RANGER

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.

Güçlü
ortağınız.
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Sağlam ve
daha güçlü.
Ford Ranger, yenilenen çarpıcı iç ve dış tasarımı, yeni teknolojileri, sağlam ve
güçlü duruşuyla tüm görevler için hazır.
Göz alıcı, etkileyici ve daha güçlü motoru, benzersiz yeni şanzımanı, en modern
akıllı teknolojileri ve güvenlik donanımıyla daima sizin en doğru seçiminiz
olacak.
Tıpkı sizin gibi o da meydan okumayı seviyor!

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Sizin için özel
tasarlandı.
Ford Ranger, iş ve aile yaşamı eşit derece göz önünde bulundurularak sizin için
tasarlandı. Sağladığı geniş alan seçenekleriyle sürücü ve diğer dört yetişkin
yolcu, rahat ve konforlu bir yolculuğa çıkıyor.
Ford Ranger ile yapılan yolculuklar, sürücü ve yolcular için en üst seviyede
konforun yanında adeta sıcak bir yuva sunuyor. İç mekânda uygulanan
mükemmel işçiliğin sonucu olarak ayrıcalıklı yolcuklar sizi bekliyor. İç mekânına
adımınızı attığınızda lüks ve zarafet sizi karşılıyor.
Yenilenen koltukları ile Ranger, her yolculuğunuzda aynı rahatlığı sağlıyor
Bu koltuklar, Ford Ranger Wildtrak modelinde, kısmen deri ile kaplanmış ve
kabartmalı bir Wildtrak logosu ile donatılmıştır. Elektrikli ayarlanabilir 8 yönlü
sürücü koltuğu sayesinde uzun mesafelerde dâhi rahatça yol alacaksınız.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Etkileyici
çekim gücü.
Kopamayacaksınız!
Performans ve çekiş gücü arasındaki mükemmel uyum sayesinde dolu bir
römork ile yolda olduğunuzu unutacaksınız.
Hayata dair yükleriniz ve ağır yüklerinizi çekmek konusunda Ford Ranger
bir numara. Ford Ranger 3.500 kg’ye varan çekiş kapasitesiyle (4x4 frenli
römork ile) etkileyici bir çekiş performansı ortaya koyuyor. Bu sayede en büyük
zorlukların ve en ağır yüklerin üstesinden geliyor.
Ford Ranger ile sunulan Römork Savrulma Kontrol Sistemi, Devrilme Kontrol
Sistemi, ESP, ABS, EBD, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Eğim İniş Kontrol Sistemi,
Acil Durum Fren Desteği, Acil Fren Lambası, Adaptif Yük Kontrolü, Lastik Basınç
İzleme Sistemi, Elektronik Güç Aktarım Kumandası gibi güvenlik ve sürücü
yardım sistemleriyle işiniz için en iyisi olduğunu kanıtlıyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Öngörüsüyle
sizi geleceğe
taşıyor!
Ford Ranger, akıllı teknolojileriyle sizler için her sürüşü daha kolay ve güvenilir
bir hale getiriyor.
Şeridinizde kalmanıza yardımcı olan Şerit Takip Sistemi, yayaları koruyan
Çarpışma Önleme Yardımcısı, daha iyi aydınlatan ve daha iyi görüş sağlayan
LED farları, park giriş ve çıkışı sırasında üzerinizden stresi alacak gelişmiş
Otomatik Park Sistemi, daha az yakıt tüketimine destek olan Start/Stop
Sistemi, yönünüzü daha rahat bulabilmeniz için sunulan entegre navigasyonu,
hayatınızı kolaylaştıran Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma gibi sistemleriyle Ford
Ranger, yolculuğunuz süresince daha güvende hissedeceğiniz teknolojiler
sunuyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yol nereye götürürse götürsün.
Ford Ranger hep yanınızda!
Her zaman sınıfında en güçlü pikaplardan biri olan Ranger, uzak bir yere gitmek istediğinizde daima doğru seçim
yaptığınızı size hatırlatan bir araç. Yol nereye götürürse götürsün, Ford Ranger performansıyla, torkuyla, etkili çekiş
gücüyle, yakıt ekonomisiyle, değişen koşullara her durumda adapte oluyor.

