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2
ΕΠΙΛΟΓΗ
Με μια σειρά από επιλογές για το εξωτερικό και το
εσωτερικό, σίγουρα υπάρχει ένα Ford Puma που
θα είναι κατάλληλο για σας.

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

Titanium

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.
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ΜΟΝΤΕΛΑ

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας του ST-Line που
μαγνητίζει τα βλέμματα, αποτελεί μια γοητευτική
και ελκυστική νέα προσέγγιση με σπορ τεχνολογία
αιχμής.

ST-Line

Βασικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του Titanium)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων Luster

Nickel
■ Ιδιαίτερος εμπρός προφυλακτήρας ST-Line στο χρώμα

του αμαξώματος και πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα
του αμαξώματος με διαχύτη

■ Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης
■ Σπορ δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ιδιαίτερη κόκκινη

ραφή
■ Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του

κινητήρα χωρίς κλειδί

Η εκπληκτική ισχύς του ST-Line X που κόβει την
ανάσα, σας προσφέρει την πιο αξέχαστη οδηγική
εμπειρία που θα μπορούσατε να φανταστείτε,
συνδυάζοντας εξαιρετική επιτάχυνση με ευελιξία
και απόλυτο έλεγχο.

Αναβαθμισμένο στυλ και υψηλές επιδόσεις
συνδυάζονται όμορφα στο εξαιρετικό νέο ST-Line
Vignale.

ST-Line X ST-Line Vignale

Βασικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του ST-Line)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x2 ακτίνων σε μαύρο

ματ/μεταλλικό φρεζαριστό
■ Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
■ Κορυφαίο ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία και subwoofer

και έγχρωμη οθόνη αφής 8" TFT
■ Εμπρός προβολείς σταθεροί DSS πλήρως LED
■ Driver Assistance Pack (Σύστημα επιτήρησης τυφλών

σημείων, Σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive
Cruise Control, Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος,
Πίσω κάμερα οπισθοπορείας 180ο με προειδοποίηση
για διερχόμενο όχημα.

Βασικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του ST-Line)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 10 ακτίνων σε Absolute

Black/μεταλλικό φρεζαριστό
■ Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
■ Εμπρός προβολείς σταθεροί DSS πλήρως LED
■ Ταμπλό με ιδιαίτερη επένδυση Sensico® και ραφή Metal

Grey
■ Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
■ Driver Assistance Pack (Σύστημα επιτήρησης τυφλών

σημείων, Σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive
Cruise Control, Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος,
Πίσω κάμερα οπισθοπορείας 180ο με προειδοποίηση
για διερχόμενο όχημα.
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ΜΟΝΤΕΛΑ

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας του ST-Line που
μαγνητίζει τα βλέμματα, αποτελεί μια γοητευτική
και ελκυστική νέα προσέγγιση με σπορ τεχνολογία
αιχμής.

ST-Line

Βασικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του Titanium)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων Luster

Nickel
■ Ιδιαίτερος εμπρός προφυλακτήρας ST-Line στο χρώμα

του αμαξώματος και πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα
του αμαξώματος με διαχύτη

■ Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης
■ Σπορ δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με ιδιαίτερη κόκκινη

ραφή
■ Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του

κινητήρα χωρίς κλειδί

Η εκπληκτική ισχύς του ST-Line X που κόβει την
ανάσα, σας προσφέρει την πιο αξέχαστη οδηγική
εμπειρία που θα μπορούσατε να φανταστείτε,
συνδυάζοντας εξαιρετική επιτάχυνση με ευελιξία
και απόλυτο έλεγχο.

Αναβαθμισμένο στυλ και υψηλές επιδόσεις
συνδυάζονται όμορφα στο εξαιρετικό νέο ST-Line
Vignale.

ST-Line X ST-Line Vignale

Βασικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του ST-Line)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x2 ακτίνων σε μαύρο

ματ/μεταλλικό φρεζαριστό
■ Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
■ Κορυφαίο ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία και subwoofer

και έγχρωμη οθόνη αφής 8" TFT
■ Εμπρός προβολείς σταθεροί DSS πλήρως LED
■ Driver Assistance Pack (Σύστημα επιτήρησης τυφλών

σημείων, Σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive
Cruise Control, Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος,
Πίσω κάμερα οπισθοπορείας 180ο με προειδοποίηση
για διερχόμενο όχημα.

Βασικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του ST-Line)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 10 ακτίνων σε Absolute

Black/μεταλλικό φρεζαριστό
■ Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
■ Εμπρός προβολείς σταθεροί DSS πλήρως LED
■ Ταμπλό με ιδιαίτερη επένδυση Sensico® και ραφή Metal

Grey
■ Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
■ Driver Assistance Pack (Σύστημα επιτήρησης τυφλών

σημείων, Σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive
Cruise Control, Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος,
Πίσω κάμερα οπισθοπορείας 180ο με προειδοποίηση
για διερχόμενο όχημα.
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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

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC
που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει
αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον
αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε
περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

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

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

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

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

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

ΜΟΝΤΕΛΑ
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ST-Line
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του Titanium)
■ 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

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC
που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει
αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον
αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε
περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

ST-Line X
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του ST-Line)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 8 ακτίνων με φινίρισμα μεταλλικό/

μαύρο ματ
■ Εμπρός προβολείς σταθεροί DSS πλήρως LED
■ Κάτω πλευρικά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος
■ Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line
■ Ημιδερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων
■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
■ Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό ραδιοφωνικό

δέκτη DAB, οθόνη αφής 8" TFT, 10 ηχεία (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 στο
κέντρο, 1 subwoofer), 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

■ Driver Assistance Pack (Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων,
Σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control, Αυτόματο
σύστημα παρκαρίσματος, Πίσω κάμερα οπισθοπορείας 180ο με
προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα, Αισθητήρες απόστασης
στάθμευσης εμπρός και πίσω.

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

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

ST-Line X
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 
(επιπλέον του ST-Line)
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 8 ακτίνων με φινίρισμα μεταλλικό/

μαύρο ματ
■ Εμπρός προβολείς σταθεροί DSS πλήρως LED
■ Κάτω πλευρικά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος
■ Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line
■ Ημιδερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων
■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
■ Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό ραδιοφωνικό

δέκτη DAB, οθόνη αφής 8" TFT, 10 ηχεία (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 στο
κέντρο, 1 subwoofer), 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

■ Driver Assistance Pack (Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων,
Σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control, Αυτόματο
σύστημα παρκαρίσματος, Πίσω κάμερα οπισθοπορείας 180ο με
προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα, Αισθητήρες απόστασης
στάθμευσης εμπρός και πίσω.

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

ΜΟΝΤΕΛΑ
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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

ΕΠΙΛΟΓΗ2
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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.

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

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.

– ΚΙΝΗΤΗΡΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ4
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Πρότυπο εκπομπών Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 125 (93,3) 155 (115,7)   125 (93,3)  120 (88)

Ροπή (Nm) 170 190 170   285

Εκπομπές CO2 (g/km)øø σε μικτό κύκλο (NEDC) 96-99 99-101   110-113 99-101

Εκπομπές CO2 (g/km)øø σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP) 124-132 127-135   137-146 118-126

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 7-τάχυτο αυτόματο 6-τάχυτο μηχανικό

Κίνηση FWD FWD FWD FWD

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmøø

Εντός πόλης (NEDC) 4,9 5,1 5.8 4.3

Εκτός πόλης (NEDC) 3,9 3,9 4.3 3.5

Μικτός κύκλος (NEDC) 4,2 4,4 4.9 3.8

Συνδυασμένος κύκλος (WLTP) 5,5-5,8 5,6-5,7   6,1-6,5 4,5-4,8

Επιδόσειςø

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 191 205 190 185

0–100 km/h (sec) 9,8 9,0 10,2 10,3

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 1280 1280 1326 1348

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 1760 1760   1810 1840

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (κλίση 12%) (kg) 1100 1100 900 1100

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 640 640 660 670

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 75 75 75 75
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Καύσιμα και επιδόσεις

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) διαθέτουν στοιχεία
τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European
Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP αντικαθιστά
πλήρως το NEDC 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. 
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,
90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές
ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη
μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με το μέγιστο μικτό
βάρος του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο
της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων
περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Μικτό βάρος
συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. Το μέγιστο φορτίο οροφής
είναι 50 kg σε όλα τα μοντέλα (περιορίζεται στα 0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή). Η ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή ή ρεζέρβα και ζάντες ελαφρού κράματος 18". Η ικανότητα
ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg για την έκδοση ST-Line.   
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Πρότυπο εκπομπών Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp Stage 6d Temp

