FIESTA
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

1

Fiesta Titanium
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

MOONDUST
SILVER

2

Fiesta Titanium
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

3

4

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, EPAS - Ηλεκτρικά
υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο τιμόνι, Δερμάτινη
λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

94

0

31.5.2018

14.606

FROZEN
WHITE

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

94

0

31.5.2018

14.317

Fiesta Titanium
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

FROZEN
WHITE

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

94

0

31.5.2018

14.317

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

5

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

ABSOLUTE
BLACK

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

6

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

ABSOLUTE
BLACK

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

7

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

ABSOLUTE
BLACK

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

8

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

ABSOLUTE
BLACK

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

9

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

10

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

MOONDUST
SILVER

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

11

Fiesta Titanium
ECOnetic
5Dr 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων
(προηγούμενο
μοντέλο)

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• TPMS - Σύστημα ανίχνευσης Απώλειας Πίεσης
Ελαστικών,
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• EPAS - Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, Δερμάτινο
τιμόνι, Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς ομίχλης,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ζάντες Αλουμινίου 15”,
• Ηλεκτρικά Παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματος κλιματισμός EATC,
• Ράδιο-CD συμβατό με MP3, σύστημα πλοήγησης με
οθόνη 5”, 4 ηχεία εμπρός & 2 ηχεία πίσω, χειριστήρια
στο τιμόνι, θύρα USB, SYNC (Bluetooth - Voice Control
- Κλήση Έκτακτης Ανάγκης),
• Cruise Control,
• Σύστημα απότομου φρεναρίσματος Active City Stop

82

0

31.5.2018

14.606

12

Νέο Fiesta 5Dr
Titanium 1.5L
Dsl 120PS,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο

MOONDUST
SILVER

13

Νέο Fiesta 5Dr
Vignale 1.5L
Diesel 120PS,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

MILANO
GRIGIO

• 6 αερόσακοι,
• ESC, Traction Control, Hill Start Assist,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA),
προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα (LDW),
• Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Collision Mitigation
System),
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας
(ACC),
• Σύστημα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγού Driver
Alert,
• Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων ορίου ταχύτητας,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• Εμπρός προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες
στροφής,
• Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης με φώτα
ημέρας LED,
• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού,
• Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός LED,
• Ford Power – Κουμπί εκκίνησης χωρίς κλειδί,
• Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων, δερμάτινη λαβή μοχλού
ταχυτήτων και δερμάτινη λαβή χειρόφρενου, κεντρική
κονσόλα με υποβραχιόνιο, Χρωμιωμένο διακοσμητικό
πλαίσιο κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 16”,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία,
Σύστημα Ford SYNC 3, 2 θύρες USB,
• Κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος,
• Κιτ επισκευής ελαστικών

89

9.700

29.1.2018

15.013

• Ιδιαίτερο εξωτερικό στυλ διαμόρφωσης αμαξώματος
Ford Vignale,
• 6 Αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός,
οροφής),
• ABS, ESC (Electronic Stability Control), TCS (Traction
Control) & Hill Launch Assist,
• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA) με
προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα (LDW),
• Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού
(EPAS),
• Σύστημα Auto Start/Stop και σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS,
• Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με
σύστημα εκκίνησης/διακοπής κινητήρα χωρίς κλειδί
Ford Power,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και υποδοχές
παιδικού καθίσματος ISOFIX,
• Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός, πίνακας οργάνων
οδηγού με οθόνη 4,2” και υπολογιστή ταξιδιού,
• Σύστημα Πλοήγησης, ηχοσύστημα B&O Play με
οθόνη αφής 8’’, ενισχυτή ισχύς 675W, 10 ηχεία υψηλής
απόδοσης και subwoofer, χειριστήρια στο τιμόνι,
Σύστημα Ford SYNC ΙΙΙ (Bluetooth, Voice Control &
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης) & Σύστημα MyKey,
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος Auto Park Assist
με εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα
ρεζερβούαρ – Ford Easy Fuel,
• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού EATC,
• Εμπρός φώτα ημέρας LED, αυτόματοι προβολείς και
υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Εμπρός προβολείς ομίχλης με χρωμιωμένο πλαίσιο και
στατικούς λαμπτήρες στροφής,
• Δερμάτινο τιμόνι, δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων
και χειρόφρενου και δερμάτινη επένδυση ταμπλό,
Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων και καθίσματα
οδηγού/συνοδηγού με ρύθμιση στήριξης της μέσης,
• Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Collision Mitigation
System),
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας
(ACC),
• Σύστημα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγού Driver
Alert,
• Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων ορίου ταχύτητας,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS),
• Χρωμιωμένο διακοσμητικό πλαίσιο κάτω από τα πλαϊνά
παράθυρα των θυρών,
• Προστατευτικά στις ακμές των θυρών – Door Edge
Protector,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17” σε χρώμα Luster Nickel,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή

89

3.569

28.12.2017

19.208

14

Νέο Fiesta 5Dr
Vignale 1.5L
Diesel 120PS,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

