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F I G O فيغو



Stylish, affordable, fun to drive and efficient. 
The Ford FIGO is designed to fit perfectly into your smart world. 
Play smart. Why follow? 
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أنيقة، سعرها في متناول الجميع، قيادتها ممتعة. وفّعالة.
ُصّممت فورد فيغو لتتالءم بشكل مثالّي مع عالمك الذكّي.

تحلَّ بالذكاء. لَم عليك أن تتبع اآلخرين؟



Compact outside. Roomy inside.
The New FIGO is surprisingly spacious for a compact car – offering ample legroom and generous shoulder width 
across the back seat, with enough room for three passengers in the back.* 
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Incredible inner space* 
The New FIGO is a compact with comfort – with ample room 
for five people and their luggage. And because you can fold 
down the rear seats fully, it’s also amazingly adaptable.

 فسحة داخلية مدهشة*
تعتبر فيغو الجديدة سيارة مدمجة ومريحة، فهي تضّم فسحة كبيرة تّتسع 

لخمسة ركاب مع أمتعتهم. ومع القدرة على طّي المقاعد الخلفية بالكامل، تتمّيز 
بقدرة هائلة على التكّيف أيضًا.

Always stay safe  
Extra peace of mind comes with front, side and curtain airbags 
to keep you and your loved ones protected. The New FIGO also 
features an Anti-Lock Brake System (ABS), and a safety belt 
for every seat.

 حافظ على سالمتك دائمًا 
تتعّزز راحة البال من خالل الوسائد الهوائية األمامية والجانبية والستائر الهوائية 

لتأمين الحماية لك وألحبائك. كما تتمّيز سيارة فيغو الجديدة بنظام الفرامل 
المانع لالنغالق ABS، وبحزام أمان لكّل مقعد.

The smart way to drive 
Electric power-assisted steering (EPAS) is standard. This 
advanced system constantly adjusts its level of assistance 
depending on whether you’re driving at parking speeds or 
on the open road. And with Hill Hold and Hill Launch Assist 
collisions can be prevented – by stopping you from rolling 
backwards when pulling away on an uphill slope.

 قيادة ذكية
نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا قياسّي في المركبة. هذا النظام المتطّور 

يعّدل باستمرار مستوى الدعم الذي يقّدمه سواء كنت تقود بسرعة بطيئة لتركن 
مركبتك أو بسرعة كبيرة على الطرقات المفتوحة. ومع ميزة التوّقف التلقائّي 
على التالل ومساعد اإلقالع على التالل يمكن تجّنب حوادث االصطدام، عبر 

منع المركبة من الرجوع التلقائّي عند اإلقالع على منحدر قاٍس.

شكل صغير من الخارج. مساحة كبيرة في الداخل.
تتمّيز فيغو الجديدة بفسحة كبيرة مدهشة بالنسبة إلى سيارة صغيرة مدمجة، مع حّيز كبير للساقين وحّيز فسيح للكتفين في المقعد الخلفي، 

مع فسحة كافية لثالثة ركاب في الخلف.*

THE NEW FIGO IN BRIEF 
 
Design
The stylish and smart looks of the Ford Figo leaves a lasting 
impression. With features like the distinctive trapezoidal front 
grille, steeply raked windshield and forward-sloping waistline, 
it’s clear the New FIGO is on the leading edge of global Ford 
design. 

Safety & Security
The Ford FIGO has leading safety and security features that 
protect you and your loved ones, and keep your vehicle safe.

Technology
Smart technologies in the Ford FIGO add fun and ease to every 
journey. Giving you the confidence to take on life and maneuver 
through twists and turns in a smart way!

Convenience
Extra convenience comes from body-colored, power sideview 
mirrors. They’re clever too, because their flexible structure helps
prevent damage if bumped by another car or a motorcycle.

 لمحة سريعة على فيغو الجديدة

التصميم
يترك المظهر األنيق والذكي لسيارة فورد فيغو انطباعًا يدوم طويال. إذ 

من الواضح أّن فيغو الجديدة رائدة من حيث تصميم فورد العالمّي بفضل 
الميزات المتنّوعة على غرار الشبكة األمامية شبه المنحرفة المتمّيزة، والزجاج 

األمامي الشديد االنحدار والخطوط الجانبية المائلة إلى األمام. 

السالمة واألمان
تضّم فورد فيغو مّيزات رائدة في مجال السالمة واألمان تؤمن الحماية لك 

وألحبائك، وتحافظ على سالمة مركبتك.

