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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ ECOSPORT

ΑΝΑ∆ΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Στη γκάμα του EcoSport θα βρείτε μια επιλογή μοντέλων, καθένα με τη δική του ξεχωριστή

προσωπικότητα.

Επιλέξτε από το προσιτό Connected, με τις εντυπωσιακές ενσωματωμένες τεχνολογίες και την

εκπληκτική δυναμική του στην οδήγηση, μέχρι το συναρπαστικό ST-Line που συγκεντρώνει αμέσως τα

βλέμματα με το ιδιαίτερο στυλ και τον σπορ διαχυτικό χαρακτήρα του.
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Connected

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ημιθερμαινόμενο παρμπρίζ

■ Προβολείς ομίχλης εμπρός LED με συνδυασμένα φλας

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 16'' Magnetic

■ Μάσκα εμπρός με φινίρισμα αλουμινίου

■ Προβολείς αλογόνου με φώτα ημέρας LED

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί

καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με

ενσωματωμένα φλας

■ Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου

χωρίς τάπα ρεζερβουάρ

■ Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (PCA)

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ford SYNC 2.5 με έγχρωμη οθόνη αφής 8", ραδιόφωνο

AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, 2 υποδοχές USB, Apple

CarPlay και Android Auto, Bluetooth® με streaming

ήχου και 6 ηχεία

■ FordPass Connect – Ενσωματωμένο μόντεμ

■ Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με

ρυθμιζόμενο περιορισμό της ταχύτητας (ASL)

■ Διαιρούμενο κάθισμα πίσω με σύστημα εύκολης

αναδίπλωσης Easy Fold

■ Ford MyKey – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του

αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί

■ Auto-Start-Stop – Αυτόματη διακοπή/εκκίνηση του

κινητήρα όταν σταματά το αυτοκίνητο

■ Έξυπνος έλεγχος της ταχύτητας (ISA)

■ Αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR)

■ Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS)

■ Air condition μη αυτόματο

Κινητήρες

Βενζίνης

1.0L Ford EcoBoost 100 ίππων (74 kW)

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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ST-Line

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον

του Connected

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων Dark Tarnish

■ Μαύρες ράγες οροφής και μαύρη μάσκα εμπρός

■ Οροφή και εξωτερικοί καθρέφτες σε χρώμα Agate

Black διαφορετικό από το χρώμα του αμαξώματος

■ Ιδιαίτεροι προφυλακτήρες και πλαϊνές ποδιές ST-Line

■ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι

υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

■ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω

■ Σπορ ανάρτηση

■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον

του Connected

■ Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, οθόνη αφής 8",

ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB, υποδοχές

USB, 6 ηχεία και FordPass Connect (ενσωματωμένο

μόντεμ)

■ Έγχρωμη οθόνη 4,2" TFT στον πίνακα οργάνων

■ Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)

■ Προβολείς – Υψηλής έντασης με φώτα ημέρας LED

■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

■ Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση στήριξης της μέσης

■ Σπορ πεντάλ με κάλυμμα με μεταλλικό φινίρισμα

■ Τιμόνι με πολυτελή επένδυση Sensico®, χρωμιωμένα

ένθετα διακοσμητικά και κόκκινη ραφή

■ Λαβή μοχλού ταχυτήτων με πολυτελή επένδυση

Sensico®, μαύρη κεφαλή, κόκκινο σχήμα ταχυτήτων και

δακτύλιο αλουμινίου

Κινητήρες

Βενζίνης

1.0 Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW)

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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of the year awards 2019

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το EcoSport διατίθεται με την έκδοση 125 ίππων

(92 kW) του πολυβραβευμένου κινητήρα 1,0 λίτρου

Ford EcoBoost που επιτυγχάνει κατανάλωση μόλις

5,4 λίτρων/100 km* και εκπομπές CO2 μόλις 121 g/

km*.

