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İLERİ GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERİCİ. DİKKAT ÇEKİCİ.
HER OTOMOBİL ONUN İMZASINI TAŞIYOR.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.



Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Keşfetmeye Hazır Olun.
Ford Edge, hem sunduğu üstün performansı hem de sahip olduğu sürüş destek teknolojileriyle, kullanıcılarına keyifli 
ve güvenli yolculuklar sunuyor. Üstün tasarım, geniş iç hacim ve yeni teknolojilerin etkileyici birleşimi ile onsuz olmak 
istemeyeceksiniz. 

 
        



Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Ford Edge'in üstün performansı ve eşsiz konforuyla yolculuklarınız bitmesin 
isteyeceksiniz. Ayrıca, üstün güvenlik teknolojileriyle de en güvenilir
yol arkadaşınız olacak. Onunla yolculuklar hem sizin için hem sevdikleriniz için
güzel hatıralara dönüşecek.

Hayatı Edge ile Yakalayın



Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Ford Edge, en yeni özellikleri, tasarım detayları, üst düzey işçiliği ve ayrıntılara gösterilen titiz özen ile karşınızda.

Benzersiz ve imza niteliğindeki tasarım unsurlarıyla birlikte, zarif ve akıllıca dizayn edilmiş ergonomoik iç alan,                   
Ford Edge’i yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Ford Edge. 
Zarafet yeniden tanımlandı.



Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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İhtiyacınız ne olursa olsun Ford Edge kolayca uyum sağlayacaktır.

İnce işçiliğe sahip iç bölmesi, beş yolcuyu ve bagajlarını rahatça taşıyacak 
genişliktedir. Isıtmalı ve soğutmalı ön koltukların, ısıtmalı direksiyonun, 
ısıtmalı arka koltukların ve panoramik cam tavanın da bulunduğu üst düzey 
özelliklerle, yolunuzun sizi götürdüğü her yere konforlu ve şık bir şekilde 
gideceksiniz.

Size özel kullanım
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SYNC 3 Özellikleri

 ■ Telefonunuzu, müziğinizi, uygulamalarınızı ve navigasyonunuzu basit sesli 
komutlarla yönetin.

 ■ Metin mesajlarınızı sesli dinleyin.
 ■ Acil Durum Yardımı* yolcuların kendi dillerinde ve aracın bulunduğu 

konumdan acil servis için arama yapmalarına yardımcı olur.

 ■ AppLink ile SYNC uyumlu uygulamaları kontrol ederken, Apple CarPlay  
sayesinde de SYNC 3 ana ekranından akıllı telefonunuzun ara yüzünde 
gezinebilirsiniz.

 ■ Renkli dokunmatik ekranı ‘kaydırma hareketini’ ve ‘iki parmakla 
yakınlaştırmayı’ destekler, uygulama sembolleri ile arka plan görüntülerini 
tıpkı tabletiniz veya akıllı telefonunuzdaki gibi düzenlemenize imkân sağlar.

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3, uyumlu akıllı telefonunuzla sorunsuz bir biçimde entegre olarak telefon çağrılarından, metin mesajlarına, müzikten, navigasyona kadar her şeyi 
8”lik dokunmatik ekranıyla veya basit sesli komut sistemiyle kontrol etmenize imkân sağlar. 

Telefonunuzun yeni arkadaşıyla tanışın.

Not: Kusursuz bir SYNC sistemi akıllı telefon entegrasyonu için iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) veya daha üst sürüm bir telefon gerekmektedir. Bazı SYNC sistemi fonksiyonları için ücrete tabi olabilecek bir veri bağlantısı gereklidir. Apple CarPlay
ve Android Auto uygulamalarının kullanılabilirliğine ilişkin güncel bilgilere Apple CarPlay ve Android Auto uygulamalarının resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz. *Ford Acil Durum Yardımı, Bluetooth® ile eşleşmiş bir cep telefonu ile
kullanılan yenilikçi bir SYNC uygulamasıdır. Bir kaza durumunda hava yastığı patlarsa veya motora giden yakıt beslemesi kesilirse bu teknoloji sayesinde 112 Acil Servis Hattı araması gerçekleştirilir. Acil Durum Yardımı, Avrupa’da 40’tan fazla
ülkede ve bölgede çalışmaktadır. 



 Akıllı 4x4 Çekiş Sistem
Ford Edge’in Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi sürüş 
boyunca, tüm lastiklerin yol tutuşunu sürekli 
izler ve tüm sürüş koşullarında maksimum çekiş 
gücünü sağlamak için gerekli güç dağılımını 
lastiklere en uygun şekilde iletir. Bu sayede en 
zorlu yol koşullarında dahi maksimum sürüş 
performansı almanızı sağlar.