MILANO
GRIGIO

• Ιδιαίτερο εξωτερικό στυλ διαμόρφωσης αμαξώματος
Ford Vignale,
• 6 Αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός,
οροφής),
• ABS, ESC (Electronic Stability Control), TCS (Traction
Control) & Hill Launch Assist,
• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA) με
προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα (LDW),
• Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού
(EPAS),
• Σύστημα Auto Start/Stop και σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS,
• Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με
σύστημα εκκίνησης/διακοπής κινητήρα χωρίς κλειδί
Ford Power,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και υποδοχές
παιδικού καθίσματος ISOFIX,
• Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός, πίνακας οργάνων
οδηγού με οθόνη 4,2” και υπολογιστή ταξιδιού,
• Σύστημα Πλοήγησης, ηχοσύστημα B&O Play με
οθόνη αφής 8’’, ενισχυτή ισχύς 675W, 10 ηχεία υψηλής
απόδοσης και subwoofer, χειριστήρια στο τιμόνι,
Σύστημα Ford SYNC ΙΙΙ (Bluetooth, Voice Control &
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης) & Σύστημα MyKey,
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος Auto Park Assist
με εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα
ρεζερβούαρ – Ford Easy Fuel,
• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού EATC,
• Εμπρός φώτα ημέρας LED, αυτόματοι προβολείς και
υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, Εμπρός
προβολείς ομίχλης με χρωμιωμένο πλαίσιο και στατικούς
λαμπτήρες στροφής,
• Δερμάτινο τιμόνι, δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων
και χειρόφρενου και δερμάτινη επένδυση ταμπλό,
Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων και καθίσματα
οδηγού/συνοδηγού με ρύθμιση στήριξης της μέσης,
• Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Collision Mitigation
System),
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας
(ACC),
• Σύστημα ελέγχου επαγρύπνησης του οδηγού Driver
Alert,
• Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων ορίου ταχύτητας,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Χρωμιωμένο διακοσμητικό πλαίσιο κάτω από τα πλαϊνά
παράθυρα των θυρών,
• Προστατευτικά στις ακμές των θυρών – Door Edge
Protector,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17” σε χρώμα Luster Nickel

89

9.369

5.12.2017

17.891

15

Νέο Fiesta
3Dr ST-Line
1.0L EcoBoost
140PS,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

RACE RED

• 6 Αερόσακοι (οδηγού,συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός,
οροφής),
• ABS, ESC (Electronic Stability Control), TCS (Traction
Control) & Hill Launch Assist,
• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA) με
προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα (LDW),
• Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού
(EPAS),
• Σύστημα Auto Start/Stop και σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS,
• Κουμπί εκκίνησης/διακοπής κινητήρα FordPower,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και υποδοχές
παιδικού καθίσματος ISOFIX,
• Πίνακας οργάνων οδηγού με οθόνη 4,2” και υπολογιστή
ταξιδιού,
• Ηχοσύστημα B&O Play με οθόνη αφής 8’’, ενισχυτή
675W, 10 ηχεία υψηλής απόδοσης (συμπ/νου
subwoofer), θύρα USB και χειριστήρια στο τιμόνι,
Σύστημα Ford SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control &
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης) & Σύστημα MyKey,
• Κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος,
• Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα
ρεζερβούαρ – Ford Easy Fuel System,
• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού EATC,
• Εμπρός φώτα ημέρας LED, αυτόματοι προβολείς και
εμπρός προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες
στροφής,
• Πλήρες κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης ST-line
με ιδιαίτερη εμπρός μάσκα, εμπρός και πίσω
προφυλακτήρα, πίσω σπόιλερ αμαξώματος,
χρωμιωμένη εξάτμιση και ιδιαίτερα καλύμματα μαρσπιέ
ST-Line, Λογότυπο σήματος ST-Line στα πλαϊνά εμπρός
φτερά,
• Τιμόνι δερμάτινο, ST-Line, σπορ με ευθύ κάτω μέρος
(flat-bottom), Ιδιαίτερη λαβή μοχλού ταχυτήτων STLine, Δερμάτινη λαβή χειρόφρενου, Ιδιαίτερα ταπέτα
δαπέδου ST-Line,
• Εμπρός σπορ καθίσματα, πεντάλ ελαφρού κράματος
και μαύρη επένδυση οροφής,
• Σπορ ανάρτηση & Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης
(Collision Mitigation System),
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17” σε απόχρωση Rock
Metallic,
• πίσω μεγάλη αεροτομή
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10.764

11.12.2017

15.652
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Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

Focus Titanium
5Dr 1,5L
Dsl 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

RED CANDY

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία, Σύστημα
Πλοήγησης, Εγχρωμη κεντρική οθόνη 8'' Touchscreen,
Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα SYNC 3 (Bluetooth,
Voice Control και κλήση έκτακτης ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος - Active City Stop

98

0

31.5.2018

21.830

2

Focus Titanium
Χ 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry
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0

31.5.2018

21.431

3

Focus Business
5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS + ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Αυτόματο σύστημα διζωνικού κλιματισμού DEATC,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• προβολείς ομίχλης εμπρός,
• σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control)
με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας,
• ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• σύστημα πλοήγησης,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία, Εγχρωμη κεντρική
οθόνη 8'' Touchscreen, χειριστήρια στο τιμόνι, σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Χαλύβδινες ζάντες 16'',
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Πακέτο καπνιστή,
• Active City Stop,
• φώτα ημέρας LED
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5.500

29.1.2018

17.322

4

Focus Business
Station
Wagon 1,5L
Diesel 95PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

DEEP IMPACT
BLUE

• ABS + ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Air Condition,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• προβολείς ομίχλης εμπρός,
• σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control)
με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας,
• ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• σύστημα πλοήγησης,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία, Εγχρωμη κεντρική
οθόνη 8'' Touchscreen, χειριστήρια στο τιμόνι, σύστημα
SYNC 2 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης), αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Χαλύβδινες ζάντες Designer 16'',
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Πακέτο καπνιστή,
• Active City Stop,
• Ράγες οροφής
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23.884

31.5.2017

15.373

5

Focus RS
5-θυρο 2,3L
EcoBoost
350PS AWD,
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

STEALTH

• 6 Αερόσακοι,
• εμπρός μπάκετ καθίσματα τύπου Shell,
• Τετρακίνηση με Σύστημα κατανομής της ροπής, 4
προγράμματα οδήγησης,
• Ηλεκτρονικός έλεγχος εκκίνησης (Launch control),
• Προβολείς Bi-Xenon και φώτα ημέρας LED,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής,
• αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού DEATC,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• κιτ αμαξώματος RS: μάσκα RS εμπρός, σπορ διαχύτης
πίσω, μεγάλη πίσω αεροτομή RS,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19”,
• Σύστημα πλοήγησης Sony, οθόνη αφής 8”, 10 ηχεία
(συμπερ/νου κεντρικού ηχείου tweeter & subwoofer),
Σύστημα Ford SYNC III με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης &
Bluetooth με φωνητικό έλεγχο, θύρες USB,
• Keyless Εntry & Κeyless Start (μπουτόν εκκίνησης),
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος (Active City
Stop),
• σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας Cruise
Control, πίσω κάμερα οπισθοπορείας,
• Εργοστασιακός συναγερμός Thatcham
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24.500

