TOURNEO 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.
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Hayatın tadını
çıkarın.
Ford Tourneo Connect, gerçek dünya için tasarlandı.
Karakteristik yeni stili ile her yerde evinizdeymiş gibi
hissedeceksiniz. Yeni iç mekân, uzun yolculuklarda
hayatın tadını çıkarmanız için geniş alan ve esnekliğin
yanı sıra konfor da sunuyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Zekice fikirlere dalın.
Ford Tourneo Connect, yoldaki hayatı güvenli ve eğlenceli hale
getiriyor. Örneğin, Aktif Park Asistanı, otomatik uzun far, köşe
aydınlatma fonksiyonlu sis farı (Adaptif Sis Farları) ve yağmur
sensörlü ön cam silecekleri her yolculukta güvenli hissetmenizi
sağlıyor. Tüm bunlara, daha kolay manevra yapmanızı sağlayan
geri görüş kamerası ve ince düşünülmüş diğer pek çok ayrıntı
ekleniyor.
01 MyFord Dock ile uyumlu akıllı telefonunuzu, MP3 çalarınızı veya
taşınabilir navigasyon cihazınızı daima güvenli bir şekilde muhafaza
edebilirsiniz. Müziğinizi Bluetooth® veya Ford müzik sistemine bağlı bir
USB kablosuyla doğrudan araç hoparlörlerine aktarabilirsiniz. Torpido
gözünde şarj etmek için bir USB bağlantı noktası daha bulunmaktadır.

01

02 Kablosuz Şarj Ünitesi ile Qi standardına uyumlu bir cep telefonu
kablosuz olarak şarj edilebilmektedir. (İsteğe bağlı donanım)

02

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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İstediğiniz araç
gövdesine karar verin.

Sağdan ve soldan sürgülü kapılı Ford Tourneo Connect’te, beş yolcu için geniş
bir alan sunuluyor.
İkinci sıradaki koltuklar 60:40 olarak orantılanmıştır ve daha fazla bagaj alanı
sağlamak için düz bir şekilde katlanabilmektedir.

5 Koltuklu Ford Tourneo Connect

Uzunluk 4,418 mm

Yolcularınızın eşyalarına yönelik pratik depolama seçenekleri, kaosu iç
mekândan uzak tutmanızı sağlıyor.

■
■

■

Ön koltukların üzerinde tavan rafında depolama gözü
İkinci koltukların üzerinde tavan konsolunda depolama gözü
(Titanium serisi panoramik cam tavanı olmayan araçlarda)
Zeminde bulunan depolama gözü ilave ve gizli bir yerleştirme olanağı
sunuyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yoldayken kendinizi dış dünyadan soyutlamak zorunda değilsiniz.
Telefon görüşmelerinden mesajlara, müzikten navigasyon sistemine
kadar tüm önemli işlevleri 6” 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:
■
■
■
■

“Yakıt
doldurma

■
■

Eller serbest telefon görüşmesi
Basit navigasyon
En sevdiğiniz müzikleri çalma (Spotify bağlantısı üzerinden)
Dokunmatik ekran yüzeyi
Sesli SMS okuma özelliği (mobil cihazın uygunluğuna bağlı olarak)
Acil arama asistanı1
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6”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.
Ana görsel, yüksek kaliteli Ford navigasyon sistemine sahip Ford Tourneo Connect’i göstermektedir. (İsteğe bağlı
donanım)
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AppLink, Apple CarPlay ve
Android Auto
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.

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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Akıllı teknolojileri ile bir adım önde.
Ford Tourneo Connect, sizinle ve etrafınızdakilerle ilgileniyor.
Çarpışma Önleme Yardımcısı2) önünüzdeki
araçlarla veya yolunuzdan geçebilecek yayalarla
olası çarpışmaları algılıyor, görsel ve akustik
olarak, zamanında sizi uyarıyor. Aynı zamanda
fren sistemi de tepki vermek için hazırlanıyor.
Eğer tepki vermezseniz, çarpışma öncesi
asistanı otomatik olarak devreye giriyor ve
fren yapmanızı sağlıyor. Bu teknoloji, kazaların
şiddetini azaltmaya veya tamamen önlemeye
yardımcı oluyor. Yaya ve bisikletçi tanıma
özelliği, yaklaşık 80 km/s kadarki hızlar için
tasarlanmıştır. Çarpışma Önleme Yardımcısı,
sürücünün diğer araçlarla çarpışmasının
önlenmesine veya olası bir kazanın etkilerinin
sınırlanmasına yardımcı olan birkaç sistemi bir
araya getiriyor. Bu asistan, radar sensörlerine
ek olarak, aynı zamanda bir ön kamera
kullanmaktadır.