Yansıma önleyici uzun farlar ve 
Dinamik LED Ön Far Sistemi
Ford Edge’in Dinamik LED Ön Far Sistemi, her 
çevreye ve sürüş durumuna otomatik olarak 
uyum sağlıyor. Böylelikle yolun en uygun biçimde 
aydınlatılmasını sağlayarak gece yolculuklarının 
güvenli ve konforlu olmasına imkân tanıyor.

Otomobilin hızına bağlı olarak, Dinamik LED Ön 
Far Sistemi aydınlatma alanını otomatik olarak 
ayarlıyor. Bu farlar daha düşük hızlarda çok daha 
geniş bir görüş alanı, yüksek hızlarda ise daha 
ileri bir alan görüşü sunuyor. Gece yolculuklarda 
yansıma önleyici uzun farlar sayesinde %50’ye 
kadar daha fazla uzun far kullanımı sağlanarak 
güvenli yolculuk yapılmasına olanak sunuluyor.

Çarpışma Önleme Yardımcısı
Sistem yolu tarayarak hareketli ve sabit 
nesneleri ayırt edebilmek için radar ve kamera 
özelliklerini bir arada kullanmaktadır. Sistem 
çarpışma tehlikesi algılanırsa size uyarı veriyor. 
Bu uyarıya zamanında yanıt veremezseniz olası 
bir çarpışmanın etkilerini azaltmak, hatta bu 
çarpışmaları önlemek için otomatik olarak fren 
uyguluyor.

Döner Vites Konsolu
8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile sunulan 
bu özellik, alışık olunan geleneksel vites kolu 
tasarımının yerini alıyor. Minimalist tasarımı ve 
kolay kullanımı ile şık ve ergonomik.

Zahmetsiz sürüşün keyfini 
çıkarın
Adaptif Direksiyon düşük hızlarda, örneğin 
otoparkta manevra yaparken; direksiyonun daha 
az döndürülmesi yeterli olur. Daha yüksek hızlarda 
ise direksiyon daha çevik ve hassas olur. 

B&O Ses Sistemi
Ford Edge için özel olarak tasarlanan üstün ses 
ve şık tasarımı ile yeni B&O ses sistemi, müzik 
zevkiniz ne olursa olsun, tüm müzikleri sanatçıların 
bestelediği gibi duymanıza imkan tanıyor. B&O 
tarafından geliştirilmiş Ford’un heyecan verici yeni 
1.000 watt gücündeki 12 hoparlörlü ses sistemi 
tam da bu ses kalitesini sunmaktadır. 

FORD EDGE Donanım ve Teknolojiler
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Kablosuz Şarj Özelliği
Akıllı telefonunuzu herhangi bir 
kablo ile güç çıkışı noktasına 
bağlamanıza gerek kalmadan şarj 
edebilmenize imkân sağlıyor. 

Şerit Takip Sistemi
Şerit değişikliği için sinyal 
vermediğiniz durumlarda 
aracınızın şerit çizgilerine yaklaşıp 
yaklaşmadığını fark ediyor ve bu 
doğrultuda direksiyona titreşim 
göndererek sizi uyarıyor.

Herhangi bir reaksiyon 
göstermediğinizde Şeritte Kalma 
Asistanı şeridinizde kalmanızı 
sağlıyor.

Geri Görüş Kamerası
Aracınızın arkasını yaklaşık 180 
derecelik görüş alanını kapsayacak 
şekilde, bölünmüş ekran 
yapısında 8” renkli ekran üzerinde 
görebilmenizi sağlıyor. Bu kamera, 
görüş alanının kısıtlı olduğu park 
yerlerine girerken ve çıkarken güvenli 
sürüş için size yardımcı oluyor.

Akıllı Bagaj Kapağı
Ford Edge'de sunulan Akıllı Bagaj 
Kapağı sayesinde elleriniz doluyken 
bile bagajın altındaki sensörü 
ayağınızla aktif ederek bagajı 
açmanız ve kapatmanız mümkün.

Otomatik Yanan Uzun 
Far
Karşıdan gelen trafiği veya 
önünüzdeki bir aracı algıladığında 
farlarınızın ışığını geçici olarak 
azaltarak diğer sürücülerin gözlerini 
kamaştırma olasılığınızı ortadan 
kaldırıyor. Daha sonra uzun fara 
otomatik olarak geri dönerek görüş 
mesafenizi artırıyor.

Dur-Kalk Özellikli 
Adaptif Hız Kontrol 
Sistemi
Adaptif Hız Kontrol Sistemi, 
yolculuğunuz sırasında hızınızı 
seçtikten sonra bu hızın sürekli 
olarak korunmasını sağlıyor.

Bu sistem ayrıca önde giden 
araçlarla aradaki mesafeyi 
korumanıza olanak tanıyor.

