να επιλέξετε
και μια απλή
και μια
λειτουργία
απλή λειτουργία
που εμφανίζει
που εμφανίζει
μόνο τιςμόνο τις
πιο σημαντικές
πιο σημαντικές
πληροφορίες.
πληροφορίες.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ PUMA ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ

Με τα ιδιαίτερα φώτα εδάφους του Puma μπορείτε να είστε σίγουροι
ότι θα λάβετε ένα θερμό καλωσόρισμα. Κάθε φορά που ξεκλειδώνετε
τις πόρτες, ανάβουν τα φώτα εδάφους στους εξωτερικούς καθρέφτες

Η ηλεκτρικά
Η ηλεκτρικά
ανοιγόμενη
ανοιγόμενη
πανοραμική
πανοραμική
ηλιοροφή
ηλιοροφή
σας επιτρέπει
σας επιτρέπει
να
να
απολαμβάνετε
απολαμβάνετε
τον έξωτον
κόσμο
έξωμέσα
κόσμο
από
μέσα
τηναπό
καμπίνα.
την καμπίνα.
Προσφέρει
Προσφέρει
θέα
θέα
στον ουρανό
στον ουρανό
για όλους
γιαμέσα
όλους
στο
μέσα
αυτοκίνητο,
στο αυτοκίνητο,
όπου και
όπου
αν κάθονται.
και αν κάθονται.

και προβάλουν στο έδαφος το εντυπωσιακό λογότυπο του Puma
(βασικός εξοπλισμός στο ST-Line Vignale).

Διαθέτει
Διαθέτει
ανακλαστική
ανακλαστική
επιφάνεια
επιφάνεια
για προστασία
για προστασία
από τηναπό
ηλιακή
την ηλιακή
ακτινοβολία
ακτινοβολία
και για να
καιπαραμένει
για να παραμένει
η καμπίνα
η καμπίνα
δροσερή
δροσερή
όταν είναι
όταν είναι
κλειστή,κλειστή,
ενώ έναενώ
συρόμενο
ένα συρόμενο
σκιάδιοσκιάδιο
προσφέρει
προσφέρει
σκίαση σκίαση
και ιδιωτικότητα
και ιδιωτικότητα
όταν χρειάζεται
όταν χρειάζεται
(προαιρετική
(προαιρετική
επιλογή).
επιλογή).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού. *Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς
αλλά όχι σε κάθε περίπτωση και δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση. Δείτε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη για τους
περιορισμούς. **Το σύστημα ελιγμού αποφυγής δεν ελέγχει το τιμόνι.
Σημείωση: Αυτόματη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (προαιρετική
επιλογή). Αν η ακινητοποίηση διαρκέσει πάνω από τρία δευτερόλεπτα, ο οδηγός πρέπει να πατήσει το κουμπί
RES ή το πεντάλ του γκαζιού για επανέναρξη λειτουργίας του συστήματος.
Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την
ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

1 ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Υποβοήθηση έναντι
σύγκρουσηςØ2)
Το σύστημα Pre-Collision Assist (PCA) με
ανίχνευση πεζών παρακολουθεί πόσο κοντά
βρίσκεστε σε άλλα οχήματα και πεζούς – ακόμα
και στο σκοτάδι. Αν εντοπίσει κίνδυνο σύγκρουσης,
μπορεί να σας προειδοποιήσει με φωτεινές και
ηχητικές ενδείξεις και, αν είναι απαραίτητο, να
προφορτίσει τα φρένα για πιο γρήγορη αντίδραση

Στήριξη
Στήριξη
της μέσης
της μέσης
και μασάζ
και μασάζ
Τα καθίσματα
Τα καθίσματα
οδηγούοδηγού
και συνοδηγού
και συνοδηγού
στο Puma
στο Puma
διαθέτουν
διαθέτουν
στήριξηστήριξη
της μέσης
τηςκαι
μέσης
λειτουργία
και λειτουργία

(βασικός εξοπλισμός).

μασάζ, μασάζ,
παρέχοντας
παρέχοντας
μεγαλύτερη
μεγαλύτερη
άνεση και
άνεση και
καλύτερη
καλύτερη
στήριξηστήριξη
του σώματος.
του σώματος.
Η ρυθμιζόμενη
Η ρυθμιζόμενη

Χρησιμοποιεί αισθητήρες.
Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
*Η ανίχνευση πεζών είναι σχεδιασμένη για ταχύτητες έως 80 km/h. Η
υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist (PCA) με ανίχνευση πεζών
μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς αλλά όχι σε κάθε περίπτωση και δεν υποκαθιστά την
ασφαλή οδήγηση. Δείτε το εγχειρίδιο κατόχου για τους περιορισμούς του
συστήματος..
Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την
προσοχή, την κρίση και την ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να
διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου..
Ø

2)

λειτουργία
λειτουργία
μασάζ με
μασάζ
3 ρυθμίσεις,
με 3 ρυθμίσεις,
που
που
ενεργοποιείται
ενεργοποιείται
με το πάτημα
με το πάτημα
ενός κουμπιού,
ενός κουμπιού,
αναζωογονεί
αναζωογονεί
το σώμα
τοκαι
σώμα
είναικαι
ιδανική
είναι ιδανική
για μακρινά
για μακρινά
ταξίδια ταξίδια
(βασικός
(βασικός
εξοπλισμός
εξοπλισμός
στο Titanium).
στο Titanium).

ΒάσηΒάση
ασύρματης
ασύρματης
φόρτισης
φόρτισης
Για να επαναφορτίζετε
Για να επαναφορτίζετε
οποιαδήποτε
οποιαδήποτε
συμβατή
συμβατή
συσκευή
συσκευή
χωρίς καλώδιο.
χωρίς καλώδιο.
*Για να είναι*Για
συμβατή
να είναι
η συσκευή
συμβατήπρέπει
η συσκευή
να διαθέτει
πρέπει σύστημα
να διαθέτει
ασύρματης
σύστημα ασύρματης
φόρτισης Qiφόρτισης
ή θήκη ασύρματης
Qi ή θήκη ασύρματης
φόρτισης Qi.φόρτισης Qi.

Ευρυγώνια κάμερα
οπισθοπορείας2)

Προβολείς LEDØ

Ø2)
Ø2)
Επιτήρηση
Επιτήρηση
τυφλών
τυφλών
σημείων
σημείων

Με εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια, οι

Το σύστημα
Το σύστημα
Blind Spot
Blind
Information
Spot Information
SystemSystem

Προσφέρει ιδιαίτερη βοήθεια όταν κάνετε όπισθεν
για να παρκάρετε ή να ξεπαρκάρετε σε θέσεις

προβολείς LED παράγουν ένα λαμπρό, φυσικό
φως με εξαιρετική ακρίβεια δέσμης. Το σύστημα

(BLIS) σας
(BLIS)
ειδοποιεί
σας ειδοποιεί
με φωτεινές
με φωτεινές
ενδείξεις
ενδείξεις
στους στους
εξωτερικούς
εξωτερικούς
καθρέφτες
καθρέφτες
όταν ένα
όταν
άλλο
ένα
όχημα
άλλο όχημα

στάθμευσης με περιορισμένη ορατότητα.
Ενεργοποιείται όταν επιλέγετε την όπισθεν, με
πλήρη κάλυψη 180 μοιρών, και προσφέρει πλήρη

αυτόματης αλλαγής μεγάλης σκάλας προβολέων
Auto High Beam (AHB)(βασικός εξοπλισμός)
ανιχνεύει επερχόμενα οχήματα και κατεβάζει

– αυτοκίνητο,
– αυτοκίνητο,
βαν ή φορτηγό
βαν ή φορτηγό
– κινείται
– κινείται
στα τυφλά
στα τυφλά
σημεία σας.
σημεία
Αντίστοιχα,
σας. Αντίστοιχα,
το σύστημα
το σύστημα
προειδοποίησης
προειδοποίησης
για διερχόμενο
για διερχόμενο
όχημα Cross
όχημα Cross

άποψη αριστερά και δεξιά πίσω από το αυτοκίνητο

αυτόματα τους προβολείς από τη μεγάλη σκάλα

Traffic Alert
Traffic
(CTA)
Alertσας
(CTA)
προειδοποιεί
σας προειδοποιεί
αν ανιχνεύσει
αν ανιχνεύσει

στην κεντρική οθόνη του SYNC 3 (προαιρετική

για να τους επαναφέρει αμέσως μετά. Διατίθεται

όχημα ήόχημα
άλλο κίνδυνο
ή άλλο κίνδυνο
όταν βγαίνετε
όταν βγαίνετε
με την με την

επιλογή).

μόνο σε συνδυασμό με υποβοήθηση διατήρησης
λωρίδας Lane-Keeping Aid (LKA) (βασικός

όπισθενόπισθεν
από μιααπό
κάθετη
μια κάθετη
θέση στάθμευσης
θέση στάθμευσης
και
και
εφαρμόζει
εφαρμόζει
αυτόματα
αυτόματα
τα φρένα
τααν
φρένα
δεν αν δεν

εξοπλισμός).

αντιδράσετε
αντιδράσετε
έγκαιραέγκαιρα
(προαιρετική
(προαιρετική
επιλογή).
επιλογή).

Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την
προσοχή, την κρίση και την ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να
διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
2)

Χρησιμοποιεί αισθητήρες.

Ø

ØΧρησιμοποιεί
Χρησιμοποιεί
αισθητήρες.αισθητήρες.
2)Εξοπλισμός
Εξοπλισμός
υποβοήθησης
υποβοήθησης
του οδηγού.του οδηγού.
Σημείωση: Τα
Σημείωση:
συστήματα
Τα συστήματα
υποβοήθησης
υποβοήθησης
του οδηγού του
δεν οδηγού
υποκαθιστούν
δεν υποκαθιστούν
την
την
προσοχή, την
προσοχή,
κρίση και
την
την
κρίση
ετοιμότητα
και την που
ετοιμότητα
πρέπει να
που
έχει
πρέπει
ο οδηγός
να έχει
γιαο να
οδηγός για να
διατηρήσει τον
διατηρήσει
έλεγχο του
τοναυτοκινήτου.
έλεγχο του αυτοκινήτου.
Ø

2)

2
ΕΠΙΛΟΓΗ

Με μια σειρά από επιλογές για το εξωτερικό και το
εσωτερικό, σίγουρα υπάρχει ένα Ford Puma που
θα είναι κατάλληλο για σας.

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

Titanium
Τα πολυτελή μοντέλα του Puma προσφέρουν
ανώτερα επίπεδα κομψότητας και άνεσης, με τη
χρήση κορυφαίων υλικών.
Βασικά χαρακτηριστικά
■

■

■
■

■

■

■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 10 ακτίνων σε Absolute
Black/μεταλλικό φρεζαριστό
Electronic Automatic Temperature Control (EATC)
– Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" TFT LCD
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής & πίσω
αισθητήρες παρκαρίσματος
Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος
με το κάτω μέρος μαύρο και πίσω προφυλακτήρας από
πλαστικό διαφορετικού χρώματος πάνω και κάτω
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενο εξωτερικοί καθρέφτες, στο χρώμα του
αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας και φώτα
εδάφους
Lane-Keeping Alert και Lane-Keeping Aid (LKA)
– Προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας και
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
Cruise control με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού
της ταχύτητας

Το μοντέλο Titanium κατασκευάζεται και στην
έκδοση Titanium X η οποία δεν διατίθεται στην
Ελληνική αγορά.