01 Acil Durum Fren DesteğiØ1)
Acil frenlemeyi algılar ve daha fazla fren gücü
sağlamak için fren sistemindeki basıncı artırır.
02 Şerit Takip SistemiØ2)
Otoyolda yaşadığınız küçük bir dikkat dağınıklığı
bile aracınızın istemeden gittiğiniz şeridin
dışına çıkmasına neden olabilmektedir. Şerit
Takip Sistemi, şerit çizgilerini bir ön kamera
üzerinden tespit ediyor ve şerit değiştirme
sinyali etkinleştirilmemişse sürücüyü kısa
direksiyon titreşimiyle uyarıyor. Ek olarak,
aktif direksiyon yardımı sürücünün şeride geri
dönüşünü kolaylaştırıyor. Şerit Takip Sistemi,
açıkça tanımlanabilir şerit çizgilerine sahip çok
şeritli yollarda yaklaşık 65 km/s hız ile giderken
etkinleştirilebiliyor.

01

02

Sensörlere dayanmaktadır
Güvenlik donanımı
Sürücü yardım sistemi
◊
10 km/s’den daha yüksek hızlarda çalışmaktadır.
Ø

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

12

1)

2)

13

01

Hayattan ilham alan sürücü destek
sistemleri.
Ford Tourneo Connect, bir kamera ve radar
teknolojisi üzerinden elde ettiği verileri bir araya
getirerek, çeşitli sürüş durumlarında sürücüye destek
oluyor. Akıllı hız sınırlayıcısından, mola vermenizi
isteyen yorgunluk uyarısına kadar birçok sürücü
yardım sistemi ile aracınız daima size yardım etmeye
hazır.

02 Çarpışma önleme yardımcısı, sürekli olarak öndeki
araçla olan mesafeyi bildirir. Sistem ayrıca ayarlanmış
yakınlık ayarlarına bağlı olarak bir dizi renkli simge
de gösteriyor. Öndeki araca çok yaklaşırsanız mesafe
göstergesi kırmızı bir uyarı sembolü ile sizi uyarıyor.

01 Hız Levhası Tanıma SistemiØ sahip akıllı hız
sınırlayıcı değişken hız sınırlamaları ve sollama
yasakları dâhil olmak üzere hız sınırlamalarını ön tarafa
yerleştirilen bir kamera üzerinden tespit ederek elde
edilen verileri aracın gösterge ekranına aktarıyor. Bu akıllı
hız sınırlayıcı, geçerli hız sınırlarına uymanızı sağlamak
amacıyla bilgileri kullanıyor[1].

Sensörlere dayanmaktadır.[1]
Hız sınırı yola ve araç büyüklüğüne göre
değişkenlik göstermektedir. Sürücü daima
hız sınırına uymakla sorumludur.
2)
Sürücü yardım sistemi
Ø

02
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Park etmek artık çok kolay.
Park etme ve park ettiğiniz yerden çıkma fonksiyonunu içerisinde
barındıran Aktif Park Asistanı Ford Tourneo Connect aracınızı sizin için park
ediyor. Sistem uygun bir park yeri bulabiliyor, aracınızı enine ve boyuna uygun
olan bir park alanına otomatik olarak yerleştirmenizi sağlıyor. Ayrıca park
alanından ayrılırken dışarıya doğru manevra yaparak aracınızı çıkarmanızı
sağlıyor. Tek yapmanız gereken gaz pedalını, fren pedalını ve vites kolunu
kontrol etmek. (X paket ile sunulan donanım)
Geri görüş kamerası Geri vites takıldığında, geri görüş kamerasının görüntüsü seçeneğe
bağlı olarak ya dikiz aynasında ya da SYNC 3 ekranında otomatik olarak görünüyor.
Kamera görüntüsü üzerinde aracın hangi yönde hareket ettiğini belirten işaretleme çizgileri
gösterilir. (Kamera paketi ile Deluxe araçlara, Titanium araçlarda standart donanım olarak
sunulmaktadır)
Ön ve arka park sensörü2 Bip sesi, aracınız ile bir engel arasındaki mesafeyi
değerlendirmenize yardımcı olduğundan park etme ve manevra işlemi kolaylaştırılmıştır.
(Titanium modeller için standart donanım)

Sürücü asistan sistemi.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Verimlilik ve performans.
Ford Tourneo Connect’in yeni nesil dizel motorlarıyla sürüş keyfinizi katlayın.

Ford EcoBlue Dizel Motorlar

Daha fazla performans, daha az emisyon*

100 PS’den 120 PS’ye kadar performans seçeneği sunan tamamen yeni
1,5L Ford EcoBlue motorlar.
Ford Tourneo Connect’in 1,5 litrelik gelişmiş EcoBlue yüksek performanslı
dizel motor yelpazesi, uzun mesafeler için esnek performansı, etkileyici yakıt
ekonomisi ve CO2 emisyon değerleri ile birleştiriyor.

