TRANSIT KAMYONET

Zorlu işler için
yaratıldı

İLERİ GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERİCİ. DİKKAT ÇEKİCİ.
HER OTOMOBİL ONUN İMZASINI TAŞIYOR.

Yapılması gereken işler büyük olduğunda, Ford Transit'in de göreve hazır
olduğuna güvenebilirsiniz. Ağır kamyon gücünü, hafif ticari aracın çevikliği ile
birleştiren ve kolayca dönüştürülebilen kapsamlı şasi kamyonet serisindeki her
model, işinize özgü ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırılabiliyor.
Seri genelinde, daha fazla tork ve çekme kabiliyeti ile artırılmış yük taşıma
kapasitesine sahip, daha verimli yakıt tüketen motor seçenekleri bulacaksınız.
Ayrıca, Ford Transit daha büyük üç çubuklu ızgara, yeni bir kaput ve tampon
içeren yepyeni bir ön tasarım sunuluyor. Yenilenen iç tasarımla birlikte gelişmiş
sürücü destek teknolojileri de en zorlu iş günlerinde kullanıcıların yardımcısı
oluyor.
Transit Şasi Kamyonet, ideal taşıma çözümünüz.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan
farklılıklar olabilir.
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Yeni ofisinize
hoş geldiniz
Transit, en zorlu günü bile kolayca atlatmanıza yardımcı oluyor. Yeni gösterge
paneli ve yeniden tasarlanan üstün kaliteli ergonomik yapıya sahip, iç mekân
tasarımı, kontrolün rahat ve sizde olmasını sağlıyor. Konsolun merkezindeki yeni
8” dokunmatik ekran, tutma ve kaydırma hareketlerini desteklerken, çeşitli bilgi,
eğlence ve ses kontrolü seçenekleri de sunuyor.
Standart çift yolcu koltuğu ile önde üç kişi seyahat edebilirken, ön konsola
entegre vites kolu, kabin içinde erişimi kolaylaştırıyor. İhtiyacınız olan her şeyi
sığdırabileceğiniz yeterli saklama alanı olunca direksiyon başında hayat hem
daha rahat geçiyor hem de daha iyi görünüyor. Bu nedenle, konsolun üstündeki
üç açık bölme ile cep telefonu ya da tabletiniz için yeni bir cihaz yuvası dahil,
kolay erişilebilen bolca saklama alanına sahip olacaksınız.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan
farklılıklar olabilir.
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Transit Kamyonet
330S Kısa Şasi Kamyonet
Tek Arka Teker

3300 kg

Azami yüklü ağırlık

350M Orta Şasi Kamyonet
Tek Arka Teker

3500 kg

Azami yüklü ağırlık

350L Uzun Şasi Kamyonet
Tek Arka Lastik

3500 kg

Azami yüklü ağırlık

350E/ 350ED Jumbo Şasi Kamyonet
Tek Arka Teker

3500 kg

Azami yüklü ağırlık

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Size de
ekibinize de
yer var
Hem yükünüzü hem de ekibinizi çalışma alanına taşımak söz konusu
olduğunda Çift Kabinli Transit Şasi Kamyonet harika bir çözüm.
Geniş açılan kapılar, ferah ve iyi düşünülmüş iç mekana, kolay erişim sağlıyor.
Önde çiftli, arkada dörtlü standart yolcu koltuklarıyla da yedi kişiye kadar
alabiliyor. Yolcu koltuklarının oturma yastıklarını kaldırdığınızda bir başka eşya
saklama bölmesine ulaşabiliyorsunuz. Böylece alet ve ekipman, göz önünde
olmadan taşınabiliyor. Ayrıca, ön orta koltuğun sırtı katlanarak, kullanışlı bir
çalışma yüzeyine dönüştürülebiliyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan
farklılıklar olabilir.
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Transit Kamyonet
330M Orta Şasi Çift Kabin Kamyonet
Tek Arka Teker

