FORD C-MAX
FORD GRAND C-MAX

İleri görüşlü. İlham verici. Dikkat çekici.
Her otomobil onun imzasını taşıyor.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Aracınızın
konforuyla
yolların keyfini
sürün.
Ford C-MAX 5 kişilik koltuk kapasitesi ve ferah iç
alanıyla aile olmanın verdiği keyfi sonuna kadar
yaşayacağınız eşsiz bir araç. Ford C-MAX’e oranla daha
geniş bir iç hacme sahip olan Ford Grand C-MAX, arka
kayar kapıları ve 3. sıra koltuklarıyla 7 kişilik oturma
kapasitesi sayesinde beklentilerinizi karşılıyor.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Akıllı Bagaj Kapağı

Ford C-MAX’in bagaj kapağını açıp
kapatmak artık elleriniz doluyken de
çok kolay. Araç anahtarı yanınızda
olduğu sürece arka tamponun alt
kısmına doğru yapacağınız bir ayak
hareketi ile bagaj kapağını kolaylıkla
açıp kapatabilirsiniz.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Çok daha fazlasına çok daha kolay
yer açın
Geniş ve fonksiyonel, 7 koltuklu Ford Grand C-MAX
Konfor ve fonksiyonellikten ödün vermek istemiyorsanız Ford Grand C-MAX tam size göre. Esnek
koltuk katlama ve koridor geçiş sistemi ile Ford Grand C-MAX hayatınızı kolaylaştırıyor.
Ford Grand C-MAX
7 koltuklu Ford Grand C-MAX,
daha ferah kullanım alanı sunan
esnek bir koltuk sistemine
sahiptir. Üstelik ihtiyacınız
olduğunda tüm arka koltukları
düz olacak şekilde ayarlayabilir
daha geniş bir yükleme alanı
elde edebilirsiniz.
Esnek koltuk katlama ve
koridor geçiş sistemi
Esnek 7 koltuklu Ford Grand
C-MAX’te 2. sıranın orta
koltuğu kolaylıkla dış koltuğun
içine katlanarak, 2. sıradan 3.
sıraya bir koridor oluşmasına
imkân veriyor. 2+2+2 oturma
düzeninden 7 kişilik düzene
saniyeler içinde geçebiliyorsunuz.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Ford C-MAX’te Otomatik Park Sistemi
paralel park etme özelliğine ilave olarak
dikey park etme özelliğine sahip. Siz
dikey veya paralel park tercihinizi yapın ve
sistem önce sizin için uygun park alanını
bulsun, sonra size görsel komutlar ile ne
yapmanız gerektiğini söylesin. Araçta yer
alan sensörler sayesinde C-MAX park etmek
için gerekli tüm direksiyon manevralarını
yapıyor, böylece size sistemin yönlendirdiği
şekilde sadece frene ve gaza basıp, vites
değiştirmek kalıyor.

e

Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ile
park etmek artık çok kolay
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Ford C-MAX’te gelişmiş Otomatik Park
Sistemi ile sunulan bir diğer yeni özellik
ise Paralel Park Çıkış Yardımcısı. Sistem
aracınızı paralel park ettiğiniz alandan
çıkarmanız için size yardımcı olur.
Otomatik Park Sistemi ile aynı prensipte
çalışan Park Çıkış Yardımı, tüm direksiyon
manevralarını kendisi yaparken, sistemin sizi
yönlendirdiği şekilde sadece frene ve gaza
basarak park alanından çıkabilirsiniz.
Park alanından tamamen çıktıktan
sonra, sistem size uyarı verir ve direksiyon
kontrolünü size devreder.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Sesinizi
ellerinizmiş gibi
kullanın.
SYNC sisteminin en gelişmiş versiyonu olan SYNC 3;
geliştirilmiş sesli komutları, yeni eklenen özellikleri, hızlı
ve kolay kullanımı ile müziğin, sıcaklığın, navigasyon
sisteminin kontrolünde beklentilerin çok üzerinde
kolaylık sağlıyor. SYNC 3’ün yenilenmiş dokunmatik
ekran tasarımı kullanımı kolaylaştırıyor.
8” dokunmatik ekran, SYNC 3 ile akıllı telefonlarınız
veya tabletlerinizde bulunan sürükle bırak
fonksiyonunu navigasyon alanında dahi kullanmanıza
olanak sağlıyor. SYNC 3 aynı zamanda Applink,
Apple’s CarPlay ve Android Auto ile bağlanarak
telefonunuzdaki bazı özelliklerin araç ekranına
aktarılmasına olanak tanıyor.

