
T A U R U S توروس



The standard 3.5L EcoBoost® V6 engine provides plenty of power and torque for this -5passenger full-size sedan. To help you stay poised through the corners, even when accelerating, there’s 
standard Torque Vectoring Control.2 The system applies slight braking force to the inside front wheel as needed to help more torque reach the road and keep TAURUS firmly planted.

Keep on track through sharp turns with standard Curve Control.2 When it senses you’re taking a curve too quickly, the system can slow TAURUS by as much as 16km in about a second to help 
maintain control. Plus, all-wheel drive (AWD)3 balances torque between the front and rear wheels to enhance handling and traction. The 2019 TAURUS is designed for maximum agility.
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Sophistication in motion. ّ
With its wide stance and on-point design cues, the 2019 TAURUS makes a powerful statement.
It is designed to respect your comfort and respond to your needs.

ّ ّ ّ 2019 ّ

Limited. Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat. Available equipment. 1Actual mileage will vary. 2Remember that even advanced technology cannot overcome the laws of physics. It’s always possible to lose control  
of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions. 3AWD is an available feature.

*All values are based on GSO tests.
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3.5L Ti-VCT V6
288HP @ 6,500rpm
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3.5L EcoBoost® V6
365HP @ 5,550rpm3 
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Power front seats, power-adjustable pedals and power sideview mirrors are standard 
on Limited and SHO. All feature memory1 to make life even more convenient. You can 
choose from 7 colors of ambient lighting2 according to your mood, while the audio 
system from Sony®2 with Clear Phase® and Live Acoustics™ technology can enhance 
your listening pleasure on every drive.

المقاعد األمامية اآللّية، والدواسات القابلة للتعديل آليًا والمرايا الجانبية اآللّية هي 
قياسّية في ليمتد وSHO. وتشتمل جميعها على ميزة الذاكرة1 لكي تسّهل حياتك. 
يمكنك االختيار من بين 7 ألوان لإلضاءة المحيطّية2 تبعًا لمزاجك، بينما يسمح نظام 

®Sony الصوتّي2 مع تقنية ®Clear Phase و™Live Acoustics بتعزيز متعة االستماع 

إلى الموسيقى في كّل رحلة.
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Soothes your senses. .ترضي حواسك
From finely stitched seats to eye-catching accents, each meticulously assembled TAURUS interior
is filled with elements designed for your enjoyment.

تزخر مقصورة توروس المصنوعة بدّقة بالعناصر المصّممة لتؤّمن لك المتعة والرفاهية، من خالل المقاعد ذات الدرزات 
الفاخرة واللمسات التي تلفت األنظار.

Use the 5-way control pads on either side of 
the leather-wrapped steering wheel to adjust 
certain vehicle settings while keeping both 
hands on the wheel.

استخدم مفاتيح التحّكم بـ5 اتجاهات على 
جهتي عجلة القيادة المغّلفة بالجلد من أجل 
تعديل بعض إعدادات المركبة مع إبقاء كلتا 

يديك على عجلة القيادة.

Limited. Leather-trimmed interior in Charcoal Black with perforated inserts. Available 
equipment. 1Memory feature not available on front-passenger seat. 2Ambient lighting and Sony®  
audio system are available features.

ليمتد. مقصورة مكسّوة بالجلد باللون األسود الفحمّي مع إدخاالت مثّقبة. تجهيزات متوّفرة. 
1ميزة الذاكرة غير متوّفرة لمقعد الراكب األمامي. 2اإلضاءة المحيطّية ونظام ®Sony الصوتي هما 

من المّيزات المتوّفرة.



76

Ready. Set. SHO. .SHO .مكانك. استعّد
0–60 mph in 5.5 seconds3 and a quarter mile in 14.4 seconds.3 TAURUS SHO excels 
at true enthusiast performance.

تجّسد سيارة توروس SHO األداء الفائق القّوة الذي يبحث عنه عشاق السيارات، حيث تنطلق من صفر 
إلى 60 مياًل في الساعة بظرف 5.5 ثواٍن3 وتجتاز مسافة الربع ميل بظرف 14.4 ثانية3.

Under the hood, a 3.5l EcoBoost® V6 provides instant straight-line acceleration from the twin turbos and direct injection. Standard all-wheel drive (AWD) is paired with a sport-tuned suspension 
and vented disc brakes for optimal driving performance. The SHO Performance Package takes your experience to the next level with a 3.16:1 final drive ratio, sport-calibrated steering, high 
performance front brake pads, performance summer tires,4 and an enhanced sport-tuned suspension featuring unique shocks and springs. Plus, the “Sport Mode” setting on the AdvanceTrac® 
electronic stability control lets you do some fine-tuning of your own.

يؤّمن محّرك ®V6 EcoBoost سعة 3.5 لتر تسارعًا هائاًل عند االنطالق من خالل الشاحنين التوربينيين والضخ المباشر. يترافق نظام الدفع بكافة العجالت AWD القياسّي مع نظام تعليق 
مضبوط لألداء الرياضي وفرامل قرصّية مهّواة لتقديم أداء القيادة المثالّي. أّما مجموعة تجهيزات SHO لألداء فترتقي بتجربتك إلى مستوى غير مسبوق من خالل نسبة توزيع العزم 3.16:1، 

والتوجيه المضبوط لألداء الرياضّي، ولّبادات الفرامل األمامّية العالية األداء، وإطارات صيفية لألداء الفائق4، ونظام تعليق محّسن مضبوط لألداء الرياضّي يشتمل على ممتّصات صدمات 
ونوابض فريدة. كما أّن النمط الرياضي Sport Mode ضمن نظام ®AdvanceTrac للتحكم اإللكتروني بالثبات يسمح لك بإجراء بعض التعديالت.