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 125 (93,3) 155 (115,7)   125 (93,3)  120 (88)

Ροπή (Nm) 170 190 170   285

Εκπομπές CO2 (g/km)øø σε μικτό κύκλο (NEDC) 96-99 99-101   110-113 99-101

Εκπομπές CO2 (g/km)øø σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP) 124-132 127-135   137-146 118-126

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 7-τάχυτο αυτόματο 6-τάχυτο μηχανικό

Κίνηση FWD FWD FWD FWD

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmøø

Εντός πόλης (NEDC) 4,9 5,1 5.8 4.3

Εκτός πόλης (NEDC) 3,9 3,9 4.3 3.5

Μικτός κύκλος (NEDC) 4,2 4,4 4.9 3.8

Συνδυασμένος κύκλος (WLTP) 5,5-5,8 5,6-5,7   6,1-6,5 4,5-4,8

Επιδόσειςø

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 191 205 190 185

0–100 km/h (sec) 9,8 9,0 10,2 10,3

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 1280 1280 1326 1348

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 1760 1760   1810 1840

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (κλίση 12%) (kg) 1100 1100 900 1100

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 640 640 660 670

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 75 75 75 75
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Καύσιμα και επιδόσεις

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) διαθέτουν στοιχεία
τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European
Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP αντικαθιστά
πλήρως το NEDC 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. 
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,
90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις κατασκευαστικές
ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης αντιπροσωπεύουν τη
μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με το μέγιστο μικτό
βάρος του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο επίπεδο
της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων
περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Μικτό βάρος
συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. Το μέγιστο φορτίο οροφής
είναι 50 kg σε όλα τα μοντέλα (περιορίζεται στα 0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή). Η ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή ή ρεζέρβα και ζάντες ελαφρού κράματος 18". Η ικανότητα
ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg για την έκδοση ST-Line.   
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Συνολικό μήκος χωρίς κοτσαδόρο (mm) 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

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

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

Χώρος αποσκευών

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

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Βενζίνης 42 42
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Σημείωση: 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 του αυτοκινήτου, μπορείτε να
κατεβάσετε τον ηλεκτρονικό κατάλογο, να δείτε
τον διαδραστικό κατάλογο στη διεύθυνση 
www.ford.gr ή να σκανάρετε τον κωδικό.

– ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ4
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Πλάτος (με καθρέφτες): 1930 mm

Μήκος: 4186 mm

Πλάτος (με αναδιπλούμενους καθρέφτες):
1805 mm
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Πλάτος (με καθρέφτες): 1930 mm
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*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.

 

Διατίθεται

Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικά
μεταλλικά*
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Titanium
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Alhambra σε Ebony

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

ST-Line
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Court σε Ebony

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

ST-Line X
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Trim με Casual σε Ebony

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

ST-Line Vignale
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Δέρμα Windsor σε Ebony

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Δέρμα Windsor/βινύλιο Luxury σε Ebony
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*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο, με πρόσθετο κόστος
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Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 17"x7" 10 ακτίνων με φινίρισμα Absolute Black και ελαστικά 215/55 R17* D2YBV

Ελαφρού κράματος – 17"x7" με φινίρισμα Luster Nickel και ελαστικά 205/45 R17* D2YBT

Ελαφρού κράματος – 18"x7" 8 ακτίνων με φινίρισμα ημιγυαλιστερό μεταλλικό και ελαστικά 205/40 R18* D2UA8

Ελαφρού κράματος – 18"x7" Premium με ελαστικά 215/50 R18 D2ULQ

Κιτ επισκευής ελαστικών AHTAC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Ενεργό διάφραγμα μάσκας BLHAB

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

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

Προφυλακτήρας εμπρός – Πλαστικός, σε δυο χρώματα CLFGE

Προφυλακτήρας πίσω – Πλαστικός σε δυο χρώματα CLMAT

Προφυλακτήρας πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος με διαχύτη CLMCH