ST-Line
ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

ST-Line
ST-Line
Vignale
Vignale

Ο ξεχωριστός
Ο ξεχωριστός
χαρακτήρας
χαρακτήρας
του ST-Line
του ST-Line
που
που

Η εκπληκτική
Η εκπληκτική
ισχύς του
ισχύς
ST-Line
του ST-Line
X που κόβει
X που
την
κόβει τηνΑναβαθμισμένο
Αναβαθμισμένο
στυλ καιστυλ
υψηλές
και υψηλές
επιδόσεις
επιδόσεις

μαγνητίζει
μαγνητίζει
τα βλέμματα,
τα βλέμματα,
αποτελεί
αποτελεί
μια γοητευτική
μια γοητευτική
ανάσα, ανάσα,
σας προσφέρει
σας προσφέρει
την πιο την
αξέχαστη
πιο αξέχαστη
οδηγικήοδηγική
συνδυάζονται
συνδυάζονται
όμορφαόμορφα
στο εξαιρετικό
στο εξαιρετικό
νέο ST-Line
νέο ST-Line
και ελκυστική
και ελκυστική
νέα προσέγγιση
νέα προσέγγιση
με σπορμε
τεχνολογία
σπορ τεχνολογία
εμπειρίαεμπειρία
που θα που
μπορούσατε
θα μπορούσατε
να φανταστείτε,
να φανταστείτε, Vignale.Vignale.
αιχμής. αιχμής.
ΒασικάΒασικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
(επιπλέον
(επιπλέον
του Titanium)
του Titanium)
■

■

■
■

■

συνδυάζοντας
συνδυάζοντας
εξαιρετική
εξαιρετική
επιτάχυνση
επιτάχυνση
με ευελιξία
με ευελιξία
ΒασικάΒασικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
και απόλυτο
και απόλυτο
έλεγχο. έλεγχο.
(επιπλέον
(επιπλέον
του ST-Line)
του ST-Line)
ΒασικάΒασικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά

■ Ζάντες
■ ελαφρού
Ζάντες ελαφρού
κράματος
κράματος
18" 10 ακτίνων
18" 10 ακτίνων
σε Absolute
σε Absolute
(επιπλέον
(επιπλέον
του ST-Line)
του ST-Line)
Black/μεταλλικό
Black/μεταλλικό
φρεζαριστό
φρεζαριστό
Ζάντες
■ ελαφρού
Ζάντες ελαφρού
κράματος
κράματος
17" 5x2 ακτίνων
17" 5x2 ακτίνων
Luster Luster
■ Ημιδερμάτινη
■ Ημιδερμάτινη
επένδυση
επένδυση
καθισμάτων
καθισμάτων
Nickel Nickel
■ Ζάντες
■ ελαφρού
Ζάντες ελαφρού
κράματος
κράματος
18" 5x2 ακτίνων
18" 5x2 ακτίνων
σε μαύροσε μαύρο
■ Εμπρός
■ προβολείς
Εμπρός προβολείς
σταθεροίσταθεροί
DSS πλήρως
DSS πλήρως
LED
LED
Ιδιαίτερος
■ Ιδιαίτερος
εμπρός προφυλακτήρας
εμπρός προφυλακτήρας
ST-Line στο
ST-Line
χρώμα
στο χρώμα
ματ/μεταλλικό
ματ/μεταλλικό
φρεζαριστό
φρεζαριστό
® και
■ Ταμπλό
■ με
Ταμπλό
ιδιαίτερη
με ιδιαίτερη
επένδυση
επένδυση
Sensico®Sensico
και ραφή
Metal
ραφή Metal
του αμαξώματος
του αμαξώματος
και πίσωκαι
προφυλακτήρας
πίσω προφυλακτήρας
στο χρώμα
στο χρώμα
■ Ημιδερμάτινη
■ Ημιδερμάτινη
επένδυση
επένδυση
καθισμάτων
καθισμάτων
Grey
Grey
του αμαξώματος
του αμαξώματος
με διαχύτη
με διαχύτη
■ Κορυφαίο
■ Κορυφαίο
ηχοσύστημα
ηχοσύστημα
B&O με 10
B&O
ηχεία
με 10
καιηχεία
subwoofer
και subwoofer
■ Θερμαινόμενα
■ Θερμαινόμενα
καθίσματα
καθίσματα
οδηγού και
οδηγού
συνοδηγού
και συνοδηγού
Χρωμιωμένη
■ Χρωμιωμένη
απόληξηαπόληξη
εξάτμισης
εξάτμισης
και έγχρωμη
και έγχρωμη
οθόνη αφής
οθόνη
8" αφής
TFT 8" TFT
■ Driver■Assistance
Driver Assistance
Pack (Σύστημα
Pack (Σύστημα
επιτήρησης
επιτήρησης
τυφλών τυφλών
Σπορ δερμάτινο
■ Σπορ δερμάτινο
τιμόνι 3 ακτίνων
τιμόνι 3 ακτίνων
με ιδιαίτερη
με ιδιαίτερη
κόκκινη κόκκινη
■ Εμπρός
■ προβολείς
Εμπρός προβολείς
σταθεροίσταθεροί
DSS πλήρως
DSS πλήρως
LED
LED
σημείων,σημείων,
ΣύστημαΣύστημα
σταθερής
σταθερής
ταχύτητας
ταχύτητας
AdaptiveAdaptive
ραφή ραφή
■ Driver■Assistance
Driver Assistance
Pack (Σύστημα
Pack (Σύστημα
επιτήρησης
επιτήρησης
τυφλών τυφλών
Cruise Control,
Cruise Control,
Αυτόματο
Αυτόματο
σύστημασύστημα
παρκαρίσματος,
παρκαρίσματος,
Ford Power
■ Ford
–Power
Κουμπί–εκκίνησης/διακοπής
Κουμπί εκκίνησης/διακοπής
του
του
σημείων,σημείων,
ΣύστημαΣύστημα
σταθερής
σταθερής
ταχύτητας
ταχύτητας
AdaptiveAdaptive
Πίσω κάμερα
Πίσωοπισθοπορείας
κάμερα οπισθοπορείας
180ο με προειδοποίηση
180ο με προειδοποίηση
κινητήρακινητήρα
χωρίς κλειδί
χωρίς κλειδί
Cruise Control,
Cruise Control,
Αυτόματο
Αυτόματο
σύστημασύστημα
παρκαρίσματος,
παρκαρίσματος,
για διερχόμενο
για διερχόμενο
όχημα. όχημα.
Πίσω κάμερα
Πίσωοπισθοπορείας
κάμερα οπισθοπορείας
180ο με προειδοποίηση
180ο με προειδοποίηση
για διερχόμενο
για διερχόμενο
όχημα. όχημα.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ

Titanium
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■
■

■
■

■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 10 ακτίνων
Κάτω πλευρικά προστατευτικά με μαύρο φινίρισμα και χρωμιωμένα
ένθετα διακοσμητικά
Ενεργό διάφραγμα μάσκας
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους
Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος με κάτω
τμήμα σε μαύρο χρώμα και πλαστικός πίσω προφυλακτήρας από
δύο μέρη διαφορετικού χρώματος
Πίσω σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■

■
■
■

■
■

■

■
■

Lane Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (με
προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert
Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός με το λογότυπο του Titanium
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
Πολυτελής κεντρική κονσόλα που περιλαμβάνει δύο φωτιζόμενες
ποτηροθήκες, υποβραχιόνιο με καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο και
πρίζα 12 V
Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 12,3" TFT LCD
Ραδιόφωνο AM/FM με οθόνη αφής 8" TFT, 7 ηχεία (4 εμπρός, 2
πίσω, 1 στο κέντρο), συμβατότητα MP3, χειριστήρια
ηχοσυστήματος στο τιμόνι, Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης
και κλήση έκτακτης ανάγκης*, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και 2
υποδοχές USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, δυνατότητα
ανοικτής συνομιλίας κινητού τηλεφώνου, GPS και modem
FordPass Connect
Αναλογικός πίνακας οργάνων υψηλής τεχνολογίας με έγχρωμη
οθόνη TFT 4,2"
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

Κινητήρες
Κινητήρες
Βενζίνης
Βενζίνης
■ 1.0L Ford
■ 1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
125 ίππων
125 ίππων
Ήπιος υβριδικός
Ήπιος υβριδικός
βενζίνηςβενζίνης
■ 1.0L Ford
■ 1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
125 ίππων
125
mHEV
ίππων mHEV
■ 1.0L Ford
■ 1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
155 ίππων
155
mHEV
ίππων mHEV
Diesel Diesel
■ 1.5L Ford
■ 1.5L
EcoBlue
Ford EcoBlue
120 ίππων
120 ίππων

Σημείωση:
Σημείωση:
Στις εικόνες
Στιςδεξιά
εικόνες
απεικονίζεται
δεξιά απεικονίζεται
το μοντέλο
το μοντέλο
TitaniumTitanium
X το
X το
οποίο δεν
οποίο
διατίθεται
δεν διατίθεται
στην Ελληνική
στην Ελληνική
αγορά. αγορά.

*Το σύστημα
*Το
κλήσης
σύστημα
έκτακτης
κλήσης
ανάγκης
έκτακτης
eCall
ανάγκης
είναι ένα
eCall
πρωτοποριακό
είναι ένα πρωτοποριακό
σύστημα του
σύστημα
Ford SYNC
του Ford SYNC
®
®
που χρησιμοποιεί
που χρησιμοποιεί
κινητό τηλέφωνο
κινητόασύρματα
τηλέφωνοσυνδεδεμένο
ασύρματα συνδεδεμένο
μέσω Bluetooth
μέσω
Bluetooth
για
να καλέσει
για να καλέσει
αυτόματα το
αυτόματα
τοπικό κέντρο
το τοπικό
πολιτικής
κέντρο
προστασίας
πολιτικής προστασίας
μετά από σύγκρουση
μετά από σύγκρουση
που θα κάνει
που
κάποιον
θα κάνει κάποιον
αερόσακο να
αερόσακο
ανοίξει ή να
τηνανοίξει
αντλίαήκαυσίμου
την αντλία
νακαυσίμου
κλείσει αυτόματα.
να κλείσειΤο
αυτόματα.
σύστημαΤο
λειτουργεί
σύστημασε
λειτουργεί σε
περισσότερες
περισσότερες
από 40 Ευρωπαϊκές
από 40 Ευρωπαϊκές
χώρες και περιφέρειες.
χώρες και περιφέρειες.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ST-Line

ST-Line
ST-Line
X X

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
(επιπλέον του Titanium)

ΒασικάΒασικά
εξωτερικά
εξωτερικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
(επιπλέον
(επιπλέον
του ST-Line)
του ST-Line)

■
■

■
■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων με φινίρισμα Luster Nickel
Χαρακτηριστικός εμπρός προφυλακτήρας ST-Line και πίσω
προφυλακτήρας με διαχύτη στο χρώμα του αμαξώματος
Πίσω σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος
Ιδιαίτερη σήμανση ST-Line στο πλάι
Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του
Titanium
■
■
■
■

■
■
■

■
■

Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός με το λογότυπο του ST-Line
Λαβή χειρόφρενου με επένδυση από μαύρο δέρμα με κόκκινη ραφή
Κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων με κόκκινη ραφή
Σπορ πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα με καλύμματα από ελαστικό
υλικό (μόνο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)
Λαβή μοχλού ταχυτήτων με φινίρισμα αλουμινίου
Δερμάτινο σπορ τιμόνι 3 ακτίνων με κόκκινη ραφή
Σπορ εμπρός καθίσματα χειροκίνητα ρυθμιζόμενα με 4 ρυθμίσεις
και στήριξη της μέσης
Σκούρα επένδυση οροφής
Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα χωρίς
κλειδί