3500 kg

Azami yüklü ağırlık

350L Uzun Şasi Çift Kabin Kamyonet
Tek Arka Teker

3500 kg

Azami yüklü ağırlık

350E/ 350ED Jumbo Şasi Çift Kabin Kamyonet
Tek Arka Teker / Çift Arka Teker

3500-4700 kg
Azami yüklü ağırlık

500ELD Süper Jumbo Şasi Çift Kabin Kamyonet
Çift Arka Teker

5000 kg

Azami yüklü ağırlık

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Üst yapı çözümleri
için en doğru seçim
Ford Transit, güçlü platformu, çelik merdiven gövdeli şasisi, sağlamlığı ve yük taşıma kabiliyeti ile
uzun zamandır karoser ve üst yapılı araç uzmanlarının tercihi olmaya devam ediyor. En yeni teknoloji,
dayanıklılık ve Transit serisinin bilinen tüm artıları ve güçlü yönleri, üst yapılı araç sektörünün değişen
ihtiyaçlarını destekleyen özel çözümlerin başlangıç noktasını oluşturuyor. Üst yapıcıların, Ford Transit'in
kanıtlanmış temelini seçmeleri için şimdi daha da çok neden var.

736-738 mm*
Şasi kamyonet zemini/şasi
çerçeve yüksekliği

Şasi Kamyonet
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* Uzun Şasi uzunluğuna sahip modelin değeridir.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Ağır işleri
hafifletin
Sağlam, pratik ve çok yönlü Transit Şasi Kamyonet, işinize özgü ihtiyaçları
karşılamak için tasarlandı. Kısa Şasi uzunluğundan Süper Jumbo Şasi
uzunluğuna kadar zor işlerin üstesinden gelebilen her versiyon, sağlam
merdiven gövdeli şasisi ile üzerine inşa edilebilecek düz ve güçlü bir yapı
sunuyor. Çeşitli yürüyen aksam konfigürasyonları, kabin stilleri ve tekli veya çiftli
arka teker aksları, esnek ve kapsamlı üst yapı çözümlerine katkıda bulunuyor.

Süper Jumbo Şasi 4,149 mm (Çift Kabin)

Jumbo Şasi 4,149 mm (Tek Kabin)
Jumbo Şasi 3,159 mm (Çift Kabin)

Uzun Şasi 3,592 mm (Tek Kabin)
Uzun Şasi 2,777 mm (Çift Kabin)

Orta Şasi 3,142 mm (Tek Kabin)
Orta Şasi 2,327 mm (Çift Kabin)
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Kısa Şasi 2,775 mm
(Tek Kabin)

Hızlı ve basit bir çözüm arayan kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla fabrika
üretimi Transit kasalar, en yeni Avrupa Topluluğu Komple Araç Tip Onayı
(WVTA) mevzuatıyla uyumlu ve çalışmaya hazır olarak sunuluyor.

Not: Çerçeve uzunlukları, Şasi Kamyonet modelleri içindir.
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Telefonunuzun en iyi arkadaşı
ile tanışın
Ford SYNC
Türkçe sesli komut özellikli 8’’ dokunmatik ekran ile sunulan SYNC Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemi, akıllı telefonunuzla entegrasyonu destekliyor ve her şeyin kontrolünüz altında
olmasını sağlıyor. Telefon görüşmelerinizden mesajlarınıza, müzik sisteminden telefonunuzdaki uygulamalara kadar pek çok özelliği dokunmatik ekran üzerinden veya sesli
komutlarla gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.

SYNC özellikleri
■

■
■

■

■

Basit sesli komutlarla telefonunuzu, müziği, uygulamaları ve navigasyonu
yönetme
Kısa mesajların sesli okunması
Acil Yardım* özelliği, yolcuların veya sürücünün araç konumunu kendi dillerinde
bildirmek için acil yardım hizmetlerini aramasına yardımcı olur
AppLink ile SYNC uyumlu uygulamalara kumanda etme, Apple CarPlay ve
Android Auto ile akıllı telefonu SYNC ana ekranından kullanma
Renkli dokunmatik ekran, çoklu dokunuşlu ‘kaydırma’ ve ‘tutarak yakınlaştırma/
uzaklaştırma’ hareketlerini destekler, uygulama simgelerini ve ekran resimlerini
tıpkı tabletinizde veya akıllı telefonunuzdaki gibi ayarlamanıza izin verir

Dokunmatik Ekran
8”lik diyagonal ekrana sahip Ford SYNC
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.
AppLink, Apple CarPlay ve Android Auto
Ford SYNC uyumlu uygulamalarınızı AppLink
ile kontrol edin ve akıllı telefonunuzun
arayüzünü Ford SYNC ana ekranından kontrol
etmek için Apple CarPlay ve Android Auto
uygulamalarını kullanın.

