ECOSPO RT

FORD ECOSPORT Μοντέλα

Επιλέξτε το σωστό
EcoSport για σας
Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά μοντέλα, το Ford
EcoSport σας επιτρέπει να επιλέξετε αυτό που σας
ταιριάζει περισσότερο. Είτε προτιμάτε την άνεση
ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, είτε τη δυναμική
ενός σπορ μοντέλου, υπάρχει σίγουρα ένα νέο
Ford EcoSport για σας.
Για να κάνουμε την αγοραστική σας επιλογή
ακόμα πιο απολαυστική, έχουμε αναβαθμίσει τον
βασικό εξοπλισμό σε όλη τη γκάμα. Έτσι, τώρα,
όποιο Ford EcoSport και αν αποφασίσετε να

Connected

Με το σύστημα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης SYNC και το ενσωματωμένο modem, το
EcoSport Connected σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το αυτοκίνητό σας όπως δεν θα
μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε.

αγοράσετε, έχετε τη σιγουριά ότι θα είναι πλούσια
εξοπλισμένο, με μια ολόκληρη γκάμα πρόσθετου
εξοπλισμού διαθέσιμου σε προαιρετικές επιλογές
και προαιρετικά πακέτα.

Σπορ

ST-Line

Συνδυάζοντας εντυπωσιακό χαρακτήρα και σπορ design, το EcoSport ST-Line προσφέρει μια
απολαυστική, δυναμική εμπειρία στην οδήγηση.
Σημείωση: Στις εικόνες που εμφανίζονται εδώ μπορεί να απεικονίζονται εκδόσεις
και εξοπλισμός που δεν διατίθενται στην Ελληνική αγορά.
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FORD ECOSPORT Μοντέλα

FORD ECOSPORT Μοντέλα

Connected

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■
■
■
■

■

■

Ζάντες 16" ελαφρού κράματος 5 ακτίνων Magnetic
Προβολείς αλογόνου και φώτα ημέρας LED
Προβολείς ομίχλης εμπρός με ενσωματωμένα φλας
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα
φλας
Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς
τάπα ρεζερβουάρ
Εμπρός μάσκα με πλαίσιο και οριζόντιες μπάρες με φινίρισμα
ματ αλουμινίου

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■

■

■
■
■

■
■

■
■

Ford SYNC με έγχρωμη οθόνη αφής 8", ραδιόφωνο με
ψηφιακό δέκτη DAB, 2 υποδοχές USB και 6 ηχεία
Ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου με ασύρματη σύνδεση
Bluetooth® και streaming ήχου
FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem
Δερμάτινο τιμόνι με χρωμιωμένα ένθετα διακοσμητικά
Δερμάτινη λαβή χειρόφρενου και δερμάτινη λαβή μοχλού
ταχυτήτων
Λαβές θυρών με χρωμιωμένο φινίρισμα
MyKey® – Παραμετροποίηση των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου
ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται
Air Condition
Auto-Start-Stop – Αυτόματη διακοπή/εκκίνηση του κινητήρα
όταν σταματά το αυτοκίνητο

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 100 ίππων

Σημείωση: Στις εικόνες που εμφανίζονται εδώ μπορεί να απεικονίζονται εκδόσεις και
εξοπλισμός που δεν διατίθενται στην Ελληνική αγορά.
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FORD ECOSPORT Μοντέλα

FORD ECOSPORT Μοντέλα

ST-Line

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■
■
■
■
■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων Dark Tarnish
Ράγες οροφής με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα
Μαύρα πλαίσια προβολέων
Οροφή διαφορετικού χρώματος*
Ιδιαίτεροι προφυλακτήρες και πλαϊνές ποδιές ST-Line
Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■

■
■

■
■

■

■
■

■

Ηχοσύστημα με ψηφιακό ραδιόφωνο, Ford SYNC, οθόνη
αφής 8", ανοικτή συνομιλία Bluetooth®, υποδοχή USB,
χειριστήρια στο τιμόνι, 6 ηχεία
Ford Pass Connect - Ενσωματωμένο modem
Καλύμματα μαρσπιέ με το λογότυπο του ST-Line στις πόρτες
εμπρός
Σπορ πεντάλ με καλύμματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Δερμάτινο τιμόνι, δερμάτινη λαβή χειρόφρενου και δερμάτινο
κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων με κόκκινη ραφή
Σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise control με ρυθμιζόμενο
σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα εμπρός και πίσω με
περιμετρικό άνοιγμα και κλείσιμο
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0 Ford EcoBoost 125 ίππων
Diesel
1.5 Ford EcoBlue 125 ίππων

