
Y E N İ  P U M A



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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Kentte yaşamak, yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Kalabalıklar içinde kendi sesini 
bulabilmek, trendleri takip etmekle değil kendi benzersiz tarzını ifade etmekle 
ilgilidir. Dikkat çekmekle değil kim olduğunu özgüvenle gösterebilmekle ilgilidir.

Yeni Ford Puma ile tanış. Kendi stilini yarat. 

Kendin ol

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve 
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Hayat nadiren düzenlidir. Her şey düzenli olsa hayatı sıkıcı bulurduk. Çünkü hayat 
canlı, akıcı ve çok daha ilginç aslında. Yeni Ford Puma, bu düşünce tarzını mükemmel 
bir şekilde temsil ediyor. Bir SUV’un sportif enerjisini, kompakt şehir otomobilinin 
dinamik boyutlarını ve premium bir otomobilin rafine şıklığını buluşturan Yeni Ford 
Puma, otomotiv kimliğinde yeni bir yöne işaret ediyor. 

Estetik bir şekilde tasarlanan dış görünümü göz alırken ilk bakışta kalıcı bir izlenim 
bırakıyor. Şık bir stil ve hakim bir duruş, düşünceli işlevsellikle bir araya getiriliyor. 
Yeni Ford Puma, çeşitli akıllı sürücü destek sistemleri ve yeni nesil verimli hibrit 
teknolojisiyle şehirde mükemmel bir yol arkadaşı olacak. 

Bir bakış açısı 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve 
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yeni Ford Puma, akıllı özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle kontrolü tamamıyla 
sana veriyor. 12.3” Dijital Gösterge Paneli, farklı Sürüş Modları ve gelişmiş 8” Renkli 
Dokunmatik Ekran & SYNC Araç İçi Bilgi - Eğlence Sistemi sürüşünü kolaylaştırmak 
için tasarlandı.

Yüzü geleceğe dönük 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve 
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yeni Ford Puma’nın zarif çizgileri ve sportif duruşu, akıcı bir şekilde baştan 
çıkarıcı iç mekana uzanıyor. Otomobiline bindiğinde göze hoş görünmenin 
ötesinde ergonomi ve kullanım kolaylığı sunan ön ve orta konsol dizaynı 
estetik tasarımlı sportif ön koltuklarla tamamlanıyor.

Panoramik Açılabilir Cam Tavan kabin içinde aydınlık ve ferah bir ortam 
sunarken, Dijital İklim Kontrollü Otomatik Klima, Otomatik Kararan İç Dikiz 
Aynası, Anahtarsız Çalıştırma ve Kablosuz Şarj Ünitesi gibi özellikler estetik 
tasarım ve kullanışlılığı mükemmel dengede birleştiriyor.

Mükemmel denge

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve 
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Modern yaşam, mekanları kullanma biçimlerine yaratıcı yaklaşımlar 
gerektiriyor.

Yeni Puma da bu düşünce biçimini benimsiyor. Göze güzel görünmesinin 
yanı sıra tasarımının detaylarıyla da gerçek işlevsellik sunuyor.

Yeni Puma’da segmentinde ilk defa sunulan Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi 
sayesinde ellerin dolu bile olsa bagaja kolayca erişebiliyorsun. Anahtarlar 
cebinde veya çantandayken ayağını arka tamponun altına hareket 
ettirdiğinde bagaj kapağı otomatik olarak açılabiliyor. 

Adaptif pandizot tasarımı arka koltuklara sabitlenmemiş olmasına rağmen 
bagaj kapağı ile birlikte yükselirken istendiğinde açılıp daha geniş bagaj 
alanı yaratabiliyor.

Yeni Puma’nın bagajındaki asıl akıllı özellik, yenilikçi MegaBox bölmesiyle 
geliyor. Kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox 
ile iki golf çantasını dik konumda rahatça barındırabilen derin ve çok 
yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama alanı 763 mm 
genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 
80 litrelik bir alanı sunmanın yanı sıra tahliye tapası da içeriyor.

Aktif bir yaşam sürüyorsanız, MegaBox bu özellikleriyle ıslak botlar ya da 
çamurlu spor kıyafetleri için ideal saklama alanı sunarken standart boy golf 
çantası gibi daha uzun eşyaları dik olarak taşıyabilmeni mümkün kılan ilave 
hacim yaratıyor.

Yaratıcı alan kullanımı 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve 
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Seçilebilir Sürüş Modları.
Yeni Puma’da sürüş deneyimini, sunulan beş sürüş modundan birini seçerek 
koşullara uyacak şekilde kişiselleştirebilirsin. Normal, Spor, Patika, Kaygan 
ve Eko ayarlarından birini seçerek farklı performans, güç ve verimlilik 
konfigürasyonlarına öncelik verebilirsin. 

