FORD GALAXY

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

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Konforlu ve Keyifli
Yolculuk Deneyimi
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* Broşürde bulunan donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar arasında farklılıklar bulunabilir.
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İstediğiniz her şey için
daha geniş alan
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Ford Elektrikli Kolay
Katlama Sistemi
Ford Galaxy’nin yedi kişilik şık ve konforlu geniş iç dizaynı, koltuk katlama
sistemi ile birlikte ihtiyacınıza uygun olan yükleme alanını yaratmanıza ve keyifli
yolculuklar yapmanıza olanak sağlıyor. Kolay Katlama Sistemi sayesinde ikinci
sıra koltuklar tek tek veya hepsi birlikte katlanabilir eğimli bırakılabilir ve üçüncü
sıra koltuklara geçiş daha kolaylaşır. Kullanım kolaylığı ve konfor sunan
Elektrikli Kolay Katlama Sistemi 2. ve 3. sıradaki koltukların, bagajda bulunan bir
düğmeyle son derece basit bir şekilde tekli olarak yatırılmasına olanak tanır ve
yine 3. sıradaki koltuklar elektrikli olarak aynı konuma 10 saniyeden kısa bir sürede
tekrar kaldırılabilir.
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Hayatın tadını
çıkarın.
Ford Galaxy, iç mekanı daha aydınlık ve ferah hale getirmek
üzere, aralanarak ya da arka tavanın altına kayarak açılan iki
kısımlı panoramik cam tavan seçeneği ile gökyüzünün keyfini
çıkarmanıza imkan tanır.
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Yüksek performans,
düşük yakıt tüketimi
Yüksek Performanslı Dizel Motor
Ford Galaxy’de sunulan TDCi dizel motor seçeneği üstün performans, çeviklik ve yakıt
verimliliğini bir arada sunuyor.
2.0L TDCI 190 PS A / T motor seçeneği 400 Nm yüksek tork değeri ve ortalama 5,5 lt / 100km
yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.
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Çarpışma
Önleme
Yardımcısı
Yaya algılama özellikli
Çarpışma Önleme Yardımcısı, yoldaki veya
aracın yoluna çıkabilecek kişileri ve araçları
algılayarak sizi uyarır.
Olası bir çarpışma fark edildiğinde, aracın
ön camına kırmızı LED ışık ile görsel
uyarı verilir ve akabinde sesli uyarı verilir.
Sürücünün tepki vermemesi üzerine fren
sistemi otomatik olarak fren yaparak
çarpışmaları engellemeye ya da şiddetini
azaltmaya yardımcı olur.
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Yansıma Önleyici
Uzun Farlar
Yeni far sistemi, gelen ve uzaklaşan araçlar için yansımayı azaltacak
şekilde uzun farı otomatik olarak ayarlar. Yolculuğunuz sırasında
aracınızdaki kamera, öndeki aracı algılar ve bu aracın bulunduğu alan
için uzun hüzmeli farları karartır. Bu süre zarfında yol üzerindeki diğer
alanlar tamamen aydınlık kalmaya devam eder.
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1. Önde giden araçlar

2. Karşıdan gelen araçlar

Ön kamera sistemi yardımı ile önde
giden araca ait ışık kaynakları algılanır
ve farların bu bölgeye etkisi azaltılır.
Böylece ön araçtaki sürücü rahatsız
edici ışığa maruz kalmaz.

Uzun farlar, algılanan aracın etrafındaki
tüm alanlarda aktif olarak kalır ve
böylelikle park edilmiş araçlar veya
yayalar gibi zor görülebilecek cisimleri
aydınlatmaya devam eder.
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Zahmetsizce park
etmenin keyfini
çıkarın.
Otomatik Park Sistemi, Ford Galaxy’de “Dikey Park”
özelliği ile daha da geliştirildi. Sistem paralel veya dikey park
seçiminize göre uygun park yerini bulur ve park etmeniz için
tüm direksiyon manevralarını kendisi yapar. Siz ise ekranda
belirtilen şekilde vites geçişlerini yapar, gaz ve pedalı kontrol
edersiniz. Dikey Park seçildiğinde, aracı geri geri dikey olarak
araçların arasına park etmenize yardımcı olur.
Paralel Park Çıkış Yardımı ise dar park alanlarından çıkmanıza
yardımcı olur.
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Arzu ettiğiniz
her şey.