Σημείωση: Στις εικόνες που εμφανίζονται εδώ μπορεί να απεικονίζονται εκδόσεις και
εξοπλισμός που δεν διατίθενται στην Ελληνική αγορά.
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*Η οροφή έχει χρώμα Agate Black ως βασικό εξοπλισμό.
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FORD ECOSPORT Ford EcoBlue
1.0L Ford
EcoBoost
100 ίππων
(73 kW) με
Auto-StartStop

1.0L Ford
EcoBoost
125 ίππων
(92 kW) με
Auto-StartStop

1.5L Ford
EcoBlue
120 ίππων
(88 kW) με
Auto-StartStop

Κατανάλωση καυσίμου, επιδόσεις και εκπομπές

Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP+DPF

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW)

100 ίπποι
(73 kW)

125 ίπποι
(92 kW)

120 ίπποι
(88 kW)

Ροπή σε Nm (με overboost)

170 Nm
(200 Nm)

170 Nm
(200 Nm)

–

120-116

120-114

119-110

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

4x2

4x2

4x2

Εντός πόλης

6,1-6,0

6,0-5,9

4,9-4,6

Εκτός πόλης

4,8-4,6

4,8-4,5

4,3-4,0

Μικτός κύκλος

5,3-5,1

5,4-5,0

4,6-4,2

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

170

180

183

0-100 km/h (sec)

11,9

11,0

10,7

50-100 km/h* (sec)

11,0

10,5

9,5

Απόβαρο (kg)#

1349

1349

1423

Μικτό βάρος (kg)

1730

1730

1805

5-θυρο SUV

Εκπομπές CO2 (g/km)ØØ
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κίνηση
Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 km

ØØ

Επιδόσεις

Ø

Δύναμη και
οικονομία

Ο πολυβραβευμένος κινητήρας βενζίνης Ford
EcoBoost 1,0 λίτρου, 125 ίππων, του Ford EcoSport
εναλλάσσει αβίαστα τη λειτουργία του,
χρησιμοποιώντας τους δύο ή και τους τρεις
κυλίνδρους του, για μέγιστη ισχύ και οικονομία.
Επιτυγχάνει κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο

of the year awards 2019

οδήγησης 5,3 λίτρα/100 km* και εκπομπές CO2
μόλις 114 g/km*. Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη που
παραμένει ασυναγώνιστος στην κατηγορία του.
Εναλλακτικά, ο κινητήρας diesel Ford EcoBlue 1,5
λίτρων, 125 ίππων, είναι ακόμα πιο οικονομικός,
επιτυγχάνοντας κατανάλωση καυσίμου μόλις 4,2
λίτρα/100 km* σε μικτό κύκλο οδήγησης και
εκπομπές CO2 110 g/km*.

Βάρη και φορτία

Μικτό βάρος συρμού (kg)

2630

2630

2705

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (kg)

900

900

900

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg)

670

670

710

*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.
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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.

www
*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.
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FORD ECOSPORT Διαστάσεις

Διαστάσεις

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες/με διπλωμένους καθρέφτες/χωρίς καθρέφτες (mm)
Συνολικό ύψος (άφορτο) με/χωρίς ράγες οροφής (mm)

4096
2057/1816/1765

Βενζίνη

52

Diesel

52

Εσωτερικές διαστάσεις – 1η σειρά καθισμάτων

1713/1653

Γωνία προσέγγισης (άφορτο)

21,0°

Ύψος οροφής (χωρίς ηλιοροφή)

1008

Γωνία αναχώρησης (άφορτο)

33,3°

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

1116

23,3°

Χώρος στο ύψος των ώμων

1355

Γωνία υπέρβασης ράμπας (άφορτο)
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

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

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

Πλάτος: 1.765 mm
Πλάτος (με καθρέφτες): 2.057 mm

Διαστάσεις χώρου αποσκευών
Ύψος ανοίγματος φόρτωσης (μέγιστο)
Πλάτος ανοίγματος φόρτωσης (μέγιστο)
Ύψος φόρτωσης (μέγιστο) (μέχρι την οροφή/την εταζέρα)

1022
1010/605

Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών

950
691

Χείλος φόρτωσης (άφορτο)

Μήκος: 4.096 mm

881

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

Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες για να παρκάρετε σε στενές θέσεις
στάθμευσης. Ηλεκτρικά χειριζόμενοι για επιπλέον άνεση.

