Trend X
16” aluminyum alaşım jantlar
Ön sis farları
Gündüz yanan LED farlar
Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar
Elektrikli ön ve arka camlar
4 Yönlü manuel sürücü koltuğu
Sürücü bel desteği
Deri kaplı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
Deri Kaplı Vites topuzu (Manuel ve 6 İleri Şanzıman ile)
Döner Vites Konsolu (8 İleri Otomatik Şanzıman ile)
Elektrikli el freni
Otomatik tutunma fonksiyonu
Sürücü koltuğu bel destek ayarı
Arka park sensörü
Otomatik yanan farlar
Karartılmış arka cam
Ford SYNC1 & Bluetooth
Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar
60/40 katlanır arka koltuklar
Sürücü ve ön yolcu ön ve yan hava yastıkları
Yan perde hava yastıkları
ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı)
İkincil çarpışma freni
Elektronik Denge Programı (ESP)
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS)
Yokuş Kalkış Desteği(HLA)
Sürüş Modları
Ayarlanabilir sınırlandırıcılı hız kontrol sistemi
Ön, Arka Disk Frenler
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları
Mini boy yedek lastik

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

Titanium
Trend X donanım seviyesine ek olarak
17" alaşım jantlar
Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli katlanabilir yan aynalar
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
SYNC multimedya sistemi ve 8" renkli dokunmatik ekran
Kablosuz Şarj Ünitesi (1.5L TiVCT A/T hariç)
Çift Bölgeli Dijital Klima
180o Geri Görüş Kamerası
Yağmur Sensörü
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası

ST-Line
Titanium donanım seviyesine ek olarak
18” Alüminyum Alaşım Jant
St-Line Ön, Arka, Yan Etekler
St-Line Marşpiyel
Alüminyum Pedallar
St-Line Kırmızı Dikiş Detayları
Spor Süspansiyon
Ön Park Sensörleri
LED Ön Sis Farları

Opsiyonel Son Taksitiniz Öncesi Seçenekleriniz Nelerdir?

Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda
dilerseniz aracınızı satın aldığınız yetkili satıcıda takas ederek yeni
bir Ford araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme
şansını yakalayabilirsiniz. Yetkili satıcı aracınızı değerlendirerek,
vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır. Takas fiyatının
opsiyonel son taksit tutarının üzerinde olması durumunda ise
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak
kullanabilirsiniz.

Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken
sadece son ödemeyi yapmak. Ödemeyi yaptıktan sonra araç
sizindir.

Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları* sağlaması durumunda
dilerseniz herhangi bir ek ödeme yapmadan aracınızı aldığınız
yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.