التكنولوجيا
تضفي التكنولوجيا الذكية في فورد فيغو المتعة والسهولة إلى كّل رحلة. فهي 

تمنحك الثقة لمواجهة الحياة والمناورة عبر المنعطفات والعقبات بذكاء فائق!

`المالءمة
تتعّزز المالءمة مع المرايا الجانبية اآللية بلون الهيكل. وهي مرايا ذكّية أيضًا، ألن 

بنيتها المرنة تساعد في تجّنب الضرر إن اصطدمت بسيارة أخرى أو بدّراجة نارّية.

Cargo and load capacity limited by weight and distribution. *ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.



الداخلية التحسينات 
القابل لإلمالة عموديًا على ضمان راحتك وراء  القيادة  يساعد عمود عجلة 
المركزي  النوافذ األمامية اآللية ونظام اإلقفال  تعّزز  بينما  القيادة،  عجلة 

والمالءمة.  السالمة  لألبواب 

Smart storage
Not just extra space; smarter space. The long 
floor console and storage areas in the doors 
offer even more specialised compartments, 
whether you need to store a 500ml bottle, a 
takeaway coffee cup, or an umbrella.

Technology and Safety
The new FIGO comes with the latest innovations, technology and safety features 
that keep you informed, entertained and safe.

Rain-sensing wipers* 
Nothing should distract you as you drive. Whether it’s a drizzle or a hailstorm, these 
wipers automatically turn on.

6 airbags 
The New FIGO  comes with front, side and curtain airbags to keep you and your 
loved ones protected.

Automatic headlamps* 
When it gets dark, these powerful headlamps illuminate the road ahead, giving you 
a clear view.

Rear-view camera 
When you reverse, the rear-view camera automatically turns on, giving you a 
clear view of what’s behind you.

Ford MyKey®*

Ford MyKey® functionality helps encourage 
responsible driving. Programme your key 
to a restricted driving mode setting that 
promotes good habits, such as increasing 
seatbelt use, limiting vehicle top speeds, 
and regulating audio volume. 

*Ford MyKey® standard on Titanium models.

*Rain-sensing wipers available on Titanium models only. 
Standard on Titanium models.

*Automatic headlamps available on Titanium models only. 
Standard on Titanium models.
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6 airbag system standard on Titanium model. Other models come standard with driver and passenger airbags. Standard only on Titanium models.

Style that’s crafted for comfort
The New FIGO  is well-equipped with convenience 
features. Air conditioning and an AM/FM stereo with 
USB port are standard, while you can stay connected 
to your world with MyFord Dock® in select variants, 
and enjoy voice-activated connectivity with SYNC®31,2 
– available in the Titanium model. Once paired, SYNC 
recognizes your phone and automatically transfers 
your contacts to support voice calling. 

تصميم يضمن راحتك
تأتي سيارة فيغو الجديدة مجّهزة بميزات المالءمة؛ 
استمتع بميزات قياسية مثل مكّيف الهواء وراديو 

ستيريو AM/FM مع منفذ USB، وابَق على اتصال 
بعالمك مع ®MyFord Dock في طرازات محّددة، 

وقم بإجراء اتصاالت منّشطة صوتيًا مع نظام 
SYNC®3 المتوّفر في طراز تايتينيوم. وما أن يتّم 

قرن الهاتف مع نظام SYNC حتى يتعّرف عليه وينقل 
جهات االتصال تلقائيًا لدعم االتصال الصوتي.

Interior enhancements
An adjustable tilt steering column helps you get comfortable 
behind the wheel, while power front windows and central 
door locking add safety and convenience. 

إقفال مركزي عن ُبعد وميزة اإلقفال 
التلقائّي بعد االنطالق

اإلقفال المركزي عن ُبعد قياسّي في طرازات تريند. ُتعد ميزة 
التلقائّي بعد االنطالق قياسية في كّل الطرازات. اإلقفال 

Remote central locking and drive-
away locking
Remote central locking is standard on Trend models.  
Drive-away locking is standard on all models. 

فسحات تخزين ذكّية
فسحة إضافية وأكثر ذكاًء. يوّفر الكونسول 

األرضي الطويل وفسحات التخزين في األبواب 
حجيرات مخّصصة أكثر، سواء كنت بحاجة إلى 

تخزين قارورة سعة 500 مل، أو كوب قهوتك، 
أو مظلة.

