TRANSIT CONNECT

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.

Giriş 4-5

En zor işlerin
üstesinden
gelebilir.

Ford Transit Connect’te işlevsellik ön plandadır. Bu nedenle çok yönlü
ve kolay erişilebilir bir bagaj, iki farklı dingil mesafesi ve konforlu bir iç
mekân bulacaksınız. Çalışkan bir ticari araç olarak sıfırdan tasarlanan
Ford Transit Connect, en yeni Euro 6d TEMP emisyon standardını
karşılarken, gelişmiş motor teknolojisi sayesinde daha iyi performans
sağlıyor.

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

Geniş alan, geniş seçenek.
Optimize edilmiş bagaj.

Yük taşıma kapasitesi 828 kg’a kadar olan 1,0 m³ 1.0 ile 3,6 m³ arasında bir yük kapasitesi elde etmek için iki farklı tekerlek tabanı ve iki karoseri stili arasından seçim
mümkün.

■
■

250,000

kapama hareketi
Kapılar ve motor kaputu, gerçek hayatta onlara güvenebilmeniz için
geliştirme sırasında gerçekçi koşullar altında 250.000'den fazla kez açıldı
ve kapatıldı.

B

3,4 metre uzunluğa (uzun van) veya 3,0 metre uzunluğa (kısa van) kadar olan nesneler için
depolama alanı
2,40 x 1,20 m (uzun van) boyutunda dört yapı paneline kadar alan
Tek kişilik yolcu koltuğu

A
Ford Transit Connect Van aracında esnek oturma sistemi

Bagaja kolay erişim
Geniş açılan kapılar (Van binek aracında standart donanım kapsamında
yana açılan menteşeli bagaj kapısı) ve alçak yükleme yüksekliği, esnek
bagaja erişimi kolaylaştırıyor.

C
H1 1,828 mm

■

Bagaj 6-7

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

A: 1.249 mm (maksimum yük genişliği)
B: 1.263 mm (maksimum derinlik)
C: 425 mm (kısa)/642 mm (uzun)
(minimum açıklık genişliği)

L1 4,425 mm
L2 4,825 mm

Bagaj kapasitesi ve yük taşıma kapasitesi 8-9

Van bagaj kapasitesi ve yük taşıma kapasitesi

Maksimum net yük taşıma
kapasitesi: 828 kg’ye kadar
izin verilen toplam ağırlık:
2,090 kg ile 2,405 kg

2.9
m3

Van kısa dingil mesafesine sahip (Kısa)

Maksimum 1 euro palet

Maksimum net yük taşıma
kapasitesi: 785 kg’ye kadar
izin verilen toplam ağırlık:
2,150 kg ile 2,405 kg

3.6
m3

Van uzun dingil mesafesine sahip (Uzun)

Maksimum 2 euro palet

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

Motorlar 10-11

Dizel. Fazlasıyla cazip.
Yeni nesil motorumuz.
Yeni Ford EcoBlue dizel motorlarımızla çalışan Ford Transit Connect, sizin kadar çalışkan. Performans, güvenilirlik
ve verimlilik kombinasyonu, ideal iş ortağı olmasını sağlıyor. Tüm motor çeşitleri katı Euro 6d TEMP emisyon
standardına uygundur.

240 Nm
100 PS

115 g/km*

1.5L Ford EcoBlue Dizel Motor
Ford Transit Connect, 100 PS/240 Nm yenilikçi ve yüksek performanslı Ford EcoBlue dizel motor arasında seçim yapmanızı
sağlıyor. Tüm versiyonlar, ağır yükler ve düşük işletme taşımak için yüksek çekiş gücü sağlayan benzersiz bir kombinasyon sunuyor.

Dengeli
1.5L Ford EcoBlue Dizel Motor
Yeni 100 PS Ford EcoBlue dizel motorun olağanüstü
bir performans sunuyor.

Daha fazla güç, daha
az emisyon*.
Ford Transit Connect’in Ford
EcoBlue dizel motorları zorlu Euro
6d TEMP emisyon standardını
karşılıyor. Bir Seçici Katalitik
İndirgeme (SCR) Sistemi, egzozdaki
azot oksitleri azot ve suya
dönüştürmek için su ve üre bazlı bir
çözelti olan AdBlue katkı maddesini
kullanıyor.
Bir partikül filtresi, egzoz gazında
bulunan partikül maddesinin
%99’unu azaltır.

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

*Önceki 1.5L TDC dizel motorla karşılaştırıldığında

Toplam sahip olma maliyeti 12-13

İşletme maliyetleri

Şaşırtıcı derecede düşük bir maliyete örnek performans.
Ford Transit Connect’in her detayında kalite ve dayanıklılık bulunmaktadır.
Maliyet tasarrufu sağlayan teknolojiler*
■
■
■
■

Düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyonları için yenilikçi, ödüllü Ford EcoBlue dizel motor
Start/Stop Sistemi
Vites öneri ekranı
Gövdede içten dışa doğru paslanmaya karşı 12 yıl garanti

Ford Easy FuelTank
Sistemi
Ford Easy Fuel Sistemi, kirli yakıt kapaklarına
bir son verir. Ek olarak, bir güvenlik önlemi
yanlış bir yakıt ikmali ile mücadele eder.

