CONNECTED
▪ Σύστημα κλιματισμού - Air Condition
▪ Ηλέτρικα παράθυρα εμπρός
▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες με ενσωματωμένα φλας
▪ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
▪ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
▪ MyKey® - Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων
του αυτοκινήτου, ανάλογα με το κλειδί που
χρησιμοποιείται
▪ Σύστημα συναγερμού – περιμετρικό με αισθητήρα
όγκου και αισθητήρα κλίσης/διείσδυσης (Thatcham
Alarm)
▪ Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS)
▪ Ζάντες χαλύβδινες 15” με τάσια
▪ Προβολείς LED εστιασμένης δέσμης και φώτα ημέρας
LED
▪ Αυτόματα φώτα
▪ Τyre Pressure Monitoring System (TPMS) - Σύστημα
ανίχνευσης απώλειας πίεσης ελαστικών
▪ ABS - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με
ηλεκτρονική κατανομή πέδησης

TITANIUM

▪ ESC - Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας
▪ Pre-Collision Assist – Προειδοποίηση έναντι σύγκρουσης
με ενεργό σύστημα πέδησης Active Braking
▪ Lane Departure Warning - Σύστημα προειδοποίησης
απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας
▪ Lane Keeping Aid - Ενίσχυση τήρησης λωρίδας (Εφαρμόζει
στο τιμόνι δύναμη προς την πλευρα της λωρίδας σας)
▪ Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας
▪ Cruise control - Σύστημα διατήρησης ταχύτητας
▪ Hill Launch Assist (HLA) - Yποβοήθηση εκκινησης στην
ανηφόρα
▪ 6 Αερόσακοι - Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και οροφής
▪ Ηχοσύστημα Ford SYNC 2.5 - Oθόνη αφής 8” με AppLink,
Apple CarPlay και Android Auto, ανοικτή συνομιλία
κινητού τηλεφώνου Bluetooth® με κλήση έκτακτης
ανάγκης, 2 θύρες USB, 6 μεγάφωνα
▪ Χειριστήρια στο τιμόνι που επιτρέπουν την ρύθμιση του
ηχοσυστήματος και του υπολογιστή ταξιδιού
▪ Selectable Drive Modes (SDM) – Επιλογή λειτουργίας
κινητήρα ανάλογα με την οδήγηση

(επιπλέον του CONNECTED)

▪ Ζάντες αλουμινίου 16" (Titanium design)
▪ Σκούρα φιμέ παράθυρα πίσω
▪ Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης (Navigation)
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
▪ Ηλεκτρικά παράθηρα πίσω
▪ Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα
χωρίς κλειδί
▪ Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση οδικών
πινακίδων με έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της
ταχύτητας
▪ Σύστημα επαγρύπνησης Οδηγού

▪ Σύστημα αυτόματης ρύθμισης της υψηλής σκάλας των
φώτων
▪ Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
▪ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
▪ Sensico δερμάρτινο τιμόνι, δερμάτινη λαβή μοχλού
ταχυτήτων και δερμάτινη λαβή χειρόφρενου
▪ Σπορ καθίσματα εμπρός
▪ Πολυτελής επένδυση οροφής
▪ Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο
▪ FordPass Connect (embedded modem)

ΤΙΜΕΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ

CONNECTED

TITANIUM

1.1-litre Ti-VCT 75PS (5-speed manual)

€ 17,900

-

1.0-litre EcoBoost 100PS (6-speed manual)

€ 18,900

€ 19,900

1.0 mHEV EcoBoost 125PS (DCT-7 Automatic)

€ 21,500

€ 22,500

Βενζίνη / Petrol

Additional for Premium Paint

€ 400

5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση* & 12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση
* 5 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα όποιο έρθει πρώτο.

▪ Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρο κατανάλωσης, Φ.Π.Α 19%, τέλη εγγραφης & άδεια κυκλοφορίας
▪ Οι τιμές και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση
Fuel, performance

Torque

CO2 Emission

and emissions

Nm

WLTP (g/km)

1.1 Ti-VCT 75PS (5-speed manual)
1.0 EcoBoost 100PS (6-speed manual)

110
170
200

121
119-144
117-138

1.0 mHEV EcoBoost 125PS (DCT-7 Automatic)

Fuel consuption
WLTP (L/100
km)

Max speed

0-100 km/h

(km/h)

(secs)

5.4
5.2-6.4
5.2-6.1

165
180
200

14.7
10.8
9.4
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