Προφυλακτήρας πίσω – Σπορ, στο χρώμα του αμαξώματος CLMHV

Πλαίσιο θυρών πλαστικό με μαύρο/μεταλλικό φινίρισμα BMFAE

Κάτω πλευρικά προστατευτικά – Στο χρώμα του αμαξώματος BMLAM

Πίσω σπόιλερ – Οροφής, στο χρώμα του αμαξώματος, με κεντρικό φως στοπ BPFAJ/JDDAB

Πόρτα χώρου αποσκευών ανοιγόμενη προς τα πάνω – Χειροκίνητη A7FAB

Πόρτα χώρου αποσκευών ανοιγόμενη προς τα πάνω – Αυτόματη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη, σε συνδυασμό με σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree και κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα Ford
Power A7FAL

Φιμέ κρύσταλλα πίσω B2GAM

Σήμα ST-Line AB5GP

Έμβλημα του μοντέλου AD8BA

Σήμα mHEV στην πόρτα του χώρου αποσκευών (μόνο με κινητήρα 1.0L Ford EcoBoost mHEV 155 ίππων) AE8BK

Ράγες οροφής – Σε μαύρο χρώμα BLYAZ
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*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο, με πρόσθετο κόστος

Ti
ta

ni
um

ST
-L

in
e

ST
-L

in
e X

ST
-L

in
e

Vi
gn

al
e

M
FC

Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 17"x7" 10 ακτίνων με φινίρισμα Absolute Black και ελαστικά 215/55 R17* D2YBV

Ελαφρού κράματος – 17"x7" με φινίρισμα Luster Nickel και ελαστικά 205/45 R17* D2YBT

Ελαφρού κράματος – 18"x7" 8 ακτίνων με φινίρισμα ημιγυαλιστερό μεταλλικό και ελαστικά 205/40 R18* D2UA8

Ελαφρού κράματος – 18"x7" Premium με ελαστικά 215/50 R18 D2ULQ

Κιτ επισκευής ελαστικών AHTAC

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Ενεργό διάφραγμα μάσκας BLHAB

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

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

Προφυλακτήρας εμπρός – Πλαστικός, σε δυο χρώματα CLFGE

Προφυλακτήρας πίσω – Πλαστικός σε δυο χρώματα CLMAT

Προφυλακτήρας πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος με διαχύτη CLMCH

Προφυλακτήρας πίσω – Σπορ, στο χρώμα του αμαξώματος CLMHV

Πλαίσιο θυρών πλαστικό με μαύρο/μεταλλικό φινίρισμα BMFAE

Κάτω πλευρικά προστατευτικά – Στο χρώμα του αμαξώματος BMLAM

Πίσω σπόιλερ – Οροφής, στο χρώμα του αμαξώματος, με κεντρικό φως στοπ BPFAJ/JDDAB

Πόρτα χώρου αποσκευών ανοιγόμενη προς τα πάνω – Χειροκίνητη A7FAB

Πόρτα χώρου αποσκευών ανοιγόμενη προς τα πάνω – Αυτόματη, ηλεκτρικά ανοιγόμενη, σε συνδυασμό με σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree και κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα Ford
Power A7FAL

Φιμέ κρύσταλλα πίσω B2GAM

Σήμα ST-Line AB5GP

Έμβλημα του μοντέλου AD8BA

Σήμα mHEV στην πόρτα του χώρου αποσκευών (μόνο με κινητήρα 1.0L Ford EcoBoost mHEV 155 ίππων) AE8BK

Ράγες οροφής – Σε μαύρο χρώμα BLYAZ
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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

Πακέτο καπνιστή – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο J3CAB

Ταμπλό – Υψηλού επιπέδου B5JAI

Επένδυση ταμπλό από βινύλιο με ραφή Metal Grey B5JAP

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

θέση στάθμευσης Park-Out Assist HNSAC

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω HNKAB

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Εμπρός (με Active Park Assist) HNLAB

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

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

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

Selectable Drive Modes (SDM) – Επιλέξιμες λειτουργίες οδήγησης AAQAB

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

Κάμερα οπισθοπορείας J3KAR

Lane Keeping Aid και Lane Keeping Alert (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας HLNAB

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικούς λαμπτήρες στροφής JBKAB

