
КОЛІР  Frozen White 
 БЕЗПЕКА 

ESC - електронна система стабілізації 
EBD - cистема розподілення гальмівного зусилля
ABS - антиблокувальна система
ЕBA - система екстреного гальмування
TCS - протибуксувальна система
HSA - асистент рушання на підйомі
EPAS - електромеханічний підсилювач керма
Електромеханічне стоянкове гальмо 
«Дитячі» замки у задніх дверях – електричні
Фронтальні і бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира
Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Подушка безпеки для захисту колін водія
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX
Іммобілайзер двигуна
Механічний вимикач фронтальної подушки безпеки пасажира
Технологія MyKey®
Дискові гальма 4-х коліс (передні - вентильовані)

 КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
Двозональний клімат-контроль
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості 
Бортовий комп'ютер
Блок приладів з 4,2-дюймовим кольоровим дисплеєм з аналоговими покажчиками
Система «Start-Stop»
Lane departure warning - система попередження про виїзд на іншу смугу руху 
Lane keeping aid - система в запобіганні виїзду на іншу смугу руху
Traffic Sign Recognition - система розпізнавання дорожніх знаків
Intelligent Speed Assist - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості
Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки
Підрульові пелюстки перемикання передач
Функція "проведи мене додому" (затримка вимк. світла)
Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей
Cистема "глобального" відкриття / закриття вікон
Механічне регулювання рульової колонки
Складання задніх сидінь у співвідношенні 60/40, складання врівень підлоги
Сидіння водія та переднього пасажира – поперекова опора з механічним регулюванням

Сидіння водія та переднього пасажира з механічним регулюванням за 4 позиціями (вперед/назад/догори/донизу)

Датчик світла / датчик дощу
Автоматичне дальне світло (Auto Highbeam)
Обігрів лобового скла та форсунок омивача
Підігрів керма
Сидіння водія та переднього пасажира з підігрівом
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Камера заднього виду
Задні датчики паркування
Передні датчики паркування
Напівавтоматична система паралельного паркування  (SAPP)

2.0 EcoBlue (150 к.с.) ЛІФТБЕК FWD  ДИЗЕЛЬ  AT8 998 952 882 074*
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 КУЗОВ BUSINESS

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡
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 ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Верхня та нижня частина переднього і заднього бамперів у колір кузова
Верхня решітка –  з хромуванням
Нижня решітка –  кольору кузова
Молдинги порогів чорного кольору
Зовнішні дзеркала кольору кузова з електричним регулюванням та з освітленням зони посадки водія та пасажира, 
складанням та підігрівом, інтегрованими індикаторами повороту 
Колісні диски легкосплавні, шини 215/60R16 
Малорозмірне запасне колесо (сталевий диск)
Галогенові прожекторні фари головного світла
Світлодіодні денні ходові вогні
Протитуманні фари
Світлодіодні задні ліхтарі 

 ІНТЕР`ЄР 

Центральна консоль з підсклянниками, підлокітником та відділенням для речей
Задній центральний підлокітник з підставками для напоїв
Шкіряне оздоблення керма
Алюмінієва рукоятка перемикання передач
Кишені на звороті спинок передніх сидінь
Тканинне оздоблення сидінь
Внутрішні ручки дверей з хромуванням
Сонцезахисні козирки та ліхтар підсвічування люстерка з боку водія і переднього пасажира
Затримка вимикання освітлення салону / плавне вимикання світла (theatre dimming)
Стельова консоль з ліхтарями освітлення салону (1-го та 2-го рядів)
Відділення для окулярів
Радіо AM/FM, багатофункціональний дисплей 8 дюймовий екран
8 динаміків
SYNC 3, система голосового керування
Управління на кермі
USB роз'єми
App Link Android Auto/Apple CarPlay
Навігація
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 ДВИГУН 2.0 ДИЗЕЛЬ
Привод FWD (передній)
Робочий об'єм (см3)  1 995
Максимальна потужність к.с. (кВт) / на частоті (об/хв) 150 (110) / 3 500
Крутний момент Нм / на частоті (об/хв) 370 /2000 - 2500
Циліндрів / клапанів на циліндр (шт) 4 / 4
Стандарт токсичності Євро 6
Викиди СО2 (г/км) 130-123

 КПП АВТО - 8 СТ.
Витрати пального 1

 заміський цикл (л/100 км) * 4.4 - 4.1
комбінований цикл (л/100 км) * 4.9 - 4.6
міський цикл (л/100 км) * 6.0 - 5.7

Об'єм паливного баку (л) 60
Динаміка розгону 0-100 км/год (с) 10.3
Максимальна швидкість  (км/год) 211
  РОЗМІРИ
Загальна довжина, мм 4 871
Загальна ширина із дзеркалами, мм 2 121
Максимальна загальна висота, мм 1 482
Колісна база, мм 2 850
Об'єм багажного відділення, л 645
Споряджена маса автомобіля, кг  1 735
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