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EcoBoost turbocharging and direct fuel-injection engine
The upgraded 2.0L EcoBoost engine combines turbocharging and direct injection, 
generating robust 240HP and 390Nm of torque, giving you high performance and 
energy efficiency. The highly efficient engine means higher fuel efficiency without losing 
any power. 

Eight-speed SelectShift automatic transmission 
The revolutionary 8-speed A/T rotating gearshift is sophisticated and strong, featuring 
precise gear selection and easy gear changes. 

Adaptive LED headlamps 
Adaptive LED headlamps detect other vehicles ahead, seamlessly switching between 
low and high beams to improve visibility. LED daytime running lights increase visibility in 
bright daylight, too. 

أداء جبار.

LUXURY, 
EFFICIENCY 
AND POWER.

الفخامة،
الكفاءة
والقوة.

مظهر خارجي يوحي بالقوة

تم صنع الهيكل الخارجي لسيارة فورد توروس الجديدة باستخدام صلب البورون، 
وهو أقوى من الصلب العادي بأربع مرات عدا عن كونه أخف وزنًا. ويساهم ذلك 

إلى حد كبير بتحسين مستوى األمان داخل مقصورة القيادة دون أي تأثير يذكر 
على وزن السيارة أو سرعتها أو أدائها. 

Durable exterior

Four times stronger than regular steel, the boron steel used in building the New 
Ford TAURUS is strong and lightweight. Get improved cockpit safety from the 
hardened steel, without adding to the overall weight of the car, with no 
impediment to speed and performance while providing better protection.

محرك EcoBoost بتقنيتي الشحن التوربيني والحقن المباشر للوقود

يهدر في قلب توروس الجديدة محرك EcoBoost المحّسن سعة 2,0 لتر، والذي يجمع 
بين تقنيتي الشحن التوربيني والحقن المباشر ليولد قوة 240 حصانًا مع عزم دوران 390 

نيوتن متر، األمر الذي يعزز مستويات األداء والكفاءة في استهالك الوقود. وتنعكس 
الكفاءة العالية لهذا المحرك في قدرته على خفض استهالك الوقود والمحافظة على 

قوة األداء في الوقت نفسه.

  SelectShift ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع وضع

تم تزويد توروس الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي دوار من ثماني سرعات لتوفير دقة 
وسالسة أكبر في اختيار وتغيير السرعة. 

  LED مصابيح أمامية تكيفية تعمل بتقنية

تعمل المصابيح األمامية التكيفية العاملة بتقنية LED على رصد حركة المركبات األخرى 
أمام السيارة، وتنتقل بسهولة بين اإلضاءة العالية والمنخفضة لتحسين مستوى الرؤية. 

وبدورها تعمل مصابيح LED النهارية على زيادة مستوى الرؤية في وضح النهار.

Superior performance.
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قيادة ذكية.

SYNC® + AppLink أنظمة

يمكن للسائق بكل سهولة تفعيل برنامج المزامنة 
SYNC® وميزة AppLink عبر نطق عبارة “هلو فورد”، مع 
إمكانية التحكم بها عبر شاشة لمس قياس 8 بوصات تقع 

في وسط الكونسول.

مالحة سلسة

نظام مالحة ذكي يرتبط بكل سهولة مع تطبيق المالحة في 
هاتفكم المحمول ليرشدكم وبشكل فوري إلى أفضل الطرق 

خالل الرحالت متعددة الوجهات.

نظام الترفيه داخل السيارة

يتيح لكم هذا النظام الوصول إلى أفضل شبكات 
الترفيه المحلية، باإلضافة إلى المزامنة مع التطبيقات 
 Apple والموسيقى على هاتفكم المحمول عبر نظام

.™Android Autoأو ،CarPlay

نظام الركن األوتوماتيكي*

السيارة  ركن  من  السائق  النظام  هذا  يمّكن 
على  باالعتماد  ثقة  بكل  ومتوازي  عكسي  بشكل 
مستشعرات تعمل بالموجات فوق الصوتية، والتي 

تقيس المسافة وأبعاد فسحة الركن.

*تتوفر هذه الميزة حصريًا في طراز “تايتينيوم بالس”.

مثبت السرعة التفاعلي

سرعة  التفاعلي  السرعة  مثبت  نظام  يستشعر 
أوتوماتيكيًا  ويقوم  السيارة،  أمام  السير  حركة 
أمان  مسافة  على  والمحافظة  سرعتها  بتعديل 

محددة مسبقًا بينها وبين السيارة التي أمامها.

SYNC®+ AppLink
With a simple “Hello, Ford!” you can wake up 
SYNC®+ APPLink, which communicates through an 8” 
touchscreen in the centre of the console.  

Finger-tip navigation
Intelligent navigation seamlessly accesses your phone 
navigation App, finding the best route for 
a multiple-destination trip instantly. 