SHO. Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat. Available equipment. 1Horsepower and torque ratings achieved with 93-octane fuel. 2Actual mileage will vary. 3Based on Ford testing. 4SHO Performance Package is an available 
feature. Ford does not recommend using summer tires when temperatures drop to approximately 45°F or below (depending on tire wear and environmental conditions) or in snow/ice conditions. If the vehicle must be driven 
in these conditions, Ford recommends using all-season or snow tires.

SHO. أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف. تجهيزات متوّفرة. 1تّم تحقيق تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران باستعمال وقود 93 أوكتان. 2سيختلف استهالك الوقود الفعلّي. 3باالستناد إلى اختبارات 
فورد. 4مجموعة تجهيزات SHO لألداء هي ميزة متوّفرة. ال توصي فورد باستخدام اإلطارات الصيفية عندما تنخفض درجات الحرارة إلى 45 درجة فهرنهايت تقريبًا أو أقل )بحسب تلف اإلطارات والظروف البيئية( أو في ظروف 

الثلج/الجليد. إذا كان ال بّد من قيادة المركبة في هذه الظروف فإّن فورد توصي باستخدام اإلطارات المخّصصة لكافة المواسم أو الثلج.

محّرك ®V6 EcoBoost سعة 3.5 لتر
365 حصانًا عند 5,550 د.د3. 

254 رطل قدم عند 1,500 – 5,000 د.د3.
AWD نظام دفع بكافة العجالت

3.5L EcoBoost® V6
365HP @ 5,550rpm3

350 lb.-ft. of torque @ 1,500 – 5,000rpm3

All-wheel drive (AWD)

Super High Output قدرة عالية جدًا



1 Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones. 
2SYNC®3 and voice-activated navigation are available features. 3Available via download and compatible with select smartphone platforms. Learn more at fordpass.com. Message and data rates may apply. 4Requires phone with 
active data service and compatible software. SYNC® does not control third party products while in use. Third parties are solely responsible for their respective functionality. 5Commands may vary by phone and AppLink software. 

1ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتيًا عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات 

متوافقة مع كافة الهواتف. 2نظام المزامنة SYNC®3 ونظام المالحة المنشط صوتيًا هما من المّيزات المتوّفرة. 3تتوفر عبر التنزيل وتتوافق مع بعض منصات الهواتف الذكية. اعرف المزيد عبر fordpass.com. قد تنطبق 
تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. 4يتطّلب هاتفًا مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم نظام ®SYNC بمنتجات األطراف الثالثة أثناء استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية 

.AppLink لمنتجاتها. 5قد تختلف األوامر تبعًا للهاتف وبرنامج
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VOICE-ACTIVATED NAVIGATION2 

• Turn-by-turn directions.

• Vivid 3-D maps.

• Pinch-to-zoom touchscreen 
capability.

Imagine controlling calls, music and more with just a touch and your voice. SYNC®31,2 lets you keep your 
hands on the wheel while it quickly responds to your spoken requests. Or use the responsive touchscreen in 
the center of your instrument panel to access its many helpful features. Bring the power of Siri into TAURUS 
with Siri Eyes Free and your paired iPhone. The system also features two smart-charging USB ports to help 
keep your devices powered up and ready to go.

 SYNC®31,2 تخّيل أّنك تتحّكم باالتصاالت والموسيقى والكثير غير ذلك من خالل اللمس أو من خالل صوتك. يسمح لك نظام المزامنة
بإبقاء يديك على عجلة القيادة بينما يستجيب بسرعة ألوامرك الصوتّية. أو يمكنك استخدام الشاشة العاملة باللمس السريعة االستجابة 

في لوحة القيادة للوصول إلى المّيزات المفيدة المتعّددة. استفد من قّوة Siri في سيارة توروس من خالل Siri Eyes Free وهاتف 
iPhone المقرون. كما يشتمل النظام أيضًا على منفذين USB مع ميزة الشحن الذكّي إلبقاء أجهزتك مشحونة وجاهزة لالستخدام.

SYNC®3. Stay connected on the move. نظام المزامنة SYNC®3. ابَق على تواصل أينما كنت.

نظام المالحة المنشط صوتيًا2 

إرشادات المالحة المفّصلة عند كل منعطف.  •

خرائط ثالثّية األبعاد نابضة بالحياة.  •

القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير   • 
ضمن الشاشة العاملة باللمس.  

SYNC® KEEPS YOU CONNECTED

Hands-free calling lets you make a call with a 
push of a button along with the sounds of your 
voice. Automatic phone book download transfers 
the names and numbers in your compatible 
phone immediately once paired. Say a command 
to adjust fan speeds and temperature controls. 
Seamlessly request the music you want to hear 
by saying “Bluetooth® audio” to stream content 
directly from your phone.

ُيبقيك نظام المزامنة ®SYNC على اّتصال

تسمح لك ميزة االتصال الاليدوّي بإجراء مكالمة هاتفية 
بكبسة زّر باإلضافة إلى استخدام األوامر الصوتّية. ميزة 

التنزيل التلقائّي لجهات االتصال في دليل الهاتف تقوم على 
الفور بتحويل األسماء واألرقام في هاتفك الجّوال المتوافق، 

بعد قرنه مع النظام. يمكنك استخدام األوامر الصوتّية 
لتعديل سرعة المروحة والتحّكم بدرجات الحرارة. كما يمكنك 

اختيار الموسيقى التي تريد االستماع إليها عبر قول “الصوت 
عبر بلوتوث” Bluetooth® audio لالستماع إلى محتوى 

هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.
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Ready to assist. على أهبة االستعداد للمساعدة.