10 Vitesli Otomatik Şanzıman

Elektronik Güç Aktarım Kumandası (ESOF)

Gelişmiş, yeni 10 ileri otomatik vitesli şanzımanla Ford Ranger,
yakıt ekonomisi ve ödüllendirici bir hızlanma sunar. Şanzımanın
değişen koşullara zahmetsizce adapte olmasını sağlayan
gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliğini kullanır.
Böylelikle, ister otoyolda isterse zorlu arazi şartlarında olun,
daima doğru zamanda doğru vitesi kullanırsınız.

Sürüş sırasında sadece bir düğme hareketiyle 4x4 çekiş
sistemini aktif hale getirilebilir ve tekrar kapatabilirsiniz.
(Azami 120 km/s hızda yapılabilir, 4x2 çekişli araçlarda
bulunmamaktadır).

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Günlük işlerinizi kolaylaştıran
gelişmiş teknolojiler.
Ford Ranger, hareket halindeyken size en üst düzeyde destek olabilmek için daha fazla güvenlik ve sürücü destek
sistemleriyle donatıldı!
Sunmuş olduğu üst düzey teknolojilerle her sürüşü, sizin ve çevrenizdekiler için daha güvenli ve rahat hale getiriyor.
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Geri Görüş Kamerası

Yokuş Kalkış Destek Sistemi

Ford SYNC® 3’ün bulunduğu araçlarda, geri vitese geçildiğinde
8” boyutundaki dokunmatik ekranda otomatik olarak arka
kameranın görüntüsü çıkar. Kamera görüntüsü üzerindeki
işaretleme çizgileri aracın hangi yönde hareket ettiğini gösterir.

Yokuş Kalkış Desteği, yüksek eğime sahip yollardaki sürüş
sırasında ayağınızı fren pedalından gaz pedalına değiştirirken
aracın geriye gitmesini bir süreliğine engelliyor. Bu sistem,
özellikle ağır yük çekilen veya aracın oldukça yüklü olduğu
durumlarda size yardımcı oluyor.

Sınıfının Lideri Sudan Geçme Kapasitesi

Eğim İniş Kontrol Sistemi

Ford Ranger, 800 mm derinliğe ulaşan sularda bile ilerleyebilir.
Bu özellik, Ranger’ın hedefine ulaşmasında oldukça önemli bir
özelliktir.

Eğim İniş Kontrol Sistemi, frene veya gaz pedallarına
dokunmanızı bile gerektirmeden, arazi koşullarında yokuş
iniş hızınızı düzenleyecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, hem
ileri hem de geri viteslerde çalışır. (Sadece 4x4 araçlarda
sunulmaktadır.)

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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İleriye dönük
teknolojiler.
Ford Ranger, en büyük rakibi olan kendinden önceki herhangi bir pikaptan daha gelişmiş özelliklerle donatılmıştır.
Ford Ranger'ınız için bir park yeri arıyorsanız, bırakın o sizin için bulsun. Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, park
alanlarına kolayca girmenizi sağlıyor. Tek bir düğmeye basmanızla birlikte, bu yeni sistemde bulunan sensörler
yanından geçtiğiniz uygun park alanlarını tespit ediyor. Ardından aracı otomatik olarak yönlendiriyor; size yalnız
gaz, vites ve fren sistemini yönetmek kalıyor.

Elektronik Denge Programı (ESP)

Yayaları Koruyan Sistem

Sürekli olarak aracın durumunu izleyerek zorlu ve tehlikeli sürüş
koşullarında aracınızı kontrol edebilmeniz için size yardımcı
oluyor.

