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Titanium 
▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 17” 

Titanium style
▪ Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

▪ Προβολείς ομίχλης LED με λειτουργία στατικών

λαμπτήρων στροφής εμπρός

▪ Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED

▪ Αυτόματοι προβολείς

▪ Ηλεκρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

εξωτερικοί καθρέφτες

▪ Ηλεκτρικοι αναδιπλούμενοι καθρεύτες

▪ Ηχοσύστημα SYNC 4 με οθόνη αφής 13.2”, DAB,

Android Auto & Apple CarPlay και 6 ηχεία

▪ Σύστημα πλοηγησής (Navigation)

▪ FordPass Connect

▪ Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας και

έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

▪ Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με αποθηκευτικό χώρο

▪ Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)

▪ Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα εμπρός και πίσω

▪ Κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα χωρίς

κλειδί

▪ Electric Parking Brake (Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης)

▪ Ford MyKey® Gen2 – Σύστημα παραμετροποίησης

των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το

κλειδί που χρησιμοποιείται

▪ Δυνατότητα επιλογής τρόπου οδήγησης (Normal,

Eco και Sport)

▪ Μίνι εφεδρικός τροχός

▪ Τιμόνι – 3 ακτίνων, ραμμένο στο χέρι Sensico®

δέρμα μαλακό τιμόνι

▪ Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενη στήριξη μέσης

▪ Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (Ford Emergency

Assistance)

▪ Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης

με αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων Active

Brking και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών

▪ Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής Evasive Steering

Assist – ανιχνεύει ενδεχόμενο εμπόδιο στην πορειά

σας και βοηθά να το παρακάμψετε

▪ Lane-Keeping System (LKA) – Υποβήση διατήρηση

λωρίδας με προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα

Lane-Keeping Alert και Lane-Keeping Aid (εφαρμόζει

αντίσταση στο τιμόνι για να παραμείνετε στη λωρίδα

σας)

▪ Αυτόματοι εμπρός υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα

βροχής

▪ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

▪ Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX

▪ Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας σε όλες τις θέσεις

▪ Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα

παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

▪ ABS - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με

ηλεκτρονική κατανομή πέδησης

▪ ESC - Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας

▪ Hill Launch Assist (HLA) - Yποβοήθηση εκκινησης στην

ανηφόρα

▪ 6 Αερόσακοι - Οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και

οροφής

▪ Τεχνολογία Auto Start/Stop του κινητήρα

▪ Σύστημα συναγερμού τύπου Thatcham

ST-Line (επιπλέον του Titanium) 

▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 17” sport style

▪ Χαρακτηστικοί προφυλακτήρες εμπρός και πίσω και

πλαϊνες ποδιές ST-Line

▪ Δύο απολήξεις εξάτμισης ST-Line με γυαλιστερό

μεταλλικό φινίρισμα

▪ Σπορ ανάρτηση

▪ “Flat bottom” σπορ τιμόνι

▪ Αποκλειστική σκούρα επένδυση οροφής

▪ Σκούρα φιμέ παράθυρα πίσω

▪ Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων από το τιμόνι –

Paddle Shift (μόνο στο αυτόματο)

Active (επιπλέον του Titanium) 

▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 17” Active

style

▪ Χαρακτηστικοί προφυλακτήρες εμπρός και πίσω και

πλαϊνες ποδιές Active

▪ Active ανάρτηση

▪ Αυξημένο ύψος οδήγησης (+30mm μπροστά,

+34mm πίσω)

▪ Σκούρα φιμέ παράθυρα πίσω

▪ Δύο απολήξεις εξάτμισης Active με γυαλιστερό

μεταλλικό φινίρισμα

Active Χ (επιπλέον του Active)

▪ Ζάντες αλουμινίου ελαφρού κράματος 18”

Active X style

▪ Ηχοσύστημα B&O με 10 ηχεία

▪ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12.3”

▪ Ασύρματη φόρτηση κινητού

▪ Κάμερα οπισθοπορείας (180o)

▪ Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί

▪ Πίσω κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη

▪ Θερμαινόμενο τιμόνι
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*5 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα όποιο έρθει πρώτο.

▪ 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

Τιμές (5-Θυρό) Titanium ST-Line Active Active X 

1.0 EcoBoost 125PS (6-Speed Manual) € 25,500 € 26,500 € 26,500 - 

1.0 EcoBoost mHEV 125PS (7-DCT Automatic) € 27,500 € 28,500 € 28,500 € 29,900 

1.5 EcoBlue Diesel 115PS (8-Speed Automatic) € 28,500 € 29,500 € 29,500 € 30,900 

Επιπλέον για μεταλλική η mica μπογιά € 500 

Επιπλέον για Στέισον Βάγκον (Estate) € 600 

5 Χρόνια  εργοστασιακή εγγύηση* & 12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση 

Fuel, performance Torque CO2 Emission Fuel consuption Max speed 0-100 km/h 

 and emissions Nm WLTP (g/km) WLTP (L/100 km)  (km/h)  (secs) 

1.0 EcoBoost 125PS (6-speed Manual) 170 121-135 5.4-6.0 200 10.2 

1.0 EcoBoost mHEV 125PS (6-speed Manual) 170 120-133 5.2-5.8 200 10.2 

1.0 EcoBoost mHEV 125PS (7-DCT Automatic) 170 122-134 5.4-5.9 195 10.2 

1.5D EcoBlue 120PS (8-speed Automatic) 300 120-131 4.6-5.0 193 10.6 