Ford Tourneo Connect’in Ford EcoBlue dizel motorları, zorlu Euro 6d TEMP
emisyon standardını karşılamaktadır. Seçici Katalitik İndirgemeye (SCR)
yönelik bir sistem, egzozdaki azot oksitleri, azot ve suya dönüştürmek için
su ve üre bazlı bir çözelti olan AdBlue® katkı maddesini kullanır. Ayrıca, dizel
partikül filtresi, egzozda bulunan partikül maddenin % 99’unu filtrelemek için
tasarlanmıştır.

■

*Mevcut TDCi dizel motorlara kıyasla

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Daha basit bir yaşam için akıllı fikirler.
Ford Tourneo Connect’in yeni Bi-Xenon
farları, halojen lambalardan daha iyi ışık
kalitesi sunuyor ve aynı anda daha az enerji
tüketiyor.
Farların gecikmeli sönmesi, siz aracı
bıraktıktan sonra farların birkaç saniye açık
kalmasını sağlıyor.

Köşe Aydınlatma Fonksiyonlu Sis Farı (Adaptif
Sis Farları), aracın yan tarafındaki alanda kalan
açıyı aydınlatan ilave ışıkla karanlıkta park ederken
ve dönüş yaparken daha fazla güvenlik sağlıyor.
LED gündüz yanan farlar, Ford Tourneo
Connect’in karakteristik tasarımını vurguluyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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FORD TOURNEO CONNECT Sıra Dışı Teknolojiler
01 Yeni Ford 8 İleri Otomatik Vites Ford EcoBlue
dizel motorları için mevcuttur. Bu yeni otomatik
şanzımanla, Ford Tourneo Connect’in kullanımı
daha kolay ve daha rahat.

01

02

04

02 Anahtarsız Giriş elinizde bir anahtar tutmak
zorunda kalmadan kapıların kilidini açabilir veya
kilitleyebilirsiniz. Anahtarı sadece cebinizde
taşımanız yeterli olacaktır.

05

04 Yenilikçi Depolama Çözümleri dâhilinde
kaosu iç alandan uzak tutmak için alt zeminde
bir depolama gözü ve tavan rafında depolama
olanakları veya opsiyonel tavan konsolları yer
alıyor.
05 Voltaj Dönüştürücünün 230 V Soketi, sürücü
ve ön yolcu koltuğu arasında bulunuyor. Bu
uygun elektrik prizi, özel adaptörlere ihtiyaç
duymadan aletleri, dizüstü bilgisayarları
veya diğer elektrikli aletleri şarj etmek için
kullanılabiliyor.

03 Anahtarsız Çalıştırma Sistemi ile sadece bir
düğmeye basarak aracı çalıştırabilirsiniz.

06 Isıtmalı Ön Cam, en soğuk günlerde bile gerekli
görüşü sağlıyor.

03

06

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Arkanıza yaslanın
ve keyfinize bakın
Renkler ve Döşeme
Yüksek kaliteli kumaş kaplamalar,
Ford Tourneo Connect’in etkileyeci iç
mekânına ayrı bir hava katıyor.

Deluxe Model
Siyah kumaş

Buz Beyazı
Opak

Akik Siyah
Metalik*

Lav Kırmızı
Metalik*

Blazer Mavi
Opak

Aytozu Gri
Metalik*

Kumsal Gri
Metalik*

Spor Kırmızı
Opak

Pasifik Mavi
Metalik*

Manyetik Gri
Metalik*

Paslanmaya karşı 12 yıl garanti **
Titizlikle yürütülen çok aşamalı boyama süreçleri sayesinde, Ford Tourneo Connect çok sağlam bir dış görünüme sahip. Balmumu enjeksiyonlu çelik gövde parçaları ve son katlarındaki
güçlü boyası sayesinde aracınız uzun yıllar boyunca iyi görünecek.