Yaya algılama özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı önündeki
yolu taramak için radar ve kamera teknolojisini kullanıyor.
Bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma tehlikesi algılanırsa
size bir uyarı veriyor. Bu uyarıya zamanında yanıt vermezseniz
önden çarpışmaların etkilerini azaltmak ve hatta bu
çarpışmaları önlemek için sistem otomatik olarak tam fren
gücü uyguluyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Daima bağlı.
AppLink ve Dokunmatik Ekranlı
Ford SYNC® 3
Yoldayken kendinizi dış dünyadan soyutlamak zorunda değilsiniz.
Telefon görüşmelerinden mesajlara, müzikten navigasyon
sistemine kadar tüm önemli işlevleri 8” dokunmatik ekranla veya
oldukça basit sesli komutlarla son derece kolay bir şekilde kontrol
edebilirsiniz. Böylece hareket halindeyken dış dünya ile bağlantıda
kalmaya devam edebilirsiniz. (İsteğe bağlı donanım)
Ford SYNC® 3’ün özellikleri:
■
■
■
■
■

■

Eller serbest telefon görüşmesi
Basit navigasyon

Ford SYNC uyumlu
uygulamalarınızı AppLink
ile kontrol edin ve akıllı
telefonunuzun arayüzünü Ford
SYNC® 3 ana ekranından kontrol
etmek için Apple CarPlay ve
Android Auto uygulamalarını
kullanın.

En sevdiğiniz müzikleri çalma (Spotify bağlantısı üzerinden)
Dokunmatik ekran yüzeyi
Sesli SMS okuma özelliği (mobil cihazın uygunluğuna bağlı
olarak)
Acil arama asistanı1

Dokunmatik Ekran
8”lik diyagonal ekrana sahip Ford SYNC® 3 dokunmatik ekran, çoklu
dokunma özelliğiyle, parmağınızı ekranda kaydırma ve iki parmakla
yakınlaştırma özelliğini destekliyor. Uygulamaların ve arka plan ekranlarının
simgeleri tam olarak tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan kullandığınız
şekilde düzenlenebiliyor. Ayrıca, gündüz ve gece modları arasında seçim
yapılabiliyor ve birden fazla kullanıcı için tercihler belirlenebiliyor.
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AppLink, Apple CarPlay ve
Android Auto

Not: SYNC® 3 ile akıllı telefon arasında tam
entegrasyon için, iPhone 5 / Android 5.0
(Lollipop) veya daha üst sürüm modeller
gerekmektedir. Bazı SYNC® 3 özellikleri, ücrete
tabi olabilecek bir veri bağlantısı gerektirir.
Apple CarPlay ve Android Auto kullanılabilirliği
hakkında en son bilgiler için, resmi Apple
CarPlay veya Android Auto internet sitesini
ziyaret edin. Apple CarPlay ve iPod ve iPhone
kelime markaları ve logoları, Apple Inc. şirketinin
tescilli ticari markalarıdır. Android Auto, Google
Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari
markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
1) Ford Acil Arama Asistanı, Bluetooth®
ile eşleştirilmiş ve bağlanmış uyumlu bir
cep telefonu yardımıyla kullanılan yenilikçi
bir SYNC uygulamasıdır. Bir kazada hava
yastığının açılması veya motora verilen yakıt
kesilmesi durumunda, bu yöntemle yerel
kurtarma ekiplerini uyarmak için bir acil
arama yapılabilmektedir. Acil arama asistanı,
Avrupa’nın 40’tan fazla ülke ve bölgesinde
çalışmaktadır.
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Dikkat çekici,
üstün teknolojiler.

Entegre Navigasyon
Ford Ranger, 8" renkli ekran ve DAB ses
sistemine sahip tam entegre bir uydu
navigasyon sistemiyle sunuluyor.
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Hayatınızı Kolaylaştıran
Anahtarsız Giriş
Anahtarınız cebinizde aracınıza
yaklaştığınızda, Ford Anahtarsız Giriş ve
Çalıştırma sistemi, anahtarınızı algılar
ve kapı koluna dokunmanız ile birlikte
kilidin açılmasını sağlıyor. Koltuğunuza
oturup Ford Anahtarsız Çalıştırma
düğmesine basarak yolculuğunuza
keyifli bir şekilde başlayabilirsiniz.