Προβολείς – LED εστιασμένης δέσμης (με LED εστιασμένης δέσμης στη μεσαία σκάλα, φώτα ημέρας LED, μαύρο πλαίσιο στο ST-Line, πλαίσιο με χρωμιωμένο φινίρισμα στο Titanium) JBBBT

Προβολείς – Σταθεροί DSS LED (ST-Line, ST-Line X και ST-Line Vignale με μαύρο πλαίσιο, μεταλλικό πλαίσιο στο Titanium) JBBA7

Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα (περιλαμβάνονται αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής και φωτισμός συνοδείας) (σε συνδυασμό με αναλογικό πίνακα οργάνων υψηλής
σειράς και πίνακα οργάνων TFT LCD) JEDAF

Πίσω φώτα – LED, ξεχωριστά JDAAQ
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Υποβοήθηση του οδηγού
Active Park Assist – Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, υποβοήθηση στάθμευσης σε κάθετη θέση στάθμευσης και υποβοήθηση εξόδου από

θέση στάθμευσης Park-Out Assist HNSAC

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω HNKAB

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Εμπρός (με Active Park Assist) HNLAB

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

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

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

Selectable Drive Modes (SDM) – Επιλέξιμες λειτουργίες οδήγησης AAQAB

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

Κάμερα οπισθοπορείας J3KAR

Lane Keeping Aid και Lane Keeping Alert (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας HLNAB

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικούς λαμπτήρες στροφής JBKAB

Προβολείς – LED εστιασμένης δέσμης (με LED εστιασμένης δέσμης στη μεσαία σκάλα, φώτα ημέρας LED, μαύρο πλαίσιο στο ST-Line, πλαίσιο με χρωμιωμένο φινίρισμα στο Titanium) JBBBT

Προβολείς – Σταθεροί DSS LED (ST-Line, ST-Line X και ST-Line Vignale με μαύρο πλαίσιο, μεταλλικό πλαίσιο στο Titanium) JBBA7

Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα (περιλαμβάνονται αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής και φωτισμός συνοδείας) (σε συνδυασμό με αναλογικό πίνακα οργάνων υψηλής
σειράς και πίνακα οργάνων TFT LCD) JEDAF

Πίσω φώτα – LED, ξεχωριστά JDAAQ
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Ανάρτηση

Ανάρτηση – Συμβατική DWAAF

Ανάρτηση – Σπορ DWABR

Όργανα και χειριστήρια

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

Τιμόνι – 3 ακτίνων, με δερμάτινη επένδυση GTABT

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
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Κινητήρας

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

Τεχνολογία

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου HEBAD
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Εσωτερική εργονομία

Ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή A1GAN

Κεντρική κονσόλα – Αναβαθμισμένη, με δύο φωτιζόμενες ποτηροθήκες εμπρός, υποβραχιόνιο και καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο, υποδοχή USB B5WAL

Πακέτο καπνιστού – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο J3CAB

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας
ΡαδιόφωνοAM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 7 ηχεία (4 εμπρός, 2 πίσω, 1 στο κέντρο), αναπαραγωγή MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford SYNC 3 με σύστημα

πλοήγησης, αναγνώριση φωνής, Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης eCall*, GPS, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, Privacy Mode για ιδιωτική
συνομιλία, 4G Interface Passport κινητού τηλεφώνου και 2 υποδοχές USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών

ICFAQ, ICE Pack 14

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο, ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 10 ηχεία (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 στο κέντρο και subwoofer), αναπαραγωγή MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford
SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, αναγνώριση φωνής, Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης eCall*, GPS, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, Privacy

Mode για ιδιωτική συνομιλία, 4G Interface Passport κινητού τηλεφώνου και 2 υποδοχές USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών
ICFAM, ICE Pack 11

Κλιματισμός

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

Εσωτερικός φωτισμός
Εσωτερικός φωτισμός – Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED (ένας χρωματισμός) στον χώρο των ποδιών, στις ποτηροθήκες, στους αποθηκευτικούς χώρους στην εσωτερική πλευρά των θυρών,

φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω JCBAM

Καθίσματα

Καθίσματα εμπρός – Σπορ καθίσματα για καλύτερη στήριξη του σώματος με εύκαμπτη θήκη πίσω από την πλάτη FS--A

