


Πάνω: EcoSport Titanium με Groove σε Ebony Black ημιδερμάτινο Sensico® και 
δέρμα Salerno Sensico® με επένδυση καθισμάτων Ebony Black (βασικός 
εξοπλισμός). Κάτω: EcoSport ST-Line με πολυτελή δερμάτινη επένδυση μοχλού 
ταχυτήτων Sensico® με κόκκινη ραφή, πολυτελές δερμάτινο τιμόνι Sensico® με 
κόκκινη ραφή (βασικός εξοπλισμός).

Πάνω: EcoSport με έγχρωμη οθόνη αφής 8" (20,32 cm). Κάτω: EcoSport Active 
σε μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow (προαιρετική επιλογή).

Με κομψό σχεδιασμό, εντυπωσιακές ενσωματωμένες τεχνολογίες και 
μια σειρά από οικονομικούς κινητήρες, το Ford EcoSport προσφέρει 

ό,τι χρειάζεστε για μια δυναμική εμπειρία οδήγησης.

ΟΙΚΟ-ΣΠΟΡ
Αν αναζητάτε την αίσθηση της περιπέτειας, το Active πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις. Το στυλ που παραπέμπει σε σκληροτράχηλο SUV και η 

υπερυψωμένη θέση οδήγησης χαρίζουν στο μοντέλο την τολμηρή 
προσωπικότητα που το χαρακτηρίζει.

Ανώτερης ποιότητας υλικά και επιπλέον τεχνολογίες χαρίζουν στο 
Titanium  αίσθηση και άνεση υψηλού επιπέδου, οι οποίες 

συμπληρώνονται με μοναδικά στοιχεία στυλ και με προσοχή στη 
λεπτομέρεια.

ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Σαγηνευτική αισθητική από τη σειρά των μοντέλων επιδόσεων 

ST-Line, η οποία ξεχωρίζει από το πλήθος, την ίδια στιγμή που το 
σπορτίφ εσωτερικό και  τα μοναδικά σήματα ST-Line τονίζουν τον 

διακριτό της χαρακτήρα.
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EcoSport Active με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow (προαιρετική 
επιλογή) και οροφή σε απόχρωση αντίθεσης Agate Black.



ECOSPORT ACTIVE
Με εξωτερική εμφάνιση σκληροτράχηλου SUV, ιδιαίτερες 
εσωτερικές λεπτομέρειες και προηγμένες τεχνολογίες, το 
EcoSport Active έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να 
αποδράσετε από την καθημερινότητα.

Ο συνδυασμός μορφής και λειτουργικότητας σε ένα ενιαίο 
μίγμα δημιουργεί ένα crossover που είναι ταυτόχρονα 
τολμηρό, στιβαρό και εκλεπτυσμένο. Με ιδιαίτερα 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά όπως η διακριτή οροφή Agate 
Black και τα κελύφη των καθρεφτών, οι ποδιές μπροστά και 
πίσω, η κυψελοειδής μάσκα μπροστά, τα φαρδιά φτερά με 
τους μοναδικούς τροχούς των 17" και τις ζάντες ελαφρού 
κράματος Shadow Black των 5 ακτίνων, το EcoSport 
Active είναι φτιαγμένο για την πόλη αλλά έτοιμο για 
περιπέτεια.

EcoSport Active με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow 
(προαιρετική επιλογή) και οροφή σε απόχρωση αντίθεσης Agate 
Black.

1ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ



ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1

EcoSport Active με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow (προαιρετική επιλογή) και οροφή 
σε απόχρωση αντίθεσης Agate Black.



ΕΝΑΣ ΧΏΡΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Το εξελιγμένο εσωτερικό του Ford EcoSport σας περιβάλλει με ένα 
ελκυστικό design, όμορφα υλικά και πλούσια χαρακτηριστικά άνεσης. 
Ταυτόχρονα, έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά από προηγμένες 
τεχνολογίες, όπως το αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού 
Electronic Automatic Temperature Control (EATC), το σύστημα 
επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information System (BLIS), 
τους αυτόματους προβολείς και το σύστημα Ford SYNC 3 με 
πλοήγηση και φωνητικό έλεγχο*, που σας επιτρέπουν να 
συγκεντρώνεστε και να απολαμβάνετε την οδήγηση.

	■ SYNC 3 Navigation Ελέγξτε μουσική, πλοήγηση και τηλεφωνικές 
κλήσεις μόνο με τη φωνή σας* (βασικός εξοπλισμός).

