FIESTA

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

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.
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Nefes kesen performans
Fiesta ST
Fiesta ST, motor sporlarının heyecan dolu performansını günlük
yolculuklarınıza getiriyor. Aracın her bileşeni özenle tasarlanmış
olup, heyecan uyandıracak detaylar içeriyor. Yeni 1.5L 200 PS Ford
EcoBoost benzinli motor sadece 6.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza
çıkabiliyor. Olağanüstü kullanış ve sürüş dinamikleriyle Fiesta ST,
bambaşka bir sürüş keyfi sunuyor.
Fiesta ST’nin benzersiz özellikleri arasında;
• 200 PS 1.5L EcoBoost motor,
• 18” alaşım jantlar,
• Kırmızı fren kaliperleri,
• ST özel süspansiyon ve tasarım kiti
• Seçilebilir sürüş modu (Normal, Spor, Pist),
• Recaro spor koltuklar,
• Sınırlı kaydırmalı diferansiyel

Recaro spor koltuklar
Recaro spor koltuklar yüksek yan destek tasarımına sahip olup, hızla dönülen virajlarda
bile sürücüye gelişmiş destek sunuyor. Vücudunuza uygun bir şekilde tasarlanan koltuklar,
sportif tasarımı, optimum destek ve üstün konforuyla, sizlere daha rahat ve keyifli bir
yolculuk sağlıyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Kontrol edemediğiniz
tek şey duygularınız
8” Dokunmatik Ekran ve AppLink
Özellikli Ford SYNC
8’’ dokunmatik ekran ile sunulan SYNC Araç İçi Bilgi ve Eğlence
Sistemi, akıllı telefonunuzla entegrasyonu destekliyor ve her şeyin
kontrolünüz altında olmasını sağlıyor. Telefon görüşmelerinizden
mesajlarınıza, müzik sisteminden telefonunuzdaki uygulamalara
kadar pek çok özelliği dokunmatik ekran üzerinden
gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.

İletişim
Ford SYNC sisteminin hayat
kurtarma potansiyeline sahip
özelliklerinden biri de Acil Durum
Yardımı’dır. Acil Durum Yardımı,
acil aramalara izin verir ve
gerekli durumlarda 112 acil servis
hattı aramasını otomatik olarak
gerçekleştirerek ilgili kurtarma
ekiplerine aracın konumu
hakkında bilgi verir.

Dokunmatik ekran
SYNC, 8” renkli dokunmatik
ekran kaydırma hareketini ve
iki parmakla yakınlaştırmayı
destekler. Uygulamaların
ve arka plan ekranlarının
simgeleri, tabletinizde
veya akıllı telefonunuzda
alışmış olduğunuz şekilde
düzenlenebilir.
Ayrıca gece modunu seçebilir ve
birden çok kullanıcı için ön
ayarlar yapabilirsiniz.

Applink, Apple CarPlay
AppLink ile akıllı telefonunuzdaki SYNC uyumlu
uygulamalarınızı kontrol edin ve Ford SYNC ile 8”
dokunmatik ekran üzerinden akıllı telefonunuzun
kullanıcı arayüzünü kullanmak için Apple CarPlay
uygulamasını kullanın.

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 Arama Asistanı, 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 Arama Asistanı
Avrupa’da 40’tan fazla ülkede ve bölgede çalışmaktadır.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Daha fazla özgürlük
Ford Fiesta’nın konforlu iç alanıyla gökyüzünü keşfe çıkmaya hazır olun.
Fiesta, açılabilir panoramik cam tavanı ile daha fazla özgürlük sunuyor.
Bu özellik, daha fazla doğal ışığın aracın içine girmesini sağlayarak aydınlık
ve ferah bir iç mekan sunuyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Size özel konser salonu
Müzik zevkiniz ne olursa olsun, notalar sanatçının istediği şekilde
duyulmayı hak ediyor. Fiesta’dan tam da bunu bekleyebilirsiniz.
Neden mi? Çünkü artık B&O Ses Sistemi var. Premium seviyedeki 675
watt’lık ses sistemi, 10 hoparlörü, alçak frekans ve bas sesleri daha iyi
hissetmenizi sağlayan donanımıyla zengin bir ses aralığı sağlıyor. Bu
gelişmiş teknoloji, B&O’in akustik uzmanları tarafından Fiesta için özel
olarak tasarlandı. Şık hoparlör tasarımları ile Fiesta’nın iç mekanını
mükemmel bir şekilde bütünlüyor.
• Modele özgü ses kalibrasyonu
• 10 hoparlörlü premium ses sistemi
• Çevresel ses sistemi
• 675 Watt
• Eşsiz B&O tasarımı

Sizin yerinize aracınızı
park edecek bir yardımcıya
ne dersiniz?
Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Fiesta’nızı sizin için park edebiliyor.
Uygun park yerlerini bulan sistem, sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Park
yerinden çıkarken sizin için manevra da yapabiliyor. Size de sadece gazı,
freni ve vites geçişini kontrol etmek kalıyor.