Ύψος: 1.713 mm
Ύψος (χωρίς ράγες οροφής): 1.653 mm

Συνολικό μήκος (mm)

1369 mm στις 15,8°
627

Ανεξάρτητα αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα
Τα διαιρούμενα 60:40 πίσω καθίσματα διπλώνουν στο δάπεδο δημιουργώντας έναν χώρο
αποσκευών 1.238 λίτρων.
‡
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Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.
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Εμφάνιση και στυλ

Lucid
Red

Agate
Black

Desert
Island
Blue

Connected

Connected

Ειδικό μεταλλικό
χρώμα*
Magnetic

Luxe
Yellow

Metropolis
White

Solar
Silver

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος*

Blazer
Blue

Race
Red*

Frozen
White*

Απλά χρώματα αμαξώματος

ST-Line

Χρώματα και επενδύσεις

Ζάντες
Ελαφρού κράματος – 16" 5 ακτίνων Magnetic, με ελαστικά 205/60 R16*
Ελαφρού κράματος – 17" 5 ακτίνων Sport, με ελαστικά 205/50 R17*

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

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών
Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά
Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος

ST-Line

Μάσκα εμπρός – Μπάρες και πλαίσιο με ημιγυαλιστερό φινίρισμα αλουμινίου

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Miko Dinamica/
Sensico σε Ebony Black
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Ημίδερμα
Salerno/Sensico σε Ebony Black με κόκκινη ραφή
Χρώμα ταμπλό πάνω και κάτω: Ebony Black

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

Συνδυασμοί χρωμάτων οροφής και αμαξώματος

Πλαίσια προβολέων – Με μαύρο φινίρισμα
Ειδικό μεταλλικό
χρώμα*

Πλαίσια προβολέων – Με χρωμιωμένο φινίρισμα
Κρύσταλλα με ειδική επίστρωση προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

Lucid
Red

Ράγες οροφής – Σε μαύρο χρώμα
Desert
Island
Blue

Magnetic

Luxe
Yellow

Metropolis
White

Solar
Silver

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος*

Blazer
Blue

Race
Red*

Frozen
White*

Απλά χρώματα αμαξώματος

ST-Line
Agate Black

Βασικός εξοπλισμός

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

*Τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος, τα απλά χρώματα Frozen White και Race Red, τα ειδικά μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και η δερμάτινη επένδυση είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.

D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

ST-Line

Connected

MFC

ST-Line

Οδήγηση
Connected

Εμφάνιση και στυλ

Υποβοήθηση του οδηγού
Εσωτερικές λαβές θυρών – Χρωμιωμένες
Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, από ανοξείδωτο χάλυβα, με το λογότυπο του ST-Line
Σπορ πεντάλ – Με μεταλλικά καλύμματα (φρένο, συμπλέκτης και γκάζι)
Πλευρικά προστατευτικά – Μαύρα
Πλευρικά προστατευτικά – ST-Line στο χρώμα του αμαξώματος

BCFAJ

Anti-lock Braking SystemA1PA3
(ABS) – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας Electronic Stability Control (ESC) , 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))
GCEAE
Blind Spot Information System (BLIS) – Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA)
BMDAQ
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – πίσω
BMDAG
Κάμερα οπισθοπορείας – Σταθερή, τοποθετημένη στην πόρτα του χώρου αποσκευών, στο προστατευτικό της πινακίδας κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω) (μόνο χωρίς βάση

Προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος – Μαύρα

BMLAD

Προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος – Στο χρώμα του αμαξώματος

BMLAM

Εξωτερικά προστατευτικά στο κάτω μέρος των θυρών – Μαύρα

AD9AW

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

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

1)

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
BMEAD
Collision Mitigation System – Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα Pre-Collision Assist (PCA), δυναμική υποστήριξη των φρένων Dynamic Brake Support (DBS), προειδοποίηση σύγκρουσης εμπρός
CACAD
Forward Collision Warning (FCW)
A7BAG/CSHAA