LED Farlar

Gelişmiş Motor Teknolojisi

Ford Ranger, aydınlatma koşullarındaki
değişiklikleri algılayabilen güçlü
LED farlara sahiptir. Otomatik farlar
kendiliğinden devreye girer, bu sayede
daha kolay, daha güvenli bir sürüş
sağlıyor.

Bir dizi yeni nesil 2.0L Ford EcoBlue
dizel motor ile sunulan Ford Ranger, her
zamankinden daha güçlü, daha verimli
ve daha düşük emisyonlara sahip.
Raptor ile aynı özelliklere sahip olan çift
turbosu, 213 PS gücü ve 500 Nm tork
gücüne ulaşan motoru ile size en uygun
Ford Ranger’ı bulabilirsiniz.

Gelişmiş Otomatik Park
Sistemi
Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, park
alanlarına kolayca girmenizi sağlıyor.
Tek bir düğmeye basmanızla birlikte,
bu yeni sistemde bulunan sensörler
yanından geçtiğiniz uygun park
alanlarını tespit ediyor. Ardından aracı
otomatik olarak yönlendiriyor; size yalnız
(ekranda verilen görüntülü ve sesli basit
yönlendirmeleri izleyerek) gaz, vites ve
fren sistemini yönetmek kalıyor.

Şerit Takip Sistemi
Şerit Takip Sistemi, önünüzdeki yolu
sürekli olarak izleyen bir kamerayla,
yanlışlıkla şeritten çıktığınızı algılıyor.
Şeritte Kalma Yardımcısı, aracınızı
şeridinize güvenle yönlendirmenize
yardımcı oluyor. Lastiğimiz yol çizgilerini
ihlal ettiğinde Şerit Takip Uyarı Sistemi
direksiyonu titretiyor ve görsel bir
uyarı veriyor. Bu teknoloji saatte 64
kilometreden düşük hızlarda otomatik
olarak devreden çıkıyor veya sürücünün
isteğine bağlı olarak kapatılabiliyor.

230/240V Güç
Dönüştürücü

Çift Bölgeli Elektronik İklim
Kontrollü Klima

Sürüş sırasında elektronik aletlerinizi
ek bir aksesuar olmadan kolayca şarj
edebiliyor.

Kendiniz ve yolcularınız için ideal
sıcaklığı koruyun. Çift Bölgeli Elektronik
İklim Kontrollü Klima ile sizin ve
yolcularınızın tercih ettiği sıcaklıkları
ayrı ayrı belirleyebilir, gelişmiş klima
özelliğine sahip sistemin bu sıcaklıkları
korumasını sağlayabilirsiniz.
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Renkler ve Döşemeler
Kişiliğinize en uygun renkleri ve döşemeyi seçiniz.

Buz Beyazı
Opak

Aytozu Gri
Metalik*

Yıldırım Mavi
Metalik*

Spor Kırmızı
Opak

Kumsal Gri
Metalik*

Fırtına Gri
Metalik*

Buz Beyazı
Opak

Aytozu Gri
Metalik*

Akik Siyah
Metalik*

Fırtına Gri
Metalik*

Çöl Turuncusu
Metalik*
(Wildtrak)

Paslanmaya karşı 12 yıl garanti
Titiz şekilde uygulanmış çok aşamalı bir boyama süreci sayesinde, Ford Ranger çok sağlam bir dış görünüme sahiptir. Mumla mühürlenmiş çelik kaporta parçalarından dayanıklı son kat boyaya kadar
yeni malzemeler ve işleme süreçleri aracınızın yıllar boyu iyi görünmesini sağlar.
Not: Resimler sadece dış renklerin temsili içindir ve bu nedenle tarif edilen araçtan farklı olabilir. Bu broşürde gösterilen dış renkler ve döşeme renkleri, teknik baskı nedenlerinden dolayı gerçek renklerden biraz farklı olabilir.
*Metalik ve Mica boyalar opsiyonel donanım olarak ek ücret karşılığında satın alınabilir.