Διατίθεται, επίσης, έκδοση 100 ίππων (74 kW) με

συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου 5,3 λίτρα/100

km* και εκπομπές CO2 120 g/km*. Όλες οι εκδόσεις

χρησιμοποιούν 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ομαλής

αλλαγής ταχυτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, δείτε

τους πίνακες προδιαγραφών.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ4

*Επίσημα στοιχεία με βάση συσχετισμένες τιμές NEDC (CO2MPASS). Η
πραγματική κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει. Δείτε τον πίνακα
κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών για περισσότερες πληροφορίες.

ukimediaevents.com/

engineoftheyear/results.

php?id=113
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5-θυρο SUV

Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW)
100 ίπποι
(73 kW)

125 ίπποι
(92 kW)

Ροπή σε Nm (με overboost)
170 Nm

(200 Nm)
170 Nm

(200 Nm)

Εκπομπές CO
2
 (g/km) NEDCØØ 116-120 114-120

Εκπομπές CO2 (g/km) WLTPØØ 133-141 136-148

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό

Κίνηση 4x2 4x2

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmØØ

Εντός πόλης 6,1-6,0 6,0-5,9

Εκτός πόλης 4,8-4,6 4,8-4,5

Μικτός κύκλος (NEDC) 5,1-5,3 5,0-5,4

Μικτός κύκλος (WLTP) 5,8-6,2 6,0-6,5

ΕπιδόσειςØ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 170 180

0-100 km/h (sec) 11,9 11,0

50-100 km/h* (sec) 11,0 10,5

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 1347 1347

Μικτό βάρος (kg) 1735 1735

Μικτό βάρος συρμού (kg) 2630 2630

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (kg) 900 900

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 670 670
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*Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία

κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις

τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ)

715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια

εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide

Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία

τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European

Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα

αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η

τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση

μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών

κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η

συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες

παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής

ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος.

Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για

την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση

καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει

στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται

δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη

διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι

με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Όλοι οι

κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,

πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις

κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων

των μοντέλων περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Το

μέγιστο φορτίο οροφής του αυτοκινήτου είναι 40 kg για όλα τα μοντέλα.

Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές

EcoSport 21.25MY V2 GRC gr R1_08:06_13.01.2021



Συνολικό μήκος (mm) 4096

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες/με διπλωμένους καθρέφτες/χωρίς καθρέφτες (mm) 2057/1816/1765

Συνολικό ύψος (άφορτο) με/χωρίς ράγες οροφής (mm) 1713/1653

Γωνία προσέγγισης (άφορτο) 21,0°

Γωνία αναχώρησης (άφορτο) 33,3°

Γωνία υπέρβασης ράμπας (άφορτο) 23,3°

Εδαφική ανοχή (άφορτο/με πλήρες φορτίο) 190/164

Κύκλος στροφής στους τροχούς (m) 10,6

Μεταξόνιο 2519

Μετατρόχιο εμπρός ελάχιστο/μέγιστο (ανάλογα με την απόκλιση (offset) της ζάντας) 1530

Μετατρόχιο πίσω ελάχιστο/μέγιστο (ανάλογα με την απόκλιση (offset) της ζάντας) 1522
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‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές;

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και

προδιαγραφές μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό

QR ή να δείτε τον ψηφιακό κατάλογο ή τον

διαδραστικό κατάλογο στην ιστοσελίδα μας

www.ford.gr.

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) 356

5-θέσια διαμόρφωση (όρια ανάλογα με τη γωνία κλίσης του πίσω καθίσματος) (φορτωμένο
μέχρι την εταζέρα)

334

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) 1238

Διαστάσεις χώρου αποσκευών

Ύψος ανοίγματος φόρτωσης (μέγιστο) 881

Πλάτος ανοίγματος φόρτωσης (μέγιστο) 1022

Ύψος φόρτωσης (μέγιστο) (μέχρι την οροφή/την εταζέρα) 1010/605

Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών 950

Μήκος φόρτωσης στο δάπεδο μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων 691

Μήκος φόρτωσης μέχρι την 1η σειρά καθισμάτων (με διπλωμένη την πλάτη της 2ης σειράς
καθισμάτων)

1369 mm στις 15,8°

Χείλος φόρτωσης (άφορτο) 627

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Βενζίνη 52

Εσωτερικές διαστάσεις – 1η σειρά καθισμάτων

Ύψος οροφής (χωρίς ηλιοροφή) 1008

Χώρος για τα πόδια (μέγιστος, με το κάθισμα τραβηγμένο τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) 1116