Κινητήρες
Βενζίνης
■ 1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων
Ήπιος υβριδικός βενζίνης
■ 1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων mHEV
■ 1.0L Ford EcoBoost 155 ίππων mHEV
Diesel
■ 1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων

■

■
■
■

Ζάντες
■ ελαφρού
Ζάντες ελαφρού
κράματος
κράματος
18" 8 ακτίνων
18" 8 ακτίνων
με φινίρισμα
με φινίρισμα
μεταλλικό/
μεταλλικό/
μαύρο ματ
μαύρο ματ
Εμπρός
■ προβολείς
Εμπρός προβολείς
σταθεροίσταθεροί
DSS πλήρως
DSS πλήρως
LED
LED
Κάτω ■πλευρικά
Κάτω πλευρικά
προστατευτικά
προστατευτικά
στο χρώμα
στοτου
χρώμα
αμαξώματος
του αμαξώματος
Πίσω φιμέ
■ Πίσω
κρύσταλλα
φιμέ κρύσταλλα

ΒασικάΒασικά
εσωτερικά
εσωτερικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
επιπλέον
επιπλέον
του ST-Line
του ST-Line
■
■
■

■

Ημιδερμάτινες
■ Ημιδερμάτινες
επενδύσεις
επενδύσεις
καθισμάτων
καθισμάτων
Φωτοχρωματικός
■ Φωτοχρωματικός
εσωτερικός
εσωτερικός
καθρέφτης
καθρέφτης
Ηχοσύστημα
■ Ηχοσύστημα
B&O με ραδιόφωνο
B&O με ραδιόφωνο
AM/FM, AM/FM,
ψηφιακόψηφιακό
ραδιοφωνικό
ραδιοφωνικό
δέκτη DAB,
δέκτη
οθόνη
DAB,αφής
οθόνη
8" αφής
TFT, 10
8"ηχεία
TFT, 10
(4 ηχεία
εμπρός,
(4 4
εμπρός,
πίσω, 14στο
πίσω, 1 στο
κέντρο, 1κέντρο,
subwoofer),
1 subwoofer),
συμβατότητα
συμβατότητα
MP3, χειριστήρια
MP3, χειριστήρια
ηχοσυστήματος
ηχοσυστήματος
στο τιμόνι,
στο
Ford
τιμόνι,
SYNC
Ford
3 με
SYNC
σύστημα
3 με σύστημα
πλοήγησης
πλοήγησης
® και 2
® και 2
και κλήση
και
έκτακτης
κλήση έκτακτης
ανάγκης*,
ανάγκης*,
ασύρματη
ασύρματη
σύνδεσησύνδεση
Bluetooth
Bluetooth
υποδοχές
υποδοχές
USB για USB
τη σύνδεση
για τη σύνδεση
εξωτερικών
εξωτερικών
συσκευών,
συσκευών,
δυνατότητα
δυνατότητα
ανοικτήςανοικτής
συνομιλίας
συνομιλίας
κινητού τηλεφώνου,
κινητού τηλεφώνου,
GPS και GPS
modem
και modem
FordPassFordPass
ConnectConnect
Driver■Assistance
Driver Assistance
Pack (Σύστημα
Pack (Σύστημα
επιτήρησης
επιτήρησης
τυφλών σημείων,
τυφλών σημείων,
ΣύστημαΣύστημα
σταθερής
σταθερής
ταχύτητας
ταχύτητας
AdaptiveAdaptive
Cruise Control,
Cruise Control,
Αυτόματο
Αυτόματο
σύστημασύστημα
παρκαρίσματος,
παρκαρίσματος,
Πίσω κάμερα
Πίσωοπισθοπορείας
κάμερα οπισθοπορείας
180ο με 180ο με
προειδοποίηση
προειδοποίηση
για διερχόμενο
για διερχόμενο
όχημα, Αισθητήρες
όχημα, Αισθητήρες
απόστασης
απόστασης
στάθμευσης
στάθμευσης
εμπρός και
εμπρός
πίσω.και πίσω.

Κινητήρες
Κινητήρες
Βενζίνης
Βενζίνης
■ 1.0L Ford
■ 1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
125 ίππων
125 ίππων
Ήπιος υβριδικός
Ήπιος υβριδικός
βενζίνηςβενζίνης
■ 1.0L Ford
■ 1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
125 ίππων
125
mHEV
ίππων mHEV
■ 1.0L Ford
■ 1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
155 ίππων
155
mHEV
ίππων mHEV
Diesel Diesel
■ 1.5L Ford
■ 1.5L
EcoBlue
Ford EcoBlue
120 ίππων
120 ίππων
*Το σύστημα
*Το
κλήσης
σύστημα
έκτακτης
κλήσης
ανάγκης
έκτακτης
eCall
ανάγκης
είναι ένα
eCall
πρωτοποριακό
είναι ένα πρωτοποριακό
σύστημα του
σύστημα
Ford SYNC
του Ford SYNC
®
®
που χρησιμοποιεί
που χρησιμοποιεί
κινητό τηλέφωνο
κινητόασύρματα
τηλέφωνοσυνδεδεμένο
ασύρματα συνδεδεμένο
μέσω Bluetooth
μέσω
Bluetooth
για
να καλέσει
για να καλέσει
αυτόματα το
αυτόματα
τοπικό κέντρο
το τοπικό
πολιτικής
κέντρο
προστασίας
πολιτικής προστασίας
μετά από σύγκρουση
μετά από σύγκρουση
που θα κάνει
που
κάποιον
θα κάνει κάποιον
αερόσακο να
αερόσακο
ανοίξει ή να
τηνανοίξει
αντλίαήκαυσίμου
την αντλία
νακαυσίμου
κλείσει αυτόματα.
να κλείσειΤο
αυτόματα.
σύστημαΤο
λειτουργεί
σύστημασε
λειτουργεί σε
περισσότερες
περισσότερες
από 40 Ευρωπαϊκές
από 40 Ευρωπαϊκές
χώρες και περιφέρειες.
χώρες και περιφέρειες.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ST-Line Vignale
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
(επιπλέον του ST-Line X)
■

■
■

■

■

■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 10 ακτίνων με φινίρισμα
Absolute Black/μεταλλικό φρεζαριστό
Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός
Εμπρός προφυλακτήρας από πλαστικό διαφορετικού
χρώματος πάνω και κάτω
Πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων πλαστικό με φινίρισμα
μαύρο/μεταλλικό
Σπορ πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του
αμαξώματος
Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά θερμαινόμενοι,
ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι, με φώτα εδάφους
που προβάλλουν το λογότυπο του Puma στο έδαφος
Μεγάλο πίσω σπόιλερ με μία αεροτομή

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
(επιπλέον του ST-Line X)
■
■

■
■

Ολοδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
Ταμπλό με ιδιαίτερη επένδυση Sensico® και ραφή Metal
Grey
Ηλεκτρονικός εσωτερικός καθρέφτης ημέρας/νυκτός
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων
Ήπιος υβριδικός βενζίνης
1.0L EcoBoost Hybrid 125 ίππων mHEV
1.0L EcoBoost Hybrid 155 ίππων mHEV
Diesel
1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων

3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Επιλέξτε το χρώμα, τις ζάντες, τον προαιρετικό
εξοπλισμό και τα πρόσθετα που σας αρέσουν
και κάντε το Puma αναμφισβήτητα

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

Η ΖΏΗ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΑ
ΧΡΏΜΑΤΑ
Το αμάξωμα του Ford Puma είναι τόσο όμορφο και ανθεκτικό χάρη
σε μια ειδική πολυβάθμια διαδικασία βαφής. Από την επικέρωση
τμημάτων του αμαξώματος, μέχρι την τελική επίστρωση
προστασίας, νέα υλικά και διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη

BlazerBlazer
Blue Blue

AgateAgate
BlackBlack

Magnetic
Magnetic

Frozen
Frozen
WhiteWhite

Solar Solar
SilverSilver

Metropolis
Metropolis
WhiteWhite

Grey Matter
Grey Matter

Fantastic
Fantastic
Red Red

Απλό χρώμα
Απλόαμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Μεταλλικό
Μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Μεταλλικό
Μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

διατήρηση της καλής εμφάνισης του νέου σας Ford Puma για πολλά
χρόνια.

δικό σας.

Απλό χρώμα
Απλόαμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Race Red
Race Red

Απλό χρώμα
Απλόαμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Desert Island Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Μεταλλικό
Μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Μεταλλικό
Μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Μεταλλικό
Μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος
χρώμα αμαξώματος

Μεταλλικό
Μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος
χρώμα αμαξώματος
με φιμέ με φιμέ
†
†
διαφανή διαφανή
επίστρωση
επίστρωση

Το Ford Puma
Το καλύπτεται
Ford Puma από
καλύπτεται
εγγύηση
από
αντισκωριακής
εγγύηση αντισκωριακής
προστασίαςπροστασίας
για 12 χρόνιαγια
από
12 την
χρόνια
ημερομηνία
από την ημερομηνία
πρώτης ταξινόμησης.
πρώτης ταξινόμησης.
Σύμφωνα μεΣύμφωνα
όρους καιμεπροϋποθέσεις.
όρους και προϋποθέσεις.
Σημείωση: Οι
Σημείωση:
φωτογραφίες
Οι φωτογραφίες
των αυτοκινήτων
των αυτοκινήτων
χρησιμοποιούνται
χρησιμοποιούνται
μόνο για τηνμόνο
παρουσίαση
για την παρουσίαση
των χρωμάτων
των και
χρωμάτων
μπορεί να
και
μην
μπορεί
απεικονίζουν
να μην απεικονίζουν
την τρέχουσα
την
προδιαγραφή
τρέχουσα προδιαγραφή
του αυτοκινήτου
του αυτοκινήτου
ή τα
ή τα
μοντέλα πουμοντέλα
μπορεί να
που
διατίθενται
μπορεί να σε
διατίθενται
συγκεκριμένες
σε συγκεκριμένες
αγορές. Τα χρώματα
αγορές. Τα
καιχρώματα
οι επενδύσεις
και οι που
επενδύσεις
εμφανίζονται
που εμφανίζονται
εδώ μπορεί εδώ
να διαφέρουν
μπορεί νααπό
διαφέρουν
τα πραγματικά
από τα πραγματικά
χρώματα, λόγω
χρώματα,
περιορισμών
λόγω περιορισμών
της
της
διαδικασίαςδιαδικασίας
εκτύπωσης.εκτύπωσης.

3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ST-Line ST-Line
Vignale Vignale
(βασικός
(βασικός
εξοπλισμός)
εξοπλισμός)
Επιφάνεια
Επιφάνεια
καθισμάτων:
καθισμάτων:
Δέρμα Captain
Δέρμα Windsor
Captain Windsor
σε Ebonyσε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων:
Πλαϊνά καθισμάτων:
Πολυτελές
Πολυτελές
δέρμα βινύλιο
δέρμαWindsor
βινύλιο Windsor
σε
σε
Ebony

Titanium (βασικός εξοπλισμός)

Titanium X (καλύμματα με φερμουάρ) (βασικός

Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Alhambra σε Ebony

εξοπλισμός, δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Casual σε Combo/Ebony

Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Malabar σε Coffee

ST-Line (βασικός εξοπλισμός)

ST-Line ST-Line
X (βασικός
X (βασικός
εξοπλισμός)
εξοπλισμός)

Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Court σε Ebony

Επιφάνεια
Επιφάνεια
καθισμάτων:
καθισμάτων:
Ύφασμα Ύφασμα
Tire και Casual
Tire καισε
Casual
Ebonyσε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Belgrano σε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων:
Πλαϊνά καθισμάτων:
Δέρμα Salerno
Δέρμα και
Salerno
βινύλιο
καιSalerno
βινύλιο σε
Salerno σε

Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Casual σε Combo/Ebony

Titanum X (δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά.)