Çinko kaplama

Fosfat kaplama

Elektro kaplama

Astar boya

Son kat boya

Şeffaf boya

Akik Siyah
Metalik*
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Kişisel gereksiniminiz için aksesuarlar.
Mountain Top®+ Sürgülü Bagaj Kapağı

Thule®+ Tavan Taşıyıcı

Bagaj Kapakları

ClimAir®+ Rüzgarlıklar

Ekstra güçlü, sıkıştırılmış alüminyumdan
üretilmiş olan sürgülü kapak, yük
bölmesini tamamen emniyete alan
ve dolayısıyla aletleriniz, ekipmanınız,
değerli eşyalarınız için mükemmel bir
koruma sağlayan yüksek kaliteli bir
çift kilitleme mekanizmasına sahiptir.
(Opsiyonel donanım ve aksesuar)

Tavan Taşıyıcı çeşitli taşıma çözümleri
için temel oluşturur. Stabiliteyi arttırmak
için ilave bir parça ile desteklenebilir.
(Aksesuar)

Alüminyum raylı çerçeveye
sabitlemek üzere Mountain Top®+
veya EGR+ tarafından üretilen sağlam
brandalardan birini seçebilirsiniz. Yük
bölmesindeki aletleri ve ekipmanı
yağmurdan ve tozdan korurlar.
Kargonun emniyete alınması ve
aksesuarların montajı için birden çok
bağlantı noktaları sunarlar. (Opsiyonel
donanım ve aksesuar, Wildtrak için
değil)

Rüzgar türbülanslarını ve gürültülerini
azaltır ve yağmur çiselerken dahi açık
pencere ile sürüşün tadını çıkarmanızı
sağlar. (Aksesuar)

Mountain Top®+ Sürgülü Kapak Üstü
Taşıyıcı, Kilitlenebilir
Bisiklet taşıyıcıları, kayak taşıyıcıları vs.
gibi tüm eklentiler için aerodinamik
şekillendirilmiş alüminyum profil.
Sadece sürgülü kapakla bağlantılı.
(Aksesuar)

Dört Mevsim Paspasları
Ranger yazısına sahip kabuk şeklindeki
Dört Mevsim Paspasları özel yapım
olup kir ve neme karşı korurlar. Sürücü
tarafındaki paspas, kaymasını önlemek
için aracın tabanına sabitlenmiştir.
(Aksesuar)

Sheriff®+ Motor ve Şanzıman için
Gövde Alt Koruyucusu
Paslanmaz çelikten üretilmiş dayanıklı
bir Gövde Alt Koruyucusu, motoru
ve şanzımanı kötü yol koşullarında,
taş darbelerinden ve kaldırım kenarı
hasarlarından korur. (Opsiyonel
donanım ve aksesuar)
Brink®+ Çeki Demiri
Sabit Çeki Demiri ek taşıma ve saklama
kapasitesi sağlar*. (Aksesuar)
Mountain Top®+ Bagaj Kapağı (Yumuşak
üst sürümü)
Ekipmanlarınızı ve değerli eşyalarınızı tozdan
ve yağmurdan korur. Yağmur suyunun daha
iyi akmasına da yardımcı olan bir çelik kemer
konstrüksiyon aracılığı ile kolay açılır ve
kapanır. (Opsiyonel donanım ve aksesuar,
Wildtrak için değil)

Aeroklas+ Bagaj Kapağı (Sert üst sürümü)

Aeroklas+ Kabin, Camlı veya Camsız

Bu, kurulumu kolay, kilitlenebilir kapak, yük
bölmesinde taşımanız gereken tüm değerli
eşyalar için ek bir koruma sağlar. (Opsiyonel
donanım ve aksesuar)

Bu, dayanıklı, kilitlenebilir kapak, araç
renginde boyanmıştır ve sadece çift kabinli
modeller için mevcuttur. (Opsiyonel donanım
ve aksesuar, Wildtrak için değil)**