Akıllı Bagaj Kapağı
1800 Görüş Sağlayan Ön Kamera Sistemi

Anahtar, cebinizde ya da çantanızdaysa arka tamponun altına doğru ayağınızın hafif
bir hareketiyle bagaj kapağını hiçbir yere dokunmadan otomatik olarak açabilir veya
kapatabilirsiniz.

Ford Galaxy’nin önünde bulunan küçük bir kamera aracınızın dokunmatik
ekranında bölünmüş bir ekran görüntüsü oluşturur, böylece aracın önünde kör noktada
kalan araçları, bisikletleri veya yayaları görebilirsiniz. Dar bir park alanından yavaş yavaş
çıkmaya çalışıyorsanız veya görüşünüzün engellendiği kalabalık bir yoldaysanız, bu yeni
teknoloji paha biçilemez konfor ve sürüş güvenliği sağlayacaktır.
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Dokunmatik Ekranlı Ford SYNC 3

Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi

SYNC sisteminin en gelişmiş versiyonu olan SYNC3, SYNC ve SYNC2 sistemlerinin
fonksiyonelliğini bir üst seviyeye taşıyor. Daha kolay arayüzü ile istediğiniz bilgiye
daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Sesli Kontrol Sistemi’ne ve dokunmatik ekran
özelliğine sahip Ford SYNC3, 8” renkli ekranı ile telefon, radyo kontrolü, klima
kontrolü ve opsiyonel navigasyon özelliklerini bir arada sunmaktadır. Ford SYNC3
AppLink ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto sistemleriyle de bağlanır.

(EPAS) Otomatik olarak hızınıza ve koşullara uyum sağlar. Aktif titreşim kontrolü
özelliğiyle direksiyondaki istenmeyen titreşimleri azaltır.
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Blazer Mavi
Opak

Biz Manyetik Gri’yi seçtik.
Ya siz?
Manyetik Gri
Metalik

İnci Siyahı
Metalik

Buz Beyazı
Opak

Derin Mavi
Metalik

Yakut Kırmızı
Metalik

Aytozu Gri
Metalik

Avcı Yeşili
Metalik
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Ford Galaxy’nin Dinamik LED Ön Far açısı ve
hassasiyeti ortam koşullarına göre otomatik
olarak ayarlanır.
Ford Dinamik LED Ön Far teknolojisi,
direksiyonu çevirdiğiniz açıyı farlarınıza da yansıtarak
mükemmel bir görüş açısı kazandırır.
Dinamik farlar aynı zamanda hızınıza, hava
ve yol koşullarına bağlı olarak aydınlatma tipini de
otomatik ayarlar. İster asfalt yolda olun,
ister köy yolunda, ister otoyolda. Hava ve yol şartları
ne olursa olsun kullanabileceğiniz sekiz farklı
aydınlatma modu ve yeni Yansıma Önleyici Uzun
Far özelliği ile gelen ve uzaklaşan araçta yansımaya
neden olacak miktardaki ışığı kısarak sürücü için
ideal görüşü sağlar.

Dinamik LED Ön Far Sistemi
8 farklı sürüş moduna sahip LED Ön Far Sistemi ile yol koşullarına göre en
uygun aydınlatma sağlanmaktadır.
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Şehir farları

Şehirler arası yol farları

Otoyol farları

Kötü hava şartları
farları

Kısa farlar

Sürüşe duyarlı ön farlar

Geri manevra farları

Yansıma önleyici farlar
29

Size özel

Ford Galaxy’nin yüksek kalitede deri / kumaş döşemeleri ve
konforlu koltuk dizaynı sayesinde sizin ve aileniz için yolculuklar
keyifli bir deneyime dönüşecek. .

1.

2.

3.