Titanium X (καλύμματα με φερμουάρ) (δεν διατίθεται

Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Alhambra σε Ebony

στην Ελληνική αγορά)

Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno και βινύλιο Salerno σε
Ebony*

*Δερμάτινη επιφάνεια καθισμάτων.

Ebony* Ebony*

Titanium X (δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

Titanium
Titanium
X (καλύμματα
X (καλύμματα
με φερμουάρ)
με φερμουάρ)
(αξεσουάρ,
(αξεσουάρ,
δεν
δεν

Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Tartan σε Gaellic Hydra

διατίθεται
διατίθεται
στην Ελληνική
στην Ελληνική
αγορά) αγορά)

Επιφάνεια καθισμάτων: Ύφασμα Bayon σε Ebony

Blue

Επιφάνεια
Επιφάνεια
καθισμάτων:
καθισμάτων:
Ύφασμα Ύφασμα
Camouflage
Camouflage

Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Casual σε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων: Ύφασμα Casual σε Ebony

Πλαϊνά καθισμάτων:
Πλαϊνά καθισμάτων:
Ύφασμα Ύφασμα
Casual σε
Casual
Ebonyσε Ebony

Ebony

3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΖΑΝΤΕΣ

17"

17"

18"

Black/μεταλλικό φρεζαριστό

Luster Nickel

(με ελαστικά 215/50 R18) (δεν διατίθενται στην Ελληνική

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα Absolute

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων με φινίρισμα

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων σε χρώμα Pearl Grey
αγορά)

Βασικός εξοπλισμός στο Titanium

Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line

(με ελαστικά 215/55 R17)

(με ελαστικά 205/45 R17)

18"

18"

19"

μαύρο ματ/μεταλλικό φρεζαριστό

Black/μεταλλικό φρεζαριστό

μαύρο ματ/μεταλλικό φρεζαριστό

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων με φινίρισμα

ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα Absolute

ελαφρού κράματος 5 ακτίνων με φινίρισμα

Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line X

Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line Vignale

Προαιρετική επιλογή σε ST-Line και ST-Line X

(με ελαστικά 215/50 R18)

(με ελαστικά 215/50 R18)

(με ελαστικά 225/40 R19)

Σημείωση: Όλες οι ζάντες ελαφρού κράματος διατίθενται ως αξεσουάρ από το δίκτυο της Ford με πρόσθετο κόστος.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.fordaccessories.gr

3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1.

2.

3.

1.

Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα

2.

Λαβή ταχυτήτων Performance

3.

Καλύμματα μαρσπιέ θυρών

4.

Κρέμαστρα

5.

Φαρμακείο

6.

Box-in-Box

7.

Μπάρες οροφής*

8.

Βάση ποδηλάτου οροφής
Thule®+**

9.

Λασπωτήρες

Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω
εξώφυλλο για οδηγίες.
*Μέγιστο φορτίο οροφής 50 kg (όχι με πανοραμική ηλιοροφή).
**Μέγιστο βάρος ποδηλάτου 20 kg.
+

8.
7.

8.

7.

4.
9.

Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό αξεσουάρ
του Puma εδώ
Για περισσότερα αξεσουάρ δείτε
fordaccessories.gr

5.

6.

Εγκεκριμένα είδη με την επωνυμία της
Ford μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ
fordlifestylecollection.com

9.

9.

9.

4

1

ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ

Ολοκληρωμένη μονάδα εκκινητή και γεννήτριας (BISG)
Η μονάδα παίρνει κίνηση μέσω ιμάντα και λειτουργεί ως
ηλεκτροκινητήρας παράλληλα με τον κινητήρα βενζίνης παρέχοντας
πρόσθετη ροπή κατά την κανονική οδήγηση και κατά την επιτάχυνση.

2

Κινητήρας βενζίνης 1.0L Ford EcoBoost
Το Ford Puma διατίθεται με τεχνολογία ήπιου υβριδικού ηλεκτρικού
οχήματος (mild Hybrid Electric Vehicle ή mHEV) και κινητήρα βενζίνης
Ford EcoBoost 1,0 λίτρου 125 ίππων (92 kW) ή 155 ίππων (114 kW).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γνωρίστε το Ford Puma σας εξωτερικά και
εσωτερικά, από την έξυπνη υβριδική
τεχνολογία του κινητήρα του έως τον
πλούσιο χώρο αποσκευών του.

2

3

3

1

Puma EcoBoost
Hybrid
Ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό
(mHEV) με κινητήρα βενζίνης
Ford EcoBoost 1,0 λίτρου 125
ίππων (92 kW) ή 155 ίππων (114
kW)
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές, δείτε την ενότητα 4 'Καύσιμα και
επιδόσεις'.

3

Μπαταρία
48 Volt48 Volt
3 Μπαταρία
Η μπαταρία
Η μπαταρία
λιθίου που
λιθίου
τροφοδοτεί
που τροφοδοτεί
με ρεύμα
μετον
ρεύμα
ηλεκτροκινητήρα
τον ηλεκτροκινητήρα
είναι είναι
τοποθετημένη
τοποθετημένη
κάτω από
κάτω
το κάθισμα
από το κάθισμα
του συνοδηγού.
του συνοδηγού.
Επαναφορτίζεται
Επαναφορτίζεται
αυτόματα
αυτόματα
κατά την
κατά
οδήγηση
την οδήγηση
και με το
και
σύστημα
με το σύστημα
αναγεννητικής
αναγεννητικής
πέδησης,
πέδησης,
το οποίο
τοανακτά
οποίο ανακτά
ενέργειαενέργεια
από τα από
φρένα
ταόταν
φρένα
φρενάρει
όταν φρενάρει
ή επιβραδύνει
ή επιβραδύνει
το
το
αυτοκίνητο.
αυτοκίνητο.

4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 1,0
λίτρου σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο
σύστημα εκκινητή που κινείται με ιμάντα και
λειτουργεί και ως γεννήτρια (Belt-driven
Integrated Starter/Generator ή BISG). Το σύστημα
ανακτά την ενέργεια που χάνεται όταν το όχημα
φρενάρει ή ρολάρει και τη χρησιμοποιεί για να
φορτίζει τη μπαταρία του.
Λειτουργεί, επίσης, ως μοτέρ, σε άψογο
συνδυασμό με τον κινητήρα βενζίνης,
αξιοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια της
μπαταρίας για την παροχή πρόσθετης ροπής.

1.5L
Ford EcoBlue
120 ίππων

1.5L
Ford EcoBlue
120 ίππων

Η εξελιγμένη ήπια υβριδική τεχνολογία της Ford
είναι σχεδιασμένη να ενισχύσει την οικονομία
καυσίμου, βελτιώνοντας παράλληλα την
καταξιωμένη δυναμική του Puma στην οδήγηση.

1.0L
Ford EcoBoost
125 ίππων

FORD ECOBOOST HYBRID
1.0L
Ford EcoBoost
125 ίππων
mHEV
1.0L
Ford EcoBoost
125 ίππων
mHEV
1.0L
Ford EcoBoost
155 ίππων
mHEV
1.0L
Ford EcoBoost
155 ίππων
mHEV
1.0L
Ford EcoBoost
125 ίππων

Με μια επιλογή από νέους πρωτοποριακούς και προηγμένους κινητήρες Ford EcoBoost Hybrid ήπιας
υβριδικής τεχνολογίας (mild Hybrid Electrical Vehicle ή mHEV), έναν κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost
και έναν νέο κινητήρα diesel Ford EcoBlue, το Ford Puma προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, εντυπωσιακή
οικονομία καυσίμου και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εκπομπών ρύπων.

Καύσιμα
Καύσιμα
και επιδόσεις
και επιδόσεις

5-θυρο 5-θυρο
Πρότυπο εκπομπών
Πρότυπο εκπομπών
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Stage 6d Temp
Μέγιστη ισχύς
Μέγιστη
σε ίππους
ισχύς(kW)
σε ίππους (kW)
125 (93,3) 125 (93,3) 155 (115,7) 155 (115,7) 125 (93,3) 125 (93,3) 120 (88) 120 (88)
Ροπή (Nm) Ροπή (Nm)170
øø
øø
(g/km)CO
σε
(g/km)
μικτό κύκλο
σε μικτό
(NEDC)
κύκλο (NEDC)
96-99
Εκπομπές CO
Εκπομπές
2
2