Hill Launch Assist (HLA)* temporarily stops you rolling backwards when making a hill start. It holds the brake 
for a few seconds after you take your foot off, giving you time to smoothly accelerate away. Whether you’re 
driving uphill or downhill.

يمنعك مساعد اإلقالع على التالل* مؤقتًا من الرجوع التلقائي عند اإلقالع على التالل. ويحافظ على ثبات 
الفرملة لبضع ثواٍن بعد أن ترفع قدمك، ما يمنحك الوقت لتضغط على دواسة الوقود وتنطلق بسالسة، سواء 

عند صعود التالل أو نزولها.

ميزة المفتاح المبرمج ®MyKey من فورد*
تساهم تكنولوجيا ®MyKey من فورد في 

تشجيع القيادة اآلمنة. إذ يمكنك برمجة المفتاح 
وفق نمط قيادة يخضع للضوابط من أجل 

تشجيع العادات الجّيدة، على غرار زيادة استخدام 
أحزمة األمان، والحّد من السرعة القصوى 

للمركبة، وضبط مستوى الصوت.

®MyKey من فورد قياسية في   *ميزة المفتاح المبرمج 
تايتينيوم. طرازات 

التكنولوجيا والسالمة
تضّم سيارة فيغو الجديدة أحدث االبتكارات، والتكنولوجيا، ومّيزات السالمة التي ُتبقيك على اّطالع، 

وتوّفر لك التسلية والترفيه، وتضمن سالمتك.

 مّساحات متحّسسة للمطر*
ال يجوز أن يشّتت انتباهك أثناء القيادة؛ سواء كان المطر خفيفًا أو كنت وسط عاصفة 

من البَرد، سوف تعمل هذه المّساحات تلقائيًا.

 مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا*
عندما يحّل الظالم تنير المصابيح األمامية القوية الطريق أمامك وتوّفر لك رؤية 

واضحة.

تايتينيوم فقط. طرازات  للمطر في  المتحّسسة  المّساحات  *تتوّفر 
تايتينيوم. طرازات  قياسية في 

تايتينيوم فقط. تلقائيًا في طرازات  تعمل  التي  األمامية  المصابيح  *تتوّفر 
تايتينيوم. طرازات  قياسية في 

 6 وسائد هوائية.
تضّم سيارة فيغو الجديدة الوسائد الهوائية األمامية والجانبية والستائر الهوائية 

لتؤمن الحماية لك وألحبائك.

 كاميرا للرؤية الخلفية
في وضعية الرجوع، تعمل كاميرا الرؤية الخلفية تلقائيًا، وتوّفر لك رؤية واضحة 

لما يوجد خلفك.

6 وسائد هوائية قياسية في طراز تايتينيوم. تأتي الطرازات األخرى قياسية مع وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي. تايتينيوم فقط. قياسية في طرازات 

SYNC®3 
Make calls and listen to your favourite songs anytime, 
anywhere with SYNC®3. Its 6.5” colour touchscreen is 
both Apple CarPlay and Android Auto3 compatible.
Standard on Titanium models.

SYNC®3 نظام 
يمكنك إجراء االتصاالت واالستماع إلى أغانيك 

 .SYNC®3 المفضلة في أّي وقت وأّي مكان مع نظام
كما أن شاشة اللمس قياس 6.5 بوصة متوافقة مع 

.Android Autoو Apple CarPlay3

تايتينيوم. طرازات  ‘قياسية في 

1Optional feature. 2Don’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. 3Requires phone with active data 
service and compatible software. SYNC®3 does 
not control 3rd party products while in use. 3rd 
Parties are solely responsible for their
respective functionality.

1المّيزات االختيارية. 2ال 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 الهواتف كافة. 3يتطّلب هاتفًا مع 
خدمة بيانات نشطة وبرنامجًا متوافقًا. ال يتحّكم 

نظام SYNC®3 بمنتجات األطراف الثالثة أثناء 
استخدامه. األطراف الثالثة هي المسؤولة 

الوحيدة عن الفعالّية الوظيفّية لمنتجاتها.



White Gold (Metallic*)
(Available on Trend and 
Titanium models only)

Power
The New FIGO’s latest 1.5L Ti-VCT engine 
gives you the confidence to add more 
power to the journey called life.

Transmission* 
The PowerShift 6-speed Automatic 
Transmission has a dual clutch 
that preselects the next gear for 
you – for seamless gear changes 
preselects the next gear for you, 
for seamless gear changes. 