2d

ere
ce”
Not: SYNC 3 ile akıllı telefon bağlantısı sadece iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ve üzeri
sürümler ile sağlanabilmektedir. Bazı SYNC 3 fonksiyonları veri transferi gerektirebilir
ve buna göre ücretlendirmeye sebep olabilir. Android Auto ve Apple CarPlay internet
sitelerinden kendi ülkenizde kullanılabilir güncel özellikleri kontrol edebilirsiniz.
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Akıllı Farlar

Ford C-MAX’te opsiyonel olarak sunulan Dinamik Ön Far
Sistemi’ne sahip Bi-Xenon farlar, ışığın açısını ve hüzmesini yol
ve hava koşullarına göre ayarlayarak sürüş koşullarına en uygun
aydınlatmayı sağlar. Sistem, şehir içi, kırsal yol, otoban, yağmur
veya sis koşullarında en rahat sürüşü sağlayacak far modları
arasında yumuşak bir geçiş gerçekleştirirken virajlı yollarda da
en uygun aydınlatmayı sağlar.
İhtiyaca göre ideal aydınlatma
Dinamik Ön Far Sistemi, virajlı bir yolda daha iyi ve daha uzağı
görebilmeniz için farlardan çıkan ışık huzmesinin hareketli olarak
viraj içine odaklanmasını sağlıyor. Öte yandan statik
dönüş lambası ise özellikle şehir trafiğinde, dönüş sırasında
virajın iç tarafını aydınlatır.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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EcoBoost!

DAHA AZ YAKIT TÜKETİMİ

DAHA FAZLA PERFORMANS
Ford EcoBoost Motor turboşarjı, direkt püskürtme sistemi ve piston segmanlarının
elmas biçiminde kaplanması ile daha büyük bir motora eşdeğer bir performans ortaya
koyuyor. Bunu yaparken de daha az yakıt tüketimi ve emisyon salınımı gerçekleştiriyor. Ford
C-MAX’te sunulan motorda alt devirlerdeki yüksek tork ve üstün performans, motorun
tüm devir aralıklarına yayılarak daha fazla sürüş keyfi verirken büyük motorlarla aynı
performansa sahip olmasına rağmen boyutu, ağırlığı ve yakıt ekonomisi ile küçük motor
olmanın avantajını kullanıyor
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Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi
Düşük hızdaki çarpışmaların riskini azaltmak için sürekli olarak öndeki araçla mesafeyi izler.
İsteğe bağlı olarak devreye alınan sistem; 50km/s hız altında seyrederken öndeki araç ile mesafenin
aniden azalması veya aracın durması halinde, kazadan kaçınmanıza veya çarpışmanın etkisinin
azaltılmasına yardım etmek için önceden frenlerini hazırlar ve sürücü zamanında tepki göstermezse
sistem sürücü yerine otomatik olarak fren yapar.
* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Güzellik detaylarda saklıdır.

Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Şeritte Kalma
Yardımcısı
Ford C-MAX, Şeritte Kalma Yardımcısı sayesinde
yanlışlıkla şeritten çıktığınızda bunu algılar ve
Şerit Takip Uyarı Sistemi ile direksiyonu titreterek
sizi uyarır. Sistemin uyarısına tepki vermekte
gecikirseniz ya da hiç tepki vermezseniz, Şeritte
Kalma Yardımcısı aracınızı şeride güvenle
yönlendirmenize yardımcı olur.

