YENİ KUGA

Çarpıcı bir tarz
üstün sürüş
Yeni Ford Kuga

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Macerayı yeniden
tanımlayın
Macera neden bir kerelik bir deneyim olsun? Sizin için
sürekli bir ruh hali olabilir. İşinizden altı ay izin alıp, 20
kiloluk sırt çantasıyla maceraya atılmanıza da gerek yok.
Şehir ışıklarının parlaklığından uçsuz bucaksız uzanan
gökyüzüne kadar her yer, her zaman ve her an yenilikler
getiriyor. Yeni Ford Kuga ile tanışın. Her sürüşte maceraya
katılın.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal
ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Gücünüze güç katın
Yeni Kuga’nın benzin ve dizel yakıtlı içten yanmalı motor
seçeneklerine ek olarak elektrikli hibrit gücü ile her şeye hazır olun.
Yeni Ford Kuga, 1.5L EcoBoost Benzin, 1.5L & 2.0L EcoBlue Dizel ve
2.5L Benzinli şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere 3 farklı yakıt
seçeneği ile sunuluyor ve SUV’ların keyfini çıkarmanın daha yeni, daha
çevre dostu ve daha ekonomik yollarını sunuyor.
Şarj edileblir hibrit (PHEV) teknolojisi gücünü ayrı bir bataryadan alan
elektrikli motoru, verimli 2.5L Atkinson-döngüsü benzinli motorla bir
araya getiriyor.
Elektrikli motor, gerektiğinde ilave destek için devreye girerek
daha düşük emisyonla daha uzun mesafe kat etmenizi sağlıyor.
56 km (WLTP test menzili)* elektrikli sürüş menziline sahip olan
Yeni Kuga, özellikle trafiğin yoğun ve emisyon limitlerinin düşük
olduğu bölgelerde ideal çözümü sunuyor. Uzun bir yolculuk için şehir
dışına çıktığınızda benzinli motora geçen araçla hedefinize ulaşma
konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor.

*Tam şarjlı batarya ile test edilmiştir. Dünya Çapında Harmonize Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) sonuçlarına
göre sadece elektrikli sürüş ile 56 km menzil. Gerçek menzil, hava koşulları, sürüş davranışları, araç bakım düzeyi
ve lityum iyon bataryanın yaşı gibi şartlara göre değişebilmektedir.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Dünyayı keşfedin
Yeni Ford Kuga, uçsuz bucaksız manzaraları keşfederken ya da şehir yollarında
ilerlerken her koşulda yüksek konfor ve çeviklik sunuyor.
Yolculuğunuz sizi nereye götürürse götürsün, güçlü SUV yetenekleri, çarpıcı dış
tasarımı ile dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.
SYNC Araç İçi Bilgi Eğlence Sistemi, 12.3” Dijital Yol Bilgisayarı, Aktif Park Asistanı,
Ford Co-Pilot 360 ve daha pek çok etkileyici teknolojiye sahip olan Yeni Kuga, kent
ortamının yoğun trafiğinde büyük kolaylık sunarken uzun yolda konfor ve sürüş
güvenliği sağlıyor.
Dağ bisikletinizi geniş hacimli bagaja koyup kırlara çıkmak da çok kolay. Akıllı 4x4
Çekiş Sistemi ve yeni Seçilebilir Sürüş Modları sayesinde sürüş deneyiminizi yol
koşularına adapte edebiliyorsunuz.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yeni Ford Kuga
ikinci eviniz
Yeni Kuga’nın dış tasarımdaki dikkat çekici prestijli silüeti; iç tasarımda
zarif detaylar, yüksek işçilik kalitesi ve ergonomik dizayn ögeleri
tamamlıyor .
Yeni Kuga, 12.3” Dijital Gösterge Paneli ve orta konsolun akıcı
tasarımından, 8” Renkli Dokunmatik Ekran, Döner Vites Konsolu,
Kablosuz Şarj Ünitesi ve Isıtmalı Ön / Arka Koltuklara kadar her iç
mekan detayıyla ileri teknoloji ve premium konfor sunuyor.
Akıllı tasarım özellikleri, aktif yaşam tarzını bütünlüyor. Arka koltuklar,
kızaklı tasarım detayıyla gerektiğinde arka yolcular için ekstra diz
mesafesi yaratmanızı veya daha fazla saklama kapasitesi için bagaj
alanını genişletmenizi sağlıyor. Aynı zaman arka koltukların sırtlıklarını
yatırarak uzun yolculuklar için ekstra konfora sahip olabiliyorsunuz.
Elleriniz tamamen dolu olsa bile Yeni Kuga’nızın bagajına Akıllı Bagaj
Kapağı özelliği ile kolayca erişebiliyorsunuz.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel
açıdan farklılıklar olabilir.
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Otomobil kullanmak hiç
bu kadar kolay olmamıştı
Yeni Kuga, gerek uzun yolculuklarınızda gerekse yoğun trafikte size
yardımcı oluyor. Dur - Kalk Özellikli Adaptif Hız Kontrol Sistemi ile
trafik durduğu anda bile öndeki araçla güvenli bir sürüş mesafesi
korunuyor. Trafik yeniden hareket eder etmez otomobiliniz de bu
doğrultuda hareket ediyor.
Bu sırada Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Acil Durum Manevra
Destek Sistemi de önünüzdeki yolu algılayarak olası tehlikelere karşı
sizi uyarıyor.
■