170

190

190

170

170

285

285

96-99

99-101

99-101

110-113

110-113

99-101

99-101

ø
øΣτοιχεία
της
δοκιμών
Ford. øøτης
Τα δηλούμενα
Ford. øøΤα δηλούμενα
στοιχεία κατανάλωσης
στοιχεία κατανάλωσης
118-126 Στοιχεία δοκιμών
καυσίμου και
καυσίμου
ηλεκτρικής
και ηλεκτρικής
ενέργειας, εκπομπών
ενέργειας, διοξειδίου
εκπομπώντου
διοξειδίου
άνθρακα
του άνθρακα
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κιβώτιο ταχυτήτων
6-τάχυτο μηχανικό
6-τάχυτο μηχανικό
6-τάχυτο μηχανικό
6-τάχυτο μηχανικό
7-τάχυτο αυτόματο
7-τάχυτο αυτόματο
6-τάχυτο μηχανικό
6-τάχυτο μηχανικό
(CO2) και ηλεκτρικής
(CO2) και ηλεκτρικής
εμβέλειας μετρούνται
εμβέλειας μετρούνται
σύμφωνα μεσύμφωνα
τις τεχνικές
με τις τεχνικές
απαιτήσεις απαιτήσεις
και προδιαγραφές
και προδιαγραφές
των Ευρωπαϊκών
των Ευρωπαϊκών
ΚανονισμώνΚανονισμών
(ΕΚ) 715/2007
(ΕΚ) 715/2007
Κίνηση
ΚίνησηFWD
FWD
FWD
FWD
FWD
FWD
FWD
FWD και (ΕΚ) 2017/1151
και (ΕΚ)όπως
2017/1151
έχουνόπως
τροποποιηθεί
έχουν τροποποιηθεί
μέχρι σήμερα.
μέχρι
Ελαφρά
σήμερα. Ελαφρά
οχήματα που
οχήματα
έχουν λάβει
που έχουν
έγκριση
λάβει
τύπου
έγκριση
με βάση
τύπου
τηνμεπαγκόσμια
βάση την παγκόσμια
Κατανάλωση
Κατανάλωση
καυσίμουκαυσίμου
σε λίτρα/100
σε λίτρα/100
kmøø
kmøø
εναρμονισμένη
εναρμονισμένη
διαδικασία διαδικασία
δοκιμών ελαφρών
δοκιμώνοχημάτων
ελαφρών (Worldwide
οχημάτων (Worldwide
Harmonised
Light Vehicles
Light
Test
Vehicles
Procedure
Test ήProcedure
WLTP) διαθέτουν
ή WLTP) στοιχεία
διαθέτουν στοιχεία
Εντός πόληςΕντός
(NEDC)
πόλης (NEDC)4,9
4,9
5,1
5,1
5.8
5.8
4.3
4.3 Harmonised
τόσο σύμφωνα
τόσομεσύμφωνα
τον νέο ευρωπαϊκό
με τον νέο ευρωπαϊκό
κύκλο οδήγησης
κύκλο (New
οδήγησης
European
(New European
Εκτός πόληςΕκτός
(NEDC)
πόλης (NEDC)3,9
3,9
3,9
3,9
4.3
4.3
3.5
3.5 Drive Cycle Drive
ή NEDC)
Cycle
όσο
ή NEDC)
και κατά
όσο
WLTP.
και κατά
Το πρότυπο
WLTP. ΤοWLTP
πρότυπο
αντικαθιστά
WLTP αντικαθιστά
πλήρως το πλήρως
NEDC μέχρι
το NEDC
τα τέλη
μέχρι
τουτα
2020.
τέληΗτου
τυποποιημένη
2020. Η τυποποιημένη
διαδικασία διαδικασία
Μικτός κύκλος
Μικτός
(NEDC)
κύκλος (NEDC)4,2
4,2
4,4
4,4
4.9
4.9
3.8
3.8
ελέγχου πουελέγχου
εφαρμόζεται
που εφαρμόζεται
επιτρέπει τηεπιτρέπει
σύγκρισητημεταξύ
σύγκριση
τουςμεταξύ
οχημάτων
τους οχημάτων
διαφορετικών
τύπων και διαφορετικών
τύπων και διαφορετικών
κατασκευαστών.
κατασκευαστών.
Εκτός από την
Εκτός από την
Συνδυασμένος
Συνδυασμένος
κύκλος (WLTP)
κύκλος (WLTP)
5,5-5,8
5,5-5,8
5,6-5,7
5,6-5,7
6,1-6,5
6,1-6,5 4,5-4,8 4,5-4,8 διαφορετικών
απόδοση στην
απόδοση
κατανάλωση
στην κατανάλωση
καυσίμου, ηκαυσίμου,
συμπεριφορά
η συμπεριφορά
στην οδήγηση,
στην οδήγηση,
ø
ø
Επιδόσεις
Επιδόσεις
καθώς και άλλοι
καθώςμηκαι
τεχνικοί
άλλοι μη
παράγοντες
τεχνικοί παράγοντες
παίζουν ρόλο
παίζουν
στη διαμόρφωση
ρόλο στη διαμόρφωση
της κατανάλωσης
της κατανάλωσης
καυσίμου και
καυσίμου
ηλεκτρικής
και ηλεκτρικής
ενέργειας, των
ενέργειας,
εκπομπών
των CO
εκπομπών
CO2
2
Μέγιστη ταχύτητα
Μέγιστη(km/h)
ταχύτητα (km/h)191
191
205
205
190
190
185
185
και της ηλεκτρικής
και της ηλεκτρικής
εμβέλειας ενός
εμβέλειας
οχήματος.
ενός Το
οχήματος.
CO2 αποτελεί
Το COτο
βασικό το βασικό
2 αποτελεί
αέριο του θερμοκηπίου
που είναι υπεύθυνο
που είναιγια
υπεύθυνο
την υπερθέρμανση
για την υπερθέρμανση
του
του
0–100 km/h0–100
(sec) km/h (sec)9,8
9,8
9,0
9,0
10,2
10,2
10,3
10,3 αέριο του θερμοκηπίου
πλανήτη. Ένας
πλανήτη.
οδηγός
Ένας
γιαοδηγός
την εξοικονόμηση
για την εξοικονόμηση
καυσίμου και
καυσίμου
τον περιορισμό
και τον περιορισμό
Βάρη καιΒάρη
φορτία
και φορτία
των εκπομπών
των CO
εκπομπών
COπεριλαμβάνει
στοιχεία γιαστοιχεία
όλα τα νέα
για όλα
μοντέλα
τα νέα μοντέλα
2, ο οποίος
2, ο οποίος περιλαμβάνει
επιβατικώνεπιβατικών
αυτοκινήτων,
αυτοκινήτων,
διατίθεται δωρεάν
διατίθεται
σε δωρεάν
κάθε σημείο
σε κάθε
πώλησης
σημείοήπώλησης ή
#
#
1280
1280
1280
1326
1326
1348
1348
Απόβαρο (kg)
Απόβαρο
(kg)1280
μπορείτε ναμπορείτε
τον κατεβάσετε
να τον κατεβάσετε
από τη διεύθυνση
από τη διεύθυνση
http://www.seaa.gr.
http://www.seaa.gr.
#
#Αντιπροσωπεύει
το μικρότερο
το απόβαρο
μικρότερομεαπόβαρο
πλήρη πληρότητα
με πλήρη πληρότητα
σε υγρά, σε υγρά,
Μικτό βάροςΜικτό
οχήματος
βάρος(kg)
οχήματος (kg)1760
1760
1760
1760
1810
1810
1840
1840 Αντιπροσωπεύει
90% σε καύσιμα
90% σε
καικαύσιμα
75 kg γιακαιτον
75οδηγό,
kg για τον
ανάλογα
οδηγό,μεανάλογα
τις κατασκευαστικές
με τις κατασκευαστικές
Μέγιστο βάρος
Μέγιστο
ρυμουλκούμενου
βάρος ρυμουλκούμενου
(κλίση 12%)(κλίση
(kg) 12%) (kg)1100
1100
1100
1100
900
900
1100
1100 ανοχές και επιλογές.
ανοχές καιΤαεπιλογές.
φορτία Τα
ρυμούλκησης
φορτία ρυμούλκησης
αντιπροσωπεύουν
αντιπροσωπεύουν
τη
τη
μέγιστη ικανότητα
μέγιστηρυμούλκησης
ικανότητα ρυμούλκησης
του αυτοκινήτου
του αυτοκινήτου
με το μέγιστο
με μικτό
το μέγιστο μικτό
Μέγιστο βάρος
Μέγιστο
ρυμουλκουμένου
βάρος ρυμουλκουμένου
(χωρίς φρένα)
(χωρίς
(kg)φρένα) (kg)640
640
640
640
660
660
670
670 βάρος του,βάρος
για να του,
μπορεί
γιανα
ναξεκινήσει
μπορεί νασεξεκινήσει
ανοδική σε
κλίση
ανοδική
12% στο
κλίση
επίπεδο
12% στο επίπεδο
της θάλασσας.
Οι επιδόσειςΟικαι
επιδόσεις
η οικονομία
και ηόλων
οικονομία
των μοντέλων
όλων των μοντέλων
Μέγιστο κατακόρυφο
Μέγιστο κατακόρυφο
φορτίο στονφορτίο
κοτσαδόρο
στον κοτσαδόρο
(kg)
(kg)75
75
75
75
75
75
75
75 της θάλασσας.
περιορίζονται
περιορίζονται
όταν χρησιμοποιούνται
όταν χρησιμοποιούνται
για ρυμούλκηση.
για ρυμούλκηση.
Μικτό βάρος
Μικτό βάρος
συρμού είναι
συρμού
το βάρος
είναιαυτοκινήτου
το βάρος αυτοκινήτου
και τρέιλερ.και
Το τρέιλερ.
μέγιστο Το
φορτίο
μέγιστο
οροφής
φορτίο οροφής
είναι 50 kg είναι
σε όλα
50ταkgμοντέλα
σε όλα τα
(περιορίζεται
μοντέλα (περιορίζεται
στα 0 kg μεστα
πανοραμική
0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή).ηλιοροφή).
Η ικανότηταΗρυμούλκησης
ικανότητα ρυμούλκησης
περιορίζεταιπεριορίζεται
στα 0 kg μεστα
πανοραμική
0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή ήηλιοροφή
ρεζέρβα και
ή ρεζέρβα
ζάντες ελαφρού
και ζάντεςκράματος
ελαφρού18".
κράματος
Η ικανότητα
18". Η ικανότητα
ρυμούλκησης
ρυμούλκησης
περιορίζεταιπεριορίζεται
στα 0 kg γιαστα
την0έκδοση
kg για την
ST-Line.
έκδοση ST-Line.
øø
øø
(g/km)CO
σε
(g/km)
συνδυασμένο
σε συνδυασμένο
κύκλο (WLTP)
κύκλο (WLTP)
124-132
Εκπομπές CO
Εκπομπές
2
2

124-132

127-135

127-135

137-146

137-146

118-126

4186

4186

Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες (mm)

1805

1805

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες (mm)

1930

1930

Συνολικό πλάτος με διπλωμένους καθρέφτες (mm)

1805

1805

Συνολικό ύψος (χωρίς ράγες οροφής) (χωρίς φορτίο) (mm)

1537

1537

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών (μέσα στον χώρο αποσκευών) (mm)

1000

1000

Κύκλος στροφής στους τροχούς (m)

10,4

10,4

Ύψος: 1537 mm

ST‑Line
5‑θυρο

Συνολικό μήκος χωρίς κοτσαδόρο (mm)

Ύψος: 1537 mm

Titanium
5‑θυρο

4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εσωτερικές διαστάσεις
Ύψος οροφής στην 1η σειρά (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) (mm)

1000

1000

Χώρος για τα πόδια στην 1η σειρά (μέγιστος χώρος, με το κάθισμα τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) (mm)

1127

1127

Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 1η σειρά (mm)

1348

1348

Ύψος οροφής στη 2η σειρά (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) (mm)

965

965

Χώρος για τα πόδια στη 2η σειρά (μέγιστος χώρος, με το κάθισμα τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) (mm)

877

877

Πλάτος στο ύψος των ώμων στη 2η σειρά (mm)

1320

1320

Μήκος:Μήκος:
4186 mm
4186 mm

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)
5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με κιτ επισκευής ελαστικών)

402

456

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με κιτ επισκευής ελαστικών)

1216

1216

Μέγιστο ύψος φόρτωσης (mm)

865

865

Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών (mm)

1000

1000

Μήκος φόρτωσης στο δάπεδο μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων (mm)

726

726

42

42

Χώρος αποσκευών

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές;
Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και
προδιαγραφές του αυτοκινήτου, μπορείτε να
κατεβάσετε τον ηλεκτρονικό κατάλογο, να δείτε

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)
Βενζίνης

τον διαδραστικό κατάλογο στη διεύθυνση
www.ford.gr ή να σκανάρετε τον κωδικό.

Πλάτος
Πλάτος
(με καθρέφτες):
(με καθρέφτες):
1930 mm
1930 mm
Σημείωση: Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Πλάτος
Πλάτος
(με αναδιπλούμενους
(με αναδιπλούμενους
καθρέφτες):
καθρέφτες):
1805 mm
1805 mm

Lucid Red

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Agate Black

Ειδικά
μεταλλικά*
Solar Silver

Metropolis
White

Magnetic
Grey

Desert Island
Blue

Grey Matter

Race Red

Blazer Blue

Frozen
White*

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος*

Titanium
ST-Line

Εμφάνιση
Εμφάνιση
και στυλ
και στυλ
Απλά χρώματα αμαξώματος

Titanium

Χρώμα και επενδύσεις

Ζάντες Ζάντες
Ελαφρού κράματος
Ελαφρού–κράματος
17"x7" 10 ακτίνων
– 17"x7" με
10 φινίρισμα
ακτίνων μεAbsolute
φινίρισμα
Black
Absolute
και ελαστικά
Black και
215/55
ελαστικά
R17*215/55 R17*

D

Titanium

Ελαφρού κράματος
Ελαφρού–κράματος
17"x7" με φινίρισμα
– 17"x7" μεLuster
φινίρισμα
NickelLuster
και ελαστικά
Nickel και
205/45
ελαστικά
R17*205/45 R17*

D

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Alhambra σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Casual σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

Ελαφρού κράματος
Ελαφρού–κράματος
18"x7" 8 ακτίνων
– 18"x7"με8 φινίρισμα
ακτίνων μεημιγυαλιστερό
φινίρισμα ημιγυαλιστερό
μεταλλικό και
μεταλλικό
ελαστικάκαι
205/40
ελαστικά
R18*
205/40 R18*

D

Ελαφρού κράματος
Ελαφρού–κράματος
18"x7" Premium
– 18"x7"μεPremium
ελαστικάμε
215/50
ελαστικά
R18 215/50 R18