AdBlue® deposu
Ford Transit Connect’in Ford EcoBlue dizel
motorları, seçici bir katalitik azaltma (SCR)
sistemine sahiptir. Bu nedenle Ford EcoBlue
dizel motorlu modellerde ilave bir AdBlue®
deposu bulunur (yaklaşık 17 litre kapasite).
Gösterge panelindeki bir uyarı lambası,
deponun doldurulması için zamanda uyarı

*Gösterilen teknolojilerden bazıları yalnızca seçilen modellerde bulunur. Detaylar için lütfen “Özellikler” bölümüne bakınız.

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

Start/Stop Sistemi

Hızlanma Kontrolü

Aracınız trafik ışığında beklerken veya trafik sıkışıklığında
rölantide çalışırken, Start/Stop Sistemi otomatik olarak
motoru durdurabilir. Farlar, klima, radyo veya Ford SYNC 3
bu sırada çalışmaya devam eder. Sürüşe devam etmek için
gaza basmanız yeterlidir. Start/Stop Sistemi, özellikle şehir
trafiğinde etkindir. Bu sistem, yakıt tüketimi ve emisyonları
azaltmaya yardımcı olur.

Hızlanmayı sınırlandırmak ve araç hafif yüklü iken yakıt
tüketimini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış,
manuel vitesli dizel modelleri için benzersiz bir motor
kalibrasyonu. (Opsiyon)

verir.

Sürücü destek sistemleri 14-15

Geri Görüş Kamerası
Geri vitese takıldığında iç dikiz aynasında otomatik olarak geri görüş kemarasının görüntüsü belirir ve aracın hangi yöne hareket ettiğini
gösteren işaret çizgileri çıkar.

Arka Park Sensörü
Ford Transit Connect ile artık dar park yerlerinden uzak durmanıza gerek yok. Bir bip sesi, aracın
önündeki ve arkasındaki bir engeli tahmin etmenize yardımcı olur. Park etmenizi ve manevra
yapmanızı kolaylaştırır.

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

Sürücü destek sistemleri 16-17

Yedinci duyu

Yokuş Kalkış Desteği (HLA).

Yokuş Kalkış Desteği, sürücü yokuşta kalkış yaparken ayağı ile kısa süreyle fren pedalından gaz pedalına geçtiğinde aracın geri kaymasına engel olur. Bu sistem hem ileri hem de
geri viteste mevcuttur.

Aktif Acil Durum Fren Asistanı
Sistem, önündeki trafiği izlemek için sensörler kullanır.
Yaklaşan bir çarpışma durumunda, gösterge kümesi tarafından
bir uyarı iletir. Sürücü yanıt vermezse, Acil Durum Fren Desteği,
arkadan çarpma olasılığını ve ciddiyetini azaltmak için frenleri
otomatik olarak etkinleştirir. (Çarpışma öncesi yardım sistemi
isteğe bağlı donanımın bir parçasıdır)

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

Sürücü destek sistemleri 18-19

Kaygısız sürüş.

Güvenli bir yolculuk için çok yönlü koruma.
1. Elektronik Güvenlik ve İstikrar Programı (ESP)Ø1)
ESP, zor durumlarda kontrollü olmanıza yardımcı olur. Şeritten
çıkmaları tespit eder. Aracı motor ve fren müdahalesiyle şeritte tutar.

1

2. Acil Durum Fren DesteğiØ1)
Acil frenlemeyi algılar ve optimum fren gücü sağlamak için fren
sistemindeki basıncı arttırır.
3. Aktif Yük KontrolüØ1)
Bu fonksiyon, aracın yük durumunu belirler (boş, kısmen veya
tamamen yüklü) ve ESP sisteminin çalışmasını buna göre ayarlar.
4. Yolcu Güvenliği
Ford Transit Connect, sürücü ön hava yastığı standart donanım
kapsamındadır. Yolcu ön hava yastığı isteğe bağlı donanım
kapsamında mevcuttur. (Devre dışı bırakma işlevi dahil)

3 4

Ø

Sensör bazlı çalışır.
Güvenlik donanımı.

