СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡

КОМПЛЕКТАЦІЇ 1
1.5 (160 к.с.) Ecoboost turbo

ЛІФТБЕК

БЕНЗИН

AT6

TITANIUM
1 073 600 844 800 *

БЕЗПЕКА
ESC - електронної системи стабілізації
EBD - cистема розподілення гальмівного зусилля
ABS - антиблокувальна система
BA - система екстреного гальмування
TCS -протибуксувальна система
Асистент рушання на підйомі (HSA)
«Дитячі» замки у задніх дверях – електричні
Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Подушка безпеки для захисту колін водія
Передні подушки безпеки для водія та пасажира
Фронтальні і бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX
Іммобілайзер двигуна
Механічний вимикач фронтальної подушки безпеки пасажира
Технологія MyKey®
Дискові гальма на всіх колесах
Світлодіодні ліхтарі денного світла (LED)
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КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Двозональний клімат-контроль
EPAS - електромеханічний підсилювач керма
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Бортовий комп'ютер
Затримка вимикання освітлення салону / плавне вимикання світла (theatre dimming)
Електричні склопідйомники передніх дверей
Електричні склопідйомники задніх дверей
Cистема "глобального" відкриття / закриття вікон
Центральна консоль з підлокітником та відділенням для речей
Задній центральний підлокітник з відділенням для речей та підставками для напоїв
Задні сидіння з отвором / лючком для лиж (для всіх кузовів)
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)
Система автоматичного освітлення (датчик дощу, автоматичне дальне світло (Auto Highbeam))
Обігрів лобового скла та форсунок омивача
Підігрів керма
Підігрів сидіння водія та переднього пасажира
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Keyless Start - система пасивного запуску двигуна (без ключа)
Підсвічування салону Ambient Lighting (різних кольорів)
Передні та задні датчики паркування
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ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Нижня решітка – глянсова фарбована поверхня + хромована «посмішка»
Молдинги порогів у колір кузова
Сріблясте обрамлення бокових вікон (повне)
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та з освітленням зони посадки водія та пасажира,
складанням та підігрівом, інтегрованими індикаторами повороту - кольору кузова
Верхня та нижня частина переднього і заднього бамперів у колір кузова
Колісні диски легкосплавні, шини 235/50 R17
Малорозмірне запасне колесо (сталевий диск)
Адаптивні світлодіодні фари головного світла
Протитуманні фари
Світлодіодні задні ліхтарі
ІНТЕР'ЄР
Оздоблена шкірою ручка важеля перемикання передач
Шкіряне оздоблення керма
Захисні накладки на пороги передніх дверей – сріблясті
Кишені на звороті спинок передніх сидінь
Тканинне оздоблення сидінь
Кольоровий 9-10" TFT-дисплей з двома аналоговими приладами (спідометр, тахометр)
Внутрішні ручки дверей з хромуванням
Сонцезахисні козирки з боку водія і переднього пасажира (зсувна кришка та ліхтар підсвічування люстерка)
Підрульові пелюстки перемикання передач
CD-програвач, радіо AM/FM, багатофункціональний дисплей 4 дюймовий екран, 8 динаміків, USB роз'єм, Bluetooth та
голосове управління
Доплата за колір металік (Shadow Black (Absolute Black), Deep Impact Blue, Magnetic, Moondust Silver)
Доплата за колір металік (Tectonic Silver, Guard Grey)
Доплата за колір металік (Ruby Red)
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13 440 грн.
17 040 грн.
20 400 грн.

●	Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.
‡	Спеціальна пропозиція діє з 01.03.2016 року по 31.03.2016 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальной пропозиції. Кількість автомобілів обмежена.
*	Вартість автомобіля станом на 29 лютого 2016 року. Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за міжбанківським валютним курсом на день здійснення оплати. Міжбанківський курс відображується на
веб-сайті http://www.winner.ua/.
1)
	ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

1.5 ECOBOOST

ДВИГУН
Пальне

БЕНЗИН
1 498

Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність, к.с. (кВт)
на частоті (об/хв)
Крутний момент, Нм

160 (118)
5 700
240

на частоті (об/хв)
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт
Стандарт токсичності

1 600 - 4 000
4/4
Євро 5

Викиди СО2 , (г/км)

146

КПШ

АВТО - 6 СТ.

Витрати пального, (л/100 км)2 за містом

5.5

комбінована траса

6.8

у місті
Об'єм паливного баку, л

9.1
62.5

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

9.1

Максимальна швидкість, (км/год)

214

РОЗМІРИ
Кузов

ЛІФТБЕК

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
Маса автомобіля, кг
Міжсервісний інтервал

645
1 505
20 000 КМ АБО 1 РАЗ НА РІК

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11;
Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпродзержинськ: «МСС Авто» тел.: (067) 544-36-56; Дніпропетровськ: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Автоцентр Форд Аеліта» тел.: (056) 740-89-79; «Бристоль-Авто» (056)
732-00-01; Донецьк: «Алекс Схід» тел.: (062) 341-41-00, 386-30-28; Житомир: «Мега Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 72-72-82; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.:
(0626) 46-67-77; Кременчук: «Кременчук – Автосвіт» тел.: (0536) 79-34-88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: (0629) 40-50-50, 40-51-51; Миколаїв: «Терра Моторс»
тел.: (0512) 58-14-58; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Віннер Мотор Спорт» тел.: (048) 716-74-44; «Віннер Одеса» тел.: (048) 734-70-34; «Емералд-Авто» тел.: (048) 729-55-55; Полтава: «ПолтаваАвтосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Суми: «Автопроект-С» тел.: (0542) 65-55-30; Тернопіль: «ТерКо Авто Моторс» тел.: (0352) 47-00-11; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 76010-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-55-50; Херсон: «Бебко-Авто» тел.: (0552) 41-18-25, 33-70-67; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці:
«Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford. 2) Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви
80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності
пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання (наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.
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