Titanium
▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 17" - 10 ακτίνες
▪ Κάτω πλευρικά προστατευτικά με μαύρο φινίρισμα και
χρωμιωμένα ένθετα διακοσμητικά
▪ Ενεργό διάφραγμα μάσκας
▪ 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
▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του
αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους
▪ Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικούς λαμπτήρες
στροφής
▪ Προβολείς LED εστιασμένης δέσμης
▪ Φώτα ημέρας LED
▪ Αυτόματοι προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα
▪ Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός με το λογότυπο του
Titanium
▪ Σύστημα κλιματισμού - Air condition
▪ Πολυτελής κεντρική κονσόλα που περιλαμβάνει δύο
φωτιζόμενες ποτηροθήκες, υποβραχιόνιο και
αποθηκευτικό χώρο με κάλυμμα και δυνατότητα
σύνδεσης USB και πρίζα 12 V
▪ Αναλογικός πίνακας οργάνων υψηλής τεχνολογίας με
έγχρωμη οθόνη TFT 4,2"
▪ Ραδιόφωνο με έγχρωμη οθόνη αφής 8", 7 ηχεία (4
εμπρός, 2 πίσω, 1 στο κέντρο), συμβατότητα MP3,
χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι, Ford SYNC 3 με
σύστημα πλοήγησης (Navigation) και 2 υποδοχές USB για
τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών
▪ Smartphone mirror functioning, συμβατό με Apple CarPlay
και Android Auto
▪ Ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® με
κλήση έκτακτης ανάγκης

▪ Αίσθητήρες παρκαρίσματος – πίσω
▪ Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με
ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
▪ Intelligent Speed Limiter – Έξυπνο σύστημα περιορισμού
της ταχύτητας
▪ Ford Megabox - πρωτοποριακό χώρο αποσκευών 80
λίτρων με αδιάβροχη επένδυση και στόμιο
αποστράγγισης
▪ Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων και δερμάτινη λαβή
ταχυτήτων (Sensico Vegan Leather)
▪ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED
▪ Παρμπρίζ από λαμιναρισμένο (ακουστικό) κρύσταλλο
▪ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
▪ Αερόσακοι - Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και οροφής
▪ Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX
▪ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
▪ MyKey® - Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων
του αυτοκινήτου, ανάλογα με το κλειδί που
χρησιμοποιείται
▪ Immobilizer – Παθητικό αντικλεπτικό σύστημα (PATS)
▪ Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με
έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (Emergency Brake Assist),
ενεργό σύστημα πέδησης (Active Braking) και ανίχνευση
πεζών με προειδοποίηση προσέγγισης (Forward Alert)
▪ Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (με προειδοποίηση
Lane-Keeping Alert και υποβοήθηση Lane Keeping Aid)
▪ Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα
ευστάθειας με έλεγχο πρόσφυσης (Traction Control)
▪ Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (Hill Start Assist)
▪ Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS)
▪ Τyre Pressure Monitoring System (TPMS) - Σύστημα
ανίχνευσης απώλειας πίεσης ελαστικών
▪ Πέντε επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco, Sport,
Slippery and Trail)

ST-Line (Επιπρόσθετα από Titanium)
▪ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων με φινίρισμα
Luster Nickel
▪ Σπορ ανάρτηση
▪ Χαρακτηριστικός εμπρός προφυλακτήρας ST-Line και
πίσω προφυλακτήρας με διαχύτη στο χρώμα του
αμαξώματος
▪ Κάτω πλευρικά προστατευτικά στο χρώμα του
αμαξώματος

▪
▪
▪
▪
▪

Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης
Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 12,3"
Σπορ εμπρός καθίσματα
Σκούρα επένδυση οροφής
Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα
χωρίς κλειδί

ST-Line X (Επιπρόσθετα από ST-line)
▪ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 8 ακτίνων με φινίρισμα
μεταλλικό/μαύρο ματ
▪ Σκούρα φιμέ παράθυρα πίσω
▪ Ηχοσύστημα B&O, 10 ηχεία (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 στο
κέντρο, 1 subwoofer)
▪ Ημιδερμάτινες επενδύσεις καθισμάτα (Sensico Vegan

▪ Electronic Automatic Temperature Control – Αυτόματο
ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
▪ Αυτόματοι εμπρός υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα
βροχής
▪ Ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου
▪ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
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PRICES

Titanium

ST-Line

ST-Line X

1.0 EcoBoost mHEV 125PS (6-Speed Manual)

€ 24,600

€ 25,700

-

1.0 EcoBoost mHEV 125PS (DCT-7 Automatic)

€ 26,500

€ 27,600

-

1.0 EcoBoost mHEV 155PS (6-Speed Manual)

-

-

€ 28,600

1.0 EcoBoost mHEV 155PS (DCT-7 Automatic)

-

-

€ 30,500

€ 25,500

-

-

1.5 Diesel EcoBlue 120PS (6-Speed Manual)
Additional for Metallic Paint

€ 500

Additional for Premium Grey Matter Paint

€ 1,000

Additional for 2 Tone Paint - Black or Silver contrast roof

€ 500

5 Χρόνια μηχανική εγγύηση* & 12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση
*2 έτη με απεριόριστα χιλιόμετρα σε όλα τα μέρη συν 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα για τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων

▪ 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 and Emissions
(WLTP)
1.0 EcoBoost mHEV (M6) 125PS
1.0 EcoBoost mHEV (M6) 155PS
1.0 EcoBoost mHEV (DCT-7) 125PS
1.0 EcoBoost mHEV (DCT-7) 155PS
1.5 EcoBlue Diesel (M6) 120PS

Torque
Nm

CO2 Emission
(g/km)

Fuel consumption
(L/100 km/h)

Max speed
(km/h)

0-100 km/h
(secs)

210
240
210
240
285

121-123
124-126
129-131
131-132
118-119

5.3-5.5
5.5-5.7
5.5-5.8
5.7-5.9
4.5-4.7

191
200
190
199
185

9.8
9.0
9.6
8.9
10.3