	■ Automatic headlights Οι αυτόματοι προβολείς είναι σχεδιασμένοι 
να ανιχνεύουν πότε μειώνεται ο φυσικός φωτισμός και να ανάβουν 
μόνοι τους (βασικός εξοπλισμός στα Titanium, ST-Line and Active).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1

Τα αξεσουάρ του αυτοκινήτου που εμφανίζονται στην εικόνα διατίθενται με πρόσθετο κόστος.
*Μην οδηγείτε, ενώ έχει αποσπαστεί η προσοχή σας. Όταν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε συστήματα ελεγχόμενα 
από φωνή. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός κατά την οδήγηση. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να 
κλειδωθούν, όταν επιλεγεί κάποια ταχύτητα στο κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες συμβατές με όλα τα 
τηλέφωνα.

Θερμαινόμενο τιμόνι

Ενεργοποιούμενο εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού, 
το θερμαινόμενο τιμόνι του Ford EcoSport σας 
προσφέρει υψηλότερα επίπεδα άνεσης σε ψυχρές 
καιρικές συνθήκες (προαιρετική επιλογή).

Στην εικόνα εμφανίζεται το εσωτερικό του EcoSport Active με θερμαινόμενα 
εμπρός καθίσματα (προαιρετική επιλογή), θερμαινόμενο τιμόνι (προαιρετική 
επιλογή) και θερμαινόμενο παρμπρίζ (προαιρετική επιλογή).



Παρακαλούμε σημειώστε: Η πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. 100% σύνδεση. Μόνο το AppLink ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη 
δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Οι ενημερώσεις των χαρτών διατίθενται δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την 
ταξινόμηση του αυτοκινήτου.
*Μην οδηγείτε, ενώ έχει αποσπαστεί η προσοχή σας. Όταν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε συστήματα ελεγχόμενα από φωνή. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός κατά την οδήγηση. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να κλειδωθούν, όταν επιλεγεί κάποια 
ταχύτητα στο κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες συμβατές με όλα τα τηλέφωνα.
**Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του αυτοκινήτου. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Όπου είναι διαθέσιμες, οι εξ αποστάσεως λειτουργίες του FordPass 
Connect είναι δωρεάν για 10 χρόνια ενώ στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή. 
†Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι δωρεάν τους πρώτους 12 μήνες από την καταχώρηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης, ενώ στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή.
††Η πρόσβαση στο Local Hazard Information είναι δωρεάν τους πρώτους 12 μήνες από την αγορά του καινούργιου Ford με συγκεκριμένες λειτουργίες ενημέρωσης του οδηγού, ενώ στη συνέχεια απαιτείται συνδρομή. 
‡Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών μετά από σύγκρουση που έχει ανοίξει κάποιον αερόσακο ή έχει προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας της αντλίας καυσίμου. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
ØΗ εφαρμογή FordPass είναι συμβατή με επιλεγμένες πλατφόρμες smartphone και διατίθεται μέσω τηλεφόρτωσης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων και μηνυμάτων. 

FORD SYNC 3
Το σύστημα Ford SYNC 3 διασυνδέεται απρόσκοπτα με το smartphone σας 
για να κάνει την επικοινωνία και την πλοήγηση πιο εύκολη*. Μπορείτε να 
ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το SYNC μέσω του AppLink, ενώ Apple 
CarPlay και Android Auto σας επιτρέπουν να χειρίζεστε την έγχρωμη οθόνη 
αφής 8 ιντσών (20,3 cm), όπως ακριβώς στο smartphone σας. 
Χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή με απλές φωνητικές εντολές, μπορείτε 
να ελέγχετε τα πάντα, από τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα μέχρι 
το ηχοσύστημα και τη δορυφορική πλοήγηση.

FORDPASS CONNECT
Το EcoSport με FordPass Connect προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες που 
κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική**. Αυτές 
περιλαμβάνουν το Live Traffic† που μεταδίδει ενημερωμένες πληροφορίες για 
την κυκλοφορία απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3, ενώ το 
Local Hazard Information†† σας προειδοποιεί για τυχόν κινδύνους στη 
διαδρομή που ακολουθείτε. Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλήσης 
έκτακτης ανάγκης‡ βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του αυτοκινήτου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΉ FORDPASS
Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες διασύνδεσης του αυτοκινήτου σας 
με την εφαρμογή FordPass appØ, με έξυπνες εξ αποστάσεως λειτουργίες, η 
εφαρμογή FordPass σας παρέχει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες 
δυνατότητες μέσω του smartphone σας. Για να είστε πάντα ήρεμοι, μπορείτε 
να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητό σας όπου και αν βρίσκεστε, 
ακόμη και να ξεπαγώνετε το παρμπρίζ και να ενεργοποιείτε τα θερμαινόμενα 
καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι (εάν υπάρχουν) τα χειμωνιάτικα 
πρωινά. (Διατίθεται μόνο στις αγορές της ΕΕ.) 