Not: Tam SYNC akıllı telefon entegrasyonu sadece iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) veya üstü cihazlarla uyumludur.
*Ford Acil Destek, bir hava yastığının açılmasının veya yakıt pompasının kapanmasının söz konusu olduğu araç çarpışma olaylarında yolcu veya sürücünün yerel Çağrı Merkezinin aramasına yardımcı olmak için Bluetooth® ile eşleştirilmiş, bağlı bir cep telefonu kullanan yenilikçi bir
SYNC özelliğidir. Bu özellik, 40’tan fazla Avrupa ülkesinde ve bölgesinde kullanılmaktadır.
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Hızınızı ayarlayın
Transit araçlarda sunulan Hız Kontrol Sistemi, hızınızı belirlemenizi sağlıyor
ve siz fren veya gaz pedalına basıncaya dek bu hızı koruyor. Direksiyon simidi
üzerindeki düğmeleri kullanarak hızınızı seyir halindeyken de ayarlayabilirsiniz.
Yakıttan tasarruf etmenize yardımcı olmasının yanı sıra, bu sistem hız
sınırını aşma ihtimalinizi de azaltıyor. Bu faydalı özelliklerinin uzun otoban
seyahatlerinin daha rahat geçmesini sağlıyor.

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

Yolda seyir halindeyken bir anlık dalgınlıkla diğer şeride geçmeye
başlayabilirsiniz. Transit’in Şerit Takip Sistemi, önünüzdeki yolu sürekli izliyor,
sinyal vermeden şerit işaretlerine yaklaştığınız durumları tespit ederek
direksiyon titreşimiyle size uyarıyor.

Yan Rüzgar Dengeleme
Aracın ne zaman çapraz rüzgarlardan etkileneceğini anlamak için Elektronik Stabilite
Kontrol Sistemi’ni kullanarak fırtınalı hava şartlarında sürücünün şeritte kalmasına
yardımcı oluyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan
farklılıklar olabilir.
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İleriyi görün
Kamera ve radar teknolojisi kullanan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleyici
Akıllı Fren Sistemi* diğer araçlara ve yayalara olan mesafenizi izleyebiliyor. Bir
çarpışma olasılığı tespit edilirse, sizi sesli ve görsel uyarılarla uyarabiliyor ve
gerekirse frenleri önceden hazırlayarak fren yaptığınızda tam tepki vermek için
fren hassasiyetini artırabiliyor. Sistem bir çarpışmanın yaklaştığını belirlerse,
Aktif Frenleme bir darbenin etkisini azaltmaya yardımcı olmak için otomatik
olarak tam fren uygulayabiliyor. (opsiyonel)

Yaya Algılama Özellikli Çarpışma
Önleyici Akıllı Fren Sistemi
Radar ve bir kamera kullanan sistem,
diğer araçlar ile yayaları* tespit etmek
için tasarlandı. Bu sayede sizi olası bir
çarpışmaya karşı uyarabiliyor. (opsiyonel)

*Yaya Algılama, 80 km/s’e kadar araç hızlarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Karanlıkta algılanacak nesne, far hüzmelerinin
menzilinde olmalıdır.

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

Seçilebilir Sürüş Modları

Isıtmalı Ön Cam

Araç Bakım Monitörü

Ford Kolay Yakıt Sistemi

Yokuş Kalkış Desteği

Viraj Fren Kontrolü

Normal, Eko, Kaygan Zemin olmak üzere üç sürüş
modu arasında geçiş yapmanızı sağlar. Sistem, belli
koşullarda sürüşü kolaylaştırmak için gaz tepkisi ve
direksiyon hissi gibi çeşitli ayarları düzenler. (standart)

Ön camdaki buzlanmayı ve buğulanmayı hızla çözerek
yıl boyu konfor ve rahat görüş sunar. (opsiyonel)