Speed Sign Recognition (SSR) – Αναγνώριση πινακίδων ορίου ταχύτητας

Επένδυση οροφής καμπίνας – Πλεκτή

BBZAF

Εξωτερικός φωτισμός

Επένδυση οροφής καμπίνας – Πολυτελής

BBZAX

Προβολείς – Υψηλής έντασης (HID) (με λαμπτήρες Xenon μόνο στη μεσαία σκάλα) με φώτα ημέρας LED (βασικός εξοπλισμός μόνο με κινητήρα βενζίνης 1.0L EcoBoost 125 ίππων)

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

FJFAC

Προβολείς – Εστιασμένης δέσμης αλογόνου και φώτα ημέρας LED

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

FJFAP

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

Σήμα έκδοσης ST-Line

AB5GP

Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα
Προβολείς ομίχλης
Πίσω φώτα αλογόνου
Σπορ πίσω φώτα αλογόνου με τμήμα του πλαισίου με μεταλλικό φινίρισμα
Ένα φως ομίχλης πίσω
Ένα φως οπισθοπορείας πίσω

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.
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1)

Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
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Ανάρτηση

ST-Line

Connected

MFC

ST-Line

Άνεση και ευκολία
Connected

Εμπειρία οδήγησης

Εσωτερική εργονομία

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

DWAAF

Κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο

Σπορ ανάρτηση

DWABR

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

Αντιστρεπτική δοκός εμπρός

DYKAB

Όργανα και χειριστήρια

Κεντρική κονσόλα – Ποτηροθήκες
Κεντρική κονσόλα – Ποτηροθήκες με χρωμιωμένο πλαίσιο

D19AB

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

Κονσόλα οροφής με θήκη γυαλιών
Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καλυμμένο καθρεφτάκι
Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

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
Σύστημα κλιματισμού

Κατανάλωση καυσίμου και επιδόσεις

MFC

ST-Line

Connected

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

Όργανα και χειριστήρια

Φωτιζόμενο καθρεφτάκι στα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού

Υπολογιστής ταξιδιού

HEBAD

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

HCAAH

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

HCAAV

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

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

Πλαφονιέρα οροφής εμπρός με δύο φώτα ανάγνωσης
Πλαφονιέρα οροφής πίσω
Εσωτερικός φωτισμός που σβήνει σταδιακά
Πλαφονιέρα φωτισμού στον χώρο αποσκευών

DECAU

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
1)
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Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
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ST-Line

Connected

MFC

ST-Line

Άνεση και ευκολία
Connected

Άνεση και ευκολία

Καθίσματα
Επένδυση από ύφασμα

BSSAC/3JN00

Λαβή χειρόφρενου – Δερμάτινη

Ημιδερμάτινη επένδυση ST-Line (από ύφασμα και δέρμα)

BSSAJ/5ZB00

Λαβή χειρόφρενου – Δερμάτινη με κόκκινη ραφή

Κάθισμα οδηγού με περιστροφικό χειριστήριο χειροκίνητης ρύθμισης στήριξης της μέσης

BWRAB

Τιμόνι – Με δερμάτινη επένδυση και χρωμιωμένα ένθετα διακοσμητικά

BYPAD/BVSAE

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

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

BYQAB/BVTAE

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω

Προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού ρυθμιζόμενα πάνω/κάτω

BVRAC/BWEAB

Πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά απασφαλιζόμενη

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

BWCAC/BYBAM

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

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

Όργανα και χειριστήρια
Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους (φωτισμός προσέγγισης) (σε χρώμα Agate Black στο ST-Line)
(στο χρώμα της οροφής όταν επιλεγεί διαφορετικό χρώμα οροφής στο ST-Line)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ανοίγουν και κλείνουν σε μία κίνηση
BSHBO/JABHAB/JADEAB/BSLAC

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, με ρυθμιζόμενη διακοπτόμενη λειτουργία

CFFAK/BSBAB

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, αυτόματοι με αισθητήρα βροχής (περιλαμβάνεται φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης)