SHO. Blue. Available equipment. 1Adaptive cruise control, forward collision warning with brake support, Lane-keeping System, BLIS® with Cross-traffic Alert, and Active Park Assist are available features. Driver-assist features 
are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle. 2Lane-keeping System does not control steering. 3BLIS replaces standard integrated blind spot mirrors. 4Remember that 
even advanced technology cannot overcome the laws of physics. It’s always possible to lose control of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions.

SHO. أزرق. تجهيزات متوّفرة. 1مثّبت السرعة التفاعلي، نظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة، نظام البقاء في خّط السير، نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع، ومساعد 
الركن النشط هي من المّيزات المتوّفرة. إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2إّن نظام 

البقاء في خّط السير ال يتحّكم بالتوجيه. 3إّن نظام BLIS يحّل مكان المرايا المضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية القياسية. 4تذّكر دائمًا أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. 
وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة.

In traffic
Adaptive cruise control and forward collision warning with brake support1 can adjust the 
speed of TAURUS to maintain a preset gap from the vehicle in front of you. If a potential
collision is detected, the system can visually and audibly alert you, and pre-charge the 
braking system to help provide full responsiveness when you brake.

Between the lines
Drifting out of your lane? The Lane-keeping System1 can help. By applying steering wheel 
torque, and even alerting you with steering wheel vibration, it helps direct you to
return to your lane.2

When parallel parking
Active Park Assist1 is a beauty to behold. It not only assists you in finding a spot, it steers 
you into it while you control the accelerator, brake and gear shifter as needed.

Keeping things stable
Standard on every TAURUS, AdvanceTrac® electronic stability control helps reduce 
skidding and fishtailing, which is beneficial in various kinds of inclement weather.4

Changing lanes
BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross-traffic Alert1,3 warns you if it detects a 
vehicle in either of your blind spots while driving forward, or approaching from the sides
while in Reverse.

في زحمة السير
من شأن مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة1 تعديل 
سرعة توروس للمحافظة على المسافة الفاصلة المحّددة مسبقًا بين مركبتك والمركبة التي 

أمامك. وفي حال تّم الكشف عن اصطدام محتمل، يمكن للنظام أن ينّبهك من خالل إنذارات 
بصرّية وصوتّية، ويشحن الفرامل مسبقًا من أجل الحصول على تجاوب كامل عند الفرملة.

بين الخطوط
هل تنحرف خارج مسارك؟ باستطاعة نظام البقاء في خّط السير1 أن يساعدك. من خالل 

إرسال عزم الدوران إلى عجلة القيادة، وحتى تنبيهك عبر ارتجاج في عجلة القيادة، يساعد 
على توجيهك للعودة إلى مسارك.2

تغيير خطوط السير
ينّبهك نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع1,3 

في حال الكشف عن مركبة في الزوايا غير المرئّية أثناء القيادة إلى األمام، أو إن كانت 
تقترب من الجهتين أثناء الرجوع.

أثناء الركن المتوازي
مساعد الركن النشط1 هو متعة للناظرين. فهو ال يكتفي بمساعدتك على إيجاد فسحة 

ركن، بل يقوم أيضًا بتوجيهك إليها بينما تتوّلى التحّكم بدواسة الوقود، ودواسة 
الفرامل، وناقل الحركة وفق ما تدعو الحاجة.

المحافظة على ثبات السيارة
تضّم كافة طرازات توروس نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac القياسّي 

الذي يساعد على التخفيف من االنزالق وانحراف مؤخرة السيارة، وهذا مفيد في 
األحوال الجوية الرديئة.4



Make it yours.
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EXTERIOR SE SEL LIMITED SHO

White Platinum Metallic Tri-coat1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oxford White 1 2 4

Ingot Silver2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 2 3 4 5 6 7 8 9

White Gold2 1 2 3 4 5 6 7

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat1 2 3 4 5 6 7 8 9

Blue2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Magnetic2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Shadow Black 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SHO ليمتد SEL SE من الخارج

5 4 3 2 أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات1

4 2 1 أبيض أكسفورد

9 8 7 6 5 4 3 2 1 فّضي آنغو2

9 8 7 6 5 4 3 2 أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

7 6 5 4 3 2 1 ذهبّي أبيض2

9 8 7 6 5 4 3 2 برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 أزرق2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 رمادّي مغناطيسّي2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 أسود ظّلي

خّصصها لتناسب شخصيتك.
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Colors are representative only. See your Dealer for actual paint/trim options. 1 Additional charge. 2Metallic. األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعليًا للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي.

White Platinum Metallic Tri-coat Oxford White Ingot Silver

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat White Gold Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Blue Magnetic Shadow Black

أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات أبيض أكسفورد فّضي آنغو

أحمر ياقوتي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف ذهبّي أبيض برغندي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف

أزرق رمادّي مغناطيسّي أسود ظّلي

Dune Cloth 1 Dune Cloth 2 Charcoal Black Cloth 3

Dune Leather 4

Charcoal Black Leather 7

Charcoal Black Leather 5

Charcoal Black Leather 8

Dune Leather 6

Charcoal Black Leather 9
with Mayan Gray Miko Inserts

 1 قماش بلون ديون  2 قماش بلون ديون  3 قماش باللون األسود الفحمي 

4 جلد بلون ديون 

7 جلد باللون األسود الفحمي 

5 جلد باللون األسود الفحمي 

8 جلد باللون األسود الفحمي 

6 جلد بلون ديون 

9 جلد باللون األسود الفحمي 

  Mayan Gray Miko مع إدخاالت من قماش

EXTERIOR من الخارج

INTERIOR من الداخل

SE SELليمتد SHO
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GET OUTFITTED