Ekonomi için tasarlandı
Fiesta’nın en yeni motorları, Ford ECOnetic teknolojisi sayesinde verimli
yakıt tüketirken aynı zamanda düşük emisyon değerleri ile çevreci bir
karaktere sahip.

Geliştirilmiş Otomatik Park Sistemi

Parktan Çıkış Asistanı

Sadece bir tuşa basmanızla bu yenilikçi sistemin
sensörleri, siz araçların yanından geçerken uygun yerleri
algılıyor. Siz ekrandaki talimatları ve sesli uyarıları
izleyerek gazı, freni ve vites geçişlerini kontrol ederken
sistem otomatik olarak manevra yapıyor.

Sistem Geliştirilmiş Otomatik Park Sistemi’nin özelliği
olup, tersine çalışarak paralel park yerinden çıkarken
manevralarınıza yardımcı olur. Siz gaz, fren pedalını
ve vites geçişini kontrol ederken, sistem yönlendirme
sağlayarak alanın müsait olduğunu belirlediğinde
gösterge paneli üzerinden size ‘Direksiyonun kontrolünü
al’ mesajını vererek park çıkışını tamamlar.

Not: Otomobilinizden sadece %20 daha uzun veya geniş,
paralel veya dikey park alanlarına yönlendirebiliyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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03
Sizin için daha fazlasını gören
gözler
01

02

Çarpışma Önleme Yardımcısı, olası önden çarpışmaları algılamak için
ön görüş kamerası ve radar teknolojisinden yararlanıyor. Sistem, tepki
vermemeniz durumunda sesli ve görsel uyarı veriyor, fren sistemini
hazırlıyor ve otomatik olarak fren yapabiliyor. Acil Fren Asistanı (EBA)
da maksimum performans için frenleri optimize ediyor.

02 Kör Nokta Uyarı Sistemi, sürüş esnasında kör noktanıza giren başka
bir araç (otomobil, minibüs veya kamyon gibi) algıladığında sürücü ve
yolcu tarafındaki yan aynalara entegre edilmiş küçük uyarı ışıklarıyla
sizi uyarmak için tasarlanmıştır. Çapraz Trafik Uyarı Sistemi de benzer
şekilde dikey parktan geri manevrayla çıkış sırasında aracın sağını ve
solunu tarıyor. Sistem, hareket eden bir araç veya bir başka tehlike
algılarsa size görsel ve sesli uyarıda bulunuyor.
03 Şerit Takip Sistemi, şerit çizgilerinin görünür olduğu yollarda
65 km/s’in üzerindeki hızlarda devreye girerken, sürücünün istediği
zaman sistemi devre dışı bırakabilmesine de olanak tanıyor.
• Şerit Takip Sistemi, aracın ilerlediği şeritte kalmasına yardımcı
oluyor. Sinyal vermeden şeritten ayrılma algıladığında direksiyon
titreşimleriyle sizi uyarıyor.
• Şeritte Kalma Yardımcısı, sinyal verilmeden şeritten ayrılma
algıladığında, yol aldığınız şeritte kalmanıza yardımcı olmak için
direksiyona tork uyguluyor.

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

Çarpışma Önleme Asistanı ile
Adaptif Hız Kontrol Sistemi

Kapı Kenar Koruması

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. Ön Çarpışma Uyarısı ise öndeki araçla
çarpışma riski algıladığında sesli ve görsel uyarıda
bulunuyor.
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Trafik Levhası Tanıma Sistemi

Kapı kenar koruması, kapının dikkatsiz bir şekilde
açılmasından kaynaklanabilecek çizilmelere karşı
hem kendi Fiesta’nız hem de yanınızdaki araçlar için
güvenilir bir koruma sağlıyor.