Συνδέστε το EcoSport σας με το FordPass. 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ



EcoSport Titanium σε μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Solar Silver (προαιρετική 
επιλογή).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΏΝΤΑΝΟΣ 
ΗΧΟΣ ΜΕ ΤΟ B&O

ΉΧΟΣΎΣΤΉΜΑ B&O
Όποιες και αν είναι οι προτιμήσεις σας στη μουσική, από κλασική 
μουσική μέχρι μοντέρνα, αξίζει να την ακούτε όπως θα ήθελε ο 
δημιουργός της. Αυτό ακριβώς προσφέρει το εκπληκτικό ηχοσύστημα 
της Ford με ενισχυτή 675 W και 10 ηχεία από την B&O.

Σχεδιασμένο και ρυθμισμένο από τους εξειδικευμένους μηχανικούς 
ακουστικής της B&O αποκλειστικά για το EcoSport, αναβαθμίζει την 
εμπειρία σε κάθε σας διαδρομή ενώ το εκπληκτικό design των ηχείων 
δένει άψογα με το στυλ της καμπίνας του EcoSport.

	■ Εξειδικευμένη για το μοντέλο ισοστάθμιση ήχου 
	■ Κορυφαίο ηχοσύστημα με 10 ηχεία 
	■ Subwoofer διπλού πηνίου
	■ Ήχος surround 
	■ Ενισχυτής 675 W
	■ Ιδιαίτερο design B&O



ΞΕΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ

ECOSPORT ACTIVE
Ξεφύγετε από τα συνηθισμένα με στυλ και άνεση με το EcoSport 
Active. Συνδυάζοντας άψογα τον τύπου SUV σχεδιασμό του με 
προηγμένη τεχνολογία, προσφέρει έναν εσωτερικό χώρο που είναι 
τόσο στιβαρός όσο και εκλεπτυσμένος. Στο εσωτερικό του θα βρείτε 
αποκλειστικού σχεδιασμού καθίσματα με ραφή χρωματικής 
αντίθεσης. Τα ανθεκτικά υλικά του φροντίζουν να είναι 
προετοιμασμένο για τις πιο σκληρές διαδρομές. Με 
ελκυστικά χαρακτηριστικά όπως η οροφή και τα 
κελύφη των καθρεφτών με τη χρωματική τους 
αντίθεση, τα μοναδικά φρύδια των φτερών και οι 
ζάντες Shadow Black των 17" και 5 ακτίνων σας 
βοηθούν να ξεχωρίζετε, όπου και αν σας 
οδηγήσει ο δρόμος σας.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1

Στην εικόνα φαίνεται ένα EcoSport Active με έγχρωμη οθόνη αφής 8" (20,3 cm) 
(βασικός εξοπλισμός), και φωτοχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη (βασικός 
εξοπλισμός).



ΣΠΟΡ ΣΤΥΛ

ECOSPORT ST-LINE
Το ST-Line προσφέρει τη δυναμική πρακτικότητα του Ford EcoSport, 
σε συνδυασμό με ένα ελκυστικό σπορ στυλ. Οι μοναδικοί 
προφυλακτήρες και τα πλαϊνά μαρσπιέ ST-Line, οι ζάντες ελαφρού 
κράματος Dark Tarnish, τα σήματα ST-Line εξωτερικά και επιπλέον η 
προαιρετική οροφή χρωματικής αντίθεσης και το προαιρετικό πίσω 
σπόιλερ, είναι στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 
μοναδικού μίγματος ευχρηστίας και ξεχωριστής εμφάνισης.

Αυτή η εντυπωσιακή εικόνα αντανακλάται και στο εσωτερικό του 
ST-Line με το χαρακτηριστικό και πολυτελές δερμάτινο τιμόνι ST-Line 
Sensico®, το ματ χρωμιωμένο Satin Chrome ένθεμα στη λαβή του 
μοχλού των ταχυτήτων και τα εμπρός ταπέτα με το λογότυπο ST-Line 
την κόκκινη ραφή αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του 
αυτοκινήτου. 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1

Στην εικόνα εμφανίζεται ένα EcoSport ST-Line με γυαλιστερές ζάντες ελαφρού 
κράματος 18" 5 ακτίνων Shadow Black (προαιρετική επιλογή) και χρώμα 
αμαξώματος Fantastic Red (προαιρετική επιλογή).



ΑΙΣΘΉΤΉΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΉΣ ΣΤΑΘΜΕΎΣΉΣ ΕΜΠΡΟΣ 
ΚΑΙ ΠΙΣΩ
Με το Ford EcoSport δεν χρειάζεται να προσπεράσετε θέσεις που 
μπορεί να σας φαίνονται πολύ στενές για να παρκάρετε. Ένα ηχητικό 
σήμα σας βοηθά να εκτιμήσετε την απόσταση από το πίσω μέρος του 
αυτοκινήτου σας μέχρι το επόμενο εμπόδιο, για να παρκάρετε 
ευκολότερα (προαιρετική επιλογή).