No two adventures are ever the same. Nor are 
the adventurers themselves. But no matter 
the destination, Ford Accessories allow you 
to personalize your TAURUS to your exact 
needs, interests, hobbies and more. And each 
accessory is designed specifically for your 
TAURUS, so you can be assured of a perfect 
fit. Visit your Ford Dealer for a complete list of 
available Ford Accessories.

accessories.ford.com

Wheels
SE SEL LIMITED SHO

18” Sparkle Silver-Painted Aluminum S S - -

19” Premium Luster Nickel-Painted Aluminum - - S -

20” Polished Aluminum - - O -

20” Ebony Black-Painted Mechined Aluminum with Painted Pockets - - - S

20” 25-Spoke Low-Gloss Enony Black-Painted Machined Aluminum - A - O

SHO ليمتد SEL SE

- - ق ق عجالت من األلومنيوم المطلّي بالفّضي الّلماع قياس 18 بوصة

- ق - - عجالت من األلومنيوم الفاخر المطلّي بالنيكل البّراق قياس 19 بوصة

- إ - - عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة

ق - - - عجالت من األلومنيوم المشغول المطلّي باألسود األبنوسّي قياس 20 بوصة مع جيوب مطلية

إ - م - عجالت من األلومنيوم المشغول المطلّي باألسود األبنوسّي القليل اللمعان بـ 25 شعاعًا قياس 20 بوصة

S: Standard   O: Optional   A: Available

م: متوّفر إ: اختيارّي   ق: قياسّي  

1 2 3 4 5

accessories.ford.com

جّهز نفسك بكّل ما يلزم

ما من مغامرين متشابهين. واألمر نفسه ينطبق 
على المغامرات. لكن مهما كانت الوجهة، تسمح لك 

لتلبية احتياجاتك  توروس  أكسسوارات فورد بتخصيص 
واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار 
مصّمم خصيصًا لسيارة توروس، لذا يمكنك التأّكد من 

التوافق المثالّي. يرجى زيارة وكيل فورد للحصول على 
الئحة كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

العجالت
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Company and the parts they use are specifically designed for your vehicle. See your dealer for limited warranty information 
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Quality
We design and build your Ford 

of service as it did the day you 
picked it up. And to drive just as 
beautifully too.

Green
Using advanced Ford 
technology, we’re committed to 
creating vehicles with improved 
fuel economy, reduced CO2 
emissions and a lower overall 
cost of ownership.

Safe
Ford’s Intelligent Protection 
System uses sophisticated 
technology designed to help 
prevent an accident and, if one 
should happen, to protect you.

Smart
Vehicles with smart intuitive 
technologies designed to 
connect your world, and many 
clever solutions from Ford that 
make life a little easier.

ّ

. ً

ّ
ّ ّ ّ

ّ ّ ً

ّ
ّ

ّ
ّ

ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ً ّ

ً ّ

ّ

ّ ّ
ً

G
TB

70
32

1



TAURUS
SE SEL LIMITED SHO

Powertrain and Transmission

3.5L TiVCT FWD 6-speed SelectShift® automatic with Sport mode and shifter activation button; Power – 288HP @ 6 500rpm; 254 lb.-ft. of torque @ 4 000rpm X X X -

3.5L TiVCT AWD 6-speed SelectShift® automatic with Sport mode and shifter activation button; Power – 288HP @ 6 500rpm;  254 lb.-ft. of torque @ 4 000rpm - X X -

3.5L V6 EcoBoost® AWD 6-speed SelectShift® automatic with Sport mode and shifter activation button; Power – 365HP @ 5 500rpm; 350 lb.-ft. of torque @ 1 500 – 5 000rpm - - - X

Mechanical

Aluminum brake and accelerator pedals - - - Std

Four-wheel disc brakes with Anti-Lock Braking System (ABS) Std Std Std Std

Front-wheel drive Std Std Std Std

Sport-tuned suspension - - - Std

Transmission – 6-speed SelectShift® automatic with Sport mode and paddle activation - - - Std

Exterior

Deflector plate – undercarriage deflector plate protect the underbody, powertrain and chassis components - - - -

Door handles – body-color Std Std Std Std

Dual exhaust with Chrome tips - - - Std

Easy Fuel® capless fuel filler Std Std Std Std

Exhaust tips – Chrome Std Std Std Std

Grille – Piano Black mesh - - - Std

Laminated (acoustic) front door glass Std Std Std Std

LED supplemental park lamps - Std Std Std

LED tail lamps Std Std Std Std

Lower grille - - - -

Piano Black supplemental park lamp bezel - - - Std

Rear spoiler - - - Std

“SHO” branded side fender vents - - - Std

Solar-tinted glass Std Std Std Std

Tires – All-Season - - Std Std

Tires – All-Season - - - Std

Tires – All-Season BSW 17” mini spare tire Std Std Std Std

Wheels 19” premium painted Aluminum - - Std Std

Wheels 17” mini spare wheel Std Std Std Std

Wheels 20” machined Aluminum with premium painted pockets - - - Std

Wipers – front speed-sensitive intermittent Std Std Std Std

Interior and Comfort

Ambient lighting - - Std Std

Auto-dimming rear-view mirror - Std Std Std

Climate control – Dual-Zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) - Std Std Std

Climate Control  
– Single zone manual 
– Rear-seat heat ducts 
– Cabin air filter

Std Std Std Std

Console – Front center console with armrest, storage bin and removable trinket tray (vinyl wrapped with stitching) Std Std Std Std