Sürücü Dikkat Takip Sistemi
Sürücü Dikkat Takip Sistemi, sürüş esnasında
aracın yol çizgilerine göre konumunu sürekli
olarak gözlemleyerek yalpalama ve sapma
algılaması durumunda sürücüyü uyarıyor. Sistem,
sürücü performansının düştüğünü belirlerse,
gösterge panelinde beliren görsel uyarılar ile sizi
mola vermeniz için uyarır.

Otomatik Uzun Far
Bu teknoloji karşı yönden gelen ya da önünüzde
seyahat eden bir araç tespit edilmesi durumunda
otomatik olarak uzun far kısa far geçişi yaparak
diğer sürücülerin uzun farlardan etkilenmesini
engeller. Önünüzdeki engel kalktıktan sonra
sistem tekrar uzun fara geçiş yapar. Aynı şekilde
ışık şiddetinin az olduğu bir ortamda ise sistem
otomatik olarak kısa fardan uzun fara geçişi sağlar.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi
C-MAX’inize doğru yönelirsiniz, kapıya yaklaşarak
kapı koluna dokunursunuz ve aracınızın kapı
kilitleri otomatik olarak açılır. Anahtarınız
yanınızda olduğu müddetçe aracınız sizi tanır.
Bununla birlikte Ford Power anahtarsız çalıştırma
düğmesi sayesinde tek bir dokunuşla aracınızı
çalıştırabilirsiniz.

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun yolculukların
daha güvenli hale gelmesini sağlamak
amacıyla geliştirilmiştir. Herhangi bir araç,
Ford C-MAX’in sağından ya da solundan kör
noktaya girdiğinde, sistem,
o tarafın yan aynasında bulunan LED uyarı
lambasıyla sürücüyü uyarır.

Ford MyKey®
Ford MyKey®, araç sahiplerinin her bir anahtarı
programlayarak, aracın fonksiyonlarını bu
anahtar kullanıldığında sınırlayan bir sistemdir.
Bu teknoloji sayesinde dilerseniz aracınızın üst
hız limitini belirler, emniyet kemeri uyarısı koyar,
hatta ses sisteminin maksimum ses seviyesini
belirleyebilirsiniz.

Kör Nokta Uyarı Sistemi’ne ilave olarak gelen
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi sayesinde dikey
park edilmiş araç ile park yerinden geri geri
çıkarken, arka sağ veya soldan gelen bir araç
olması durumunda yan aynalar üzerinde yer
alan LED uyarı lambasıyla sürücüyü görsel
olarak uyarır.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Buz Beyaz
Opak

Tektonik Gri
Metalik

İnci Siyahı
Metalik

Kiremit Kırmızı
Metalik

Manyetik Gri
Metalik

Blazer Mavi
Opak
26

Ford C-MAX, titizlikle yürütülen çok aşamalı
boyama işlemi sayesinde güzel olduğu kadar
sağlam ve güçlü bir görünüme de sahiptir.

Aytozu Gri
Metalik

Spor Kırmızı
Opak

Biz Tundra
Kahverengi’yi
seçtik.
Ya siz?

Tundra Kahverengi
Metalik

Derin Mavi
Metalik

Bilgi: Araç şekilleri yalnızca dış renklerin tasvir edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Bu sebeple, araçların bazı pazarlardaki güncel teknik özellikleri veya bulunurluğu
belli başlı farklılıklar gösterebilmektedir. Bu broşürde gösterilen dış renkler ve
döşeme renkleri baskı kalitesi sebebiyle aracın gerçek renklerine göre ufak farklılıklar
içerebilmektedir.
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Donmaya ve buzlanmaya
saniyeler içerisinde çözüm

Kolayca ulaşılır, kolayca yüklenir.