2.3.2017

41.559

6

Focus ST2
5-θυρο 2,0L
EcoBoost
250PS,
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

PANTHER
BLACK

• ABS, ESP, Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX,
• Ρύθμιση ανάρτησης ST,
• Ειδικά δισκόφρενα εμπρός στο ST,
• Σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα ανακατανομής της ροπής (Torque Vectoring
Control),
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Αυτόματοι προβολείς,
• Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος
με ιδιαίτερο στυλ στα ST, Ιδιαίτερη μάσκα ST εμπρός σε
μαύρο γυαλιστερό χρώμα, Πλαίσιο προβολέων ομίχλης
ST σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, Πίσω προφυλακτήρας
με ιδιαίτερη σχεδίαση στο χρώμα του αμαξώματος (ST),
• Εμπρός καθίσματα σπορ Recaro,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• Ειδικά πεντάλ ST, Δερμάτινο τιμόνι ST, Σ
• Σύστημα Navigation, 8'' οθόνη αφής, Ραδιο-CD με
υποδοχή USB, Aux & SD slot, 6 ηχεία, Σύστημα SYNC ΙΙ
(Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης ανάγκης),
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Προβολείς XENON (Σύστημα αυτόματης
προσαρμογής δέσμης & Αυτόματη ρύθμιση ύψους),
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Φώτα ημέρας LED (περιλαμβάνει πίσω φώτα LED),
• Ζάντες αλουμινίου 18'' σε χρώμα Rock Metallic με
δισκόφρενα εμπρός και πίσω με κόκκινες δαγκάνες
φρένων
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7

Focus
ST-line 5Dr
1,5L Dsl 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

RACE RED

• ABS + ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Πεντάλ αλουμινίου,
• Διακριτικά σήματα ST-line στο φτερό και των δύο
πλευρών του αμαξώματος,
• Πλήρες κιτ αμαξώματος με πίσω σπόιλερ στο χρώμα
του αμαξώματος, σπορ προφυλακτήρας εμπρός και
πίσω, κάτω πλαϊνά προστατευτικά, μάσκα με ιδιαίτερο
κυψελοειδές πλέγμα πάνω και κάτω εμπρός,
• Σπορ ανάρτηση,
• Ιδιαίτερο δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων ST-line,
• Σπορ καθίσματα,
• Εμπρός προβολείς με μαύρο πλαίσιο και εμπρός φώτα
ημέρας LED,
• Κουμπί εκκίνησης Ford Power,
• Σκούρα επένδυση οροφής,
• 17” ζάντες ελαφρού κράματος σε απόχρωση rock
metallic,
• αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC),
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Σύστημα Πλοήγησης,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία, οθόνη πίνακα
οργάνων 4,2'' TFT, Εγχρωμη κεντρική οθόνη 8''
Touchscreen, χειριστήρια στο τιμόνι, σύστημα SYNC 3
(Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης ανάγκης),
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Πακέτο καπνιστή,
• σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop,
• αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής

99

8.982

29.5.2017

17.118
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Focus
ST-line 5Dr
1,5L Dsl 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

• ABS, ESP, Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Πεντάλ αλουμινίου,
• Διακριτικά σήματα ST-line στο φτερό και των δύο
πλευρών του αμαξώματος,
• Πλήρες κιτ αμαξώματος με πίσω σπόιλερ στο χρώμα
του αμαξώματος, σπορ προφυλακτήρας εμπρός και
πίσω, κάτω πλαϊνά προστατευτικά, μάσκα με ιδιαίτερο
κυψελοειδές πλέγμα πάνω και κάτω εμπρός,
• Σπορ ανάρτηση,
• Ιδιαίτερο δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων ST-line,
• Σπορ καθίσματα,
• Εμπρός προβολείς με μαύρο πλαίσιο και εμπρός φώτα
ημέρας LED,
• Κουμπί εκκίνησης Ford Power,
• Σκούρα επένδυση οροφής,
• 17” ζάντες ελαφρού κράματος σε απόχρωση rock
metallic,
• αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC),
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Σύστημα Πλοήγησης,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία, οθόνη πίνακα
οργάνων 4,2'' TFT, Εγχρωμη κεντρική οθόνη 8''
Touchscreen, χειριστήρια στο τιμόνι, σύστημα SYNC 3
(Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης ανάγκης),
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Πακέτο καπνιστή,
• σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop,
• αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής

98

4.450

26.1.2018

21.465
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Focus Titanium
5Dr 1,5L
Dsl 120PS
αυτόματο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων
PowerShift

FROZEN
WHITE

• ABS + ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control)
με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας,
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία, Σύστημα
πλοήγησης με εγχρωμη κεντρική οθόνη 8'' Touchscreen,
Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα SYNC 2 (Bluetooth,
Voice Control και κλήση έκτακτης ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop

99

22.006

29.5.2017

19.500
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Focus Titanium
X 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
αυτόματο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων
PowerShift

CARIBOU

• ABS + ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control)
με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας,
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, αυτόματοι
προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• Εμπρός καθίσματα Sport,
• προβολείς XENON με σύστημα αυτόματη ρύθμιση
ύψους φώτων,
• φώτα ημέρας LED,
• Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17”,
• ημιδερμάτινα καθίσματα,
• κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Σύστημα Πλοήγησης με εγχρωμη Κεντρική οθόνη
8'' Touchscreen, Ραδιο-CD με υποδοχή USB, 6 ηχεία,
Οθόνη πίνακα οργάνων 4,2'' TFT, Χειριστήρια στο τιμόνι,
Σύστημα SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση
έκτακτης ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Active City Stop - σύστημα αποφυγής σύγκρουσης,
• Lane Keeping Aid,
• φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα,
• χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης για τα
εμπρός καθίσματα, χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα
συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις,
• σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος

99

25.000

1.2.2017

22.969
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,0L
EcoBoost
125PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης), Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