Covered front row cupholders/storage - Std Std Std

Cruise control Std Std Std Std

Cupholders – nine (9), five (5) front, four (4) – rear Std Std Std Std

Door-sill scuff plates with bright metal insert – front - - Std Std

Driver and front-passenger seat back map pockets Std Std Std Std

Floor mats – front and rear Std Std Std Std

Floor mats – “SHO” branded – front - - - Std

Floor mats – “Limited” branded – front - - Std Std

Heated steering wheel - - Std Std

Instrument Panel Cluster 
– 4.2” productivity screen 
– Message center  
– Trip computer

Std Std Std Std

Leather-wrapped gearshift knob - Std Std Std

Lighting  
– Front row dome/map lamp in overhead console 
– Second-row reading lights  
– Illuminated entry system with courtesy lamp delay (activated when door is opened)  
– Remote perimeter lighting (activates interior lights, headlamps, tail lamps via remote keyless entry)

Std Std Std Std

Locking damped glovebox Std Std Std Std

Outside temperature display - Std Std Std

Painted door-trim/console appliques; film IP appliques - Std Std Std

Power tilt/telescoping steering column - - Std Std

Power window with driver one-touch up/down function Std Std Std Std

Power-adjustable pedals with memory - - Std Std G
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TAURUS
SE SEL LIMITED SHO

Interior and Comfort

12V power points – three (3) Std Std Std Std

Remote control front windows (vents moonroof, when equipped) - - Std Std

Seats – leather-trimmed with “SHO” graphics - - - Std

Seats – unique cloth - Std Std Std

Seats  
– Cloth 
– Front row buckets 
– 6-way power-adjustable driver and passenger seats (fore/aft, up/down, tilt) with manual recline and manual lumbar 
– Rear 60:40 split-fold-flat with fold-down armrest

Std Std Std Std

Seats  
– Perforated leather-trimmed  
– 10-way power-adjustable driver and passenger seats (fore/aft, up/down, tilt, lumbar, recline)  
– Driver’s seat memory  
– Heated and cooled front

- - Std Std

“SHO” and “EcoBoost®” badging - - - Std

“SHO” interior appearance – film: door-trim/console appliques; woven Aluminum: IP appliques - - - Std

Sliding sun visors with illuminated vanity mirrors (driver and front passenger) Std Std Std Std

Steering column – manual tilt/telescoping Std Std Std Std

Steering wheel – leather-wrapped  - Std Std Std

Steering wheel – leather-wrapped with wood insert - - S S

Steering wheel – top grain leather wrapped - - - S

Steering wheel – urethane with speed controls/audio control S S S S

Safety and Security

AdvanceTrac® with Electronic Stability Control (ESC) Std Std Std Std

Airbags  
– Driver’s and passenger’s knee  
– Dual stage front driver and passenger  
– Front-seat mounted side-impact  
– Side curtains  
– Safety Canopy® with rollover sensor

Std Std Std Std

Auto-dimming driver side view mirror - - Std Std

Auto-high beams w/rain-sensing wipers - - Std Std

Curve control Std Std Std Std

Day/night rear-view mirror – manually adjustable Std Std Std Std

Door Locks 
– Auto lock/unlock  
– Child-safety rear 

Std Std Std Std

Driver Assist Technology

Front-passenger sensing system Std Std Std Std

Head Restraints  
 – 4-way manually adjustable driver and front-passenger  
– Rear-seat  
– Fixed outboard head restraints with center adjustable headrest

Std Std Std Std

Headlamps – autolamp (automatic-On/Off) Std Std Std Std

Headlamps – HID - - - Std

Headlamps  
– Halogen projector  
– Wiper-activated 

Std Std Std Std

LATCH (Lower Anchors and Tether Anchors for Children) Std Std Std Std

Mirror, side view – BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross-traffic Alert, memory and Chrome caps mirrors - - Std Std

Mirrors, side view – auto-dimming driver, Piano Black caps - - - Std

Mirrors, side view – heated glass with puddle lamps and body-color caps - Std Std Std

Mirrors, side view – power glass, manual-folding with integrated blind spot mirrors and Black (molded-in-color) caps Std Std Std Std

MyKey® Std Std Std Std

Perimeter alarm - Std Std Std

Personal Safety System™ Std Std Std Std

Rear-view camera with backup assist grid lines Std Std Std Std

Rear-window defroster Std Std Std Std

Reverse sensing system - Std Std Std

Safety Belts 
– Belt-Minder® (front safety belt reminder) 
– Front and rear 3-point safety  
– Front height adjustable retractable safety belt  
– Front safety belt pre-tensioners 

Std Std Std Std

SecuriLock® Passive Anti-Theft System (PATS) Std Std Std Std

SOS Post-Crash Alert System™ Std Std Std Std

SYNC® – Entertainment System  
– 4.2” LCD screen in center stack  
– Smart-charging USB port

Std Std Std Std

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Std Std Std Std

Torque vectoring control Std Std Std Std



TAURUS
SE SEL LIMITED SHO

Functional

Audio  
– Additional IP center channel speaker  
– HD Radio™

- - Std Std

Audio  
– AM/FM Stereo/Single-CD  
– MP3 capable  
– Six (6) speakers

Std Std Std Std

Battery management system Std Std Std Std

Intelligent access with push-button start - - Std Std

Keyless-entry with integrated key head transmitter Std Std Std Std

Premium sound from Sony® with Clear Phase® and Live Acoustics™ - - Std Std

Rear-window power sunshade - - Std Std

Remote start system - Std Std Std

SecuriCode™ keyless-entry keypad Std Std Std Std

SYNC®3  
– Entertainment system  
– 8” LCD capacitive touchscreen in center stack with swipe capability 
– Touchscreen navigation system with pinch-to-zoom capability