In-Car Entertainment
Get access to the best local entertainment networks 
and enable syncing with apps and music on your phone 
via Apple CarPlay™ or Android Auto. 

Automated parking system*
Reverse and parallel park with confidence using 
the ultrasonic sensors that measure distance and 
parameters for you. 

*Feature available on Titanium Plus model only

Adaptive cruise control
Adaptive cruise control detects the speed of 
traffic ahead, automatically adjusting your 
speed and maintaining pre-set safety distance 
from the car in front. 

Intelligent driving.

Safer driving 
Incorporating an entire suite of intelligent driving-assist 
technologies for safer driving. 
• Lane-keeping aid*
• Driver impairment monitor*
• Collision mitigation system*
• Automated parking system**
• Automatic emergency braking
• BLIS® (Blind Spot Information System)**

*Feature available as optional on Trend and standard on Titanium and 
Titanium Plus models only. 
**Feature available on Titanium and Titanium Plus models only. 

قيادة آمنة 
تم تزويد السيارة بباقة متكاملة من تقنيات مساعدة السائق الذكية من أجل 

قيادة آمنة:
مساعد البقاء في خط السير*  •

نظام مراقبة أداء السائق*  •
نظام التخفيف من خطر االصطدام*  •

نظام الركن األوتوماتيكي**  •
نظام الفرملة التلقائي في حالة الطوارئ  •

**BLIS نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية  •

*ميزة اختيارية في طراز “تريند” وقياسية في طرازي “تايتينيوم” و”تايتينيوم بالس”.
**تتوفر هذه الميزة حصريًا في طرازي “تايتينيوم” و”تايتينيوم بالس”.

شاشة لمس ملونة قياس 8 بوصات 

تحتوي توروس الجديدة على شاشة لمس متعددة الوظائف قياس 8 
بوصات تستخدم نظام المزامنة SYNC®3 األحدث “من فورد” مع ميزة 
AppLink، األمر الذي يتيح لك التحكم بمشغل الموسيقى والمكالمات 

الهاتفية أيًا كانت وجهتك. وتدعم هذه الشاشة نظامي CarPlay من 
آبل، وAuto من آندرويد.

8” color touchscreen 

Keep connected with the New TAURUS 8” multi-function 
touchscreen system, which uses Ford’s latest SYNC®3 with 
AppLink, giving you effortless control over your music and calls no 
matter where the road takes you. The system includes support for 
Apple CarPlay and Android Auto.
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Unmatched luxury.

Dual panel sunroof

This panoramic sunroof doesn’t just give you 
a better view of the horizon, it also slides back 
over, rather than under, the rear panel, giving 
you maximum headroom at the back. 

Sitting in style 

Enjoy eight-way power-adjustable seats with cooling 
and heating functions, keeping your passengers 
comfortable in all seasons. The rear cabin is 
exceptionally spacious with class-leading shoulder 
and hip room.  

Tri-zone climate control* 

Choose your journey experience no matter 
where you are in the car, with rear seat climate 
control and rear seat entertainment control, 
you can define your journey, no matter where 
you’re sitting. 
*Feature available on Titanium Plus model only

فخامة ال تضاهى

فتحة سقف مزودة بلوحين

فتحة سقف بانورامية تمنح الركاب فرصة التمتع 
بمنظر األفق الرائع، كما تتمتع بميزة االنزالق 
فوق اللوحة الخلفية بداًل من تحتها، مما يمنح 

ركاب المقعد الخلفي حيزًا أوسع للرأس.

تعديل المقاعد 

تمتعوا بمقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا بثمانية طرق، 
مع مزايا التبريد والتدفئة ليحظى ركاب السيارة بالراحة 
في جميع فصول السنة. كما تمتاز المقصورة الخلفية 

بمساحتها الكبيرة التي توفر حيز كتفين وحيز جلوس 
بمستوى رائد في هذه الفئة.

Wireless charging

The TAURUS supports QI wireless charging 
protocol, and provides multi-layered protection 
that is free, efficient and convenient. 

Beauty and comfort

The superb interior styling includes all the modern 
comforts with available choices in color and interior 
variations to choose from. 

تحّكم ثالثي المناطق بالتكييف* 

اختاروا تجربة السفر التي تالئمكم أثناء جلوسكم 
في أي من مقاعد السيارة، حيث يتيح لكم نظاما 

التحكم بالتكييف والترفيه في المقعد الخلفي 
مواءمة رحلتكم كما ترغبون في أي مقعد كنتم. 

*تتوفر هذه الميزة حصريًا في طراز “تايتينيوم بالس”.

B&O 14 speaker acoustics*

The TAURUS Equipped with Bang & Olufsen’s 
premium sound system, with 14 speakers and 
7.1-channel surround sound. 
*Feature available on Titanium and Titanium Plus model only. 