■

■

Dur-Kalk Özellikli Adaptif Hız Kontrol Sistemi: Önünüzdeki araç
hızını azaltır ve durma noktasına gelirse Yeni Ford Kuga da trafiğin
gerektirdiği şekilde otomobilin hızını düşürüyor, durur ve 3 saniye
içinde trafiğin tekrar akması durumunda yeniden hızını artırarak
sürüşe devam ediyor.
Çarpışma Önleme Yardımcısı: Sistem yolu tarayarak hareketli
ve sabit nesneleri (örneğin araçlar, yayalar ve bisikletliler)
ayırt edebilmek için radar ve kamera özelliklerini bir arada
kullanmaktadır. Sistem bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma
tehlikesi algılanırsa size uyarı veriyor. Bu uyarıya zamanında yanıt
veremezseniz olası bir çarpışmanın etkilerini azaltmak, hatta bu
çarpışmaları önlemek için otomatik olarak fren uyguluyor.
Acil Durum Manevra Destek Sistemi: Yolunuza bir engel
çıktığında manevra işlemini ideal şekilde sonuçlandırmak için uygun
derecede direksiyon torku sağlayarak sizlere aktif bir yönlendirme
sağlıyor.

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

Sizin yerinize aracınızı
park edecek bir yardımcıya
ne dersiniz?

Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi

Aktif Park Asistanı

Yeni Kuga’nın şık tasarımlı LED farları geceleri mükemmel aydınlatma
sağlıyor, üstelik görüş mesafesi kısa bile olsa. Adapte olabilen dinamik
LED farlar, gece sürüşünü iyileştirmek ve virajların çevresini görmenize
yardımcı olmak amacıyla, aydınlatma alanını viraja veya kavşağa
gelmeden ayarlayarak maksimum görüş alanı yaratıyor.

Boş park yerlerini algılamaktan, park giriş ve çıkış manevralarında
size yardımcı olmaya kadar Yeni Kuga dar alanlara bile park etmeyi
kolaylaştırıyor.

■

■

■

Trafik Levhası ve Yol Bilgisi Algılama: Bir kavşağa veya dur
işaretine yaklaştığınızı algıladığında sistem yola göre kısa ya da
uzun farı ayarlayabiliyor.
Viraj Aydınlatması: Kamera kontrolü aracınız viraja daha
girmeden, dönüşlere otomatik olarak uyum göstermesini
sağlayarak farları ayarlayıp sürüş yönünde maksimum görüş alanı
sağlıyor. Böylelikle yol ve yol kenarında olabilecek bisikletliler ve
yayalar için daha iyi bir görüş ve üst düzey güvenlik sunuyor.