+Garanti bilgileri için broşürün arka sayfasına bakınız.
*Araç ağırlığı ve yükleme özelliklerine bakınız.
**Kasım 2019'dan itibaren üretilen araçlar için mevcuttur.
Diğer aksesuarları www.ford-zubehoer.de adresindeki çevrimiçi aksesuar kataloğunda bulabilirsiniz
Çekici yaşam tarzı ürünlerini - modadan aksesuarlara - www.fordlifestylecollection.com adresinde bulabilirsiniz
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Güvenlik Donanım
Akıllı Koruma Sistemi (IPS)

Ön ve Yan Hava Yastıkları

Ford Ranger’ın güvenli yolcu kabini altında
kapsamlı (birçok bölgeye yönelik) hava yastığı
sistemi bulunmaktadır*. Kayış gergisine sahip üç
noktalı emniyet kemeri ve emniyetli direksiyon
mili ile güvenlik pedalları. Acil durumda tüm bu
fonksiyonlar saliselik bir zaman diliminde aktif
hale gelir.

Sürücü ve yan yolcuya yönelik var olan hava
yastıkları* ayrıca yan hava yastıklarıyla beraber
güvenliğe ilişkin ilave bir tedbir sağlar.

Perde Hava Yastıkları

Sürücü için Diz Hava Yastığı

Bu hava yastıkları, sürücüyü ve onunla birlikte
seyahat eden yolcular yan pencerenin neden
olacağı yaralanmalara karşı korumak için
tasarlanmıştır.

Bu hava yastığı direksiyon milinin yol açacağı
yaralanmaları engellemeye yardımcı olur.

Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS)

Katlanabilir Direksiyon Kolonu ve Pedallar

ABS, kuvvetli bir frenleme durumunda
tekerleklerin kilitlenmesini engeller ve böylece
ani bir frenleme durumunda manevra yapabilme
kabiliyetini arttırır.

Önden bir çarpışma sırasında direksiyon mili
ve pedallar derhal geriye çekilir ve sürücü için
yaralanma riskini azaltır.

*Not: Ford aracınız işlevsel bir yan yolcu hava yastığı ile donatılmışsa bu koltuğun üzerinde geriye bakan çocuk koltuğu kurulamaz. Çocuklar için en güvenli yer ikinci koltuk sırasıdır.
Bunun için de temel güvenlik tedbirlerine dikkat edilmesi gerekir.
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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 birininde 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 Yakıt Güvence Sistemi
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat
programıdır. 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 garantisi ve FordGüvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 100 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesinde duyduğu güven ile 3 yıl boyunca sınırsız kilometre üretici
garantisine 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 Euro Servis Programı
Ford Euro Servis hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da FordGüvence kapsamında olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici, olay yerinde onarım
ya da aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım hizmetidir. Kaza
durumunda aracınız garanti kapsamında olsun ya da olmasın çekici hizmeti ücretsiz sağlanır. Ford Euro Servis Yol Yardım 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, aracınızı koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale
getireceksiniz. Ayrıca web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün & 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 lastikleri ile sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

F Kasko

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 1 yıl / 15.000 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.

Sadece Ford markalı araçlar için oluşturulmuş, sizi ve Ford’unuzu güvence altına alan, tüm parça değişimlerinde Ford güvenlik standartlarına uygun kaliteli
orijinal parçaların kullanılmasını sağlayan ve daha birçok detayla donatılmış kapsamlı bir kasko sigortasıdır. Aracınız Ford markaysa, kaskonuz da Ford’a
özel F Kasko olsun. Böylece siz de Ford yetkili servislerinde uzman onarım rahatlığını ve kaliteyi yaşayın. Aracınız ilk günkü değerini korusun, canınız güvende
olsun.
FordGüvence
FordGüvence, Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren bir güvence programıdır. FordGüvence
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. FordGüvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
34

444
3673

Ford Direkt Hattı
444FORD (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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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. Şubat 2021’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.