D

A

ST-Line

Κιτ επισκευής
Κιτελαστικών
επισκευής ελαστικών

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Court σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Belgrano σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

Σχεδιαστικά
Σχεδιαστικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά

ST-Line X

Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
εμπρός – Κεντρικό
εμπρός τμήμα
– Κεντρικό
στο χρώμα
τμήμα στο
του χρώμα
αμαξώματος
του αμαξώματος
με μαύρο κάτω
με μαύρο
μέροςκάτω μέρος

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Trim με Casual σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
εμπρός – Ιδιαίτερος
εμπρός –σπορ
Ιδιαίτερος
προφυλακτήρας
σπορ προφυλακτήρας
ST-Line στοST-Line
χρώμα στο
του χρώμα
αμαξώματος
του αμαξώματος

ST-Line Vignale

Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
πίσω – Πλαστικός
πίσω –σε
Πλαστικός
δυο χρώματα
σε δυο χρώματα

B

Ενεργό διάφραγμα
Ενεργό μάσκας
διάφραγμα μάσκας

Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
εμπρός – Πλαστικός,
εμπρός – σε
Πλαστικός,
δυο χρώματα
σε δυο χρώματα

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Δέρμα Windsor σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Δέρμα Windsor/βινύλιο Luxury σε Ebony

C

Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
πίσω – Στο χρώμα
πίσω – Στο
του χρώμα
αμαξώματος
του αμαξώματος
με διαχύτη με διαχύτη

C

Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
πίσω – Σπορ,
πίσω
στο–χρώμα
Σπορ, στο
του χρώμα
αμαξώματος
του αμαξώματος

C

Πλαίσιο θυρών
Πλαίσιο
πλαστικό
θυρών
μεπλαστικό
μαύρο/μεταλλικό
με μαύρο/μεταλλικό
φινίρισμα φινίρισμα

B

Κάτω πλευρικά
Κάτω
προστατευτικά
πλευρικά προστατευτικά
– Στο χρώμα
– του
Στο χρώμα
αμαξώματος
του αμαξώματος

B

Πίσω σπόιλερ
Πίσω
– Οροφής,
σπόιλερστο
– Οροφής,
χρώμα στο
του χρώμα
αμαξώματος,
του αμαξώματος,
με κεντρικό με
φως
κεντρικό
στοπ φως στοπ

BPF

Πόρτα χώρου
Πόρτα
αποσκευών
χώρου αποσκευών
ανοιγόμενη ανοιγόμενη
προς τα πάνω
προς
– Χειροκίνητη
τα πάνω – Χειροκίνητη
Πόρτα χώρου
Πόρτα
αποσκευών
χώρου αποσκευών
ανοιγόμενη ανοιγόμενη
προς τα πάνω
προς
– Αυτόματη,
τα πάνω –ηλεκτρικά
Αυτόματη,ανοιγόμενη,
ηλεκτρικά ανοιγόμενη,
σε συνδυασμό
σε συνδυασμό
με σύστημαμε
εισόδου
σύστημα
χωρίς
εισόδου
κλειδίχωρίς
Ford KeyFree
κλειδί Ford
και KeyFree
κουμπί διακοπής/εκκίνησης
και κουμπί διακοπής/εκκίνησης
του κινητήρα
τουFord
κινητήρα Ford
Power
Power
Φιμέ κρύσταλλα
Φιμέ πίσω
κρύσταλλα πίσω

B

Σήμα ST-Line
Σήμα ST-Line

A

Έμβλημα του
Έμβλημα
μοντέλου
του μοντέλου

A

Σήμα mHEVΣήμα
στηνmHEV
πόρταστην
του χώρου
πόρτα αποσκευών
του χώρου αποσκευών
(μόνο με κινητήρα
(μόνο με1.0L
κινητήρα
Ford EcoBoost
1.0L FordmHEV
EcoBoost
155 ίππων)
mHEV 155 ίππων)

A

Ράγες οροφής
Ράγες
– Σεοροφής
μαύρο –χρώμα
Σε μαύρο χρώμα

Βασικός εξοπλισμός
Βασικός εξοπλισμός
ΠροαιρετικήΠροαιρετική
επιλογή με πρόσθετο
επιλογή με κόστος
πρόσθετο κόστος
Διατίθεται
*Το απλό χρώμα αμαξώματος Frozen White, τα μεταλλικά και τα ειδικά χρώματα αμαξώματος, η ημιδερμάτινη και η δερμάτινη επένδυση είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.

Σε προαιρετικό
Σε προαιρετικό
πακέτο, με πρόσθετο
πακέτο, με κόστος
πρόσθετο κόστος

*Οι ζάντες που
*Οι ζάντες
επιλέξατε
πουθα
επιλέξατε
φέρουν θα
ελαστικά
φέρουναυτού
ελαστικά
του μεγέθους,
αυτού τουαλλά
μεγέθους,
δεν μπορείτε
αλλά δενναμπορείτε
επιλέξετεναμάρκα
επιλέξετε
ελαστικών.
μάρκα ελαστικών.

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium
ST-Line

Titanium

MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Οδηγική
Οδηγική
εμπειρία
εμπειρία
Titanium

Εμφάνιση και στυλ

Υποβοήθηση
Υποβοήθηση
του οδηγού
του οδηγού
Active Park Active
Assist –Park
Σύστημα
Assist υποβοήθησης
– Σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσηςστάθμευσης
με αισθητήρες
με αισθητήρες
απόστασης απόστασης
στάθμευσηςστάθμευσης
εμπρός και πίσω,
εμπρός
υποβοήθηση
και πίσω, υποβοήθηση
στάθμευσηςστάθμευσης
σε κάθετη θέση
σε κάθετη
στάθμευσης
θέση στάθμευσης
και υποβοήθηση
και υποβοήθηση
εξόδου απόεξόδου από
θέση στάθμευσης
θέση στάθμευσης
Park-Out Assist
Park-Out Assist

H

ΑισθητήρεςΑισθητήρες
απόστασης απόστασης
στάθμευσηςστάθμευσης
– Πίσω
– Πίσω

H

ΑισθητήρεςΑισθητήρες
απόστασης απόστασης
στάθμευσηςστάθμευσης
– Εμπρός (με
– Εμπρός
Active Park
(με Active
Assist)Park Assist)

H

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, με το λογότυπο ST-Line

A1PBB

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός

A1PAR

Πεντάλ – Τυπικά

GCEAB

Πεντάλ – Σπορ, με καλύμματα από ανοξείδωτο χάλυβα και ενθέματα από ελαστικό υλικό

GCEAE

Ανοιχτόχρωμη επένδυση οροφής υψηλής ποιότητας σε Titanium
Σκουρόχρωμη εμφάνιση σε ST-Line, ST-Line X, ST-Line V

BBZAX

Adaptive Cruise
Adaptive
Control
Cruise
(ACC)
Control
– Αυτορρυθμιζόμενο
(ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο
σύστημα σταθερής
σύστηματαχύτητας
σταθερήςμε
ταχύτητας
υποβοήθηση
με υποβοήθηση
ελιγμού αποφυγής
ελιγμούEvasive
αποφυγής
Steering
Evasive
Assist
Steering
(ESA)Assist (ESA)

G

Πακέτο καπνιστή – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο

J3CAB

G

Ταμπλό – Υψηλού επιπέδου

B5JAI

Adaptive Cruise
Adaptive
Control
Cruise
(ACC)
Control
– Αυτορρυθμιζόμενο
(ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο
σύστημα σταθερής
σύστηματαχύτητας
σταθερήςμε
ταχύτητας
αυτόματημεακινητοποίηση
αυτόματη ακινητοποίηση
και επανεκκίνηση
και επανεκκίνηση
(ACC με Stop
(ACC
& Go)
με Stop
και υποβοήθηση
& Go) και υποβοήθηση
ελιγμού αποφυγής
ελιγμούEvasive
αποφυγής Evasive
Steering Assist
Steering
(ESA)Assist
(μόνο(ESA)
με 7-τάχυτο
(μόνο με
αυτόματο
7-τάχυτοκιβώτιο
αυτόματο
διπλού
κιβώτιο
συμπλέκτη)
διπλού συμπλέκτη)

Επένδυση ταμπλό από βινύλιο με ραφή Metal Grey

B5JAP

Selectable Drive
Selectable
ModesDrive
(SDM)
Modes
– Επιλέξιμες
(SDM) –λειτουργίες
Επιλέξιμες λειτουργίες
οδήγησης οδήγησης

A

Χρώμα
Οροφή σε ασημί χρώμα (μόνο με χρώμα αμαξώματος Magnetic, Agate Black ή Metropolis White)

CJDAU

Οροφή σε μαύρο χρώμα Agate Black (μόνο με χρώμα αμαξώματος Solar Silver, Desert Island Blue, Metropolis White, Grey Matter και Lucid Red)

CJDAS

Προαιρετικά πακέτα
Marketing Winter Pack 1 – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear, θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

AGWAB

Cruise control
Cruise
– Σύστημα
control σταθερής
– Σύστηματαχύτητας
σταθερήςμε
ταχύτητας
ρυθμιζόμενο
με ρυθμιζόμενο
σύστημα περιορισμού
σύστημα περιορισμού
της ταχύτητας
της ταχύτητας

Intelligent Speed
Intelligent
Limiter
Speed
(ISL)Limiter
– Έξυπνο
(ISL)σύστημα
– Έξυπνο
περιορισμού
σύστημα περιορισμού
της ταχύτητας
της ταχύτητας
Κάμερα οπισθοπορείας
Κάμερα οπισθοπορείας

H

Lane Keeping
Lane
AidKeeping
και LaneAid
Keeping
και Lane
Alert
Keeping
(LKA)Alert
– Υποβοήθηση
(LKA) – Υποβοήθηση
διατήρησηςδιατήρησης
λωρίδας καιλωρίδας
προειδοποίηση
και προειδοποίηση
διατήρησηςδιατήρησης
λωρίδας λωρίδας
Εξωτερικός
Εξωτερικός
φωτισμός
φωτισμός
Προβολείς ομίχλης
Προβολείς
εμπρός
ομίχλης
με στατικούς
εμπρός μελαμπτήρες
στατικούς στροφής
λαμπτήρες στροφής
Προβολείς –Προβολείς
LED εστιασμένης
– LED εστιασμένης
δέσμης (με δέσμης
LED εστιασμένης
(με LED εστιασμένης
δέσμης στηδέσμης
μεσαία σκάλα,
στη μεσαία
φώτασκάλα,
ημέρας
φώτα
LED,ημέρας
μαύροLED,
πλαίσιο
μαύρο
στοπλαίσιο
ST-Line,στο
πλαίσιο
ST-Line,
με χρωμιωμένο
πλαίσιο με χρωμιωμένο
φινίρισμα στο
φινίρισμα
Titanium)
στο Titanium)
Προβολείς –Προβολείς
Σταθεροί –DSS
Σταθεροί
LED (ST-Line,
DSS LEDST-Line
(ST-Line,
X και
ST-Line
ST-Line
X και
Vignale
ST-Line
με μαύρο
Vignaleπλαίσιο,
με μαύρο
μεταλλικό
πλαίσιο,πλαίσιο
μεταλλικό
στοπλαίσιο
Titanium)
στο Titanium)
Προβολείς –Προβολείς
Ανάβουν και
– Ανάβουν
σβήνουνκαι
αυτόματα
σβήνουν(περιλαμβάνονται
αυτόματα (περιλαμβάνονται
αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
με αισθητήρα
με βροχής
αισθητήρα
και φωτισμός
βροχής καισυνοδείας)
φωτισμός συνοδείας)
(σε συνδυασμό
(σε συνδυασμό
με αναλογικό
μεπίνακα
αναλογικό
οργάνων
πίνακα
υψηλής
οργάνων υψηλής
σειράς και πίνακα
σειράςοργάνων
και πίνακα
TFT
οργάνων
LCD) TFT LCD)
Πίσω φώτα Πίσω
– LED,φώτα
ξεχωριστά
– LED, ξεχωριστά