A shift indicator light* on the instrument 
panel tells you when to change gear.

All-New Petrol Engine
1.5L Ti-VCT

• Power: 90.5kW
• Torque: 151Nm
• 3-cylinder engine
• 4 valves per cylinder
• Double stage variable oil pump
• Aluminium engine block and cylinder  
 head for lighter weight. 
• Ti-VCT - (Twin Independent Variable Cam Timing)
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Deep Impact Blue 
(Metallic*)

Moondust Silver 
(Metallic*)

Smoke 
(Metallic*)

Diamond White 
(Solid)

Ruby Red 
(Metallic*)

*Metallic body colours are options at extra cost. 
Note: The images used are to illustrate body colours only 
and may not reflect the vehicle described. Colours and trims 
reproduced within this brochure may vary from the actual 
colours, due to the limitations of the printing processes used.

خّصصها لتناسب شخصيتك
كّل جانب من سيارة فيغو الجديدة تّم تصميمه وتنفيذه بدّقة، من 

تصميم خارجي جريء يسحر األلباب وصوال إلى مقصورة داخلية 
تمنحك منظورًا جديدًا.

ينّبهك مؤشر نقل الحركة الضوئّي* في 
لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة عندما 

يحين الوقت لنقل الحركة.

القّوة:  90.5 كيلوواط  •
عزم الدوران:  151 نيوتن متر  •

محّرك بـ3 أسطوانات  •
•  4 صمامات لكّل أسطوانة

مضخة زيت متغّيرة الدفق عاملة بمرحلتين  •
كتلة محّرك ورأس أسطوانات من  • 

األلومنيوم لوزن أخّف.  
Ti-VCT - )تقنية التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة المستقّلة(  •

محّرك Ti-VCT سعة 
1.5 لتر عامل بالبنزين 

جديد كليًا

القّوة
يزّودك محّرك Ti-VCT سعة 1.5 لتر الحديث في 

سيارة فيغو الجديدة بالثقة إلضافة المزيد من القّوة 
إلى رحلتك.

Make it yours
Every aspect of the New FIGO has been thoughtfully 
crafted. A bold exterior that turns heads and an 
interior aimed to give you a new perspective.

 أزرق عميق التأثير
)معدنّي*(

 فضي مونداست
)معدنّي*(

 دخانّي
)معدنّي*(

 أبيض ماسي
)غير شفاف(

 أحمر الياقوت
)معدنّي*(

Shadow Black 
(Metallic*)
 أسود ظّلي
)معدنّي*(

ذهبّي أبيض )معدني*(
)متوّفر في طرازات تريند 

وتايتينيوم فقط(

FORD CREDIT
As part of the Ford family, Ford CREDIT can 
offer a number of unique finance options to 
make owning a new or used vehicle affordable 
and simple. For more information regarding 
Ford CREDIT, speak to your Ford Dealer or go to  
www. me.ford.com

FORD PROTECT
Genuine parts. Genuine service.

Enjoy years of trouble-free motoring and 
preserve the value of your new Ford by fitting 
only genuine Ford parts and accessories. 
Servicing your new Ford at a Ford Dealer will 
also protect you and your vehicle warranty.

فورد كريديت

أّنها جزء من عائلة فورد، تستطيع فورد كريديت تقديم  بما 
مركبة  امتالك  ليصبح  التمويل  خيارات  من  فريدة  مجموعة 
جديدة أو مستعملة مسألة بسيطة وبسعر معقول. لمزيد 
من المعلومات حول فورد كريديت، يرجى التحّدث إلى وكيل 

www. me.ford.com فورد أو زيارة موقع

FORD PROTECT ”فورد بروتكت“

قطع أصلية. خدمة أصلية.

مشاكل  أّي  دون  من  مركبتك  قيادة  من  بسنوات  تمّتع 
وحافظ على قيمة مركبة فورد الجديدة من خالل تركيب قطع 
صيانة  أيضًا  ستؤّدي  فقط.  األصلية  فورد  وأكسسوارات 
وكفالة  حمايتك  إلى  فورد  وكيل  لدى  الجديدة  فورد  مركبة 

مركبتك.