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω) και ρυθμιζόμενη πλάτη BYPAD

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω) με ρύθμιση στήριξης της μέσης BYQAD

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με χειροκίνητη ρύθμιση στήριξης της μέσης BWRAB

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με στήριξη της μέσης και μασάζ BWRAD

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού με χειροκίνητη ρύθμιση στήριξης της μέσης BWSAB

Καθίσματα εμπρός – Θερμαινόμενη έδρα και πλάτη BY1AB/BY2AB

Καθίσματα πίσω – Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα πάνω/κάτω BWJAB

Κάθισμα πίσω – Πλάτη διαιρούμενη και αναδιπλούμενη 60:40 BWCAC
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής
προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο, με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία
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Εσωτερική εργονομία

Ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή A1GAN

Κεντρική κονσόλα – Αναβαθμισμένη, με δύο φωτιζόμενες ποτηροθήκες εμπρός, υποβραχιόνιο και καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο, υποδοχή USB B5WAL

Πακέτο καπνιστού – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο J3CAB

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας
ΡαδιόφωνοAM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 7 ηχεία (4 εμπρός, 2 πίσω, 1 στο κέντρο), αναπαραγωγή MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford SYNC 3 με σύστημα

πλοήγησης, αναγνώριση φωνής, Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης eCall*, GPS, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, Privacy Mode για ιδιωτική
συνομιλία, 4G Interface Passport κινητού τηλεφώνου και 2 υποδοχές USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών

ICFAQ, ICE Pack 14

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο, ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 10 ηχεία (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 στο κέντρο και subwoofer), αναπαραγωγή MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford
SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, αναγνώριση φωνής, Apple CarPlay, Android Auto, κλήση έκτακτης ανάγκης eCall*, GPS, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, Privacy

Mode για ιδιωτική συνομιλία, 4G Interface Passport κινητού τηλεφώνου και 2 υποδοχές USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών
ICFAM, ICE Pack 11
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φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω JCBAM

Καθίσματα

Καθίσματα εμπρός – Σπορ καθίσματα για καλύτερη στήριξη του σώματος με εύκαμπτη θήκη πίσω από την πλάτη FS--A
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Καθίσματα εμπρός – Θερμαινόμενη έδρα και πλάτη BY1AB/BY2AB

Καθίσματα πίσω – Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα πάνω/κάτω BWJAB

Κάθισμα πίσω – Πλάτη διαιρούμενη και αναδιπλούμενη 60:40 BWCAC
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Άνεση και ευκολία
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Όργανα και χειριστήρια

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας BSHDY/BSLAC

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

Σύστημα πλυσίματος πίσω παρμπρίζ CFEAD

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

Υαλοκαθαριστήρες – Αυτόματοι με αισθητήρα βροχής, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης CFFAE

Χειρόφρενο – Μαύρη δερμάτινη επένδυση με ραφή FAFA1

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη με ποιοτικό κάλυμμα CAEAB

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
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Τεχνολογία

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

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενους εκτοξευτήρες πλυστικού υγρού B3MAB

Βάση ασύρματης φόρτισης IEXAB

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν (σε συνδυασμό με αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και αισθητήρα βροχής) BSBA9

Προαιρετικά πακέτα

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

Marketing Technology Pack 1 – Σταθεροί προβολείς DSS LED και ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT LCD AGUAB

Confidential - PDF Created: 08 September 2020, 14:38:14 - Origin: BX726_202075_Com _GRC_GR_bro_2.xdt [IDML]

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

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή, με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Άνεση και ευκολία
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Τεχνολογία

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

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενους εκτοξευτήρες πλυστικού υγρού B3MAB

Βάση ασύρματης φόρτισης IEXAB

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν (σε συνδυασμό με αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και αισθητήρα βροχής) BSBA9

Προαιρετικά πακέτα

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

Marketing Technology Pack 1 – Σταθεροί προβολείς DSS LED και ψηφιακός πίνακας οργάνων TFT LCD AGUAB
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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) 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 εμπρόςu1), 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

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

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 FBFAB

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) –

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

Confidential - PDF Created: 08 September 2020, 15:33:44 - Origin: BX726_202075_Sa Se _GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Ασφάλεια και προστασία

1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
uΣημείωση: 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.
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