- - Std Std

Included in Equipment Group

Audio System – additional IP center channel speaker - Std Std Std

Intelligent access with push-button start - Std Std Std

Power adjustable pedals - Std Std Std

SYNC®3  
– 8” LCD capacitive touchscreen in center stack with swipe capability 
– Touchscreen navigation system with pinch-to-zoom capability 
– Smart-charging USB ports – two (2)

- Std Std Std

Free-Standing Packages and Options

20” polished Aluminum wheels All-Season - - X X

20” machined finish/low Gloss “Ebony” 15-spoke wheel - X X X

20” Machined Finish/Low Gloss “Ebony” 15-spoke wheel All-Season - - - X

Driver Assist Package 
– Active Park Assist  
– Adaptive cruise control  
– Collision warning with brake support  
– Lane-keeping Assist/Lane-departure Warning

- - X X

Front license plate bracket X X X X

Leather-trimmed heated seats – driver and front passenger  - X X X

Power moonroof - X X X

Rear spoiler - X X X

Touchscreen navigation system with pinch-to-zoom capability - X X X

X = Available

Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford distributor.
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توروس
SESELليمتدSHO

القّوة المحّركة وناقل الحركة

محّرك بتقنية TiVCT سعة 3.5 لتر مع نظام دفع أمامّي FWD، ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع النمط الرياضّي Sport وزّرين لنقل الحركة؛ 
-XXXالقّوة – 288 حصانًا عند 6500 د.د.؛ عزم الدوران – 254 رطل قدم عند 4000 د.د.

محّرك بتقنية TiVCT سعة 3.5 لتر مع نظام دفع بكافة العجالت AWD، ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع النمط الرياضّي Sport وزّرين لنقل 
-XX-الحركة؛ القّوة – 288 حصانًا عند 6500 د.د.؛ عزم الدوران – 254 رطل قدم عند 4000 د.د.

محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر مع نظام دفع بكافة العجالت AWD، ناقل حركة أوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع النمط الرياضّي Sport وزّرين لنقل 
X---الحركة؛ القّوة – 240 حصانًا عند 5500 د.د.؛ عزم الدوران – 350 رطل قدم عند 1,500 – 5,000 د.د.

التجهيزات الميكانيكّية

قياسي---دواستا الفرامل والوقود من األلومنيوم 

ABS قياسيقياسيقياسيقياسيفرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

قياسيقياسيقياسيقياسينظام دفع أمامي 

قياسي---نظام تعليق مضبوط لألداء الرياضي 

قياسي---ناقل الحركة – ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع النمط الرياضي Sport ووحدتين لنقل الحركة مثبتتين في عجلة القيادة 

من الخارج

----صفيحة حماية – صفيحة حماية للمكّونات السفلية تحمي مكّونات الهيكل السفلّي، القوة المحّركة والشاسي

قياسيقياسيقياسيقياسيمقابض األبواب – بلون الهيكل

قياسي---عادم مزدوج مع رؤوس من الكروم

قياسيقياسيقياسيقياسينظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

قياسيقياسيقياسيقياسيمخارج العادم – من الكروم

قياسي---الشبكة األمامّية – منخل باللون األسود اللّماع 

قياسيقياسيقياسيقياسيزجاج صفائحّي آمن )عازل للصوت( لألبواب األمامّية 

 LED قياسيقياسيقياسي-مصابيح وقوف إضافية بتقنية

LED قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح خلفّية بتقنّية

----شبكة أمامّية سفلّية 

LED قياسي---أطر باللون األسود الّلماع لمصابيح الوقوف اإلضافية العاملة بتقنية

قياسي---جناح خلفي 

SHO قياسي---فتحات تهوية عند الرفاريف تحمل شعار

قياسيقياسيقياسيقياسيزجاج معّتم

قياسيقياسي--اإلطارات – لكافة األحوال الجوية

قياسي---اإلطارات – لكافة األحوال الجوية 

قياسيقياسيقياسيقياسياإلطارات – إطار احتياطي صغير من نوع BSW لكافة األحوال الجوية قياس 17 بوصة 

قياسيقياسي--عجالت فاخرة من األلومنيوم المطلّي قياس 19 بوصة 

قياسيقياسيقياسيقياسيعجلة احتياطية صغيرة قياس 17 بوصة

قياسي---عجالت من األلومنيوم المشغول قياس 20 بوصة مع جيوب فاخرة مطلية

قياسيقياسيقياسيقياسيالمّساحات – أمامية متحسسة للسرعة وتعمل على فترات فاصلة

التجهيزات الداخلية والراحة

قياسيقياسي--إضاءة محيطية

قياسيقياسيقياسي-مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية 

 DEATC قياسيقياسيقياسي-نظام التحكم بالتكييف – ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

 نظام التحكم بالتكييف
 - مكّيف هواء يدوي أحادي المناطق

 - قنوات تدفئة للمقعد الخلفي
- فلتر الهواء المنّقي للمقصورة

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيمركز التحكم – مركز تحكم مركزي أمامي مع متكأ للذراع، حّيز تخزين مع صينية لألغراض قابلة لإلزالة )مغّلفة بالفينيل مع درزات(

قياسيقياسيقياسي-حامالت أكواب وحّيز تخزين مع غطاء للصف األمامي

قياسيقياسيقياسيقياسيمثّبت السرعة

قياسيقياسيقياسيقياسيحامالت األكواب – تسعة )9(، خمسة )5( في األمام، أربعة )4( – في الخلف 