Sistem, seçilen sürüş moduna göre gaz pedalı tepkisi ve direksiyon hissi 
ile vites değiştirme davranışı gibi çeşitli ayarları düzenliyor. Dijital gösterge 
paneli de seçilen sürüş modunu yansıtacak şekilde değişerek şık ve dinamik 
bir tasarım yansıtıyor.

Modunuza göre sürüş

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve 
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Ford SYNC Araç İçi Bilgi 
Eğlence Sistemi
Sistem bazı araç / telefon 
uygulamalarının kullanımını 
kolaylaştırmak için uyumlu akıllı 
telefonlarla kesintisiz bir şekilde 
entegre oluyor. Sen SYNC uyumlu 
uygulamalarını AppLink ile 
kontrol edebilirken Apple CarPlay 
ve Android Auto, 8 inç renkli 
dokunmatik ekranı akıllı telefonunun 
ekranı gibi kullanmana izin veriyor.

Dokunmatik ekranı veya basit 
sesli komutları kullanarak arama 
yapabiliyor, bazı araç ve telefon 
fonksiyonları kontrol edebiliyorsun.

Geniş Açılı Geri Görüş 
Kamerası
Park alanlarında giriş veya çıkış 
manevrası yaparken yardımcı olan 
geniş açılı geri görüş kamerası, geri 
vitese geçildiğinde devreye giriyor. 
Sağ ve sol tarafın net görülmesini 
sağlarken SYNC ekranınıza aracın 
arkasından yaklaşık 180 derecelik bir 
görünümü yansıtıyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Sürüş esnasında kör noktana giren 
başka bir araç (otomobil, minibüs 
veya kamyon gibi) algılandığında 
sürücü ve yolcu tarafındaki yan 
aynalara entegre edilmiş küçük 
uyarı ışıklarıyla seni 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 
görsel ve sesli uyarıda bulunuyor. 

Kablosuz Şarj Ünitesi*

Akıllı telefonunu herhangi bir kablo 
ile güç çıkışı noktasına bağlamana 
gerek kalmadan şarj edebilmene 
imkân sağlıyor. 

*Bu özellik belli standart ve donanıma 
sahip cep telefonlarını desteklemektedir.

LED Farlar
Verimli ve uzun ömürlü LED farlar, 
çok net, parlak ve doğal ışık üretiyor. 
Ayrıca havanın kararmasını da 
algılıyor. 

Karşıdan gelen araçları algılayan 
otomatik uzun far, senin yerine 
otomatik olarak kısa fara geçiyor. 

Panoramik Açılabilir 
Cam Tavan 
Yeni Puma’nla çevrendeki 
manzaranın daha çok keyfini çıkar. 
Elektrikli panoramik açılabilir cam 
tavan, dışarıdaki dünyayı aracın 
içine getiriyor. Açıldığında bol 
temiz hava almanı sağlayan cam 
tavan, kapalıyken iç mekanın serin 
kalmasına yardımcı olan ve güneş 
ışınlarını yansıtan bir kaplama 
içeriyor. Tavandaki entegre gölgelik 
de ihtiyacınız olan ilave gölgeyi 
sağlıyor.

Çarpışma Önleme 
Yardımcısı
Çarpışma Önleme Yardımcısı, yaya 
algılama özelliğiyle karanlıkta bile 
diğer araçlara ve yayalara yakınlığı 
takip ediyor. Bir çarpışma olasılığı 
algıladığında seni sesli ve görsel 
uyarılarla ikaz ediyor. Gerektiğinde, 
sistem fren tepkini geliştirmek için 
frenlere ön hazırlık ya da senin yerine 
fren yapabiliyor.

FORD PUMA Olağanüstü Teknolojiler 

Adaptif Hız Kontrol 
Sistemi & Acil Durum 
Manevra Destek Sistemi
Önündeki araç hızını azaltır ve 
durma noktasına gelirse Yeni Ford 
Puma da trafiğin gerektirdiği şekilde 
otomobilin hızını düşürüyor, duruyor 
ve 3 saniye içinde trafiğin tekrar 
akması durumunda yeniden hızını 
artırarak sürüşe devam ediyor. Acil 
Durum Manevra Destek Sistemi 
de yoluna bir engel çıktığında 
manevra işlemini ideal şekilde 
sonuçlandırmak için uygun derecede 
direksiyon torku sağlayarak sana 
aktif bir yönlendirme sağlıyor.
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Spor Kırmızı
Opak*

Mat Gri
Özel Renk*

Blazer Mavi
Opak

Akik Siyah
Metalik*

Kurşun Gri
Metalik*

Buz Beyazı
Opak*

*Ekstra ücret karşılığında isteğe bağlı donanım
- Style donanım; Blazer Mavi, Buz Beyazı, Spor Kırmızı, Akik Siyah, Kurşun Gri, 
Manyetik Gri renk seçenekleri ile sunulmaktadır.
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. 