Χώρος στο ύψος των ώμων 1355

Εσωτερικές διαστάσεις – 2η σειρά καθισμάτων

Ύψος οροφής 971

Χώρος για τα πόδια (κανονικός, με το εμπρός κάθισμα σε θέση 95% κατά SAE) 933

Χώρος στο ύψος των ώμων 1302
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Πλάτος (χωρίς καθρέφτες): 1.765mmΠλάτος (με καθρέφτες): 2.057mm

Μήκος: 4.096mm
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος Ειδικό μεταλλικό
χρώμα
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Connected

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας
καθισμάτων: Dwell σε Ebony Black

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων:
Belgrano σε Ebony Black

Χρώμα ταμπλό πάνω και κάτω: Ebony Black

ST-Line

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας
καθισμάτων: Neosuede/Sensico® σε Ebony

Black
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων:
Ημιδερμάτινη Salerno/Sensico® σε Ebony Black

με κόκκινη ραφή
Χρώμα ταμπλό πάνω και κάτω: Ebony Black
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Χρώματα και επενδύσεις
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικό
μεταλλικό
χρώμα*
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ST-Line

Agate Black
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Συνδυασμοί χρωμάτων οροφής και αμαξώματος
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Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 16" 5 ακτίνων Magnetic, με ελαστικά 205/60 R16*

Ελαφρού κράματος – 17" 5 ακτίνων Sport, με ελαστικά 205/50 R17*

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος

Μπάρες και πλαίσιο εμπρός μάσκας με ματ φινίρισμα αλουμινίου

Μάσκα εμπρός – Μπάρες και πλαίσιο Ebony Black γυαλιστερό

Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος με σκούρο ένθετο διακοσμητικό

Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος με σκούρο σπορ ένθετο διακοσμητικό

Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω – Με μαύρη κεντρική ποδιά κάτω εμπρός και μαύρο πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας πίσω (πόρτα χώρου αποσκευών χωρίς βάση ρεζέρβας)

Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω – Με μαύρη κεντρική ποδιά κάτω εμπρός και πλαίσιο πινακίδας κυκλοφορίας πίσω Ebony Black (πόρτα χώρου αποσκευών χωρίς βάση ρεζέρβας)

Προβολείς ομίχλης εμπρός – Μαύρο κέλυφος προβολέων ομίχλης και φλας

Προβολείς ομίχλης εμπρός – Κέλυφος προβολέων ομίχλης και φλας στο χρώμα του αμαξώματος

Πλαίσια προβολέων – Με μαύρο φινίρισμα

Πλαίσια προβολέων – Με χρωμιωμένο φινίρισμα

Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Κρύσταλλα με ειδική επίστρωση προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

Πίσω σπόιλερ

Οροφή διαφορετικού χρώματος Agate Black

Ράγες οροφής – Σε μαύρο χρώμα
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Εσωτερικές λαβές θυρών – Χρωμιωμένες

Πεντάλ – Τυπικά

Σπορ πεντάλ – Με μεταλλικά καλύμματα (φρένο, συμπλέκτης και γκάζι)

Πλευρικά προστατευτικά – Μαύρα

Πλευρικά προστατευτικά – ST-Line στο χρώμα του αμαξώματος

Προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος – Μαύρα

Προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος – Στο χρώμα του αμαξώματος

Εξωτερικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών – Μαύρα

Πλαίσιο στο κάτω μέρος των πλαϊνών παραθύρων – Μαύρο

Λαβή πόρτας χώρου αποσκευών – Χρωμιωμένη

Πόρτα χώρου αποσκευών – Ανοιγόμενη στο πλάι, με προστατευτικό, λαβή στο χρώμα του αμαξώματος και μπάρα φωτισμού

Επένδυση οροφής καμπίνας – Πλεκτή

Επένδυση οροφής καμπίνας – Πολυτελής

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Από πολυουρεθάνη με μαύρο ένθεμα και δακτύλιο με χρωμιωμένο φινίρισμα

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Επένδυση από δέρμα με μαύρο ένθεμα και δακτύλιο με χρωμιωμένο φινίρισμα

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Επένδυση από δέρμα με χρωμιωμένο ματ ένθεμα, δακτύλιο με φινίρισμα αλουμινίου, και κόκκινη ραφή