108

0

31.5.2018

19.877
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,0L
EcoBoost
125PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης), Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

108

0

31.5.2018

19.877
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,0L
EcoBoost
125PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού, σύστημα ελέγχου
πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

108

0

31.5.2018

18.459
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,0L
EcoBoost
125PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού, σύστημα ελέγχου
πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

108

0

31.5.2018

18.459
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

DEEP IMPACT
BLUE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων, σύστημα
εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

98

0

31.5.2018

21.697
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry
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Focus Titanium
Χ 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

98

0

31.5.2018

21.431

18

Focus Titanium
Χ 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

98

0

31.5.2018

21.728

19

Focus Titanium
Χ 5Dr 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• ABS, ESP + Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• σύστημα My Key,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, με κουμπί
FordPower,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας (cruise control),
• Προβολείς ομίχλης εμπρός,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας LED,
• ημιδερμάτινα καθίσματα, θερμαινόμενα εμπρός
καθίσματα,
• Door Edge Protector - Αυτόματα αναδιπλούμενα
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρες βροχής,
• Προβολείς ΧΕΝΟΝ, Φώτα ημέρας LED,
• Ραδιο-CD με υποδοχή USB, σύστημα πλοήγησης,
οθόνη αφής 8”, 6 ηχεία, Χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
SYNC 3 (Bluetooth, Voice Control και κλήση έκτακτης
ανάγκης),
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας,
• Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17'',
• Active City Stop,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry

98

0

31.5.2018

21.431

ECOSPORT
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

Νέο Ford
EcoSport 1.0L
EcoBoost
140PS ST-line,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

MOONDUST
SILVER

• 7 Αερόσακοι,
• ABS, ESC & Hill Launch Assist,
• Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS)
και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• υπολογιστής ταξιδίου και πίνακας οργάνων με έγχρωμη
ψηφιακή οθόνη 4,2”,
• Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με
σύστημα εκκίνησης/διακοπής κινητήρα χωρίς κλειδί
Ford Power,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και υποδοχές
παιδικού καθίσματος ISOFIX,
• Σύστημα Πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη αφής 8’’, 7
ηχεία, 2 θύρες USB και χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
Ford SYNC ΙΙΙ (Bluetooth, Voice Control & Κλήση
Έκτακτης Ανάγκης) & Σύστημα MyKey,
• Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες απόστασης
στάθμευσης εμπρός-πίσω,
• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού EATC,
• Προβολείς υψηλής έντασης Xenon, εμπρός φώτα
ημέρας LED και εμπρός προβολείς ομίχλης, Αυτόματοι
προβολείς, αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα
βροχής,
• Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός LED,
• Κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης ST-line με ιδιαίτερη
εμπρός μάσκα, εμπρός και πίσω προφυλακτήρα,
• πίσω σπόιλερ αμαξώματος,
• ιδιαίτερα καλύμματα μαρσπιέ ST-Line,
• πίσω φιμέ κρύσταλλα,
• εκτεταμένη βαμμένη οροφή σε μαύρο χρώμα και ράγες
οροφής σε μαύρο χρώμα,
• δερμάτινη επένδυση τιμονιού,
• δερμάτινη λαβή χειροφρένου και μοχλού ταχυτήτων με
κόκκινη ραφή,
• Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων με κόκκινη ραφή
και 4 ταπέτα δαπέδου με κόκκινη ραφή,
• Πεντάλ ελαφρού κράματος,
• Σπορ ανάρτηση & Σύστημα σταθερής ταχύτητας
(Cruise Control),
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Ζάντες ελαφρού κράματος ST-Line 17” απόχρωσης
Tarnished Dark Metallic

102

4.000

29.1.2018

19.189

2

Νέο Ford
EcoSport 1.0L
EcoBoost
140PS ST-line,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 7 Αερόσακοι,
• ABS, ESC & Hill Launch Assist,
• Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS)
και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• υπολογιστής ταξιδίου και πίνακας οργάνων με έγχρωμη
ψηφιακή οθόνη 4,2”,
• Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με
σύστημα εκκίνησης/διακοπής κινητήρα χωρίς κλειδί
Ford Power,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και υποδοχές
παιδικού καθίσματος ISOFIX,
• Σύστημα Πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη αφής 8’’, 7
ηχεία, 2 θύρες USB και χειριστήρια στο τιμόνι, Σύστημα
Ford SYNC ΙΙΙ (Bluetooth, Voice Control & Κλήση
Έκτακτης Ανάγκης) & Σύστημα MyKey,
• Κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες απόστασης
στάθμευσης εμπρός-πίσω,
• Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού EATC,
• Προβολείς υψηλής έντασης Xenon, εμπρός φώτα
ημέρας LED και εμπρός προβολείς ομίχλης, Αυτόματοι
προβολείς, αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα
βροχής,
• Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός LED,
• Κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης ST-line με ιδιαίτερη
εμπρός μάσκα, εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, πίσω
σπόιλερ αμαξώματος, ιδιαίτερα καλύμματα μαρσπιέ
ST-Line,
• πίσω φιμέ κρύσταλλα, εκτεταμένη βαμμένη οροφή σε
μαύρο χρώμα και ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα,
• δερμάτινη επένδυση τιμονιού,
• δερμάτινη λαβή χειροφρένου και μοχλού ταχυτήτων με
κόκκινη ραφή,
• Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων με κόκκινη ραφή
και 4 ταπέτα δαπέδου με κόκκινη ραφή,
• Πεντάλ ελαφρού κράματος,
• Σπορ ανάρτηση & Σύστημα σταθερής ταχύτητας
(Cruise Control),
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Ζάντες ελαφρού κράματος ST-Line 17"" απόχρωσης
Tarnished Dark Metallic

102

8.200

26.1.2018

18.723

C-MAX
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”, Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι,
θερµαινόµενοι και αναδιπλούµενοι εξωτερικοί
καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.232

2

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

3

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

4

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

5

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

6

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

7

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

ABSOLUTE
BLACK

6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

8

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.232

9

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.232

10

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.232

11

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop

105

0

31.5.2018

20.482

12

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MOONDUST
SILV.