Motorun en mükemmel performansı sergilemesini
sağlamak için aracınızın verilerini analiz eder. Kalan
yağ ömrü, AdBlue® egzoz sıvısının boşalmaya kalan
mesafesi ve yakıtta su uyarısı dahil çeşitli bilgileri
gösterge panelinde gösterir. (standart)

Benzersiz bir güvenlik önlemi olarak kazara yanlış yakıt
doldurulmasını engeller. Kapaksız bir sistem olması
sayesinde kirli yakıt kapaklarına dokunmanıza gerek
kalmaz. (standart)

Ayağınızı frenden çekip gaz pedalına basma
esnasında aracınızın yokuş aşağı kaymasını geçici
olarak engellemek için tasarlanmıştır. Hem ileri hem
geri viteste çalışır, dolayısıyla ağır yükleri çekmek için
idealdir. (standart)

Sürücünün bir virajı fazla hızlı aldığını algılar ve aracın
kontrol altında tutulmasına yardımcı olmak için motor
torkunu hızla düşürebilir ve her tekere ayrı ayrı fren
uygulayabilir. (standart)

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Renkler
İşinizi ve markanızı en iyi yansıtan renkleri seçin.

Buz Beyazı
Opak

Blazer Mavi
Opak

Spor Kırmızı
Opak

Aytozu Gri
Metalik

Akik Siyah
Metalik

Lav Kırmızı
Metalik

Manyetik Gri
Metalik

Pasifik Mavi
Metalik

Kumsal Gri
Metalik

12 yıl paslanmazlık garantisi
Özenli çok katmanlı boya işlemi sayesinde Ford Transit Kamyonet güzel olduğu kadar sağlam bir gövdeye de sahiptir. Bal mumu enjeksiyonlu çelik gövde panelleri, dayanıklı son kat boya ve
yenimalzemeler ve işçilik yöntemleri aracınızın uzun yıllar boyunca iyi görünmesini sağlayacaktır.
Not: Kullanılan görseller, sadece gövde renklerini gösterme amaçlı olup tarif edilen aracı yansıtmayabilir. Bu broşürde yer alan renk ve döşeme seçenekleri, kullanılan baskı işlemlerinin kısıtları nedeniyle gerçek renklerden farklı olabilir.

Çinko kaplama

26

Fosfat kaplama

Elektro kaplama

Astar

Üst katman

Şeffaf katman
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Verimlilik
Tercih edilen güç

Ford EcoBlue dizel serisindeki her motorun güçten torka, yakıt ekonomisinden rafine tasarıma kadar tüm özellikleri
her ihtiyaca yanıt verecek şekilde optimize edildi. En güncel emisyon standartlarını karşılamak için geliştirildi.

405 Nm

228 g/km*
170 PS

Güçlü
2.0L Ford EcoBlue 170 PS dizel motor

Yakıt tasarrufu sağlayan başlıca teknolojiler:
■
■
■

Ekonomik sürüşe yardımcı olan vites gösterge ışığı
Aerodinamik tasarım iyileştirmeleri
Düşük yuvarlanma dirençli lastikler

Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Euro 6 dizel motoru,
405 Nm tork geliştirerek düzenli çekme işleri için ideal
seçimdir.

Çevreci dizel
teknolojisi

*NEDC test şartlarına göre raporlanan karışık CO2 tüketim değerleridir.

Ford EcoBlue dizel
motorlar
Transit'in Ford EcoBlue dizel motor
yelpazesi en güncel ve en sıkı emisyon
standartlarını karşılıyor.
Ford EcoBlue dizel motorlar, egzoz
gazındaki NOx emisyonlarını azot ve su
buharına dönüştürmek için üre/su bazlı
AdBlue® sıvısı kullanan Seçici Katalitik
İndirgeme (SCR) sistemi ile donatılmıştır.
Ayrıca, dizel araçlarda bulunan dizel
parçacık filtresi de aracın egzozundan
salınan katı parçacıkların %99'unu
indirgemektedir.
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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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Yanında
Ford Var

FORD SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.
Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm hizmetler,
her zaman yanında.
Ford’un her zaman yanınızda olmasından dolayı yüzünüzü güldürecek özellikler:
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.
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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 Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) 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.
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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 Aktif Yol Destek Asistanı
(FAYDA) 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 2021’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.