Σήμα EcoSport – Στην πόρτα του χώρου αποσκευών, αριστερά

Σήμα έκδοσης ST-Line

Πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού

X-Pack – Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος (Agate Black στο Active), ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους, φιμέ κρύσταλλα πίσω, σύστημα
εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree με κουμπί εκκίνησης χωρίς κλειδί Ford Power (περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού), ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" MFD, 2

υποδοχές USB με δυνατότητα σύνδεσης iPod®, πλοήγηση μέσω κινητού τηλεφώνου, ενσωματωμένα δεδομένα πλοήγησης με Live Traffic, κανάλι ψηφιακών κυκλοφοριακών μηνυμάτων Traffic Message Channel (TMC), κεραία
οροφής, διαφορική κεραία, κεραία GPS, μικρό ενσωματωμένο ταμπλό EFP με 5 κουμπιά, ηχοσύστημα B&O, 10 ηχεία υψηλής σειράς (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 κεντρικό και 1 subwoofer), SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, μόντεμ

FordPass Connect, χειριστήρια ραδιοφώνου και ηχοσυστήματος στο τιμόνι και πακέτο ενσωμάτωσης κινητού τηλεφώνου Communications Pack με Apple CarPlay και Android Auto

Driver Assistance Pack – Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC), αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, επιτήρηση τυφλών σημείων Blind Spot Information System
(BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA) και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (AHB)
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Υποβοήθηση του οδηγού

Intelligent Protection System (IPS)1) – Έξυπνο σύστημα προστασίας

Anti-lock Braking System (ABS)1) – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας Electronic Stability Control (ESC)1), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start Assist (HSA)2) και
σύστημα αντιστρεπτικής ευστάθειας Roll Stability Control (RSC)2) (περιλαμβάνει υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist (EBA))

Blind Spot Information System (BLIS) – Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA)

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Εμπρός (περιλαμβάνει αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω)

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – πίσω

Κάμερα οπισθοπορείας – Σταθερή, τοποθετημένη στην πόρτα του χώρου αποσκευών, στο προστατευτικό της πινακίδας κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω) (μόνο χωρίς βάση
ρεζέρβας στην πόρτα του χώρου αποσκευών)

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας

Electric power-assisted steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού

Intelligent Speed Assistance (ISA) – Έξυπνο σύστημα υποβοήθησης ελέγχου της ταχύτητας για την τήρηση του ορίου ταχύτητας

Driver Alert (DAC) – Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού

Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (περιλαμβάνει υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist (EBA), σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop, Active
Braking ή Active Braking με ανίχνευση πεζών και προειδοποίηση προσέγγισης Forward Alert)

Speed Sign Recognition (SSR) – Αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας
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Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς – Υψηλής έντασης (HID) (με λαμπτήρες Xenon μόνο στη μεσαία σκάλα) με φώτα ημέρας LED

Προβολείς – Εστιασμένης δέσμης αλογόνου και φώτα ημέρας LED

Προβολείς – Καθυστερούν να σβήσουν όταν κλείσετε το αυτοκίνητο (φωτισμός συνοδείας)

Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα

Προβολείς – Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων

Προβολείς ομίχλης

Πίσω φώτα αλογόνου

Σπορ πίσω φώτα αλογόνου με τμήμα του πλαισίου με μεταλλικό φινίρισμα

Ένα φως ομίχλης πίσω

Ένα φως οπισθοπορείας πίσω

Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (AHB)

Φωτισμός προσέγγισης

Ανάρτηση

Ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson και αντιστρεπτική δοκό εμπρός και ημιανεξάρτητη ανάρτηση ημιάκαμπτου άξονα twist-beam με διπλά αμορτισέρ αερίου και λαδιού πίσω

Σπορ ανάρτηση

Αντιστρεπτική δοκός εμπρός

Όργανα και χειριστήρια

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

Τεχνολογία

Μαλακό κάλυμμα ταμπλό
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Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδιού

Αναλογικός πίνακας οργάνων – Με μονοχρωματική οθόνη 4,2" TFT, μπλε φωτισμό με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης, στροφόμετρο και ταχύμετρο με χρωμιωμένους δακτύλιους, δείκτη καυσίμου, μετρητή θερμοκρασίας
ψυκτικού υγρού, προειδοποιητικές ενδείξεις