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Για πρόσθετη μεταφορική και αποθηκευτική ικανότητα, ο κοτσαδόρος 
μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 1.100 kg*, ανάλογα με τον κινητήρα. O 
κοτσαδόρος μπορεί να αφαιρεθεί όταν δεν χρησιμοποιείται 
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Σημείωση: Οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την 
προσοχή, την κρίση και την ανάγκη ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό.

Πάνω: EcoSport ST-Line με χρώμα αμαξώματος Fantastic Red (προαιρετική 
επιλογή).
Κάτω: EcoSport Titanium σε απλό χρώμα αμαξώματος Frozen White 
(προαιρετική επιλογή). Τα αξεσουάρ του αυτοκινήτου που εμφανίζονται στην 
εικόνα διατίθενται με πρόσθετο κόστος.

ΎΠΟΒΟΉΘΉΣΉ ΕΝΑΝΤΙ ΣΎΓΚΡΟΎΣΉΣ PRE-
COLLISION ASSIST
Αν ανιχνεύσει αντικείμενο που κινείται αργά ή παραμένει ακίνητο 
εμπρός από το αυτοκίνητο, το σύστημα υποβοήθησης έναντι 
σύγκρουσης Pre-Collision AssistØ2) (PCA) εμφανίζει πρώτα μια 
προειδοποίηση και στη συνέχεια εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα. Αν δεν 
στρίψετε ή πατήσετε φρένο, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα τα 
φρένα για να περιορίσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ή ακόμα και 
να την αποτρέψει (βασικός εξοπλισμός).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1

*Η μέγιστη δυνατότητα έλξης εξαρτάται από το φορτίο, τον εξοπλισμό του οχήματος, τα αξεσουάρ και τον 
αριθμό επιβατών.

Κάτω: EcoSport Active με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow 
(προαιρετική επιλογή) και οροφή με χρωματική αντίθεση Agate Black.



ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Σημείωση Οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την προσοχή, 
την κρίση και την ανάγκη ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό.

ΣΎΣΤΉΜΑ ΕΠΙΤΉΡΉΣΉΣ ΤΎΦΛΩΝ ΣΉΜΕΙΩΝ BLIND 
SPOT INFORMATION SYSTEM ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ 
ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΟΧΉΜΑΤΑ CROSS TRAFFIC 
ALERT
Το Blind Spot Information SystemØ2) (BLIS) σας ειδοποιεί με φωτεινές 
ενδείξεις στους εξωτερικούς καθρέφτες του οδηγού και του 
συνοδηγού όταν ένα άλλο όχημα – αυτοκίνητο, βαν ή φορτηγό – 
κινείται στα τυφλά σημεία σας. Το σύστημα Cross Traffic Alert (CTA) 
σας προειδοποιεί αν ανιχνεύσει όχημα που πλησιάζει όταν βγαίνετε 
από κάθετη θέση στάθμευσης με την όπισθεν (προαιρετική επιλογή).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
Σημείωση: Οι λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την 
προσοχή, την κρίση και την ανάγκη ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό.

Πάνω: EcoSport ST-Line με χρώμα αμαξώματος Fantastic Red (προαιρετική 
επιλογή). Κάτω: EcoSport Titanium σε απλό χρώμα αμαξώματος Desert Island 
Blue (προαιρετική επιλογή).

TRAFFIC SIGN RECOGNITION – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΉ 
ΟΔΙΚΉΣ ΣΉΜΑΝΣΉΣ
Το σύστημα Traffic Sign Recognition (TSR)Ø2) μπορεί να αναγνωρίσει 
τις πινακίδες στην άκρη ενός δρόμου ή πάνω από αυτόν, μόνιμες ή 
προσωρινές και εμφανίζει το αντίστοιχο σύμβολο στον πίνακα 
οργάνων για να σας ειδοποιήσει (βασικός εξοπλισμός). 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ QUICKCLEAR
Μια θερμική αντίσταση ενσωματωμένη στο παρμπρίζ έχει σχεδιαστεί 
να καθαρίζει το κρύσταλλο από τον πάγο και την υγρασία, ακόμα και 
στα πιο κρύα πρωινά. (προαιρετική επιλογή).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ1
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ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ECOSPORT

ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΉΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΉΤΑ ΣΑΣ
Στη σειρά EcoSport θα βρείτε μια ολοκληρωμένη γκάμα 
μοντέλων, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα.

