
Titanium 
▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 17” – Flash grey

Machined
▪ ABS - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με

ηλεκτρονική κατανομή πέδησης

▪ ESP - Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας

▪ Σύστημα αντιστρεπτικής ευστάθειας (RSC)

▪ Hill Launch Assist (HLA) - Yποβοήθηση εκκινησης στην

ανηφόρα

▪ 6 Αερόσακοι - Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και οροφής

▪ Τyre Pressure Monitoring System (TPMS) - Σύστημα

ανίχνευσης απώλειας πίεσης ελαστικών

▪ Υποδοχές παιδικού καθίσματος (ISOFIX)

▪ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

▪ Σύστημα συναγερμού – περιμετρικό με αισθητήρα όγκου

και αισθητήρα κλίσης/διείσδυσης

▪ Immobilizer – Παθητικό αντικλεπτικό σύστημα (PATS)

▪ Προβολείς ομίχλης εμπρος

▪ LED φώτα ημέρας

▪ MyKey® - Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων

του αυτοκινήτου, ανάλογα με το κλειδί που

χρησιμοποιείται

▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί

καθρέφτες με ενσωματωμένα φλας

▪ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear

▪ Ηλέκτρικα παράθυρα εμπρός και πίσω

▪ Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με

ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού ταχύτητας

▪ Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ταχύτητας

▪ Oθόνη 4,2” στον πίνακα οργάνων

▪ Υπολογιστής ταξιδιού - Trip Computer

▪ Δερμάτινο τιμόνι

▪ Χειριστήρια στο τιμόνι που επιτρέπουν την ρύθμιση του

ηχοσυστήματος και του υπολογιστή ταξιδιού

▪ Ηχοσύστημα SYNC 3 με οθόνη αφής 8", 7 μεγάφωνα, 2
θύρες USB, Applink, Smartphone mirror functioning,

συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto

▪ Ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® με

κλήση έκτακτης ανάγκης

▪ Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε 4 κατευθύνσεις και 2

για τον συνοδηγό

▪ Υποδοχή με πρίζα (12V) στο πίσω μέρος

▪ Σύστημα Auto Start/Stop

▪ Σύστημα ανεφοδιασμού Ford Easy Fuel χωρίς τάπα

ρεζερβουάρ

▪ Χειροκίνητη ρυθμυζόμενη στήριξη της μέσης του οδηγού

▪ Αυτόματο σύστημα κλιματισμού (EATC)

▪ Ημιδερμάτινα καθίσματα (Sensico)
▪ Κάμερα οπισθοπορείας

▪ Αίσθητήρες παρκαρίσματος πίσω

▪ Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο

▪ Κρυφός φωτισμός

▪ Ράγες οροφής με ασημί φινίρισμα

ST-Line (Επιπρόσθετα από TITANIUM) 

▪ ST-Line πλήρες πακέτο διαμόρφωσης του αμαξώματος

▪ Μεγάλο πίσω σπόιλερ

▪ Σπορ ανάρτηση

▪ Μαύρη γυαλίστερη μπροστινή σχάρα

▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 17” – Unique Dark

Tarnish

▪ Σπορ δερμάτινο τιμόνι με κόκκινη ραφή

▪ Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα

*2 έτη με απεριόριστα χιλιόμετρα σε όλα τα μέρη συν 3 χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα για τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων.

▪ Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρο κατανάλωσης, Φ.Π.Α 19%, τέλη εγγραφης & άδεια κυκλοφορίας

▪ Οι τιμές και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

Titanium ST-LinePRICES 

 Additional for Metallic Paint € 500 

5 Χρόνια μηχανική εγγύηση*  &  12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση

▪ Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης

▪ Αυτόματοι προβολείς

▪ Αυτόματοι υαλοκαθαριθστήρες

▪ Αυτόματος αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης

▪ Σύστημα πλοήγησης (Navigation)

July 2022

1.0 EcoBoost 125PS (6-Speed Automatic) € 22,900 € 23,500

Fuel, Performance and Emissions 

(WLTP) 
Torque 

Nm 

CO2 Emission 

(g/km) 

Fuel consumption 

(L/100 km/h) 

Max speed 

(km/h) 

0-100 km/h 

(secs) 

1.0 EcoBoost (A6) 125PS 170 160-162 7.0-7.1 180 11.6 