*ألوان طالء الهيكل المعدنّية هي خيارات بكلفة إضافّية.
مالحظة: الصور المستخدمة تهدف إلى إظهار لون الهيكل فقط 

وقد ال تعكس المركبة الموصوفة. قد تختلف األلوان والكسوات 
الواردة في هذا الكتّيب عن األلوان الفعلّية، نظرًا لقيود عمليات 

الطباعة الُمستخدمة.

 ناقل الحركة*
 إّن ناقل الحركة األوتوماتيكي

PowerShift له 6 سرعات ومزّود 
بوحدة تعشيق ثنائية تختار لك 

السرعة التالية مسبقًا للحصول 
على تبديل سرعات سلس.

فورد كريديت

FORD PROTECT ”فورد بروتكت“



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.

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.

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 ©2021 Ford Motor Company.

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 للسيارات 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. هم 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  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد ALF مصمَّ فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
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.

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 2021.

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 تكنولوجيات بديهية ذكّية 

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

التي تسّهل الحياة بعض الشيء.
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Visit Ford MiddleEast تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط



FIGO

Restrictions apply. Some options, while shown as available, may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Dealer.   
Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently without incurring 
any liability to any prospective purchaser or purchasers. 
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Ambiente Sedan Ambiente Hatchback Trend Sedan Trend Hatchback Titanium Sedan

Powertrain
Engine – 1.5L TiVCT Std Std Std Std Std

Power 90.5kW @ 6 500rpm 90.5kW @ 6 500rpm 90.5kW @ 6 500rpm 90.5kW @ 6 500rpm 90.5kW @ 6 500rpm

Torque 151Nm  
@ 4 000 – 4 500rpm

151Nm  
@ 4 000 – 4 500rpm

151Nm  
@ 4 000 – 4 500rpm

151Nm  
@ 4 000 – 4 500rpm

151Nm  
@ 4 000 – 4 500rpm

Transmission – 6-speed automatic Std Std Std Std Std

Wheels & Tires
14” Steel – tire 175/65 R14 Std Std - - -

14” Alloy – tire 175/65 R14 - - Std Std -

15” Alloy – tire 195/55 SR15 - - - - Std

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Std Std Std Std Std

Safety
Driver & passenger airbag restraint Std Std Std Std Std

1st & 2nd row curtain airbag LH/RH + driver & passenger seat airbag - - Opt Opt Std

Seatbelt BeltMinder – driver & passenger Std Std Std Std Std

Rear seat 2-point lap belt for center, 3-point for outboard Std Std Std Std Std

Height-adjustable front seat belts Std Std Std Std Std

ISOFIX hard point attachment (supports child safety accessory) Std Std Std Std Std

Power door locks (central locking) Std Std Std Std Std

Power rear side windows (with child lock) - - Std Std Std

Remote control locking - - Std Std Std

Perimeter anti-theft alarm Std Std Std Std Std

Integrated engine immobilizer system Std Std Std Std Std

ABS brake system with Hill Launch Assist (HLA) Std Std Std Std Std

Side impact beams Std Std Std Std Std

High-mounted stop lamp Std Std Std Std Std

Front roof interior assist handle Std Std Std Std Std

Front fog lamps - - Std Std Std

Steering
Electric power steering Std Std Std Std Std

Two-way adjustable tilt Std Std Std Std Std

Locking steering column Std Std Std Std Std

In-Car Entertainment (ICE)
x4 speakers Std Std Std Std Std

Audio – AM/FM + Bluetooth® Std Std Std Std Std

External microphone Std Std Std Std Std

MyFord Dock® including USB and Bluetooth® Std Std Std Std -

Colour Touchscreen - - - - Std

Ford SYNC®3 (including Bluetooth® hands-free phone, Voice Control, steering-
wheel-mounted audio controls, x2 USB ports with iPod functionality - - - - Std

Other Specifications
Body-colored bumpers Std Std Std Std Std

Body-colored door handles - - Std Std Std

Body-colored exterior mirrors - - Std Std Std

Seat upholstery – fabric Std Std Std Std Std

Manual 2-way driver seat adjuster Std Std Std Std -

Manual 4-way driver seat adjuster - - - - Std

Manual 2-way passenger seat adjuster Std Std Std Std Std

Power front window one-touch up/down – driver’s side Std Std Std Std Std

Power rear side windows - - Std Std Std

Automatic headlamp on/off - - - - Std

Airconditioner Std Std Std Std Std

Auto-dimming rear-view mirror - - - - Std

Mini overhead console Std Std Std Std Std



تايتينيوم سيدانتريند هاتشباتريند سيدانأمبيانتي هاتشباأمبيانتي سيدان

القّوة المحّركة
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيالمحّرك  TiVCT سعة 1.5 لتر

  90.5 كيلوواطالقّوة
عند 6500 د.د.