1. Kumaş Döşeme
2. Siyah Deri Döşeme
3. Premium Siyah Deri Döşeme

Ford Elektrikli Kolay Katlama Sistemi
Ford Kolay Katlama Sistemi
Ford Galaxy bu özellik sayesinde pratik bir kullanım sunarken hiçbir şekilde sizi sınırlamaz.
İkinci sıra koltuklar tek tek veya hepsi birlikte katlanabilir ve düz hale getirilebilir, eğimli
bırakılabilir . Üçüncü sıra koltuklarda aynı şekilde düz hale getirilebilir. Bunların tümü
oldukça basit şekilde gerçekleştirilebilir.
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Ford Galaxy’de bulunan Ford Elektrikli Kolay Katlama Sistemi sayesinde aracın ikinci ve üçüncü
sırasındaki koltukları sadece bir tuşa basarak katlayabilirsiniz. Bagaj alanında bulunan
tuşlar sayesinde koltukların katlama mekanizmasına erişmek için yan kapıların açılmasına gerek
kalmadan büyük hacimli cisimler hızla yerleştirilebilir.
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Sesinizi ellerinizmiş
gibi kullanın.
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Dokunmatik ekranlı Ford SYNC3 ile basit sesli komutları kullanarak müziğinizi seçebilme,

“Ac
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sıcaklığı ayarlayabilme, navigasyon sistemini kontrol edebilme, eller serbest sistemi üzerinden
arama yapabilme, arama kabul edebilme ve telefon rehberinizden kişilerinizi seçebilme olanağı
sunmaktadır. Tüm bunları ellerinizi direksiyondan ayırmadan yapabilirsiniz. Alternatif olarak bu
fonksiyonları 8”lik dokunmatik renkli ekran üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Yenilenen arayüzüyle
SYNC3 menüler arasında geçişi SYNC2’ye kıyasla 10 kat daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor ayrıca
Ford SYNC3 AppLink ile birlikte Apple CarPlay ve sistemleriyle de bağlanabiliyor.
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1. 1800 Görüş Sağlayan Ön Kamera Sistemi
Ford Galaxy’nin önünde bulunan küçük bir
kamera aracınızın dokunmatik ekranında
bölünmüş bir ekran görüntüsü oluşturur,
böylece aracın önünde kör noktada kalan
araçları, bisikletleri veya yayaları görebilirsiniz.
Dar bir park alanından yavaş yavaş çıkmaya
çalışıyorsanız veya görüşünüzün engellendiği
kalabalık bir yoldaysanız, bu yeni teknoloji
paha biçilemez konfor ve sürüş güvenliği
sağlayacaktır.
2. Trafik Levhası Tanıma Sistemi
Sistem standart formattaki trafik levhalarında
izin verilen hız limitlerini algılar ve gösterge
panelinde belirtir.
3. Gözden kaçırabileceğiniz araçları görür
Kör Nokta Uyarı Sistemi’ne ilave olarak gelen
Çapraz Trafik Uyarı Sistemi sayesinde dikey
park edilmiş araç ile park yerinden geri geri
çıkarken, arka sağ veya soldan gelen bir araç
olması durumunda sistem sürücüyü sesli ve
görsel olarak uyarır.
4. Zahmetsizce park etmenin keyfini çıkarın
Otomatik Park Sistemi, Ford Galaxy’de “Dikey
Park” ve “Paralel Park Çıkış Yardımı” özellikleri
ile geliştirildi. Sistem paralel veya dikey park
seçiminize göre uygun park yerini bulur ve park
etmeniz için tüm direksiyon manevralarını
kendisi yapar.

5. Çarpışma Önleme Yardımcısı
Yaya algılama özellikli Çarpışma Önleme
Yardımcısı, yoldaki veya aracın yoluna
çıkabilecek kişileri ve araçları algılayarak sizi
uyarır. Tepki vermezseniz, sistem otomatik
olarak fren yapar. Kazaların şiddetinin
azaltılmasına veya kazalardan kaçınılmasına
yardımcı olur.
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6. Şeridinizi korumanıza yardımcı olan iki
gelişmiş sistem
Şerit Takip Sistemi aracın şerit içerisindeki
konumunu sürekli olarak gözlemleyerek
istem dışı şerit değişimi yapılması durumunda
öncelikle gösterge panelinde beliren görsel bir
uyarı yardımıyla; eğer sürücü tepki vermezse
direksiyonun titretilmesi yolu ile sürücüyü
uyarır. Şeritte Kalma Yardımcısı ‘Şerit Takip
Sistemi’nin yaptığı uyarılara sürücünün tepki
vermemesi durumunda otomatik olarak
devreye girerek direksiyona hafif bir tork
uygulamak suretiyle aracı yumuşak ve hassas
bir şekilde şeridine döndürür.