Βασικός εξοπλισμός
Βασικός εξοπλισμός
ΠροαιρετικήΠροαιρετική
επιλογή, με επιλογή,
πρόσθετο
με κόστος
πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό
Σε προαιρετικό
πακέτο, με πρόσθετο
πακέτο, με κόστος
πρόσθετο κόστος

Ανάρτηση

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium
ST-Line

Titanium

MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Άνεση
Άνεση
και ευκολία
και ευκολία
Titanium

Οδηγική εμπειρία

Εσωτερική
Εσωτερική
εργονομία
εργονομία

Ανάρτηση – Συμβατική

DWAAF

ΑνοιγόμενηΑνοιγόμενη
πανοραμικήπανοραμική
ηλιοροφή ηλιοροφή

Ανάρτηση – Σπορ

DWABR

Κεντρική κονσόλα
Κεντρική
– Αναβαθμισμένη,
κονσόλα – Αναβαθμισμένη,
με δύο φωτιζόμενες
με δύο φωτιζόμενες
ποτηροθήκες
ποτηροθήκες
εμπρός, υποβραχιόνιο
εμπρός, υποβραχιόνιο
και καλυμμένο
και αποθηκευτικό
καλυμμένο αποθηκευτικό
χώρο, υποδοχή
χώρο,
USB
υποδοχή USB

Όργανα και χειριστήρια

B

Πακέτο καπνιστού
Πακέτο–καπνιστού
Αναπτήρας
– Αναπτήρας
και σταχτοδοχείο
και σταχτοδοχείο

Τιμόνι – 3 ακτίνων, με δερμάτινη επένδυση, σπορ, με εμφανή ραφή
Τιμόνι – 3 ακτίνων, με δερμάτινη επένδυση

GTABN

Συστήματα
Συστήματα
ήχου και ήχου
επικοινωνίας
και επικοινωνίας

GTABT

ΡαδιόφωνοAM/FM
ΡαδιόφωνοAM/FM
με ψηφιακό με
δέκτη
ψηφιακό
DAB, δέκτη
έγχρωμη
DAB,
ψηφιακή
έγχρωμη
οθόνη
ψηφιακή
αφήςοθόνη
8" TFT,αφής
7 ηχεία
8" TFT,
(4 εμπρός,
7 ηχεία2(4πίσω,
εμπρός,
1 στο2 κέντρο),
πίσω, 1 στο
αναπαραγωγή
κέντρο), αναπαραγωγή
MP3, χειριστήρια
MP3, χειριστήρια
στο τιμόνι, Ford
στο τιμόνι,
SYNC 3Ford
με σύστημα
SYNC 3 με σύστημα
®
πλοήγησης,πλοήγησης,
αναγνώρισηαναγνώριση
φωνής, Apple
φωνής,
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
κλήσηAuto,
έκτακτης
κλήση
ανάγκης
έκτακτης
eCall*,
ανάγκης
GPS,eCall*,
ασύρματη
GPS,σύνδεση
ασύρματη
Bluetooth
σύνδεση®,Bluetooth
ανοικτή συνομιλία
, ανοικτήκινητού
συνομιλία
τηλεφώνου,
κινητού τηλεφώνου,
Privacy Mode
Privacy
για ιδιωτική
Mode για ιδιωτική
συνομιλία, 4G
συνομιλία,
Interface4G
Passport
Interface
κινητού
Passport
τηλεφώνου
κινητού τηλεφώνου
και 2 υποδοχές
και 2USB
υποδοχές
για τη σύνδεση
USB για τη
εξωτερικών
σύνδεση εξωτερικών
συσκευών συσκευών

ICFAQ

ΗχοσύστημαΗχοσύστημα
B&O με ραδιόφωνο,
B&O με ραδιόφωνο,
ψηφιακό δέκτη
ψηφιακό
DAB, δέκτη
έγχρωμη
DAB,
ψηφιακή
έγχρωμη
οθόνη
ψηφιακή
αφήςοθόνη
8" TFT,αφής
10 ηχεία
8" TFT,
(4 εμπρός,
10 ηχεία4(4πίσω,
εμπρός,
1 στο4 κέντρο
πίσω, 1 και
στοsubwoofer),
κέντρο και subwoofer),
αναπαραγωγή
αναπαραγωγή
MP3, χειριστήρια
MP3, χειριστήρια
στο τιμόνι, Ford
στο τιμόνι, Ford
®
SYNC 3 με σύστημα
SYNC 3 με
πλοήγησης,
σύστημα πλοήγησης,
αναγνώρισηαναγνώριση
φωνής, Apple
φωνής,
CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
κλήσηAuto,
έκτακτης
κλήση
ανάγκης
έκτακτης
eCall*,
ανάγκης
GPS,eCall*,
ασύρματη
GPS,σύνδεση
ασύρματη
Bluetooth
σύνδεση®,Bluetooth
ανοικτή συνομιλία
, ανοικτήκινητού
συνομιλία
τηλεφώνου,
κινητού τηλεφώνου,
Privacy
Privacy
Mode για ιδιωτική
Mode για
συνομιλία,
ιδιωτική4G
συνομιλία,
Interface4G
Passport
Interface
κινητού
Passport
τηλεφώνου
κινητού τηλεφώνου
και 2 υποδοχές
και 2USB
υποδοχές
για τη σύνδεση
USB για τη
εξωτερικών
σύνδεση εξωτερικών
συσκευών συσκευών

ICFAM

Προαιρετικά πακέτα
Driver Assist Pack 1 – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist (PCA), αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control, (ACC), επιτήρηση τυφλών σημείων Blind
Spot Information System (BLIS) με προειδοποίηση διασταύρωσης πορείας Cross Traffic Alert (CTA), αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist και κάμερα οπισθοπορείας

AGKAB

Κλιματισμός
Κλιματισμός
Electronic Automatic
Electronic Temperature
Automatic Temperature
Control (EATC)
Control
– Αυτόματο
(EATC) –ηλεκτρονικό
Αυτόματο ηλεκτρονικό
σύστημα κλιματισμού
σύστημα κλιματισμού
Εσωτερικός
Εσωτερικός
φωτισμός
φωτισμός
ΕσωτερικόςΕσωτερικός
φωτισμός –φωτισμός
Ατμοσφαιρικός
– Ατμοσφαιρικός
κρυφός φωτισμός
κρυφόςLED
φωτισμός
(ένας χρωματισμός)
LED (ένας χρωματισμός)
στον χώρο των
στονποδιών,
χώρο των
στιςποδιών,
ποτηροθήκες,
στις ποτηροθήκες,
στους αποθηκευτικούς
στους αποθηκευτικούς
χώρους στην
χώρους
εσωτερική
στηνπλευρά
εσωτερική
τωνπλευρά
θυρών,των θυρών,
φώτα ανάγνωσης
φώτα ανάγνωσης
εμπρός και πίσω
εμπρός και πίσω

J

Καθίσματα
Καθίσματα

MFC

Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Σπορ
εμπρός
καθίσματα
– Σπορ για
καθίσματα
καλύτερη
γιαστήριξη
καλύτερη
τουστήριξη
σώματος
τουμεσώματος
εύκαμπτημεθήκη
εύκαμπτη
πίσω από
θήκητην
πίσω
πλάτη
από την πλάτη
ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Titanium

Επιδόσεις και οικονομία

Κινητήρας
Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το αυτοκίνητο

DECAU

Τεχνολογία
Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου

HEBAD

B

Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Κάθισμα
εμπρόςοδηγού
– Κάθισμα
χειροκίνητα
οδηγού χειροκίνητα
ρυθμιζόμενορυθμιζόμενο
με 4 ρυθμίσεις
με 4(εμπρός/πίσω
ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω
και πάνω/κάτω)
και πάνω/κάτω)
και ρυθμιζόμενη
και ρυθμιζόμενη
πλάτη
πλάτη
Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Κάθισμα
εμπρόςσυνοδηγού
– Κάθισμα συνοδηγού
χειροκίνηταχειροκίνητα
ρυθμιζόμενορυθμιζόμενο
με 4 ρυθμίσεις
με 4(εμπρός/πίσω
ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω
και πάνω/κάτω)
και πάνω/κάτω)
με ρύθμιση με
στήριξης
ρύθμιση
τηςστήριξης
μέσης της μέσης

B

Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Κάθισμα
εμπρόςοδηγού
– Κάθισμα
με χειροκίνητη
οδηγού με χειροκίνητη
ρύθμιση στήριξης
ρύθμιση
τηςστήριξης
μέσης της μέσης

B

Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Κάθισμα
εμπρόςοδηγού
– Κάθισμα
με στήριξη
οδηγού της
με στήριξη
μέσης και
τηςμασάζ
μέσης και μασάζ

B

Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Κάθισμα
εμπρόςσυνοδηγού
– Κάθισμα συνοδηγού
με χειροκίνητη
με χειροκίνητη
ρύθμιση στήριξης
ρύθμιση
τηςστήριξης
μέσης της μέσης

B

Καθίσματα εμπρός
Καθίσματα
– Θερμαινόμενη
εμπρός – Θερμαινόμενη
έδρα και πλάτη
έδρα και πλάτη

BY1A

Καθίσματα πίσω
Καθίσματα
– Προσκέφαλα
πίσω – Προσκέφαλα
ρυθμιζόμεναρυθμιζόμενα
πάνω/κάτωπάνω/κάτω

B

Κάθισμα πίσω
Κάθισμα
– Πλάτη
πίσω
διαιρούμενη
– Πλάτη διαιρούμενη
και αναδιπλούμενη
και αναδιπλούμενη
60:40
60:40

B

Βασικός εξοπλισμός
Βασικός εξοπλισμός
ΠροαιρετικήΠροαιρετική
επιλογή με πρόσθετο
επιλογή με κόστος
πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό
Σε προαιρετικό
πακέτο, με πρόσθετο
πακέτο, με κόστος
πρόσθετο κόστος

® για αυτόματα
*Το σύστημα
*Τοκλήσης
σύστημα
έκτακτης
κλήσηςανάγκης
έκτακτης
Ford
ανάγκης
eCall είναι
Fordένα
eCall
πρωτοποριακό
είναι ένα πρωτοποριακό
σύστημα του
σύστημα
Ford SYNC
του Ford
που χρησιμοποιεί
SYNC που χρησιμοποιεί
κινητό τηλέφωνο
κινητόασύρματα
τηλέφωνο συνδεδεμένο
ασύρματα συνδεδεμένο
μέσω Bluetooth
μέσω®Bluetooth
για να καλέσει
να καλέσειτο
αυτόματα
τοπικό κέντρο
το τοπικό
πολιτικής
κέντρο πολιτικής
προστασίαςπροστασίας
μετά από σύγκρουση
μετά από σύγκρουση
που θα κάνει
που
κάποιον
θα κάνει
αερόσακο
κάποιοννα
αερόσακο
ανοίξει ήνα
την
ανοίξει
αντλίαή καυσίμου
την αντλίανα
καυσίμου
κλείσει αυτόματα.
να κλείσει Το
αυτόματα.
σύστημαΤολειτουργεί
σύστημα σε
λειτουργεί
περισσότερες
σε περισσότερες
από 40 Ευρωπαϊκές
από 40 Ευρωπαϊκές
χώρες και περιφέρειες.
χώρες και περιφέρειες.