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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20.482

13

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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20.232

14

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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20.232

15

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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16

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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17

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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18

C-Max,
Compact,
Business 1,5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 6 αερόσακοι,
• ESP & EBD,
• Σύστηµα Υποβοήθησης στην ανηφόρα Hill Launch
Assist,
• ISOFIX,
• Σύστηµα παραµετροποίησης κλειδιών MyKey,
• Σύστηµα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• ∆ερµάτινο τιµόνι και λαβή λεβιέ ταχυτήτων,
• Προβολείς οµίχλης, Εµπρός προβολείς µε φώτα ηµέρας
LED,
• Ζάντες αλουµινίου 16”,
• Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι, θερµαινόµενοι και
αναδιπλούµενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσµατος,
• Σύστηµα πλοήγησης µε Ράδιο CD & MP3, σύστηµα
Ford SYNC 3 με 6 ηχεία, οθόνη αφής 8’’ θύρες USB,
• Cruise Control,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop
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MONDEO
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

Mondeo 4D
Vignale 2.0L
Diesel 210PS
αυτόματο
κιβώτιο
6 σχέσεων
PowerShift

ABSOLUTE
BLACK

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA),
• Hill Launch Assist,
• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Σύστημα MyKey,
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• κάμερα οπισθοπορείας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Εntry με κουμπί
εκκίνησης/διακόπης του κινητήρα Ford Power,
• Προσαρμοζόμενοι προβολείς Ford Dynamic LED με
εμπρός φώτα ημέρας LED, Αυτόματη ρύθμιση ύψους,
Κατευθυνόμενη δέσμη & Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης
σκάλας,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος,
Αυτορυθμιζόμενο cruise control (ACC),
• Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι
υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8'', 12
premium ηχεία, Σύστημα SYNC II με Κλήση Έκτακτης
Ανάγκης, θύρες USB (X2), ζάντες ελαφρού κράματος
19'',
• Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος, πεντάλ
αλουμινίου,
• κολώνα τιμονιού με μνήμη,
• εσωτερικός κρυφός φωτισμός,
• Ηχο αποροφητικά κρύσταλλα,
• Σύστημα Active Noise Control (Ενεργή Απόσβεση
Θορύβου), σκιάδια στις πίσω πόρτες,
• Ιδιαίτερο εξωτερικό κιτ Ford Vignale,
• Προβολείς ομίχλης ειδικής σχεδίασης Vignale,
• βελούδινα ταπέτα εμπρός & πίσω υψηλής ποιότητας,
• Διάστικτα δερμάτινα καθίσματα (Perforated),
θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα,ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 10 ρυθμίσεις και μνήμη,
Δερμάτινη επένδυση σε ταμπλό και κεντρική κονσόλα,
Δερμάτινο τιμόνι, λαβή λεβιέ ταχυτήτων και δερμάτινες
εσωτερικές επενδύσεις θυρών, Δερμάτινο υποβραχιόνιο,
κολώνα τιμονιού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη με μνήμη,
• εργοστασιακός συναγερμός Thatcham
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33.853

2

* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC II,
Θύρες USB (X2), υποδοχή SD slot),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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3

* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

TECTONIC
SILVER

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC II,
Θύρες USB (X2), υποδοχή SD slot),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC II,
Θύρες USB (X2), υποδοχή SD slot),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC II,
Θύρες USB (X2), υποδοχή SD slot),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC II,
Θύρες USB (X2), υποδοχή SD slot),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MOONDUST
SILVER

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

MAGNETIC

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
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χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

DEEP IMPACT
BLUE

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start, Ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πίσω πόρτα με λειτουργία Soft-Close και κουμπί
ενεργοποιήσης στην κεντρική κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

DEEP IMPACT
BLUE

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start, Ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πίσω πόρτα με λειτουργία Soft-Close και κουμπί
ενεργοποιήσης στην κεντρική κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

DEEP IMPACT
BLUE

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start, Ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πίσω πόρτα με λειτουργία Soft-Close και κουμπί
ενεργοποιήσης στην κεντρική κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

DEEP IMPACT
BLUE

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ,
• Κρυφός φωτισμός καμπίνας με δυνατότητα επιλογής
χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC III,
Θύρες USB (X2),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start, Ηλεκτρικά ανοιγόμενη
πίσω πόρτα με λειτουργία Soft-Close και κουμπί
ενεργοποιήσης στην κεντρική κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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* Mondeo 5D
Titanium 1.5L
Diesel 120PS
χειροκίνητο
κιβώτιο
6 ταχυτήτων

TECTONIC
SILVER

• ABS με EBD, ESP με Traction Control (TRC),
• Emergency Brake Assist (EBA) και Hill Launch Assist,
• 7 αερόσακοι,
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Σύστημα MyKey,
• TPMS - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών,
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω,
• Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC),
• Ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού (EPAS),
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Σύστημα διατήρησης της ταχύτητας - cruise control,
• Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
• Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας,
• Lane Keeping Aid - Σύστημα Υποβοήθησης
διατήρησης λωρίδας (Περιλαμβάνει: Lane Departure
Warning - Σύστημα Προειδοποίησης διατήρησης
λωρίδας, Σύστημα αυτόματης εναλλαγής φώτων Auto
High Beam, Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
TSR, Σύστημα ελέγχου επαγρύπνισης οδηγού),
• Εμπρός καθίσματα σπορ, Κρυφός φωτισμός καμπίνας
με δυνατότητα επιλογής χρώματος,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Ραδιο-CD, Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8''
(DM8), 8 premium ηχεία, εγχρωμη οθόνη πίνακα
οργάνων TFT 4,2'' με 4 αναλογικά όργανα ταχύτητας /
στροφών κινητήρα / καυσίμου / θερμοκρασίας,SYNC II,
Θύρες USB (X2), υποδοχή SD slot),
• Προσαρμοζώμενοι προβολείς Adaptive LED, Αυτόματη
ρύθμιση ύψους, Κατευθυνόμενη δέσμη, Ξεχωριστός
σχεδιασμός προβολέων ομίχλης,
• Σύστημα Keyless entry & Start,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα με λειτουργία
Soft-Close και κουμπί ενεργοποιήσης στην κεντρική
κονσόλα),
• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω,
• Πακέτο καπνιστή,
• Αερόσακοι στις ζώνες ασφαλείας των πίσω εξωτερικών
θέσεων,
• Αctive City Stop - Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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Mondeo 5Dr
Business 1.5L
Diesel 120PS,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 7 αερόσακοι,
• ABS, ESP με EBD,
• Προβολείς οµίχλης,
• 4 Ηλεκτρικά παράθυρα,
• Αυτόματος διζωνικός κλιµατισµός,
• Ζάντες αλουµινίου 16’’,
• ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτ. καθρέπτες,
• Εμπρός θερμαινόμενο παρμπρίζ,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και
συνοδηγού,
• Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Cruise control,
• Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8”, σύστημα Ford
SYNC3 με Bluetooth και Kλήση Έκτακτης Ανάγκης, 2
υποδοχές USB και 8 ηχεία,
• Εμπρός και πίσω ταπέτα,
• Αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα
βροχής και αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας
προβολέων,
• Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Active City Stop,
• εμπρός φώτα ημέρας LED
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Mondeo 5Dr
Trend 1.5L
Diesel 120PS,
6-τάχυτο
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων

FROZEN
WHITE

• 7 αερόσακοι,
• ABS, ESP με EBD,
• Προβολείς οµίχλης,
• 4 Ηλεκτρικά παράθυρα,
• Αυτόματος διζωνικός κλιµατισµός,
• Ζάντες αλουµινίου 16’’,
• ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι εξωτ. καθρέπτες,
• αυτόµατα φώτα με υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα
βροχής και αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας
προβολέων,
• ηχοσύστημα premium με οθόνη αφής 8'', σύστημα
Ford SYNC3, με Bluetooth και θύρα USB,
• ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή,
• αερόσακοι στις πίσω ζώνες ασφαλείας στις 2
εξωτερικές θέσεις,
• κάμερα οπισθοπορείας,
• φιμέ κρύσταλλα,
• cruise control,
• εμπρός φώτα ημέρας LED

104

0

31.5.2018

25.472

KUGA
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

Kuga
(προηγούμενο
μοντέλο) AWD
Titanium Plus
2.0L Dsl 180PS
αυτόματο
κιβώτιο
6 σχέσεων
PowerShfit

MAGNETIC

• 7 αερόσακοι,
• ABS με EBD, ESP με Hill Launch Assist,
• Προβολείς Bi – Xenon,
• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• Cruise Control,
• Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού,
• Active Park Assist - Ενεργό σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσης, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός &
πίσω,
• Κουμπί εκκίνησης FordPower,
• Πλήρες εξωτερικό κιτ διαμόρφωσης,
• Ζάντες Αλουμινίου 18"",
• Προβολείς Ομίχλης Εμπρός,
• Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενοι και Θερμαινόμενοι Εξωτερικοί
Καθρέπτες,
• Ηλεκτρική Υποβοήθηση Τιμονιού,
• Δερμάτινο τιμόνι,
• Αυτόματοι προβολείς & υαλοκαθαριστήρες,
• Sony Ράδιο-CD συμβατό με MP3, Σύστημα Πλοήγησης,
8'' οθόνη αφής, 9 premium ηχεία, χειριστήρια στο τιμόνι,
θύρα Aux & USB, SYNC ΙΙ με Bluetooth - Voice Control Κλήση Έκτακτης Ανάγκης,
• Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων,
• Πατάκια εμπρός & πίσω,
• Hλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες,
• Ράγες οροφής,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και ηλεκτρικά
ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών
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S-MAX
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

* S-Max 5Dr
Titanium 2.0L
Dsl 150PS,
μηχανικό
κιβώτιο
6 σχέσεων

FROZEN
WHITE

• 9 αερόσακοι,
• ABS με EBD, ΕSP,
• Hill Launch Assist,
• ηλεκτρ.ρυθμ.θερμ. και αναδιπλούμενοι καθρέφτες,
• Αυτόματος κλιματισμός 2 Zωνών,
• Ηλεκτρ.Παράθ. Εμπρός / Πίσω - Περιμετρικό
κατέβασμα/κλείσιμο σε μία κίνηση,
• Προβολείς Ομίχλης Εμπρός, Φώτα ημέρας LED,
• Cruise Control (περιλαμβάνει ASLD - Adjustable Speed
Limiting Device),
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Φιμέ πίσω τζάμια,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής,
• Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8”, Ράδιο-CD με
8 ηχεία, Ford SYNC 2, Bluetooth και Κλήση Έκτακτης
Ανάγκης,
• Ζάντες Αλουμινίου 17”, εμπρός+πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος, δίσκοι στις πλάτες των καθισμάτων, 3η
σειρά καθισμάτων,
• Αυτόματα προσαρμοζώμενοι προβολείς LED με
σύστημα Glare Free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (περιλαμβάνει κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower) με ηλεκτρική πόρτα
χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands Free,
• βοηθητική ρεζέρβα μίνι 17”
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2

S-Max 5Dr
Titanium 2.0L
Dsl 180PS,
αυτόματο
κιβώτιο 6
σχέσεων
PowerShift
AWD

FROZEN
WHITE

• 9 αερόσακοι,
• ABS με EBD, ΕSP,
• Hill Launch Assist,
• ηλεκτρ.ρυθμ.θερμ. και αναδιπλούμενοι καθρέφτες,
• Αυτόματος κλιματισμός 2 Zωνών,
• Ηλεκτρ.Παράθ. Εμπρός / Πίσω - Περιμετρικό
κατέβασμα/κλείσιμο σε μία κίνηση,
• Προβολείς Ομίχλης Εμπρός, Φώτα ημέρας LED,
• Cruise Control (περιλαμβάνει ASLD - Adjustable Speed
Limiting Device),
• Κεντρικό Κλείδωμα με Τηλεχειρισμό,
• Φιμέ πίσω τζάμια,
• Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής,
• Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8”, Ράδιο-CD με
8 ηχεία, Ford SYNC 3, Bluetooth και Κλήση Έκτακτης
Ανάγκης,
• Ζάντες Αλουμινίου 17”,
• εμπρός+πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• δίσκοι στις πλάτες των καθισμάτων,
• 3η σειρά καθισμάτων,
• Αυτόματα προσαρμοζώμενοι προβολείς LED με
σύστημα Glare Free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (περιλαμβάνει κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower) με ηλεκτρική πόρτα
χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands Free,
• βοηθητική ρεζέρβα μίνι 17”
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31.5.2017