2 5
6 7
8

1

9

5
3

7. Hız sınırını korumanıza yardımcı olur
Akıllı Hız Sınırlandırıcı (ISA), hız kontrolünüzü
artırmak ve yola odaklanmanızı sağlamak
üzere tasarlanmıştır. Trafik Levhası Tanıma
Sistemi etkinleştirildiğinde, sistem izin verilen
maksimum hızı tanımlar ve mevcut hızı buna
göre ayarlar.
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8. MyKey® ile kaygısız araç paylaşma
Ford MyKey®, araç sahiplerinin yedek anahtarı
programlayarak, aracın fonksiyonlarını bu
anahtar kullanıldığında sınırlayan bir sistemdir.
Bu teknoloji sayesinde dilerseniz aracınızın üst
hız limitini belirler, ısrarlı emniyet kemeri uyarısı
koyar, hatta müzik sisteminin maksimum ses
yüksekliğini bile sınırlayabilirsiniz.
Arabanızı bir arkadaşınıza ya da ailenizin bir
üyesine ödünç verdiğinizde size gönül rahatlığı
sağlar.
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9. Geri görüş kamerası ile artık park etmek
daha kolay

4

Bariyerler, variller, alçak duvarlar... Geri görüş
kamerası, geri vitesi seçtiğiniz anda devreye
girer ve aracınızın arkasında duran her şeyi orta
konsoldaki yerleşik ekranda gösterir. Sistem,
en dar alanlara bile zahmetsizce park etmenizi
sağlamak için sanal çizgilerle size yardımcı olur.

3
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Gelişmiş Akıllı Güvenlik Sistemi (IPS)
Gelişmiş Akıllı Güvenlik Sistemi (IPS), çeşitli güvenlik özellikleri arasında koordinasyon sağlayarak size ve yolcularınıza maksimum koruma
sunar. Bir çarpışma durumunda yaralanma olasılığını azaltmak amacıyla Ford Galaxy darbeyi emen sağlam gövdeye, gelişmiş koltuk ve
emniyet kemeri sistemlerine de sahiptir.

Yolculuğun sonunda kendinizi
dinlenmiş ve enerji dolu hissedin

Ford Galaxy
1. Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları
2. Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları
3. Sürücü diz hava yastağı
4. Yan perde hava yastıkları

Yüksek konforlu koltuklar... Üstelik şimdi masaj özellikli!
Sürücü ve ön yolcu için sunulan yeni masaj özellikli koltukların tasarımı,
size daha fazla destek sağlar, hatta masaj etkisiyle uzun yolculuklarınızda daha
konforlu yolculuk yapmanıza yardımcı olur. Masaj özellikli koltuklar ayrıca iklim
kontrolü ile donatılmıştır. Böylece kendiniz için en uygun sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
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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 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.

Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv firmalarından birinin
de desteğini alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça ihtiyaçlarınızda ve Ford uzmanlığından yararlanmak istediğinizde
gidebileceğiniz en doğru yerdir. İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford Garanti
Ford 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 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 Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde
kontrol ettirmek.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale getireceksiniz.
Ayrıca yeni web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde, dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün ve fiyat bilgisi bir tık uzağınızda!

Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve
güvenlik standartlarına uygun olan bu parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı lastiklere sahip olması için, alanında lider lastik
üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız yalnızca aracınızın lastikleriyle sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ford Güvence
Ford Güvence Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren güvence programdır. Ford Güvence satın
alarak, mekanik ve/veya elektrik-elektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan maliyetlere karşı aracınızı ve
bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. Ford Güvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
Ford Yakıt Güvence Sistemi
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat
programdır. Bu program sayesinde, sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol sonucunuz ne olursa
olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden aracın Üretici Güvence ve Ford Güvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
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Ford İkinci El’de Garanti
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları; ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz,
Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 3 ay/5.000 km (hangisi önce dolarsa) boyunca
geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için
sizleri Ford İkinci El yetkili satıcılarına bekliyoruz.
444
3673

Ford Direkt Hattı
444 FORD (444 3673) no’lu Ford direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı
365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı olmaktan
büyük memnuniyet duyacaktır.
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Ekim 2020 / X.000

Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

444 3 6 7 3
444 F O R D

www.ford.com.tr

Bayi Kaşesi

Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir.
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına
tabidir. Ekim 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.