قياسيقياسي--لوحات عتبات الصعود مع إدخاالت من المعدن اللّماع – في األمام 

قياسيقياسيقياسيقياسيجيوب لحفظ األوراق في ظهر مقعدي السائق والراكب األمامي

قياسيقياسيقياسيقياسيفرش األرضية – في األمام والخلف

قياسي---فرش لألرضية – يحمل شعار SHO – في األمام

قياسيقياسي--فرش لألرضية – يحمل شعار Limited – في األمام

قياسيقياسي--عجلة قيادة مدفأة

 لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة
 - شاشة خاصة باإلنتاجية قياس 4.2 بوصات

 - مركز الرسائل
- كمبيوتر معلومات الرحلة

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسي-مقبض ناقل الحركة مغّلف بالجلد
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توروس
SESELليمتدSHO

التجهيزات الداخلية والراحة

 اإلضاءة
 - مصابيح مقّببة/قراءة للصّف األمامي في مركز التحكم العلوّي

 - مصابيح قراءة للصف الثاني
 - ميزة اإلنارة عند دخول المركبة مع أضواء مالَءمة بميزة تأخير إطفائها )يتّم تنشيطها عند فتح الباب(

- إنارة محيطية عاملة عن ُبعد )تقوم بتنشيط اإلنارة الداخلية، المصابيح األمامية، المصابيح الخلفّية عبر وحدة التحّكم عن ُبعد الخاصة بنظام الدخول بدون مفتاح(

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيحجيرة قّفازات مخّمدة قابلة لإلقفال

قياسيقياسيقياسي-عرض للحرارة الخارجية 

قياسيقياسيقياسي-كسوة األبواب/لمسات تزيينية على مركز التحكم مطلّية؛ غالف واٍق على اللمسات التزيينية على لوحة القيادة 

قياسيقياسي--عمود عجلة قيادة قابل آليًا للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عموديًا 

قياسيقياسيقياسيقياسينوافذ آلية مع ميزة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة لنافذة السائق

قياسيقياسي--دواسات قابلة للتعديل آليًا مع ذاكرة

قياسيقياسيقياسيقياسيمآخذ طاقة بقّوة 12 فولت – ثالثة )3(

قياسيقياسي--إمكانّية التحّكم عن ُبعد بالنوافذ األمامّية )تهوية فتحة السقف، عند تجهيزها بذلك(

SHO قياسي---المقاعد – مكسّوة بالجلد مع رسوم

قياسيقياسيقياسي-المقاعد – فريدة من القماش 

 المقاعد
 - من القماش

 - مقاعد أمامية مقّعرة
 - مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتعديل آليًا في 6 وضعيات )إلى األمام/إلى الوراء، إلى األعلى/إلى األسفل، اإلمالة(، قابلة لالنحناء وتعديل مسند  

   أسفل الظهر يدويًا
- مقعد خلفي قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 60/40 مع مسند ذراع قابل للطي

قياسيقياسيقياسيقياسي

 المقاعد
 - مكسّوة بالجلد المثّقب

 - مقاعد السائق والراكب األمامي قابلة للتعديل آليًا في 10 وضعيات )إلى األمام/إلى الوراء، إلى األعلى/إلى األسفل، مسند أسفل الظهر، االنحناء(
 - ذاكرة لمقعد السائق

- مقاعد أمامية مدفأة ومبّردة

قياسيقياسي--

EcoBoost®و SHO قياسي---شعارات

قياسي---تصميم SHO الداخلّي – غالف واٍق: كسوة األبواب/لمسات تزيينية على الكونسول؛ األلومنيوم المحبوك: لمسات تزينية على لوحة القيادة

قياسيقياسيقياسيقياسيحاجبان منزلقان للشمس مع مرايا مضاءة )السائق والراكب األمامّي( 

قياسيقياسيقياسيقياسيعمود عجلة القيادة – قابل يدويًا للسحب باتجاه السائق واإلمالة عموديًا

قياسيقياسيقياسي-عجلة القيادة – مغّلفة بالجلد  

قياسيقياسي--عجلة القيادة – مغّلفة بالجلد مع إدخاالت من الخشب 

قياسي---عجلة القيادة – مغّلفة بالجلد الفاخر المحّبب

قياسيقياسيقياسيقياسيعجلة القيادة – من إسفنج اليوريثان مع أزرار للتحّكم بمثّبت السرعة/ أزرار للتحّكم بنظام الصوت

السالمة واألمان

ESC مع نظام التحكم اإللكتروني بالثبات AdvanceTrac® قياسيقياسيقياسيقياسينظام

 الوسائد الهوائية
 - وسادة هوائية للركبة للسائق والراكب األمامي

 - وسائد هوائية تعمل على مرحلتين للسائق والراكب األمامي
 - وسائد هوائية لالصطدامات الجانبية للمقاعد األمامية

 - ستائر هوائية جانبية
- نظام ®Safety Canopy مع جهاز استشعار حاالت التدهور

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسي--مرآة جانبية تلقائية التعتيم لجهة السائق

قياسيقياسي--مصابيح أمامية مع ميزة التحّكم التلقائي باإلضاءة العالية ومّساحات متحسسة للمطر

قياسيقياسيقياسيقياسينظام التحكم بالسيارة عند المنعطفات 

قياسيقياسيقياسيقياسيمرآة الرؤية الخلفية للنهار/الليل – قابلة للتعديل يدويًا

 أقفال األبواب
 - ميزة اإلقفال/الفتح التلقائّي

- أقفال لسالمة األطفال في األبواب الخلفية 
قياسيقياسيقياسيقياسي

تكنولوجيا مساعدة السائق

قياسيقياسيقياسيقياسينظام استشعار الراكب األمامي

 مساند الرأس
 - قابلة للتعديل يدويًا في 4 وضعيات للسائق والراكب األمامّي

 - المقعد الخلفّي
- مساند رأس ثابتة للمقاعد الجانبية ومسند رأس المقعد األوسط قابل للتعديل