■

■

■

Aktif Park Asistanı: Direksiyonu yönlendirirken park giriş ve çıkış
manevralarına yardımcı oluyor. Sistem, geri görüş kamerasının yanı sıra
geniş açılı ön kameradan yararlanıyor.
Çapraz Trafik Uyarısı Sistemi: Bir park yerinden geri manevrayla
çıkarken her iki taraftan yaklaşan trafik varsa uyararak yardımcı oluyor.
Geri Görüş Kamerası: Geri vitese geçtiğinizde aracınızın arkasını
görmenize yardımcı oluyor.

Yansıma Önleyici Uzun Farlar: Daha iyi görüş için far açısını
ayarlarken ön kamera, karşıdan gelen sürücüleri algıladığında farı
kısaltması için sisteme yardımcı oluyor. Güvenli ve aktif uzun far
kullanımı ile güvenli sürüş sunuyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve
görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Araç içi bilgi eğlence sistemi
Ford SYNC
Ford SYNC, iletişimi ve bazı araç / telefon uygulamalarınızın kullanımını kolaylaştırmak için uyumlu akıllı telefonlarla kesintisiz bir şekilde entegre oluyor. Siz
SYNC uyumlu uygulamalarınızı AppLink ile kontrol edebilirken Apple CarPlay ve Android Auto, 8 inç renkli dokunmatik ekranı akıllı telefonunuzun ekranı gibi
kullanmanıza izin veriyor.
Dokunmatik ekranı veya basit sesli komutları kullanarak arama yapabiliyor, bazı araç ve telefon fonksiyonlarını kontrol edebiliyorsunuz. Acil Durum Arama
Yardımı* ise bir kaza olması durumunda acil yardım çağrısı yapmasına ve aracın konumunun bildirilmesine yardımcı oluyor.

Not: Kusursuz bir SYNC sistemi akıllı telefon entegrasyonu için iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) veya daha üst sürüm bir telefon gerekmektedir. Bazı SYNC sistemi fonksiyonları için ücrete tabi olabilecek bir veri bağlantısı gereklidir. Apple CarPlay
ve Android Auto uygulamalarının kullanılabilirliğine ilişkin güncel bilgilere Apple CarPlay ve Android Auto uygulamalarının resmi internet sayfasından ulaşabilirsiniz. *Ford Acil Durum Arama Asistanı, Bluetooth® ile eşleşmiş bir cep telefonu ile
kullanılan yenilikçi bir SYNC uygulamasıdır. Bir kaza durumunda hava yastığı patlarsa veya motora giden yakıt beslemesi kesilirse bu teknoloji sayesinde 112 acil servis hattı araması gerçekleştirilir. Acil Durum Arama Asistanı Avrupa’da 40’tan fazla
ülkede ve bölgede çalışmaktadır.
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Göz Hizası Gösterge Paneli (HUD)
Göz Hizası Gösterge Paneli (HUD) önemli bilgileri
görüş açınıza getiriyor ve gözünüzü yoldan
ayırmanıza gerek kalmıyor. Yoldaki sınırlamalara
uygun hız bilgileri, trafik levhaları ve önemli
uyarılar camın önünde bulunan şeffaf bir ekrana
renkli olarak yansıtılıyor.

B&O Ses Sistemi
B&O, üstün kaliteli sesi ve şık tasarımıyla Yeni
Kuga'ya en uygun seçeneği sunuyor. Benzersiz
Bang & Olufsen hoparlör desenleri otomobilin
farklılaştıran stilini mükemmel bir şekilde
bütünlüyor. Modele özgü, sofistike ses ayarı ise
her yolculukta sürüş keyfini artırırken müziği
sanatçının istediği tarzda dinlemenizi sağlıyor.