Όργανα και χειριστήρια
Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium
ST-Line

Titanium

MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Άνεση
Άνεση
και ευκολία
και ευκολία
Titanium

Άνεση και ευκολία

Τεχνολογία
Τεχνολογία
BSHDY/BSLAC

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι, ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι, με προβολή του λογότυπου στο έδαφος

BSHFJ

Πίνακας οργάνων
Πίνακας
– οργάνων
Πλήρως ψηφιακός,
– Πλήρωςμεψηφιακός,
οθόνη 12,3"
με οθόνη
TFT LCD
12,3" TFT LCD

H

Θερμαινόμενο
Θερμαινόμενο
παρμπρίζ Quickclear
παρμπρίζμε
Quickclear
θερμαινόμενους
με θερμαινόμενους
εκτοξευτήρες
εκτοξευτήρες
πλυστικού υγρού
πλυστικού υγρού

B

Σύστημα πλυσίματος πίσω παρμπρίζ

CFEAD

Βάση ασύρματης
Βάση ασύρματης
φόρτισης φόρτισης

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, με διακοπτόμενη λειτουργία και τελική σάρωση για στέγνωμα

CFFAK

ΕσωτερικόςΕσωτερικός
καθρέφτης –καθρέφτης
Φωτοχρωματικός,
– Φωτοχρωματικός,
για να μη θαμπώνεται
για να μη θαμπώνεται
ο οδηγός από
ο οδηγός
τα φώτααπό
τωνταοχημάτων
φώτα τωνπου
οχημάτων
ακολουθούν
που ακολουθούν
(σε συνδυασμό
(σε συνδυασμό
με αυτόματους
με αυτόματους
υαλοκαθαριστήρες
υαλοκαθαριστήρες
και αισθητήρα
και βροχής)
αισθητήρα βροχής)

Υαλοκαθαριστήρες – Αυτόματοι με αισθητήρα βροχής, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

CFFAE

Προαιρετικά
Προαιρετικά
πακέτα πακέτα

Χειρόφρενο – Μαύρη δερμάτινη επένδυση με ραφή

FAFA1

Comfort Pack
Comfort
4 – Θερμαινόμενα
Pack 4 – Θερμαινόμενα
εμπρός καθίσματα,
εμπρός καθίσματα,
θερμαινόμενο
θερμαινόμενο
παρμπρίζ καιπαρμπρίζ
θερμαινόμενο
και θερμαινόμενο
δερμάτινο τιμόνι
δερμάτινο τιμόνι

A

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη με ποιοτικό κάλυμμα

CAEAB

Marketing Technology
Marketing Technology
Pack 1 – Σταθεροί
Pack 1 –προβολείς
ΣταθεροίDSS
προβολείς
LED καιDSS
ψηφιακός
LED καιπίνακας
ψηφιακός
οργάνων
πίνακας
TFT
οργάνων
LCD TFT LCD

A

Λαβή μοχλού - ταχυτήτων – Από αλουμίνιο (ST-Line, ST-Line X και ST-Line X Vignale) και ποιοτικό κάλυμμα (όχι με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο)

CAEAM

Κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων – Με απαλή επιφάνεια και ραφή Metal Grey

CAFAK

Κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων – Με απαλή επιφάνεια και ραφή Generic Red

CAFAN

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (μόνο με 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο σε ST-Line, ST-Line X και ST-Line Vignale)

FLNAD

Ford Power – Κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα

CBGAJ

Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί Ford Power

CBGAL

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, το παράθυρο του οδηγού ανοίγει και κλείνει σε μία κίνηση, περιμετρικό κλείσιμο

B2DAG

B

Βασικός εξοπλισμός
Βασικός εξοπλισμός
ΠροαιρετικήΠροαιρετική
επιλογή, με επιλογή,
πρόσθετο
με κόστος
πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό
Σε προαιρετικό
πακέτο με πρόσθετο
πακέτο με κόστος
πρόσθετο κόστος

® για αυτόματα
*Το σύστημα
*Τοκλήσης
σύστημα
έκτακτης
κλήσηςανάγκης
έκτακτης
Ford
ανάγκης
eCall είναι
Fordένα
eCall
πρωτοποριακό
είναι ένα πρωτοποριακό
σύστημα του
σύστημα
Ford SYNC
του Ford
που χρησιμοποιεί
SYNC που χρησιμοποιεί
κινητό τηλέφωνο
κινητόασύρματα
τηλέφωνο συνδεδεμένο
ασύρματα συνδεδεμένο
μέσω Bluetooth
μέσω®Bluetooth
για να καλέσει
να καλέσειτο
αυτόματα
τοπικό κέντρο
το τοπικό
πολιτικής
κέντρο πολιτικής
προστασίαςπροστασίας
μετά από σύγκρουση
μετά από σύγκρουση
που θα κάνει
που
κάποιον
θα κάνει
αερόσακο
κάποιοννα
αερόσακο
ανοίξει ήνα
την
ανοίξει
αντλίαή καυσίμου
την αντλίανα
καυσίμου
κλείσει αυτόματα.
να κλείσει Το
αυτόματα.
σύστημαΤολειτουργεί
σύστημα σε
λειτουργεί
περισσότερες
σε περισσότερες
από 40 Ευρωπαϊκές
από 40 Ευρωπαϊκές
χώρες και περιφέρειες.
χώρες και περιφέρειες.

Ασφάλεια
Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας, φώτα εδάφους και σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων
Blind Spot Information System (BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA)

ST-Line
Vignale

ST-Line
ST-Line X
Vignale

ST-Line X

Titanium
ST-Line

Μοκέτα και
Μοκέτα
επενδύσεις
και επενδύσεις
HLLAD/BSHDY

Παρμπρίζ από λαμιναρισμένο (ακουστικό) κρύσταλλο

B2RAP

Ιμάντας πρόσδεσης του φαρμακείου

BDJAD

Restrain Device Pack 2 – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι οροφής εμπρός , υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας και προεντατήρες σε όλες τις θέσεις (εκτός από
την κεντρική θέση πίσω), εξωτερικές θέσεις εμπρός, και πίσω με υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX, σημεία πρόσδεσης στο πάνω μέρος και σύστημα περιορισμού του φορτίου

CN7AP

u1)

Titanium

MFC

ST-Line
Vignale

ST-Line X

ST-Line

Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
ευκολίας
ευκολίας
Titanium

Ασφάλεια και προστασία

Προστασία
Αποσπώμενος κοτσαδόρος

C1MAC

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

CBAAB

Σύστημα κεντρικού κλειδώματος/διπλοκλειδώματος με τηλεχειρισμό

CBAAD

Περιμετρικός συναγερμός Thatcham με αισθητήρα όγκου και σύστημα κλειδώματος/διπλοκλειδώματος με τηλεχειρισμό

HNAAG

BBH

Ταπέτα δαπέδου
Ταπέτα
– Πολυτελή
δαπέδου –μεΠολυτελή
διπλή ραφή
με διπλή
εμπρός
ραφή
και πίσω
εμπρός και πίσω
Εξωτερικά
Εξωτερικά
λειτουργικά
λειτουργικά
χαρακτηριστικά
χαρακτηριστικά
Αποσπώμενος
Αποσπώμενος
κοτσαδόροςκοτσαδόρος
Χώρος αποσκευών
Χώρος αποσκευών
Σύστημα διαχείρισης
Σύστημα διαχείρισης
φορτίου – Αποθηκευτικός
φορτίου – Αποθηκευτικός
χώρος MegaBox
χώρος MegaBox

Φρένα
Δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα πίσω

FBAAC

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω

FBAAD

Emergency Brake Warning2) – Προειδοποίηση για απότομο φρενάρισμα, τα φώτα στοπ πίσω αναβοσβήνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο φρενάρει άπότομα
Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με έκτακτη υποβοήθηση πέδησης Emergency Brake Assist (EBA), ενεργό σύστημα πέδησης Active Braking και ανίχνευση πεζών με
προειδοποίηση προσέγγισης Forward Alert
Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας1) με έλεγχο πρόσφυσης Traction Control (TCS)1) και υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist
(EBA)1)

FBFAB
–

Όργανα και χειριστήρια
Lane-Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert

HLNAB

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

GTDAJ

Τεχνολογία
Traction Control (TCS) – Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start Assist2), σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων Anti-lock Braking System (ABS),
υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist (EBA)

FEAAE

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών1)

HJCAC

Βασικός εξοπλισμός
Βασικός εξοπλισμός
1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η
ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

u
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Απολαύστε μια σειρά από ανεκτίμητες
υπηρεσίες και αξιοποιήστε απόλυτα το
αυτοκίνητό σας – όσο είναι στην ιδιοκτησία
σας.

Ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία

Συνθέστε

Test Drive

Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση

Ιδιοκτησία
Ιδιοκτησία

Συνθέστε το νέο σας Ford ακριβώς με τις

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε Test
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που θα που
σας θα σας

προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς δείχνει
στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε το μοντέλο που

Drive του μοντέλου Ford που σας ενδιαφέρει.
Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford:

Ford Finance
Ford Finance

επιθυμείτε και στη συνέχεια κινητήρα, χρώμα
αμαξώματος και πρόσθετο εξοπλισμό.

www.ford.gr

www.ford.gr
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Ford Service

Ford Protect

Προγράμματα FPSP

Το Ford Service έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το

Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως 8 χρόνια και
200.000 χλμ. (ό,τι παρέλθει πρώτο) με το

Τα προπληρωμένα σέρβις FPSP προσφέρουν
σταθερές τιμές για όλα τα σέρβις της πρώτης

πρόγραμμα Ford Protect.

πενταετίας. Έτσι διατηρείτε το Ford σας σε άριστη
κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό:

Ford σας σε άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του.
■
■
■

Ολοκληρωμένα προγράμματα συντήρησης
Χρήση ανταλλακτικών Ford υψηλής ποιότητας
Τεχνικοί εκπαιδευμένοι από τη Ford που
χρησιμοποιούν εξοπλισμό και εργαλεία
τελευταίας τεχνολογίας στον διαγνωστικό
έλεγχο

■

■

■

Ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού
προγραμματισμένης συντήρησης
Μία κλήση για όλα στη γραμμή Ford
210-4805620
12 μήνες οδική βοήθεια στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη (στους Επίσημους Εμπόρους /
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα)

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το
πρόγραμμα Ford Protect προσφέρει μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως:
■
■
■
■
■

■

Εξοικονομείτε χρήματα σε σύγκριση με την
πραγματοποίηση των σέρβις εκτός του
παρόντος προγράμματος

■

Διατηρείτε τον έλεγχο των δαπανών σας
προγραμματίζοντας τις υπηρεσίες των

Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα
Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
Πανευρωπαϊκή κάλυψη
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του

■

συντηρήσεων εκ των προτέρων
Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με γνήσια

αυτοκίνητου σας

■

ανταλλακτικά Ford και από άριστα
εκπαιδευμένους τεχνικούς
Το πρόγραμμα προπληρωμένων σέρβις Ford
ενσωματώνεται εύκολα σε υφιστάμενο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του οχήματός σας

Η εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου Ford Protect
μεταφέρεται στο νέο κάτοχο αν αποφασίσετε να
πουλήσετε το όχημά σας.
www.www.ford.gr/shop/extras/warranties

■

■

Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβιβαστεί σε
περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου
Έχοντας τα πλεονεκτήματα της συντήρησης
σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή
αυξάνετε την αξία της αγοράς σε περίπτωση
μεταπώλησης
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