Επιλέξτε ένα από τα προσιτά μοντέλα της σειράς EcoSport με 
τις εντυπωσιακές ενσωματωμένες τεχνολογίες, την 
ολοκληρωμένη σειρά κινητήρων και τα απολαυστικά οδηγικά 
χαρακτηριστικά. Ή το περιπετειώδες crossover Active που 
διακρίνεται τόσο για τις σπορ και στιβαρές γραμμές του όσο και 
για τον πολύπλευρο και γεμάτο σιγουριά χαρακτήρα του.

Για την απόλυτη κομψότητα και πολυτέλεια, το Titanium 
συνδυάζει μοντέρνο στυλ με εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά. Για 
μια ξεχωριστή εμπειρία υψηλών επιδόσεων, το ST-Line 
μαγνητίζει τα βλέμματα με το μοναδικό στυλ και τον ελκυστικό 
σπορ χαρακτήρα του.

T I T A N I U M S T - L I N E A C T I V E



Titanium
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

	■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 10 ακτίνων με φινίρισμα 
Shadow Silver

	■ Πλαίσιο και μπάρες εμπρός μάσκας με χρωμιωμένο 
φινίρισμα

	■ Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα
	■ Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής με 

φωτοχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη
	■ Προβολείς ομίχλης εμπρός στο χρώμα του 

αμαξώματος

	■ Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
	■ Αυτόματοι προβολείς

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά 

	■ Έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων TFT 4,2" (10,6 cm)
	■ Electronic Automatic Temperature Control (EATC) 

– Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
	■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός
	■ Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης  

Κινητήρας

Βενζίνη
1.0 Ford EcoBoost (125 ίππων/92 kW)

ΕΠΙΛΟΓΗ2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ



ST-Line
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον 
του Titanium

	■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων με φινίρισμα 
Dark Tarnish

	■ Ιδιαίτεροι προφυλακτήρες και πλαϊνές ποδιές ST-Line
	■ Σπορ ανάρτηση
	■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω
	■ Σπορ πίσω φώτα αλογόνου
	■ Πλαίσιο και μπάρες εμπρός μάσκας με γυαλιστερό 

φινίρισμα Ebony Black
	■ Μαύρα γυαλιστερά πλαίσια προβολέων ομίχλης

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον 
του Titanium

	■ Πολυτελές δερμάτινο τιμόνι Sensico®, ραμμένο στο 
χέρι, με ένθετα χρωμίου και κόκκινη ραφή

	■ Ταπέτα δαπέδου εμπρός με λογότυπο ST-Line και 
κόκκινη ραφή

	■ Πολυτελής δερμάτινη επένδυση λαβής χειροφρένου 
Sensico® με κόκκινη ραφή

	■ Πολυτελής δερμάτινη επένδυση λαβής μοχλού 
ταχυτήτων Sensico® με μαύρη επιφάνεια ενδείξεων, 
κόκκινες ενδείξεις θέσεων ταχυτήτων και δακτύλιο 
αλουμινίου

Κινητήρες

Βενζίνη
1.0L Ford EcoBoost (125 PS/92 kW) 
1.0L Ford EcoBoost (140 PS/103 kW)

ΕΠΙΛΟΓΗ2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ



Active
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον 
του Titanium

	■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων με 
γυαλιστερό φινίρισμα Shadow Black

	■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω
	■ Οροφή και εξωτερικοί καθρέφτες χρωματικής 

αντίθεσης σε απόχρωση Agate Black
	■ Ξεχωριστής σχεδίασης καλύμματα φρυδιών φτερών
	■ Σπορ πίσω φώτα αλογόνου
	■ Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά, επιπλέον 
του Titanium

	■ Υψηλής ποιότητας ταπέτα δαπέδου από μοκέτα 
μπροστά με γκρι ραφή

Κινητήρες

Βενζίνη
1.0 Ford EcoBoost (125 ίππων/92 kW)

ΕΠΙΛΟΓΗ2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ



ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎΕΠΙΛΟΓΗ2
Winter Pack
Χαρακτηριστικά πακέτου

	■ Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
	■ Θερμαινόμενο τιμόνι
	■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear

Driver Assistance Pack
Χαρακτηριστικά πακέτου

	■ Driver Alert Control (DAC) – Σύστημα επαγρύπνησης του οδηγού
	■ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
	■ Κάμερα οπισθοπορείας
	■ Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενα 

οχήματα (CTA) και αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων

X-Pack
Χαρακτηριστικά πακέτου

	■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες 
με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

	■ Φιμέ κρύσταλλα πίσω
	■ Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree με κουμπί διακοπής/εκκίνησης του 

κινητήρα Ford Power
	■ Ford SYNC 3 Navigation με οθόνη αφής 8" (20,3 cm), ψηφιακό ραδιοφωνικό δέκτη 

DAB, Apple CarPlay και Android Auto, συνδεσιμότητα USB, ηχοσύστημα B&O, 10 
ηχεία και FordPass Connect (ενσωματωμένο μόντεμ)

ST-Line Enhancement Pack
Χαρακτηριστικά πακέτου

	■ Πίσω σπόιλερ
	■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5 ακτίνων με γυαλιστερό φινίρισμα Shadow Black 

και ελαστικά 215/45 R18
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Επιλέξτε το χρώμα, τις ζάντες, τον προαιρετικό 
και τον πρόσθετο εξοπλισμό της αρεσκείας σας 
και χαρίστε μοναδικότητα στο προσωπικό σας 
EcoSport.