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

*Metalik ve Mika boyama isteğe bağlı donanım olarak ek bir ücret karşılığında temin edilebilir.
**Ford, Ford Tourneo 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.
Not: Araç görselleri sadece dış renkleri göstermek için kullanılır ve bu nedenle mevcut araç özelliklerinden farklı olabilir. Bu kitapçıkta gösterilen dış renkler ve döşeme renkleri, teknik baskı nedenleriyle gerçek renklerden biraz farklı olabilir.
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FORD TOURNEO CONNECT

FORD TOURNEO CONNECT

Lastikler ve Jantlar

Boyutlar ve Kapasite

Tourneo Connect

Uzunluk 4,418 mm

Genişlik 2,137 mm

“Parlak Gümüş” renkte boyanmış 5x2 kollu tasarıma
sahip alaşım jant
(Deluxe modelde standart donanım)

16”

“Parlak Nikel” renkte boyanmış 5x2 kollu premium
tasarıma sahip alaşım jant
(Titanium modelde standart donanım)

16”

“Paslanmaz Koyu” renkte boyanmış 5 kollu premium
tasarıma sahip alaşım jant
(Titanium modelde isteğe bağlı donanım)

Yükseklik 1,854 mm
/1,836 mm

16”

5-koltuklu

1.838L

Tüm arka koltuklar
katlanabilir

1.029L

Tüm koltuklar
dik pozisyonda

Not: Tüm alaşım jantlar, Ford yetkili satıcılarından ek bir ücret karşılığında aksesuar olarak da temin edilebilir.

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

Aksesuarlar
Alaşım Jantlar

Taşıyıcısı

“Paslanmaz Koyu” renkte boyanmış
5 kollu tasarıma sahip 16” alaşımlı
jantlar. (Titanium modelde isteğe
bağlı donanım ve aksesuar)

Thule®’den yüksek kalitede,
kurulumu kolay tavan bisiklet
taşıyıcısı. (Aksesuar)

Tavan Rayı

4 Mevsim Paspaslar

Sökülebilir Çeki Demiri

Tourneo-Connect yazılı dört
mevsim paspaslar araca özel
üretilmiş olup kir ve ıslaklığa karşı
aracınızı korumaktadır. Sürücü
tarafındaki paspas kayma olasılığını
ortadan kaldırmak adına zemine
sabitlenmiştir. (Aksesuar)

Çeki demiri tertibatı ilave taşıma ve
depolama kapasitesi sunmaktadır.
Kullanılmadığı zaman çıkarılabilir. En
fazla 3 bisiklete kadar taşıma yapan
arka bisiklet taşıyıcısıyla kullanım
için uygundur. Taşınacak bisikletlerin
toplam ağırlığı en fazla 60 kg
olmalıdır. (İsteğe bağlı donanım ve
aksesuar)

Bagaj Bölmesi İçin
Kaymaz Paspas
Araca özel üretilen dayanıklı
ve kaymayan bagaj paspasları
yükseltilmiş kenarları sayesinde
Ford’un bagaj bölmesini temiz ve
kuru tutar. (Aksesuar)

Tavan Rayı (isteğe bağlı donanım ve
aksesuar) özel olarak Ford Tourneo
Connect için geliştirilmiştir. Uygun
taşıyıcı traverslerle birlikte çeşitli
taşıma aparatları monte edilebilir.

Tavan Taşıyıcısı
Stabil taşıyıcı traversler (sadece
tavan rayları ile birlikte kullanılabilir)
birbirinden farklı eşyaların güvenle
ve kolaylıkla taşınmasına olanak
tanımaktadır. (İsteğe bağlı donanım
ve aksesuar)

Thule®+ Kayak ve
Snowboard Takımı
Taşıyıcısı
Altı çift kayak veya dört snowboard
için zarif ve tamamen kilitlenebilir
kayak taşıyıcısı. (Aksesuar)

ClimAir®+ Cam
Rüzgarlığı

Xvision (SCC) + Park
Sensörleri

Rüzgâr türbülansını ve gürültüsünü
azaltır. Pencere açık haldeyken bile
sürüşün tadını çıkarmanızı sağlar.
(Aksesuar)

Engellerin tespiti için, mesafenin
azalmasıyla birlikte giderek hızlı
hale gelen sesli uyarı ve mesafenin
çok az olması durumunda sürekli
hale gelen uyarı sesi. Park yardımı,
ön ve arka için ayrı olarak temin
edilebilir. Sensörler gövde renginde
boyanabilir. (Aksesuar)

Çamurluk
Aşınmaya karşı dayanıklı
çamurluklar, Ford Tourneo
Connect’inizin gövdesini taş
parçalarına, kirlere ve sıçrayan
sulara karşı korur. Ön ve arkada
çift halinde bulunur. (İsteğe bağlı
donanım ve aksesuarlar)

Thule®+ Portbagaj
Farklı yüklerin hava koşullarına
ve hırsızlığa karşı korunarak
taşınması için tasarlanmıştır.
Erişimi kolaylaştırmak için çoğu
modelde her iki taraftan da açılabilir.
(Aksesuarlar, çeşitli boyutlarda
mevcuttur)

Thule®+ Tavan Bisiklet

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.

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.

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 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 Garanti

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.
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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 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.

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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Temmuz 2020 / X.000

www.ford.com.tr
Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

444 3 6 7 3
444 F O R D

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. 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.