Isıtmalı ön cam
Sadece bir kaç saniyede buzlar erir.
Bu akıllı özellik, buzlu kış sabahlarında zaman kaybetmeden yola
çıkabilmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sıcaklık dışarıda
sıfırın altında olsa bile, sistem tek bir düğme dokunuşuyla camdaki
buzlanmayı veya donmayı çabucak çözer.

Akıllı bagaj kapağı
Ford C-MAX’in bagaj
kapağını açmak ve
kapatmak, elleriniz
doluyken bile kolay.
Anahtar cebinizde
ya da çantanızdaysa
arka tamponun alt
kısmına yapacağınız
hafif bir ayak hareketiyle
bagaj kapağını açabilir
ve kilitleyebilirsiniz.

Zaman kazandıran
akıllı özellikler
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Ford Kolay Yakıt Sistemi

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Yanlış yakıtı engelleyen Ford Kolay Yakıt Sistemi aracınıza
yanlış yakıt doldurma riskinizi yok eder.

Araç anahtarı yanınızda olduğu
müddetçe C-MAX’inize binmek ve
çalıştırmak çok kolay.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.

Arka kayar kapı (Sadece Grand C-MAX için)
Her açıdan kolay erişim
Benzersiz arka kayar kapılar, yolcularınızın araca
binmesini ve araçtan inmesini kolaylaştırır. Bu akıllı
tasarım dar park alanlarında ekstra güvenlik sunar.
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Detaylar önemlidir.

Açılabilir panoramik cam tavan

Arka kapıya entegre güneşlikler

Tek bir düğme dokunuşuyla otomatik çalışan tavan perdeliği kayarak açılır,
doğal ışığın panoramik tavandan içeri süzülmesine izin verir. Güneş ışığını
yansıtma özelliğine sahip camı zararlı UV ışınlarından korur.

Arka yolcuları güneşten koruyan, kolaylıkla kaldırılıp-indirilebilen,
kullanılmadığında neredeyse yokmuş gibi görünen, kapıya entegre bir
özelliktir.

Her şeye bir alan
Ön koltuk arkasında
katlanabilir tepsiler
Yukarıya doğru
katlanabilen küçük
tepsiler, aracın
arkasında yolculuk
edenler için pratik bir
çözümdür.

Orta konsol ve saklama gözü
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Ekstra koruma

Hızlı vites değiştirme

Çocuklar için otomatik kapı kilidi

Çok hızlı kavrama

Sürücü kapısı üzerinde yapacağınız bir el hareketiyle
değer verdiklerinizi korumaya alabilirsiniz.

6 ileri vitesli PowerShift otomatik şanzımanda yer alan çift kavrama sistemi sayesinde ikinci
kavrama kolu bir sonraki vites dişlisini geçiş için önceden hazırlayarak pürüzsüz ve çabuk vites
geçişi sağlar.

* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve
görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Navigasyon ve geri görüş kamerası
Navigasyon ve geri görüş kamerası size her
koşulda eşsiz sürüş desteği sağlıyor. Öte yandan
sistem ile birlikte gelen SYNC sayesinde ellerinizi
direksiyondan ayırmadan gelen aramaları
cevaplayabilir, SMS’lerinizi dinleyebilir ve
müziğinizi kontrol edebilirsiniz.

Direksiyonda kumanda
Müziğinizi, ellerinizi direksiyondan
ayırmadan istediğiniz gibi kontrol edin.
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Akıllı farlar
Ford C-MAX’te opsiyonel olarak sunulan Dinamik Ön Far Sistemi’ne sahip Bi-Xenon farlar, ışığın açısını ve hüzmesini yol ve hava koşullarına
göre ayarlayarak sürüş koşullarına en uygun aydınlatmayı sağlar. Sistem şehir içi, kırsal yol, otoban, yağmur veya sis koşullarında en rahat sürüşü
sağlayacak far modları arasında yumuşak bir geçiş gerçekleştirirken virajlı yollarda da adaptif aydınlatma sağlar.