CFFAE/BSBAF

Υαλοκαθαριστήρες – Πίσω, με διακοπτόμενη λειτουργία και σύστημα πλυσίματος

CFEAD

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη

CAEAB

Υποβραχιόνιο στις πόρτες εμπρός και πίσω
Υποβραχιόνιο στις πόρτες εμπρός και πίσω με επένδυση από βινύλιο
Τεχνολογία
Ford MyKey – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται
Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ
Προαιρετικά πακέτα
Winter Pack – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.
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Ασφάλεια

Εσωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
CPGAB/CPHAB

Αερόσακοι – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

u1)

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός και πίσω

CP8AB

Αερόσακοι – Αερόσακος γονάτων του οδηγού1)
Αερόσακοι – Αερόσακοι οροφής1) (περιλαμβάνονται αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής εμπρός, και πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού)

ST-Line

Connected

MFC

ST-Line

Χαρακτηριστικά ευκολίας
Connected

Ασφάλεια και προστασία

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

CP1AB/BCSAD/BCTAD/CPMAB/CPNAB
CPQAB

Αερόσακοι – Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγούu1)

AB3AB

Μπάρες πλευρικής πρόσκρουσης ενσωματωμένες στις πόρτες
Καθίσματα – Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX (μόνο στις εξωτερικές θέσεις του πίσω καθίσματος)1)

CPSAB/CPUAB

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

CPBAB/CPTAB

Πρίζες 12 V εμπρός και πίσω
Εξωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
Αποσπώμενος κοτσαδόρος
Δακτύλιοι ρυμούλκησης εμπρός και πίσω
Χώρος αποσκευών

Καθίσματα εμπρός – Προεντατήρες ζώνης ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού

CPVAB

Δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο

Καθίσματα – Κεντρικό προσκέφαλο ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω στο πίσω κάθισμα

BWJAB

Μοκέτα χώρου αποσκευών

Παρμπρίζ με λαμιναρισμένο ακουστικό κρύσταλλο

B2RAP

Άγκιστρα στα πλαϊνά τοιχώματα του χώρου αποσκευών

Χειροκίνητο χειρόφρενο

FAJAB

Εταζέρα στον χώρο αποσκευών

Αντικλεπτική προστασία

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

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Πόρτα χώρου αποσκευών χωρίς βάση ρεζέρβας (περιλαμβάνεται προστατευτικό στην πόρτα του χώρου αποσκευών, ένθετα διακοσμητικά στους προφυλακτήρες)

Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

CANAB

Ενεργοποίηση των αλάρμ και απασφάλιση των θυρών σε περίπτωση σύγκρουσης

CBCAG

Immobiliser – Σύστημα απενεργοποίησης του κινητήρα

HNDAC

Κολώνα τιμονιού - Κλειδώνει

GRBAB

Φρένα
FBAAC/E7BAH

Δισκόφρενα εμπρός (με δίσκους 9")

FCCAB

Φώτα απότομου φρεναρίσματος

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
1)
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Εξοπλισμός ασφαλείας. ◊Σημείωση: 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.
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FORD ECOSPORT Επόμενα βήματα

Εγγύηση και οδική βοήθεια Ford

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε test drive του Ford EcoSport.
Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

συνθέστε

 


test drive

Συνθέστε το νέο σας Ford EcoSport ακριβώς με τις προδιαγραφές που
θέλετε και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα www.ford.gr





    
                      
                
                  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.ford.gr/finance/ford-finance
Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής
σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα
που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα
επιβατικά αυτοκίνητα Ford.

ιδιοκτησία

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς
εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford έχει το
μεγαλύτερο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που
θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας
στην καλύτερη κατάσταση.

επικοινωνία

Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί Δευτέρα
- Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00, πλην επίσημων
αργιών.

Βασική κάλυψη
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από
ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα της
Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το
αυτοκίνητό σας στην προ του ατυχήματος κατάσταση
για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους & προϋποθέσεις

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. 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.

FordPass

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει να
αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε. Παρέχει
πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford,
χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως αναζήτηση χώρων
στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για την
κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic, απευθείας
στο Ford SYNC.

  

Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, 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.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
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χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μία
απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν
επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο
Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance, τα οποία
σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε με τους όρους που αναταποκρίνονται στις
δικές σας ανάγκες.

       

Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited 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.
Ford Finance
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
‘Εμπορο Ford.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Ford Lease
Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

of the year awards 2019

www.ford.gr