Bu durum ellerinizin direksiyonda kalmasını ve
dikkatinizin yolda olmasını sağlayarak sürüşünüzü
daha güvenli hale getiriyor.
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Ön ve Geri Görüş Kameraları
Aracın önü ve arkası dokunmatik ekranda
gösteriliyor. Otomobilin çevresindeki alanı
göstererek dar alanlarda park manevralarına
yardımcı oluyor. Geri görüş kamerası, geri vitese
geçildiğinde devreye giriyor.

Seçilebilir Sürüş Modları

Akıllı Bagaj Kapağı

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Yeni Kuga sürüş deneyiminizi sunulan sürüş
modlarından birini seçerek koşullara uyacak
şekilde kişiselleştirebiliyor. Sistem, gaz pedalı
tepkisi ve direksiyon hissi ile vites değiştirme
davranışı gibi çeşitli ayarları düzenliyor.

Elleriniz tamamen dolu olsa bile Yeni Kuga’nızın
bagajına erişmek çok kolay. Anahtarınız cebinizde
veya çantanızdayken tek yapmanız gereken
ayağınızı arka tamponun altına götürerek orta
kısmında hareket ettirmek. Sizin hiçbir şeye
dokunmanız gerekmeden bagaj kapağı otomatik
olarak açılacak ya da kapanacaktır.

Sürüş esnasında kör noktanıza giren başka bir
araç (otomobil, minibüs veya kamyon gibi)
algılandığında sürücü ve yolcu tarafındaki yan
aynalara entegre edilmiş küçük uyarı ışıklarıyla
sizi uyarmak için tasarlanmıştır. Çapraz Trafik
Uyarı Sistemi de benzer şekilde dikey parktan geri
manevrayla çıkış sırasında aracın sağını ve solunu
tarıyor. Sistem, hareket eden bir araç veya bir
başka tehlike algılarsa size görsel ve sesli uyarıda
bulunuyor.
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Renkler

Bizim tercihimiz
Mercan Kırmızı’dan yana oldu
Peki, sizin favoriniz hangisi? Yeni Kuga birbirinden güzel ve özel renk
seçenekleri ile yolculuklarınızda tüm bakışları üzerinize çekecek.

Blazer Mavi
Opak

Buz Beyazı
Opak

Manyetik Gri
Metalik*

Kurşun Gri
Metalik*

Akik Siyah
Metalik*

Pasifik Mavi
Metalik*

Aytozu Gri
Metalik*

Platin Beyaz
Özel Renk*

Kumsal Gri
Metalik*

Bronz Turuncu
Metalik*

Mercan Kırmızı
Özel Renk*

*Ekstra ücret karşılığında isteğe bağlı donanım
- Vignale donanım; Akik Siyah, Manyetik Gri, Kurşun Gri, Platin Beyaz ve Mercan Kırmızı
- Platin Beyaz Style donanım ile sunulamamaktadır.
Not: Kullanılan araç resimleri sadece gövde renklerini göstermek içindir ve mevcut özellikleri yansıtmayabilir. Bu broşürde sunulan renkler ve döşemeler kullanılan baskı işlemlerinin kısıtlamaları nedeniyle gerçek renklerden farklı olabilir.
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Kayak Taşıyıcıları

Tavan Bisiklet Taşıyıcıları

Arka Bisiklet Taşıyıcısı

Portbagaj Seçenekleri

Tavan Taşıyıcıları
Cam
Rüzgarlıkları
Arka Tampon
Yük Koruması

Yükseklik: 1.666 mm - 1.742 mm

Ford Kuga Aksesuarlar

Uzunluk: 4.614 mm - 4.629 mm

Çeki Demiri

Paspas

Çamurluklar

Bagaj Havuzu

Alüminyum Alaşım Jantlar
Genişlik (aynalar dahil): 2.178 mm

18” Alüminyum Alaşım Jant
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19” Alüminyum Alaşım Jant

ST-Line
19” Alüminyum Alaşım Jant

Genişlik (aynalar katlı olarak): 1.883 mm

Vignale
20” Alüminyum Alaşım Jant
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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 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 aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde
kontrol ettirmek.

Ford 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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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. Haziran 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.