Trafik Levhası Tanıma özelliği trafik kurallarına
göre belirlenmiş sollama yasağı veya hız sınırı gibi
trafik levhaları ön kamera tarafından tanımlayıp,
otomobilin yol bilgisayarı ekranında gösterilmesini
sağlıyor.

Otomatik Yanan Uzun Farlar

Isıtmalı Direksiyon

Sürücü Dikkat Takip Sistemi

Otomatik yanan uzun farlar, karşıdan gelen araçları
algılayabiliyor ve farları otomatik olarak kısaya
çeviriyor. Doğru zamanda ve doğru yerde otomatik
ayarlanan uzun farlar daha güvenli yolculuk
yapılmasına olanak sunuyor.

Fiesta’nın direksiyonundaki ısıtma işlevi soğuk kış
sabahlarında ilave sıcaklık sağlamak amacıyla bir
tuşa basılarak devreye alınabiliyor. Böylece sizinle
dışarıdaki soğuk hava arasında ilave bir konfor
katmanı sunuyor.

Sistem, yorgunluk belirtilerine işaret eden
sürüş davranışı algıladığında sizi uyarmak için
tasarlanmıştır. Önce gösterge panelinde mola alma
zamanı geldiğine dair bir uyarı simgesi gösteriliyor.
Sürücünün yorgunluk belirtileri artarsa mesaj
tekrarlanırken sesli bir uyarı veriliyor.
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FORD FIESTA Renk seçenekleri

Buz Beyazı

Spor Kırmızı

Akik Siyahı

Ada Mavisi

Opak
Titanium ve ST

Opak
Titanium ve ST

Metalik*
Titanium ve ST

Metalik*
Titanium

Bizim tercihimiz Yakut
Kırmızı’dan yana oldu.
Peki, sizin favoriniz hangi renk?
Fiesta birbirinden güzel ve özel renk seçenekleri ile yolculuklarınızda
tüm bakışları üzerinize çekiyor.

Blazer Mavi

Manyetik Gri

Pasifik Mavi

Yakut Kırmızı

Opak
Titanium

Metalik*
Titanium ve ST

Metalik*
Titanium

Özel Renk*
Titanium

Aytozu Gri

Sis Gri

Okyanus Mavi

Metropol Beyazı

Metalik*
Titanium

Metalik*
ST

Metalik*
ST

Metalik*
Titanium

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.
*Ekstra ücret karşılığında isteğe bağlı donanım.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Bagaj
kapağına
kadar**

FORD FIESTA Boyutlar ve Hacim
5 kapılı

1093L
Tavan ve ön
koltuklara
kadar*

292L
Bagaj
kapağına
kadar**

*Boyutlar ISO 3832 standartlarına uygundur. Boyutlar, donanım çeşidine ve donanım varyantlarına
bağlı olduğu için ufak farkların olması mümkündür.
**Lastik Tamir Kiti.

Yükseklik: 1476 mm

5 kapılı - Genel boyutlar

Genişlik: 1735 mm
Genişlik (dış aynalar dahil):
1941 mm
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Uzunluk: 4040 mm
Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Tarzınızı yaratın

Alüminyum alaşım jantlar

Fiesta’nız için yeni bir tarz arıyor, aracınızı korumak istiyor ve hatta
sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale mi getirmek
istiyorsunuz? Ford Fiesta için hazırlanan birbirinden şık ve
kullanışlı aksesuarlar tam size göre! Üstelik daha zengin aksesuar
seçenekleri www.fordaksesuar.com’da!
Tavan Bisiklet Taşıyıcıları

Tavan Kayak Taşıyıcıları

16” Alüminyum Alaşım Jant

16” Alüminyum Alaşım Jant

16” Alüminyum Alaşım Jant

16” Alüminyum Alaşım Jant

17” Alüminyum Alaşım Jant

17” Alüminyum Alaşım Jant

18” Alüminyum Alaşım Jant

18” Alüminyum Alaşım Jant

Thule® Port Bagajlar

Bagaj Ara Bölme
Tavan Taşıyıcıları
Cam Rüzgarlığı
(ön-arka)

Arka Bisiklet Taşıyıcısı

Çamurluklar

Bagaj Havuzu

Çeki Demiri
Çamurluklar

Paspas

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.
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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 Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) Programı

Ford aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

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 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 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

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.
31

Mart 2020 / x.000

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. Mart 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.