منصة شحن السلكي

تدعم سيارة “توروس” بروتوكول الشحن 
الالسلكي QI، وتوفر حماية متعددة الطبقات 

تتسم بأنها مجانية وفعالة ومريحة.

الجمال والراحة

يشتمل التصميم الداخلي المتميز على جميع وسائل 
الراحة العصرية مع إتاحة باقة من خيارات األلوان 

والتصاميم.

نظام صوت “بانغ أولفسن” B&O مع 14 مكبر صوت*

تم تزويد سيارة “توروس” بنظام صوت خارق 
من “بانغ أولفسن” B&O، مع 14 مكبر للصوت 

ونظام صوت محيطي مع مضخم بـ 7,1 قناة.
*تتوفر هذه الميزة حصريًا في طرازي “تايتينيوم” و”تايتينيوم بالس”.

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 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  إكسسوارات فورد بتخصيص “توروس” 
واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل إكسسوار 

مصّمم خصيصًا لسيارة “توروس”، لذا يمكنك التأّكد من 
التوافق المثالّي. يرجى زيارة وكيل فورد للحصول على 

الئحة كاملة من إكسسوارات فورد المتوّفرة.



Visit Ford ME تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط

Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or 
subject to additional ordering requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/or 
production variability. Information is provided on an “as is” basis and could include technical, typographical or other 
errors. Ford makes no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied, including but not limited 
to, accuracy, currency, or completeness, the operation of the information, materials, content, availability, and products. 
Ford reserves the right to change product specifications, pricing and equipment at any time without incurring obligations. 
Your Ford Dealer is the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. 
Ford and Lincoln Dealership technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor 
Company and the parts they use are specifically designed for your vehicle. See your dealer for limited warranty information 
on Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory manufacturer’s warranty. 
FLA are designed and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to Ford Motor 
Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer for details and/or a copy of all limited warranties.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the Ford Dealer 
Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2020 Ford Motor Company.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، وسيتّم التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد.
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني. تّمت الطباعة في اإلمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومباني 2020.

Quality
We design and build your Ford 
to feel as good after many years 
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.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد لكي 

تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كما كانت في اليوم األول الذي 

استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة 
بالقدر نفسه أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطّورة، 

نحن نلتزم بتصميم مركبات تتمّيز بتوفير 
أكبر في استهالك الوقود، وبانبعاثات 

أقّل لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة 
إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد 
تكنولوجيا متطّورة مصّممة للمساعدة 

على تجّنب الحوادث، وفي حال كان 
الحادث أمرًا ال مفّر منه، فهي مصّممة 

لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيا بديهية ذكّية 

مصّممة لُتبقيك على اتصال بعالمك، 
والعديد من الحلول الذكّية من فورد 

التي تسّهل الحياة بعض الشيء.

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية 
تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة “كما هو”، وقد 

تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد بحق تغيير مواصفات المنتج 

وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون 
يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. فهم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد، والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصًا لمركبتك. يرجى 

مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. وُيشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من 
عة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد ALF فورد  عة ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ مصمَّ

لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو 
نسخة عن الكفاالت المحدودة. 
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Ambiente Trend Titanium Titanium Plus

Powertrain and Transmission
2.0L Gasoline FWD 8-speed Automatic Transmission; Horsepower – 240HP; Torque – 390Nm Std Std Std Std

Body Style
4-door Std Std Std Std

Wheels
18” Alloy wheel Std Std - -

19” Alloy wheel - - Std Std

Mini spare tire Std Std Std Std

Seating
Fabric seats Std Std - -

Partial leather seats* - Opt - -

Full leather seats* - - Std Std

Mechanical
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) – 4 wheels Std Std Std Std

Exterior
Rear parking aid Std Std Std Std

Sunroof (open/close) Std Std Std Std

Dual panel sunroof - Std Std Std

LED headlamps Std Std Std Std

Auto headlamps Std Std Std Std

Dual power signal mirrors – LED signal Std Std Std Std

Rear-view camera - Std Std Std

Front LED fog lamps - - Std Std

Interior
Auto-stop/start Std Std Std Std

Cruise control Std Std Std Std

Adaptive cruise control - Opt Std Std

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) Std Std Std Std

Ambient lighting - - Std Std

Power rear seat recliner - - - Std

Rear seat climate control - - - Std

Safety and Security
Curtain airbags – LH/RH Std Std Std Std

Driver’s knee airbag Std Std Std Std

Driver and passenger airbag Std Std Std Std

MyKey® Std Std Std Std

Keyless start Std Std Std Std

Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Stability Control (ESC), torque vectoring, Electronic Brakeforce 
Distribution (EBD) / Emergency Brake Assist (EBA), emergency brake lamps and Hill Start Assist Std Std Std Std