Agate Black
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*†

Desert Island Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Blazer Blue
Απλό χρώμα αμαξώματος†

Luxe Yellow
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Solar Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος*

Grey Matter
Απλά χρώματα αμαξώματος*°

Magnetic 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*†

Fantastic Red
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με σκούρα διαφανή 
επίστρωση*

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

*Με πρόσθετο κόστος.
°Διατίθεται μόνο στα ST-Line και Active.
†Δεν διατίθεται στο Active.
Το Ford EcoSport καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 
χρόνια από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και 
προϋποθέσεις.
Σημείωση: Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται μόνο για την 
παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα 
προδιαγραφή του αυτοκινήτου ή τα μοντέλα που μπορεί να διατίθενται σε 
συγκεκριμένες αγορές. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ 
μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω περιορισμών της 
διαδικασίας εκτύπωσης.

Η ΖΏΗ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΑ 
ΧΡΏΜΑΤΑ

Το αμάξωμα του Ford EcoSport 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 διατήρηση της καλής εμφάνισης του EcoSport 
σας για πολλά χρόνια.



Ημιδερμάτινη επιφάνεια καθίσματος Sensico® Groove 
σε Ebony Black με ημιδερμάτινα πλαϊνά τμήματα 
Salerno Sensico® σε Ebony Black
Βασικός εξοπλισμός στο Titanium

Επιφάνεια καθίσματος Neosuede σε Ebony Black με 
πλαϊνά τμήματα Salerno Sensico® σε Ebony Black με 
κόκκινη ραφή
Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line

Επιφάνεια καθίσματος με δέρμα Salerno/Sensico® σε 
Ebony Black με ημιδερμάτινα πλαϊνά τμήματα 
Salerno/Sensico® σε Ebony Black με μπλε ραφή
Βασικός εξοπλισμός στο Active

17"
Ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα Shadow 
Silver
Βασικός εξοπλισμός στο Titanium

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ3 ΖΑΝΤΕΣ

Σημείωση Το Sensico® είναι εμπορικό σήμα της Ford EU για πολυτελή συνθετικά 
υφάσματα που έχουν δημιουργηθεί για εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτων. Ως 
ταπετσαρία vegan, συνδυάζει υψηλής ποιότητας και απαλή αίσθηση, είναι 
ανθεκτική και έχει υπέροχη εμφάνιση. Φιλική στη συντήρηση, καθαρίζεται 
εύκολα και αντέχει σε λεκέδες και οσμές. Με υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το 
Sensico® δεν προσφέρει μόνο υπέροχη αίσθηση όταν κάθεστε σε αυτό κατά τη 
διάρκεια μιας μεγάλης διαδρομής αλλά σας βοηθά να έχετε ήσυχη τη συνείδησή 
σας καθώς δεν είναι ζωικής προέλευσης. Η σχεδίασή του εξασφαλίζει σιγουριά 
για τους σύγχρονους και φιλόδοξους οδηγούς αυτοκινήτων.

Σημείωση Όλες οι ζάντες κράματος αλουμινίου διατίθενται ως αξεσουάρ από 
το δίκτυο της Ford με πρόσθετο κόστος. 
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση ford-accessories.com

17"
Ελαφρού κράματος 5 ακτίνων Dark Tarnish 
Βασικός εξοπλισμός στο ST-Line

18"
Ελαφρού κράματος 5 ακτίνων με γυαλιστερό φινίρισμα 
Shadow Black 
Προαιρετική επιλογή στο ST-Line

17"
Ελαφρού κράματος 5 ακτίνων με γυαλιστερό φινίρισμα 
Shadow Black
Βασικός εξοπλισμός στο Active
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΕΣΟΎΑΡ3
1. Προστατευτικό πίσω 

προφυλακτήρα

2. Αισθητήρες απόστασης 
στάθμευσης Xvision (SCC)+

3. Δάπεδο χώρου αποσκευών

4. Βάση ποδηλάτων οροφής 
Thule®+

5. Μπάρες οροφής

6. Σπορ πεντάλ

7. Κάμερα ταμπλό Ford

8. Αποσπώμενος κοτσαδόρος

9. Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού

10. Μπαγκαζιέρα οροφής G3+

11. Λασπωτήρες

12. Αντιανεμική προστασία ClimAir®+

 
 
 
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το 
οπισθόφυλλο για λεπτομέρειες.