  90.5 كيلوواط
عند 6500 د.د.

  90.5 كيلوواط
عند 6500 د.د.

  90.5 كيلوواط
عند 6500 د.د.

  90.5 كيلوواط
عند 6500 د.د.

  151 نيوتن مترعزم الدوران
عند 4000  4500 د.د.

  151 نيوتن متر
عند 4000  4500 د.د.

  151 نيوتن متر
عند 4000  4500 د.د.

  151 نيوتن متر
عند 4000  4500 د.د.

  151 نيوتن متر
عند 4000  4500 د.د.

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيناقل الحركة  أوتوماتيكي بـ6 سرعات

ارات والعجالت ا
 /  R ---قياسيقياسيعجالت فوالذية قياس 14 بوصة  إطارات قياس 

 /  R -قياسيقياسي--عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 14 بوصة  إطارات قياس 

 /  SR قياسي----عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 15 بوصة  إطارات قياس 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات

السالمة
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيوسائد هوائّية للسائق والراكب

ستائر هوائية من جهة اليسار وجهة اليمين في الصف األول والثاني  وسائد 
قياسياختيارّياختيارّي--هوائّية للسائق والراكب في المقعد

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام Beltminder للتذكير بربط حزام األمان  للسائق والراكب األمامي

حزام أمان في الصف الخلفي بنقطتين ) 2( للفخذين في المقعد األوسط وبـ3 نقاط 
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيللمقاعد الجانبية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيحزام أمان أمامي قابل لضبط االرتفاع

SOF لتثبيت كراسي األطفال )تدعم األكسسوارات الخاصة بسالمة األطفال( قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيتجهيزات 

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيأقفال آلية لألبواب )إقفال مركزي(

قياسيقياسيقياسي--نوافذ جانبية خلفية آلية )مع قفل لألطفال(

قياسيقياسيقياسي--نظام اإلقفال عن بعد

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام اإلنذار المحيطي للحماية من السرقة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام شّل حركة المحّرك المضّمن

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام الفرامل المانع لالنغالق مع مساعد اإلقالع على التالل

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعارضات في األبواب ضّد االصطدامات الجانبية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصباح توقف خلفّي مثبت عاليًا

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمقبض تمّسك أمامي داخلي في السقف

قياسيقياسيقياسي--مصابيح أمامية للضباب

نظام التوجي
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام التوجيه اإللكتروني المعّزز آليًا

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيقابل لإلمالة في وضعيتين ) 2(

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيعمود عجلة القيادة قابل لإلقفال

ICE نظام الترفي داخل السيارة
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسي4 مكّبرات صوت

Bluetooth® تقنية  AM/FM قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينظام الصوت  راديو

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيميكروفون خارجي

Bluetooth® وتقنية S -قياسيقياسيقياسيقياسيميزة  ®Myford Dock التي تضم منفذ 

قياسي----شاشة لمس ملّونة

S من فورد )يشتمل على نظام هاتف بدون استعمال اليدين متوافق  C®3 نظام
مع تقنية ®Bluetooth، ونظام التحكم بالصوت، أزرار تحّكم بالصوت مثّبتة في عجلة 

)iPod مع القدرة على تشغيل أجهزة S القيادة، منفَذين 
قياسي----

مواصفات أخر
قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمصّدات بلون الهيكل

قياسيقياسيقياسي--مقابض أبواب بلون الهيكل

قياسيقياسيقياسي--مرايا خارجية بلون الهيكل

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيفر المقاعد  قما

-قياسيقياسيقياسيقياسيمقعد السائق قابل للتعديل يدوّيًا في وضعيتين

قياسي----مقعد السائق قابل للتعديل يدوّيًا في 4 وضعيات

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدوّيًا في وضعيتين

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسينافذة أمامية آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة  جهة السائق

قياسيقياسيقياسي--نوافذ جانبية خلفية آلية

قياسي----مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائيًا

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيمكّيف هواء

قياسي----مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيكونسول علوي صغير

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

 تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم من دون تكّبد أّي موجبات أو تحّمل
 أّي مسؤولية تجاه أّي شاٍر محتمل أو شراة محتملين.
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