Dahili Güvenlik
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Akıllı Güvenlik Sistemi (IPS)
8

Ford C-MAX’in gelişmiş Akıllı Güvenlik Sistemi (IPS) güvenliğiniz için sayısız modern teknolojiyi bir araya getiriyor. Bu teknolojilerin arasında, üst
düzey stabilizasyon sunan güvenli yolcu kabini ve göğüs bölümüne binen yükü azaltmak amacıyla geliştirilen yeni nesil hava yastığını sayabiliriz.

Ford C-MAX’in Akıllı Güvenlik Sistemi (IPS) aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır:
1- Sürücü ve ön yolcu koltuğu için ön hava yastıkları
2- Sürücü ve ön yolcu koltuğu için yan hava yastıkları
3- Ön ve arka tarafta yer alan baş ve omuz hava yastıkları
4- Bilgisayarlarla optimizasyonu sağlanmış sağlam gövde yapısı; güvenli yolcu kabini ve enerjiyi
absorbe eden çarpışma bölgeleri
5- Ön emniyet kemeri gericileri ve güç sınırlayıcıları; yükseklik ayarı yapılabilen ön kemerler
6- 2. koltuk sırasının dış oturma alanlarında bağlı ISOFIX Tutucu
7- Antidive güvenli koltuklar (Emniyet kemeri altında meydana gelebilecek herhangi bir kaymayı
engellemektedir.)
8- Elektronik Fren Güç Dağılımı’na (EBD) sahip Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) ve
(ESP’nin bir parçası olarak) Acil Fren Asistanı (EBA)
9- Çekiş Kontrol Sistemi’ne (TCS) sahip elektronik güvenlik ve stabilizasyon programı (ESP)
10- Acil fren lambası
11- Sürücünün ayak ve bacakları için optimal koruma sağlamak amacıyla teleskopik emniyetli
direksiyon mili ve pedal takımı
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.

Uyarı: Arka koltuğa kurulması amacıyla tasarlanan çocuk koltukları aktif hava yastığı sistemine
sahip yolcu koltuğuna yerleştirilmemelidir. Çocuklar için en güvenli yer, uygun biçimde emniyete
alınan ve arka koltukta emniyet kemerinin takılı olduğu yerdir (Grand C-MAX’te ikinci koltuk
sırası).
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360o Koruma
C-MAX yolculuğunuz sırasında yolu gözlemler

Aksesuarlar

2
4

Araç üstü taşıyıcı bar (Ford C-MAX)

3

Thule®+ Araç üstü bagaj
Farklı tarzda yüklerin iklim koşullarına ve hırsızlığa karşı
korumalı biçimde taşınması için uygundur. Çoğu model,
yüklemeyi kolaylaştırmak için çift taraflı olarak açılabilmektedir.

Kilitlenebilen taşıyıcı barlar, bu kısımda
gösterilen tüm araç üstü aparatları için
temel bir işleve sahiptir.

3

Thule®+ Kayak ve snowboard taşıyıcısı
Şık ve kilitlenebilir yapısıyla bu ürün,
altı çift kayak ve üç snowboard tahtası
taşıma kapasitesine sahiptir .

ve sizler için güvenli bir sürüş sağlar.

1. Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi

3. Çapraz Trafik Uyarı Sistemi

Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin
kızılötesi lazer teknolojisi, düşük hızdaki
çarpışmaların riskini azaltmak için sürekli
olarak öndeki araçla mesafeyi izler. İsteğe
bağlı olarak devreye alınan sistem; 50 km/s
hızın altında seyrederken öndeki araç ile
mesafenin aniden azalması ya da aracın
durması halinde, kazadan kaçınmanıza
veya çarpışmanın etkisinin azaltılmasına
yardım etmek için önceden frenlerini
hazırlar ve sürücü zamanında tepki
göstermezse sistem sürücü yerine otomatik
olarak fren yapar.