1)

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

2

Renk ve Döşeme 20-21

Renkler

Buz Beyazı
Opak

Spor Kırmızı
Opak

Pasifik Mavi
Metalik*

Kurşun Gri
Metalik*

Manyetik Gri
Metalik*

Bakır Turuncu
Metalik*

Akik Siyah
Metalik*

Aytozu Gri
Metalik*

Paslanmaya karşı 12 yıllık garantilidir**
Çok katlı ve özenli boyama işlemi sayesinde Ford Transit Connect hem çok güzel hem de çok sağlam bir dış görünüme sahiptir. Bal mumu enjektörlü çelik gövde parçaları sayesinde aracınız uzun
yıllar iyi bir görünüme sahip olacaktır.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
Not: Araç resimleri sadece aracın kaporta rengini göstermek amacıyla verilmektedir ve bazı piyasalarda aracın güncel teknik özellikleri ya da ürün bulunabilir
olması değişiklik arz edebilir. Bu broşürde verilen resimlerdeki kaporta ve döşeme renkleri az miktarda da olsa baskı tekniği nedeniyle farklı olabilir.
*Metalik ve mika boya ek ücret ödeyerek isteğe bağlı temin edilebilir

**Ford, Ford Transit Connect’te ilk tescil tarihinden itibaren veya Ford yüklenicisi tarafından teslim tarihinden itibaren paslanmaya karşı 12 yıl süreyle garanti sunmaktadır. (En erken gerçekleşen
tarih geçerlidir). Genel garanti koşulları geçerlidir.
Çinko kaplama

Fosfat kaplama

Elektro kaplama

Astar boyası

Tavan boyası

Temizle boya

Kişisel ihtiyaçlarınız için aksesuarlar
Alaşım Jantlar
16 inç alaşım jantlar 5x2 kollu tasarım sparkler silver.
Q-Top®+ (Q-Tech) Tavan Galerisi
Ford’unuzun kapasitesini artırın. Sağlam tavan galeri büyük
eşyalar için yeterli alan sunar ve profesyonel yaşamınızda ek
esneklik sağlar. Daha kolay yükleme ve boşaltma için arkada
merdiven makarası da mevcuttur. (Aksesuar)

Aksesuar 22-23

Thule®+ Profesyonel Tavan Taşıma Sistemi

ClimAir®* Cam Rüzgarlığı

+ Garanti bilgileri için broşürün arka sayfasına bakınız.

(Çıkarılabilir) Merdiven tutucu, yük sınırlayıcı, yükleme silindiri,
bağlama halkaları ve mandal askılı modüler sistem, tüm
taşıma ihtiyaçlarını karşılamak için maksimum esneklik sağlar.
(Aksesuar)

Rüzgar türbülansını ve gürültüyü azaltır. Pencerenin camı açık
olsa bile yağmur çiselemelerine karşı koruma sağlar, sürüş
keyfinizi artırır. (Aksesuar)

Diğer aksesuarları www.fordaksesuar.com adresindeki çevrimiçi aksesuarlar
kataloğunda bulabilirsiniz. Modadan aksesuarlara kadar çekici yaşam tarzı
ürünleri www.fordstil.com adresinde bulunabilir.

Arka Cam Koruma Izgarası

Q-Top®+ (Q-Tech) çatı galerisi için Q-Top®+ (Q-Tech) rulolu
merdiven

Yüksek kaliteli arka cam ızgaraları, kargonuzu hırsızlıktan korur
ve sürüş sırasında emniyete alır. (Aksesuar)

Engellerin tespiti için artan alarm tonu ile sesli uyarı (bip
sesi). Park yardımı, ön ve arka için ayrı olarak temin edilebilir.
Sensörler gövde renginde boyanabilir. (Aksesuar)

Arka Merdiven

Bosch®+ Geri Vites Alarmı

Aracınızın tavanına güvenli ve kolay erişmenizi sağlar, ayrıca
sağ arka kapıya da kolayca tutturabilirsiniz. Maksimum taşıma
kapasitesi 120 kg. (Aksesuar)

Daha kolay yükleme ve boşaltma için merdiven makarası.
(Aksesuar)

Xvision (SCC)+ Park Sensörü

Geri vitese bağlı. Geri giderken, yayaları uyarmak için bir bip
sesi çıkarır. (Aksesuar)

Tavan Taşıyıcı
Kilitlenebilir tavan taşıyıcı, çeşitli nakliye elemanları için temel
oluşturur. Uzun van modelleri için portbagaj dördüncü bir
takviye ile desteklenebilir. (Aksesuar)

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

Tüm Hava Koşullarına Dayanan Paspas

Çeki Demiri

Çamurluk

Tüm hava koşullarına dayanıklı paspaslar özel yapım olup
kir ve neme karşı koruma sağlar. Kaymayı önlemek için ön
paspaslar araç tabanına sabitlenir. Sürücü tarafındaki paspas
kaymasını önlemek için aracın zeminine sabitlenmiştir. (İsteğe
bağlı donanım ve aksesuarlar)

Römork düzeneği - sabit veya ayrılabilir bilyalı kafaya sahip - ek
taşıma ve depolama kapasitesi sağlar.

Dayanıklı çamurluk, Ford Transit Connect aracınızın gövdesini
talaş, kir ve sıçrayan sulardan korur. Ön ve arka için çiftler
halinde bulunur. (İsteğe bağlı donanım ve aksesuarlar)

Römork yükü: Maksimum 1,500 kg*. (İsteğe bağlı donanım ve
aksesuarlar)
*Römork yükü, motora ve model değişkenine bağlı olarak değişir.

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.

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.

18
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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
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.

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.
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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. Eylül 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.