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسيالمصابيح األمامّية – ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح )تشغيل /إطفاء المصابيح تلقائيًا( 

 HID قياسي---المصابيح األمامية – عاملة بتقنية اإلضاءة العالية الكثافة

 المصابيح األمامية
 - كاشفة عاملة بالهالوجين

- تعمل تلقائيًا مع المّساحات
قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسينظام LATCH )مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال(

قياسيقياسي--المرايا الجانبية – نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع، ذاكرة، وأغطية مرايا من الكروم

قياسي---المرآة الجانبية – تلقائية التعتيم لجهة السائق، أغطية باللون األسود الّلماع

قياسيقياسيقياسي-المرآة الجانبية – زجاج مدفأ مع مصابيح إنارة األرضية وأغطية مرايا بلون الهيكل

قياسيقياسيقياسيقياسيالمرايا الجانبية – زجاج آلّي، قابلة للطّي يدويًا مع مرايا مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية وأغطية سوداء



توروس
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تكنولوجيا مساعدة السائق

MyKey® قياسيقياسيقياسيقياسيميزة المفتاح المبرمج

قياسيقياسيقياسينظام اإلنذار المحيطي

Personal Safety System™ قياسيقياسيقياسيقياسينظام السالمة الشخصية

قياسيقياسيقياسيقياسيكاميرا للرؤية الخلفية مع خطوط للمساعدة على الرجوع

قياسيقياسيقياسيقياسيميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي

قياسيقياسيقياسي-نظام استشعار عند الرجوع 

 أحزمة األمان
 - نظام ®Belt-Minder )للتذكير بربط أحزمة األمان األمامية(

 - أحزمة أمان أمامية وخلفية بـ3 نقاط تثبيت
 - أحزمة أمان أمامّية قابلة لتعديل الطول وقابلة للسحب

- نوابض شّد مسبقة الضبط ألحزمة األمان األمامّية

قياسيقياسيقياسيقياسي

PATS الكامن ضّد السرقة SecuriLock® قياسيقياسيقياسيقياسينظام

قياسيقياسيقياسيقياسينظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث 

 ®SYNC - نظام الترفيه

 - شاشة LCD قياس 4.2 بوصات في لوحة القيادة
- منفذ USB مع ميزة الشحن الذكي

قياسيقياسيقياسيقياسي

 TPMS قياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات

قياسيقياسيقياسيقياسينظام توجيه عزم الدوران

الخصائص العملية

 نظام الصوت
 - مكّبر صوت مركزي إضافي في لوحة القيادة

HD Radio™ تقنية بث الراديو -
قياسيقياسي--

 نظام الصوت 
 - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد

 MP3 القدرة على تشغيل ملفات - 
- ستة )6( مكّبرات للصوت

قياسيقياسيقياسيقياسي

قياسيقياسيقياسيقياسينظام إدارة طاقة البطارية

قياسيقياسي-نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

قياسيقياسيقياسيقياسينظام الدخول بدون مفتاح مع وحدة إرسال وتحّكم عن بعد مضّمنة في رأس المفتاح

  Live Acoustics™و Clear Phase® مع تقنية Sony® قياسيقياسي--نظام صوت فاخر من

قياسيقياسي--حاجب شمس آلّي للنافذة الخلفية

قياسيقياسيقياسي-ميزة التشغيل عن ُبعد

قياسيقياسيقياسيقياسيلوحة أزرار التحكم ™SecuriCode للدخول بدون مفتاح

SYNC®3 
 - نظام ترفيه

 - شاشة LCD قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى
- نظام مالحة مع شاشة عاملة باللمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

قياسيقياسي--

مضّمنة في مجموعة التجهيزات

قياسيقياسيقياسي-نظام الصوت – مكّبر صوت مركزي إضافي في لوحة القيادة

قياسيقياسيقياسي-نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّر

قياسيقياسيقياسي-دواسات قابلة للتعديل آلًيا

SYNC®3 
 - شاشة LCD قياس 8 بوصات عاملة بالّلمس في الّلوحة المركزية مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى

 - نظام مالحة مع شاشة عاملة باللمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
- منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي - اثنان )2(

قياسيقياسيقياسي-

مجموعات التجهيزات والخيارات المستقّلة

XX--عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة لكافة األحوال الجوية

XXX-عجالت مع لمسات نهائية مشغولة/باللون األسود األبنوسّي القليل اللمعان بـ15 شعاعًا قياس 20 بوصة 

X---عجالت مع لمسات نهائية مشغولة/باللون األسود األبنوسّي القليل اللمعان بـ15 شعاعًا قياس 20 بوصة لكافة األحوال الجوية

 مجموعة تجهيزات مساعدة السائق
 - مساعد الركن النشط

 - مثّبت السرعة التفاعلي
 - نظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة

- نظام البقاء في خط السير/نظام اإلنذار بترك خّط السير

--XX

XXXXإطار أمامي للوحة الرخصة

XXX-مقاعد مدفأة مكسّوة بالجلد - السائق والراكب األمامي  

XXX-فتحة سقف آلية

XXX-جناح خلفي

XXX-نظام مالحة مع شاشة عاملة باللمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير 

X = متوّفر

قد ُتطّبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوّفرة قد ال تكون متوافقة معًا. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة موّزع فورد المحلّي.
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