Αναλογικός πίνακας οργάνων – Με έγχρωμη οθόνη 4,2" TFT, μπλε φωτισμό με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης, ταχύμετρο και στροφόμετρο με χρωμιωμένους δακτύλιους, δείκτη καυσίμου και ένδειξη θερμοκρασίας
ψυκτικού υγρού, προειδοποιητικές ενδείξεις

Τεχνολογία

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

Ενεργό διάφραγμα μάσκας
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Εσωτερική εργονομία

Κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο

Κεντρική κονσόλα με καλυπτόμενο αποθηκευτικό χώρο και συρόμενο υποβραχιόνιο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα

Κεντρική κονσόλα – Ποτηροθήκες

Κεντρική κονσόλα – Ποτηροθήκες με χρωμιωμένο πλαίσιο

Κονσόλα οροφής με θήκη γυαλιών

Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καλυμμένο καθρεφτάκι

Ντουλάπι ταμπλό – Με πορτάκι και φωτισμό
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Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Bluetooth® – Σύστημα ασύρματης σύνδεσης εξωτερικών συσκευών με streaming ήχου

Ραδιόφωνο με ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη οθόνη αφής 8", ενσωματωμένο modem, 2 υποδοχές USB, Ford SYNC, Bluetooth®, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, κλήση έκτακτης ανάγκης, χειριστήρια στο τιμόνι και 6
ηχεία (ICE Pack 56)

Επένδυση οροφής – Εξωτερικό μικρόφωνο

Σύστημα κλιματισμού

Air Condition

Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού

Εσωτερικός φωτισμός

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός μόνο στην κεντρική κονσόλα και στον χώρο για τα πόδια

Φωτιζόμενο καθρεφτάκι στα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού

Πλαφονιέρα οροφής εμπρός με δύο φώτα ανάγνωσης

Πλαφονιέρα οροφής πίσω

Ατμοσφαιρικός θεατρικός εσωτερικός φωτισμός που σβήνει σταδιακά

Εσωτερικός φωτισμός που σβήνει σταδιακά

Πλαφονιέρα φωτισμού στον χώρο αποσκευών
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Καθίσματα

Κάθισμα οδηγού με περιστροφικό χειριστήριο χειροκίνητης ρύθμισης στήριξης της μέσης

Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, κλίση της πλάτης (κατακλινόμενο)

Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο εμπρός/πίσω με ρύθμιση κλίσης της πλάτης (κατακλινόμενο)

Καθίσματα εμπρός – Εύκαμπτες θήκες πίσω από την πλάτη των καθισμάτων

Προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού ρυθμιζόμενα πάνω/κάτω

Κάθισμα πίσω – Πλάτη διαιρούμενη 60:40, αναδιπλούμενη στο δάπεδο ή σε όρθια θέση

Όργανα και χειριστήρια

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

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

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, με διακοπτόμενη λειτουργία και σύστημα πλυσίματος

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, αυτόματοι με αισθητήρα βροχής

Υαλοκαθαριστήρες – Πίσω, με διακοπτόμενη λειτουργία και σύστημα πλυσίματος

Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Από πολυουρεθάνη

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη
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Λαβή χειρόφρενου – Από πλαστικό

Λαβή χειρόφρενου – Δερμάτινη με κόκκινη ραφή

Τιμόνι – Με δερμάτινη επένδυση και χρωμιωμένα ένθετα διακοσμητικά

Τιμόνι – Με διάτρητη δερμάτινη επένδυση, κόκκινη ραφή και χρωμιωμένα ένθετα διακοσμητικά

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω

Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί Ford Power (περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού)

Πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά απασφαλιζόμενη

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

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, του οδηγού ανοίγει και κλείνει σε μία κίνηαη

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ανοίγουν και κλείνουν σε μία κίνηση

Υποβραχιόνιο στις πόρτες εμπρός και πίσω με επένδυση από βινύλιο

Διακόπτες – Περιμετρικό άνοιγμα και κλείσιμο παραθύρων

Φίλτρο γύρης/άνθρακα

Τεχνολογία

Εσωτερικός καθρέφτης που χαμηλώνει χειροκίνητα (περιλαμβάνεται με υαλοκαθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας εμπρός)