39.320

EDGE
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

1

* Edge 5D
2.0L Dsl
210PS Sport,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

CANYON
RIDGE

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων), ESP & EBD
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή
• Hill Launch Assist, Traction Control, & Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control)
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX και κλειδαριές
ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο & σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης
• Σύστημα Active Noise Control, Διζωνικός κλιματισμός
& 4 ηλεκτρικά παράθυρα
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony και 12 ηχεία
• SYNC II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB και κάμερα
οπισθοπορείας
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών καθώς και θερμαινόμενο και
ανακλαστικό παρμπρίζ
• Αυτόματοι προβολείς, αισθητήρες βροχής και εμπρός
θερμαινόμενα καθίσματα
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας & Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED
• Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό
στροφών
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της
ταχύτητας (Adaptive Cruise Control)
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα
• Σπορ ανάρτηση & πεντάλ αλουμινίου
• Ζάντες ελαφρού κράματος 20” μαύρου χρώματος με
διαστάσεις ελαστικών 255/45R20
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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2

* Edge 5D 2.0L
Dsl 210PS
Titanium,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

WHITE
PLATINUM

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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3

* Edge 5D
2.0L Dsl
210PS Sport,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

WHITE
PLATINUM

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων), ESP & EBD
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή
• Hill Launch Assist, Traction Control, & Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control)
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX και κλειδαριές
ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο & σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης
• Σύστημα Active Noise Control, Διζωνικός κλιματισμός
& 4 ηλεκτρικά παράθυρα
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony και 12 ηχεία
• SYNC II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB και κάμερα
οπισθοπορείας
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών καθώς και θερμαινόμενο και
ανακλαστικό παρμπρίζ
• Αυτόματοι προβολείς, αισθητήρες βροχής και εμπρός
θερμαινόμενα καθίσματα
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας & Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED
• Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό
στροφών
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της
ταχύτητας (Adaptive Cruise Control)
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα
• Σπορ ανάρτηση & πεντάλ αλουμινίου
• Ζάντες ελαφρού κράματος 20” μαύρου χρώματος με
διαστάσεις ελαστικών 255/45R20
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)

152

0

28.12.2017

44.050

4

* Edge 5D
2.0L Dsl
210PS Sport,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

WHITE
PLATINUM

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων), ESP & EBD
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή
• Hill Launch Assist, Traction Control, & Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control)
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX και κλειδαριές
ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο & σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης
• Σύστημα Active Noise Control, Διζωνικός κλιματισμός
& 4 ηλεκτρικά παράθυρα
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony και 12 ηχεία
• SYNC II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB και κάμερα
οπισθοπορείας
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών καθώς και θερμαινόμενο και
ανακλαστικό παρμπρίζ
• Αυτόματοι προβολείς, αισθητήρες βροχής και εμπρός
θερμαινόμενα καθίσματα
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας & Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED
• Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό
στροφών
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της
ταχύτητας (Adaptive Cruise Control)
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα
• Σπορ ανάρτηση & πεντάλ αλουμινίου
• Ζάντες ελαφρού κράματος 20” μαύρου χρώματος με
διαστάσεις ελαστικών 255/45R20
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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* Edge 5D 2.0L
Dsl 210PS
Titanium,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

SHADOW
BLACK

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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* Edge 5D
2.0L Dsl
210PS Sport,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

INGOT
SILVER
METALLI

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων), ESP & EBD
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή
• Hill Launch Assist, Traction Control, & Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control)
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX και κλειδαριές
ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο & σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης
• Σύστημα Active Noise Control, Διζωνικός κλιματισμός
& 4 ηλεκτρικά παράθυρα
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony και 12 ηχεία
• SYNC II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB και κάμερα
οπισθοπορείας
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών καθώς και θερμαινόμενο και
ανακλαστικό παρμπρίζ
• Αυτόματοι προβολείς, αισθητήρες βροχής και εμπρός
θερμαινόμενα καθίσματα
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας & Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED
• Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό
στροφών
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της
ταχύτητας (Adaptive Cruise Control)
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα
• Σπορ ανάρτηση & πεντάλ αλουμινίου
• Ζάντες ελαφρού κράματος 20” μαύρου χρώματος με
διαστάσεις ελαστικών 255/45R20
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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* Edge 5D
2.0L Dsl
210PS Sport,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

NAUTILUS
BLUE

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων), ESP & EBD
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή
• Hill Launch Assist, Traction Control, & Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control)
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX και κλειδαριές
ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο & σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών TPMS
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης
• Σύστημα Active Noise Control, Διζωνικός κλιματισμός
& 4 ηλεκτρικά παράθυρα
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony και 12 ηχεία
• SYNC II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB και κάμερα
οπισθοπορείας
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών καθώς και θερμαινόμενο και
ανακλαστικό παρμπρίζ
• Αυτόματοι προβολείς, αισθητήρες βροχής και εμπρός
θερμαινόμενα καθίσματα
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας & Σύστημα
Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων
• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED
• Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικό φωτισμό
στροφών
• Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της
ταχύτητας (Adaptive Cruise Control)
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα
• Σπορ ανάρτηση & πεντάλ αλουμινίου
• Ζάντες ελαφρού κράματος 20” μαύρου χρώματος με
διαστάσεις ελαστικών 255/45R20
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)

152

0

28.12.2017

43.435

8

* Edge 5D 2.0L
Dsl 210PS
Titanium
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

MAGNETIC

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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MAGNETIC

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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WHITE
PLATINUM

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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NAUTILUS
BLUE

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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NAUTILUS
BLUE

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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KONA BLUE