Για περισσότερα αξεσουάρ EcoSport 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
ford-accessories.com

Συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford 
που μπορείτε να προμηθευτείτε στη 
διεύθυνση  
fordlifestylecollection.com
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γνωρίστε το νέο σας Ford EcoSport σε 
βάθος, από την έξυπνη τεχνολογία του 
κινητήρα του έως το πλούσιο επίπεδο 
εξοπλισμού του.

Αναδιπλούμενα και διαιρούμενα πίσω 
καθίσματα

Τα διαιρούμενα σε αναλογία 60:40 πίσω 
καθίσματα διπλώνουν προς το δάπεδο 

δημιουργώντας έναν χώρο αποσκευών 1.238 
λίτρων.

Ford EcoSport
Διαθέσιμο με τη σειρά 
βενζινοκινητήρων Ford EcoBoost και 
κίνηση στους εμπρός τροχούς

ΑΠΟΔΟΣΉ

Auto Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης 
κινητήρα

Διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιείται, 
διατηρώντας ταυτόχρονα εν λειτουργία τα απαραίτητα συστήματα όπως 
είναι οι προβολείς και ο κλιματισμός. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ο 
κινητήρας επανέρχεται αυτόματα σε λειτουργία (βασικός εξοπλισμός).

1

Καθίσματα

Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης του EcoSport σας δίνει τον 
πλήρη έλεγχο των χειριστηρίων ενώ ο βελτιωμένος σχεδιασμός 
των καθισμάτων προσφέρει υψηλότερα επίπεδα άνεσης, τόσο 
για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες.

Κινητήρες Ford EcoBoost

Ο EcoBoost 1.0 lit., ο πολυβραβευμένος βενζινοκινητήρας της 
Ford είναι διαθέσιμος σε εκδόσεις με 140 PS (103 kW), 125 PS 
(92 kW) και 100 PS (74 kW), οι οποίες μεταδίδουν την κίνηση 
μέσω ενός εξατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

3

4

Άνεση και κράτημα

Το EcoSport συνεχίζει να προσφέρει άνεση και κράτημα που 
έχουν μελετηθεί ειδικά για τους πελάτες στην Ευρώπη, με 
βελτιστοποιημένα ελατήρια, αμορτισέρ, σύστημα διεύθυνσης, 
αντιστρρεπτική δοκό στον πίσω άξονα και ρυθμίσεις του 
συστήματος ηλεκτρονικής ευστάθειας.

2
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ΔΎΝΑΜΉ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το EcoSport είναι διαθέσιμο με τις εκδόσεις των 
140 PS (103 kW) και 125 PS (92 kW) του Ford 
EcoBoost 1.0 lit., του πολυβραβευμένου 
βενζινοκινητήρα της Ford, ο οποίος προσφέρει 
οικονομία καυσίμου της τάξεως των 5,4 L/100 km* 
και εκπομπές CO2 που κινούνται στα 121 g/km*.

Διατίθεται επίσης και μια έκδοση 100 PS (74 kW), η 
οποία πετυχαίνει εξοικονόμηση καυσίμου που 
φτάνει στα 5,3 L/100 km* και εκπομπές CO2 μόλις 
120 g/km*. Όλες οι εκδόσεις μεταδίδουν την κίνηση 
μέσω ενός εύχρηστου και άνετου εξατάχυτου 
κιβωτίου ταχυτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εξοικονόμηση καυσίμου και τις εκπομπές, ανατρέξτε 
στους πίνακες των προδιαγραφών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΉΤΉΡΕΣ4

*Επίσημα στοιχεία με βάση σχετικές τιμές NEDC CO2MPASS. Η πραγματική 
κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τα 
καύσιμα και τις επιδόσεις για περισσότερες πληροφορίες.

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές
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Εκπομπές CO2
øø (g/km) - Στοιχεία κατά το πρότυπο WLTP 151-134 151-134

Κατανάλωση καυσίμουøø σε λίτρα/100 km - Στοιχεία κατά το πρότυπο WLTP 6,6-5,9 6,6-5,9

5-θυρο

Πρότυπο εκπομπών Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP 

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό

Μετάδοση κίνησης 4x2 4x2

Μέγιστη ισχύς σε PS (kW) 125 ίππων (82 kW) 140 ίππων (103 kW)

Ροπή σε Nm (με overboost) 170 Nm (200 Nm) 180 Nm (200 Nm)

Επιδόσειςø

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 180 186

0-100 km/h (sec) 11,0 10.2

50-100 km/h* (sec) 10.5 10.3

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 1347 1347

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 1730 1730

Μικτό βάρος συρμού (kg) 2630 2630

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

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 670 675

*Με 4η ταχύτητα. øΤιμές δοκιμών Ford. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Τα καύσιμα BP Ultimate βελτιώνουν την ισχύ και την επιτάχυνση, περιορίζουν τις εκπομπές 
ρύπων και βελτιώνουν την οικονομία καυσίμου σε σύγκριση με τα απλά καύσιμα.  

øøΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, εκπομπών CO2 και ηλεκτρικής αυτονομίας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΕ) 2017/1151, 
όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. 

Εκτός από την αποδοτικότητα ενός οχήματος ως προς την κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας, στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου/ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής αυτονομίας ενός αυτοκινήτου παίζει επίσης 
ρόλο η οδηγική συμπεριφορά, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε κάθε σημείο πώλησης διατίθεται δωρεάν ένας οδηγός 

για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων. 
#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 όριο φορτίου οροφής είναι 40 kg σε όλα τα μοντέλα.



Πλάτος (χωρίς καθρέφτες): 1.765 mm

Διαστάσεις

Συνολικό μήκος χωρίς ρεζέρβα (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) (160/137 diesel) 
(190/164 βενζίνης)

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

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

‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. 

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 691

Μήκος φόρτωσης μέχρι την 1η σειρά (με διπλωμένη την πλάτη της 2ης σειράς) 1369 mm στις 15,8°

Χείλος φόρτωσης (άφορτο) 627

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Βενζίνη 52

Diesel 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

Εσωτερικό – Πίσω, 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

‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. 

Πλάτος (με καθρέφτες): 2.057 mm

Μήκος: 4.096 mm
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of the year awards 2019

Χρώματα και επενδύσεις

Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικά μεταλλικά 
χρώματα 
αμαξώματος*
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Titanium (βασικός εξοπλισμός)
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Groove Sensico® σε Ebony Black 

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Salerno Sensico® σε Ebony Black 
Χρώμα ταμπλό πάνω και κάτω: Ebony Black

o n o o o o o o

ST-Line (βασικός εξοπλισμός)
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Neosuede σε Ebony Black 

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Salerno Sensico® σε Ebony Black με κόκκινη ραφή 
Χρώμα ταμπλό πάνω και κάτω: Ebony Black

o o n o o o o o o

Active (βασικός εξοπλισμός)
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Salerno Sensico® σε Ebony Black 

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Salerno Sensico® mini perf σε Ebony Black με μπλε ραφή 
Χρώμα ταμπλό πάνω και κάτω: Ebony Black

n o o o o o

*Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ SUV ΤΗΣ FORD, 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
WWW.FORD.COM 

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός με πρόσθετο κόστος

Διατίθεται

Συνδυασμοί διχρωμίας οροφής και αμαξώματος

 Απλά χρώματα αμαξώματος Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικά μεταλλικά 
χρώματα 
αμαξώματος*
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ST-Line

Agate Black æ æ æ æ æ æ æ æ

Active

Agate Black æ æ æ æ æ æ

*Προαιρετικός εξοπλισμός με πρόσθετο κόστος.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής βελτίωση των 
προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην 
παρούσα έκδοση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να συμβουλεύεστε πάντα τον επίσημο έμπορο της Ford. Προαιρετικός εξοπλισμός: Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα 
χαρακτηριστικό περιγράφεται ως “προαιρετικό” ή “προαιρετική επιλογή” κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση με το βασικό μοντέλο του 
αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα και όλοι οι χρωματικοί συνδυασμοί. Σημείωση: Ορισμένες από τις φωτογραφίες 
αυτού του προσπέκτους ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής 
έκδοσης μπορεί να διαφέρουν από διάφορες απόψεις. Επιπλέον, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο όχημα μπορεί να είναι προαιρετικά. Σημείωση: Το παρόν 
προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με τη δική τους μάρκα. Η τοποθέτηση 
αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας. +Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, τα οποία δεν 
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να μάθετε από τον αντιπρόσωπο της Ford. Σημείωση: Το 
λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η 
ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Σημείωση: Ορισμένα συστήματα 
υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων, η απόδοση των οποίων 
μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αυτή η διεθνής έκδοση του προσπέκτους περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες. Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται δεν αναφέρονται σε καμία αγορά συγκεκριμένα. Οι φωτογραφίες ή 
το κείμενο μπορεί να αναφέρονται σε μοντέλα, εκδόσεις ή χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές, είτε ως στάνταρ είτε ως προαιρετικός εξοπλισμός. Επιπλέον, 
μπορεί να μην αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα. Γι’ αυτό παρακαλούμε πάντα να συμβουλεύεστε τον Επίσημο Έμπορο της Ford για τα τελευταία στοιχεία και 
προδιαγραφές, καθώς και για τις τρέχουσες τιμές.

Εκδόθηκε από την Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
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