Bu sistem Trafik Levhası Tanıma 
Özelliği ile desteklendiğinde, trafik 
kurallarına göre belirlenmiş sollama 
yasağı veya hız sınırı gibi trafik 
levhaları ön kamera tarafından 
tanımlanıyor ve otomobilin yol 
bilgisayarı ekranında gösteriliyor.

Gelişmiş Otomatik 
Park Sistemi 
Sistem paralel veya dikey park 
seçiminize göre uygun park yerini 
bulur ve park etmeniz için tüm 
direksiyon manevralarını kendisi 
yapar. Siz ise ekranda belirtilen 
şekilde vites geçişlerini yapar, gaz ve 
fren pedalı kontrol edersiniz.

Dikey park seçildiğinde, aracı geri 
geri dikey olarak araçların arasına 
park etmenize yardımcı olur.

Paralel Park Çıkış Yardımı ise 
dar park alanlarından çıkmanıza 
yardımcı olur.

Aktif Gürültü Kontrol 
Sistemi
Sistem kabin içi her türlü 
istenmeyen gürültünün olumsuz 
etkilerini minimize etmek üzere 
tasarlanmıştır.

Bir kontrol ünitesi, sohbet veya 
müzik gibi işitmek istediğiniz sesleri, 
işitmek istemediğiniz seslerden 
ayırabilir.

Bunun ardından sistem, istenmedik 
sesleri iptal etmek için insan 
kulağının algılayamayacağı bir 
“beyaz gürültü” üretir ve yola 
konsantre olup sizin yüksek sürüş 
keyfi yaşamanıza olanak sağlar.

FORD EDGE Özellikler ve Teknolojiler
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Manyetik Gri
Metalik*

Pasifik Mavi
Metalik*

Kadife Kırmızı
Özel Metalik*

Oxford Beyazı
Opak

Toprak Gri
Metalik*

Yakut Kırmızı
Özel Metalik*

Platin Gri
Metalik*

Petrol Yeşili
Metalik*

Akik Siyahı
Metalik*

Platin Beyazı
Özel Metalik*

*Ekstra ücret karşılığında isteğe bağlı donanım
Not: Kullanılan araç resimleri sadece gövde renklerini göstermek içindir ve mevcut özellikleri yansıtmayabilir. Bu broşürde sunulan renkler ve döşemeler kullanılan baskı işlemlerinin kısıtlamaları nedeniyle gerçek renklerden farklı olabilir. 

Edge birbirinden güzel ve özel renk seçenekleri ile yolculuklarınızda tüm 
bakışları üzerinize çekecek.

Bizim tercihimiz
Yakut Kırmızı’dan yana oldu.
Peki, sizin favoriniz hangisi?

FORD EDGE Renkler
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Premium Deri Döşeme 
Seramik

Premium Deri Döşeme 
Siyah

Ford Edge’in ergonomik iç tasarımı premium deri döşeme 
koltuklarıyla birleşerek yolculuklarınıza keyif katıyor.

İklimlendirme özelliğiyle donatılmış koltuklar sayesinde 
kendiniz için en uygun sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

Arkanıza yaslanın ve 
konforun tadını çıkarın

FORD EDGE İç Döşemeler
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Güçlü
2.0L Ford EcoBlue 238PS 500Nm

8 İleri Otomatik AWD

Verimlilik ve performans.
Ford Edge, geliştirilmiş ve son teknoloji tasarım detaylarına sahip 2.0L Ford EcoBlue dizel motordan 
gücünü almaktadır. Performans ve sürüş keyfini, yakıt verimliliğinden ödün vermeden kullanıcılarına 
sunmaktadır.

Gelişmiş üretim teknolojisi.

Ford EcoBlue dizel motorları, birden çok ödül 
kazanan Ford EcoBoost benzinli motorlarımızın 
lider performansı ve teknolojisi üzerine 
geliştirilmiştir.

Otomatik Başlat-Durdur teknolojisine sahip olup, 
en yeni Euro 6.2 emisyon standardına uygundur. 
Ayrıca egzoz gazındaki NO2 emisyonlarını nitrojen 
ve suya dönüştüren bir üre/su tabanlı sıvı olan 
AdBlue®’yu kullanırlar. Ardından bir dizel parçacık 
filtresi, filtre içinde oksitleyerek hemen hemen 
tüm katı parçacıkları egzozdan uzaklaştırır. 800L

602L

2 kişilik oturma düzen-
inde (Arka koltuklar yatar 
konumda)

Arka koltuklar dik 
konumda

Bagaj Hacmi

Genişlik (yan aynalar dahil): 2.184 mm

Uzunluk: 4.834 mm

Genişlik (yan aynalar hariç): 1.928 mm

Yü
ks

ek
lik

: 1
.7

32
 m

m

     

FORD EDGEBoyutlar



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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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.

AKTiF FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.
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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 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 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 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.

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 yetkili servisleri tüm hizmetleriyle sizi bekliyor.

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 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 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 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.

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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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.