Εσωτερικός καθρέφτης φωτοχρωματικός (περιλαμβάνεται με αυτόματους υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής εμπρός)

Ford MyKey – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται

Ημιθερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ

Προαιρετικά πακέτα

Winter Pack – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι
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Ασφάλεια

Αερόσακοι – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγούu1)

Αερόσακοι – Αερόσακος γονάτων του οδηγού1)

Αερόσακοι – Αερόσακοι οροφής1) (περιλαμβάνονται αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής εμπρός, και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού)

Αερόσακοι – Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγούu1)

Μπάρες πλευρικής πρόσκρουσης ενσωματωμένες στις πόρτες

Καθίσματα – Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX (μόνο στις εξωτερικές θέσεις του πίσω καθίσματος)1)

Καθίσματα – Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, με ρύθμιση του ύψους και μηχανισμό περιορισμού του φορτίου

Καθίσματα εμπρός – Προεντατήρες ζώνης ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού

Πίσω καθίσματα – Προεντατήρες στις ζώνες ασφαλείας

Καθίσματα – Κεντρικό προσκέφαλο ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω στο πίσω κάθισμα

Παρμπρίζ με πράσινη βασική επίστρωση προστασίας

Χειροκίνητο χειρόφρενο

Confidential - PDF Created: 25 o ember 2020, 15: 0: - Origin: CO P_202125_ a ec_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Ασφάλεια και προστασία
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Αντικλεπτική προστασία

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών

Ενεργοποίηση των αλάρμ και απασφάλιση των θυρών σε περίπτωση σύγκρουσης

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό με 1 τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο κλειδί και 1 απλό κλειδί)

KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (περιλαμβάνει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και 2 τηλεχειριστήρια χωρίς κλειδί)

Περιμετρικός συναγερμός

Immobiliser – Σύστημα απενεργοποίησης του κινητήρα

Κολώνα τιμονιού - Κλειδώνει

Φρένα

Δισκόφρενα εμπρός (με δίσκους 9")

Φώτα απότομου φρεναρίσματος

Confidential - PDF Created: 25 o ember 2020, 15: 0: - Origin: CO P_202125_ a ec_GRC_GR_bro_1.xdt [IDML]

1)Εξοπλισμός ασφαλείας. uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι

ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Ασφάλεια και προστασία
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Εσωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός

Ταπέτα δαπέδου – Με το λογότυπο ST-Line και κόκκινη ραφή εμπρός και πίσω

Ηλεκτρικός εξοπλισμός

Πρίζες 12 V εμπρός και πίσω

Εξωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά

Αποσπώμενος κοτσαδόρος

Δακτύλιοι ρυμούλκησης εμπρός και πίσω

Χώρος αποσκευών

Δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο

Μοκέτα χώρου αποσκευών

Άγκιστρα στα πλαϊνά τοιχώματα του χώρου αποσκευών

Εταζέρα στον χώρο αποσκευών

Πόρτα χώρου αποσκευών με βάση ρεζέρβας στην εξωτερική πλευρά (περιλαμβάνεται μηχανικός γρύλος, κάλυμμα ρεζέρβας, ρεζέρβα με ελαστικό)

Πόρτα χώρου αποσκευών χωρίς βάση ρεζέρβας (περιλαμβάνεται προστατευτικό στην πόρτα του χώρου αποσκευών, ένθετα διακοσμητικά στους προφυλακτήρες)
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Χαρακτηριστικά ευκολίας
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2* χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (απεριόριστα χιλιόμετρα)

1* ή 2* χρόνια πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια Ford Assistance (έως την 1η προγραμματισμένη συντήρηση από τον κατασκευαστή)

12* χρόνια/απεριόριστα χιλιόμετρα εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας και 2* χρόνια εγγύηση βαφής του αμαξώματος

Πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης Ford Protect έως 8* χρόνια (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford)

Προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP για 5* χρόνια
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*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους & προϋποθέσεις.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστο

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κό

Εγγύηση και οδική βοήθεια Ford

EcoSport 21.25MY V2 GRC gr R1_08:06_13.01.2021
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