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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SHADOW
BLACK

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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* Edge 5D 2.0L
Dsl 210PS
Titanium,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

MAGNETIC

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων),
• ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX,
• Κλειδαριές ασφαλείας στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά
ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control,
• Διζωνικός κλιματισμός, 4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη
touch screen 8”, Bluetooth, θύρες USB, Κάμερα
οπισθοπορείας, Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19” με διαστάσεις
ελαστικών 235/55R19,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες,
θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων, Σύστημα Αναγνώρισης
Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Σύστημα Επιτήρησης Τυφλών Σημείων (BLIS)
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* Edge 5D 2.0L
Dsl 210PS
Vignale,
αυτόματο
κιβώτιο
ταχυτήτων
PowerShift

WHITE
PLATINUM

• 9 αερόσακοι (συμπ/νων αερόσακων στις ζώνες
ασφαλείας των πίσω εξωτερικών θέσεων), ESP & EBD,
• Σύστημα προστασίας από ανατροπή,
• Hill Launch Assist, Traction Control, Σύστημα
κατανομής της ροπής (Torque Vectoring Control),
• Σύστημα συγκράτησης ISOFIX, Κλειδαριές ασφαλείας
στις πίσω πόρτες ηλεκτρικά ενεργοποιούμενες,
• Ηλεκτρικό χειρόφρενο,
• Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS,
• Σύστημα υποβοήθησης αποφυγής σύγκρουσης
3ης γενιάς με αναγνώριση πεζών με αναβαθμισμένο
σύστημα υποβοήθησης πέδησης,
• Σύστημα Active Noise Control, Διζωνικός κλιματισμός,
4 ηλεκτρικά παράθυρα,
• Ράδιο CD, Σύστημα πλοήγησης Sony, 12 ηχεία, SYNC
II με Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, έγχρωμη οθόνη touch
screen 8”, Bluetooth, θύρες USB,
• Κάμερα οπισθοπορείας,
• Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ ταχυτήτων, Ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι,
• Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα
χώρου αποσκευών, Θερμαινόμενο και ανακλαστικό
παρμπρίζ,
• Αυτόματοι προβολείς και αισθητήρες βροχής,
Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα,
• Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας, Αυτόματη αλλαγή
μεγάλης σκάλας προβολέων,
• Σύστημα Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα χώρου αποσκευών
με δυνατότητα hands free,
• Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Keyless Entry με κουμπί
εκκίνησης κινητήρα FordPower,
• Κρυφός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας, Θερμαινόμενο
τιμόνι, Εμπρός και πίσω εργοστασιακά ταπέτα,
• Εμπρός προβολείς Ford Adaptive LED, φώτα ημέρας
LED και πίσω φώτα τεχνολογίας LED, Προβολείς ομίχλης
εμπρός με στατικό φωτισμό στροφών,
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της ταχύτητας
(Adaptive Cruise Control),
• Αυτόματο Σύστημα Παρκαρίσματος με εμπρός και
πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,
• Εμπρός κάμερα οχήματος με διαιρεμένη εικόνα,
• Εξωτερικά και εσωτερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
σειράς Vignale, Δερμάτινο σαλόνι υψηλής ποιότητας,
• Ζάντες ελαφρού κράματος 20” με διαστάσεις
ελαστικών 255/45R20,
• Χρωμιωμένες ράγες οροφής,
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι με μνήμη,
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή
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TOURNEO COURIER
Α/Α

Μοντέλο/
Έκδοση
Κινητήρας

Εξωτερικό
Χρώμα

1

Tourneo
Courier, 1.5L
TDCi, 95PS,
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων

DEEP IMPACT

2

Tourneo
Courier, 1.5L
TDCi, 95PS,
χειροκίνητο
κιβώτιο
5 ταχυτήτων

DEEP IMPACT

Βασικός Εξοπλισμός

CO2

Χιλιόμετρα

Ημερομηνία
Ταξινόμησης

Τιμή
Πώλησης

• ABS, ESP, Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• Ηλεκτρικά παράθυρα, Zάντες 16”,
• Προβολείς ομίχλης,
• Εξ. Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και
θερμαινόμενοι,
• Air Condition,
• Ηχοσύστημα με σύστημα πλοήγησης και κάμερα
οπισθοπορείας, οθόνη 5'' TFT, θύρα USB, Ford SYNC,
• ρυθμιζόμενη εταζέρα στο χώρο αποσκευών

104

9.441

31.5.2017

15.705

• ABS, ESP, Hill Launch Assist,
• 6 αερόσακοι,
• κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό,
• ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού,
• Ηλεκτρικά παράθυρα, Zάντες 16”,
• Προβολείς ομίχλης,
• Εξ. Καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και
θερμαινόμενοι,
• Air Condition,
• Ηχοσύστημα με σύστημα πλοήγησης και κάμερα
οπισθοπορείας, οθόνη 5'' TFT, θύρα USB, Ford SYNC,
• ρυθμιζόμενη εταζέρα στο χώρο αποσκευών

104

11.034

31.5.2017

15.705

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τιμή πώλησης αφορά αγορά από την Ford Motor Ελλάς.
2. Τα αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα & ήδη ταξινομημένα.
3. Όλα τα επιβατικά οχήματα καλύπτονται με 8 χρόνια εγγύηση ή 100.000χλμ (όποιο έρθει πρώτο)
4. Οι παραπάνω τιμές είναι μετρητοίς & δεν συνδυάζονται με άλλες εκπτώσεις.
5. Στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα δεν υποστηρίζονται οι ανταλλαγές αυτοκινήτων.
6. Η λίστα θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

		

Τελευταία ενημέρωση: 30.10.2018
Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας & να μάθετε πληροφορίες για τα αυτοκίνητα, μπορείτε να απευθύνεστε ΕΙΤΕ στην Ford Motor Ελλάς, Δευτέρα έως
Παρασκευή, από 10:00 έως 17:00, σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα: 210 5709908 - 210 5709943
ΕΙΤΕ σε έναν Επίσημο Έμπορο του δικτύου της Ford, λίστα του οποίου μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.ford.gr/dealer-locator		
		