Kör Nokta Uyarı Sitemi’ne ilave olarak
gelen bu yeni özellik sayesinde dikey olarak
park edilmiş araç ile park yerinden geri geri
çıkarken, arka sağ veya soldan gelen bir araç
olması durumunda sistem sürücüyü sesli ve
görsel olarak uyarır.
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4. Şerit Takip Sistemi ve Şeritte Kalma
Yardımcısı

2. Kör Nokta Uyarı Sistemi
Sistem aracın arka tamponunda yer
alan radar sayesinde kör nokta olarak
adlandırılan bölgeye giren araçların tespit
edilmesine yardımcı olarak her iki yandaki
dikiz aynalarında yer alan görsel LED
uyarıcılar vasıtasıyla sürücüyü uyarır.

5

5

Otoyolda giderken dikkatinizin bir an bile
dağılması şeridinizden çıkmanıza neden
olabilir. Şerit Takip Sistemi dikiz aynası
arkasına yerleştirilen algılayıcı sayesinde
aracın şerit içerisindeki konumunu sürekli
olarak gözlemleyerek istem dışı şerit
değişimi yapılması durumunda (sinyal
vermeden, ani hızlanma veya frenleme
ve direksiyona doğrudan yönlendirme
olmadığı durumlarda) öncelikle
gösterge panelinde beliren görsel bir uyarı
yardımı ile ve eğer sürücü tepki vermez ise
direksiyonun titretilmesi yolu ile sürücüyü
uyarır. Sürücünün uyarılara tepki vermemesi
durumunda Şeritte Kalma Yardımcısı
otomatik olarak devreye girerek, direksiyona
hafif bir tork uygulamak suretiyle aracı
şeridine sokar.

Dört mevsim kullanıma uygun araç paspası
Üzerinde karakteristik bir “C-MAX” yazısı taşır.
Tamamen sizin yeni aracınız için üretilen, dört
mevsim kullanıma uygun olan bu paspaslar,
kir ve ıslaklığa karşı koruma sağlar. Sürücü
bölümünün altında duran paspas, yerden
kayarak pedalların arasına sıkışmaması için
araç tabanına sabitlenmiştir.

Kapı eşiği koruması
Parlatılmış çelikten yapılmış kapı eşiği
koruması, üzerinde “C-MAX” yazısını
bulundurur. Bu süsleme sadece tasarımsal bir
vurguyu ön plana çıkarmakla kalmayıp,
bununla birlikte ilave koruma da sağlar.

Kaymayı önleyen paspas
Dayanıklı plastikten üretilen
bu mat bagaj bölümünü
temiz tutmanızı kolaylaştırır.
Kirli veya ıslak eşyaların
taşınması için ideal bir
üründür.
Arka spoyler
Tavan hattı için
aerodinamik bir
kesit sunar.

5. Geri Görüş Kamerası
Geri vitese geçtiğinizde navigasyon
gösterge ekranında otomatik olarak aracın
arka alanı görüntülenir.
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller
ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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Ford Options özellikle size daha sık yeni araç sürüş keyfini yaşatmak için sunduğumuz bir üründür.
Size kalan, sözleşme süresini belirledikten sonra sürenin sonunda aracınızı kullanmaya devam etmek,
değiştirmek ya da geri vermek arasında karar vermektir.
Avantajları:
· Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kullanma imkânı
· Standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri
· Vade seçeneğinize göre değişen son ödeme seçeneği
Geriye kalan son ödeme için Ford Options size üç seçenek sunuyor;
1 - Başka bir araç seçmek: “Ford’unuz hep yeni kalsın.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda dilerseniz aracınızı satın aldığınız
yetkili satıcıda takas ederek yeni bir araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme şansını
yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda vade bitimindeki son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Yetkili satıcı
aracınızı piyasa koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır.
Piyasa koşullarında verilen fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde olması durumunda ise
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak kullanabilirsiniz.
2 - Aracınızı elinizde tutmak: “Ford’unuzu kullanmaya devam edin.”
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken sadece son ödemeyi yapmak.
Ödemeyi yaptıktan sonra araç sizindir.
3 - Araç sözleşmesini sonlandırın: “Kısa vadeli ihtiyaçlarınız için Ford.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda, dilerseniz herhangi bir ek ödeme
yapmadan aracınızı aldığınız yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.
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AKTiF

FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.

Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey
Aktif Memnuniyet Sistemi’nde.
İşte karşınızda Aktif Memnuniyet Sistemi’nin yüzünüzü güldürecek özellikleri:
Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA): Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız an, 7 gün 24 saat
ulaşabileceğiniz 444 3673’ü ararsınız, uzman ekibimiz anında yola çıkarak desteğe gelir. Orada
çözülebilecek sorunları hemen çözer, aksi halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise götürülmesini
sağlar. FAYDA sadece aracınızla ilgilenmekle kalmaz, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını
kullanarak gitmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde konaklayabilmenize ya da ikame aracınızla
yolunuza devam etmenize de olanak sağlar.
F KASKO: Ford’unuza özel hazırlanmış Allianz Sigorta ve Axa Sigorta işbirliğiyle oluşturulmuş F Kasko,
orijinal yedek parça hizmeti, uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım
garantisiyle kendinizi hep güvende hissetmenizi sağlar.
İlk Buluşma Programı: Hayalinizdeki Ford’a sahip olduktan sonra 3 ay içerisinde, temel kontrollerden
oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, ayrıca Ford’unuzla ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Yetkili servislerimizle ilk buluşmanız için gereken randevuyu web sitemiz üzerinden alabilir, size özel
fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
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Ford yetkili servisleri tüm hizmetleriyle sizi bekliyor.
Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv firmalarından birinin
de desteğini alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça ihtiyaçlarınızda ve Ford uzmanlığından yararlanmak istediğinizde
gidebileceğiniz en doğru yerdir. İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 60 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesine duyduğu güven ile 4 yıl veya 100 bin km (hangisi önce dolarsa)
üretici güvencesine almaktadır. Tüm değişim ve onarımların yetkili servislerimizde en yüksek kalite standartlarında yapılacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca
Ford aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) Programı
Ford Euroservis Hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da Ford Güvence kapsamındaki ya da Ford LifeCard’ı olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici,
olay yerinde onarım ya da ve aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım
hizmetidir. FAYDA hizmetinden faydalanmak için, 444 3673 numaralı Ford direkt hattını aramanız yeterlidir.

Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde
kontrol ettirmek.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale getireceksiniz.
Ayrıca yeni web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde, dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün ve fiyat bilgisi bir tık uzağınızda!

Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve
güvenlik standartlarına uygun olan bu parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı lastiklere sahip olması için, alanında lider lastik
üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız yalnızca aracınızın lastikleriyle sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ford Güvence
Ford Güvence Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren güvence programdır. Ford Güvence satın
alarak, mekanik ve/veya elektrik-elektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan maliyetlere karşı aracınızı ve
bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. Ford Güvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
Ford Yakıt Güvence Sistemi
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat
programdır. Bu program sayesinde, sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol sonucunuz ne olursa
olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden aracın Üretici Güvence ve Ford Güvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
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Ford İkinci El’de Garanti
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları; ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz,
Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 3 ay/5.000 km (hangisi önce dolarsa) boyunca
geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için
sizleri Ford İkinci El yetkili satıcılarına bekliyoruz.

444
3673

Ford Direkt Hattı
444 FORD (444 3673) no’lu Ford direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı
365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı olmaktan
büyük memnuniyet duyacaktır.
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Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

444 3 6 7 3
444 F O R D

www.ford.com.tr

Bayi Kaşesi

Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir.
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına
tabidir. Ocak 2020’de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan
teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan
donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.,
araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan
donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle
gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan
donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar
arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere
ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri
hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve
yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.