FORD PUMA Renkler

Peki, senin favorin hangisi? Yeni Puma birbirinden güzel ve özel renk seçenekleri 
ile yolculuklarında tüm bakışları üzerine çekecek. 

Bizim tercihimiz Ada Mavi’den 
yana oldu

Ada Mavisi
Metalik*

Manyetik Gri
Metalik*

Mercan Kırmızı
Özel Renk*

Metropol Beyaz
Özel Renk*
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FORD PUMA Aksesuarlar

20 21

Jantlar ve lastikler  

17’’ Alüminyum Alaşım Jant 17’’ Alüminyum Alaşım Jant 18’’ Alüminyum Alaşım Jant 19’’ Alüminyum Alaşım Jant

Arka Bisiklet Taşıyıcısı

Yük Alanı Ara Bölmesi

Paspas

Portbagaj Seçenekleri

Bagaj Havuzu

Çeki Demiri

Tavan Taşıyıcıları 



   

Genişlik (aynalar dahil):  1.930 mm

Uzunluk: 4.207 mm

Genişlik (aynalar katlı olarak):  1.805 mm
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FORD PUMA ÖlçülerMotorlar
Gelecek için tasarlanan gelişmiş hibrit (mHEV) benzinli motor seçenekleriyle Yeni Puma, üstün 
performansla birlikte etkileyici yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri sunuyor. 

Ford EcoBoost Hibrit nedir?
Hibrit teknolojisinde benzinli motorların 
verimliliğini artırmaya yardımcı olan küçük 
bir elektrikli motor entegre edilmiştir. mHEV 
araçlar, sadece elektrik gücüyle çalıştırılamaz. 
Gerektiğinde elektrikli motor, benzinli motora 
ilave destek sağlayarak hem aracınızın menzilini 
artırmaya hem emisyon değerlerini düşürmeye 
yardımcı oluyor. Aynı zamanda hızlanma, çekiş 
gibi performans değerlerinde ekstra güç sunuyor.

mHEV araçlar, harici bir güç kaynağına bağlantı 
gerektirmez çünkü sürüş sırasında elektrikli 
motora güç veren ayrı bir batarya ile şarj ediliyor. 
Rejeneratif frenleme, enerjiyi frenlerden mHEV 
bataryasına yönlendirerek çalışıyor.

Güç
1.0 Ford EcoBoost Hibrit (mHEV)

155 PS

Verimlilik 
1.0 Ford EcoBoost 95 PS 
1.0 Ford EcoBoost 125 PS
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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.

Hijyen Standartlarımız: Ford’unuzu tüm bakım ve onarım işlemlerinden sonra detaylı bir şekilde dezenfekte 
ediyoruz.

Kapıdan Al Kapıya Teslim Et Hizmeti: 444 FORD’u (3673) arayın, randevunuzu oluşturalım ve size en yakın 
yetkili servisimiz, kapınızdan Ford’unuzu teslim alıp işlemleri tamamlandığında tekrar kapınıza teslim etsin.

Görüntülü Bilgilendirme Sistemi: Ford yetkili servislerinde yapılan işlemler sırasında aracınızda yeni 
bir bulgu tespit edilmesi durumunda, size e-mail veya SMS ile bulgu ile ilgili görüntüyü iletiyoruz, bulgu 
hakkında detaylı bilgi alabiliyorsunuz, ayrıca ödemeniz gereken tutarı öğreniyor, yapılacak tüm işlemlere tek 
tıkla onay verebiliyorsunuz.
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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 Bakım Paketleri
Aracınıza yaptıracağınız periyodik bakım, küçük sorunların büyüyerek, yüksek maliyetli sorunlara dönüşmesini önler. Böylece garanti kapsamındaki 
haklarınızın yanı sıra aracınızın ikinci el değeri de korunmuş olur. Kısacası, bakım paketleri hem sizi hem de aracınızı korur! Ford’un sunduğu bakım 
paketleri ile aracınızın periyodik bakımlarını araç satış esnasında ya da sonrasında satın alabilirsiniz. 

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. Temmuz 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.