Lane-departure Warning - Opt Std Std

Driver impairment monitor - Opt Std Std

Lane-keeping Aid - Opt Std Std

Collision mitigation - Opt Std Std

Automated parking system - - - Std

Blind Spot Information System (BLIS®) - - Std Std

In-Car Entertainment (ICE)
8” touchscreen, ICE low audio, 9 speakers and SYNC®3 Std Std - -

8” touchscreen, ICE mid audio, 14 branded speakers, Navigation and SYNC®3 - - Std Std

Bluetooth® Std Std Std Std

Wireless charging pad - - Std Std

*Leather seats are a combination of leather and high-quality, durable materials.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specification either temporarily or permanently without incurring 
any liability to any prospective purchaser or purchasers. Printed January 2020.       
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توروس الجديدة 
تايتينيوم بالستايتينيومتريندامبيانتي

القّوة المحّركة وناقل الحركة

محّرك بنزين سعة 2.0 لتر نظام دفع أمامي FWD ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات؛ القوة الحصانية – 240 حصانًا، 
قياسيقياسيقياسيقياسيعزم الدوران – 390 نيوتن متر

أسلوب الهيكل

قياسيقياسيقياسيقياسي4 أبواب

العجالت

--قياسيقياسيعجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 18 بوصة

قياسيقياسي--عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 19 بوصة

قياسيقياسيقياسيقياسيإطار احتياطي صغير

المقاعد

--قياسيقياسيمقاعد من القماش

--اختيارّي-مقاعد من الجلد الجزئي*

قياسيقياسي--مقاعد من الجلد بالكامل*

التجهيزات الميكانيكية

قياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS –  4 عجالت

من الخارج

قياسيقياسيقياسيقياسيمساعد خلفي للركن

قياسيقياسيقياسيقياسيفتحة السقف )فتح/إغالق(

قياسيقياسيقياسي-فتحة سقف مزّودة بلوحين

LED قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح أمامية عاملة بتقنية

قياسيقياسيقياسيقياسيمصابيح أمامية تعمل تلقائيًا

LED قياسيقياسيقياسيقياسيمرايا جانبية آلية بوظيفتين – مصابيح للتأشير باالنعطاف بتقنية

قياسيقياسيقياسي-كاميرا الرؤية الخلفية

LED قياسيقياسي--مصابيح أمامية للضباب بتقنية

من الداخل

قياسيقياسيقياسيقياسينظام اإليقاف/التشغيل

--قياسيقياسيمثّبت السرعة

قياسيقياسياختيارّي-مثّبت السرعة التفاعلي

قياسيقياسيقياسيقياسيضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

قياسيقياسي--إضاءة محيطية

قياسي---المقاعد الخلفية قابلة لإلرجاع آليًا إلى الوراء

قياسي---تحّكم بالتكييف في المقعد الخلفّي

السالمة واألمان

قياسيقياسيقياسيقياسيستائر هوائية – جهة اليسار/جهة اليمين

قياسيقياسيقياسيقياسيوسادة هوائية لركبة السائق

قياسيقياسيقياسيقياسيوسائد هوائية للسائق والراكب

MyKey® قياسيقياسيقياسيقياسيميزة المفتاح المبرمج

قياسيقياسيقياسيقياسينظام تشغيل المركبة بدون مفتاح

نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS مع نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ESC، نظام توجيه عزم الدوران، نظام توزيع 
قياسيقياسيقياسيقياسيالفرملة في الحاالت الطارئة، مصابيح التوقف الطارئ الوامضة ومساعد اإلقالع على التالل

قياسيقياسياختيارّي-نظام اإلنذار بترك خّط السير

قياسيقياسياختيارّي-نظام مراقبة أداء السائق

قياسيقياسياختيارّي-مساعد البقاء في خّط السير

قياسيقياسياختيارّي-نظام التخفيف من خطر االصطدام

قياسي---نظام الركن األوتوماتيكّي

BLIS® قياسيقياسي--نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية

نظام الترفيه داخل السيارة

شاشة لمس قياس 8 بوصات، نظام صوت من المستوى المتدني ضمن نظام الترفيه داخل السيارة ICE،  9 مكّبرات 
SYNC®3 قياسيقياسيللصوت ونظام--

شاشة لمس قياس 8 بوصات، نظام صوت من المستوى المتوسط ضمن نظام الترفيه داخل السيارة ICE،  14 مكّبرًا 
SYNC®3 قياسيقياسي--للصوت من عالمة تجارية معروفة، نظام مالحة ونظام

Bluetooth® قياسيقياسيقياسيقياسيتقنية

قياسيقياسي--منصة شحن السلكّي

*المقاعد الجلدية: عبارة عن مزيج من الجلود والمواد عالية الجودة والمتانة.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، دون تحمل أي مسؤولية تجاه أي مشتري أو مشترين محتملين.  طبعة يناير 2020. G
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