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Bold. Refined. Beautiful.
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LED daytime running lamps
Boasting a fresh new design, the daytime running lamps deliver powerful beams of 
white light for more on-road visibility thanks to the powerful, long-lasting xenon bulbs. 

جريئة. مرهفة. جميلة.

Wing-shaped taillamps
More than just practical, the rear light configuration provides backup and fog lamps 
that have been beautifully integrated into the rear design of the car.

Electric sunroof
Enjoy more air and more sunshine in the car’s cabin when you want to with the New 
ESCORT’s power tilt-and-slide sunroof. It’s not just stylish, it’s practical too. 

Shark antenna
More than just a design element which adds to the overall beauty of the New ESCORT, 
the shark antenna acts as a beacon for all the signals that keep you connected, like 
radio frequencies, satellites and cellular data.

LED مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية
تمتاز المصابيح التي تعمل في ضوء النهار بتصميم جديد وهي تؤّمن أشعة قوية من 

اإلضاءة البيضاء لتعزيز الرؤية على الطرقات بفضل مصابيح زينون القوية التي تدوم طويال. 

مصابيح خلفية بشكل الجناح
ال تمتاز المصابيح الخلفية بالخصائص العملية فحسب، فهي تضّم مصابيح الرجوع إلى 
الخلف ومصابيح الضباب المتكاملة بأسلوب جميل مع تصميم الناحية الخلفية للسيارة.

فتحة سقف كهربائية
تمّتع بالمزيد من الهواء وأشعة الشمس في مقصورة السيارة متى شئت بفضل 

فتحة السقف اآللية القابلة لإلمالة واالنزالق في إسكورت الجديدة. فهي ليست أنيقة 
فحسب، بل هي عملية أيضًا. 

هوائّي على شكل زعنفة القرش
الهوائّي على شكل زعنفة القرش ليس مجّرد لمسة تعّزز جمال مركبة إسكورت الجديدة، 

بل يشّكل منارة لكافة إشارات اإلرسال التي ُتبقيك على اتصال، على غرار ترّددات 
الراديو، واألقمار الصناعية، والبيانات الخلوية.

WHEEL HUB
Whether you choose the Ambiente’s 15” wheels, the 16” wheels 
of the Trend, or the 17” wheels of the new Titanium, you can be 
sure these lightweight, superstrength Alloy wheels have what it 
takes to take you places, safely.

محور العجالت
سواء اخترت العجالت قياس 15 بوصة في أمبيانتي، أو العجالت قياس 16 

بوصة في تريند، أو العجالت قياس 17 بوصة في تايتينيوم الجديدة، يمكنك 
التأّكد من أّن هذه العجالت الخفيفة الوزن والفائقة القوة المصنوعة من مزيج 

معدنّي تملك كّل المقّومات الالزمة لتأخذك حيثما شئت، بسالمة.
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Bold. Refined. Powerful.
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Active grille shutter
An electric horizontal louver inside the front grille can be turned 90 degree in max. Fine 
control of intake airflow at 16 levels reduces wind resistance and improves fuel efficiency.

جريئة. مرهفة. قوّية.

Electric Power-Assisted Steering
Stability on the road is key when you’re behind the wheel, and you’ll feel extra safe in 
the New ESCORT with Electric Power-Assisted Steering (EPAS). At low speeds, the 
system makes wheel turns feel lighter and easier with improved maneuverability. At 
high speeds, it firms up the steering. Now with drift control, EPAS also takes crosswinds 
and other driving conditions into account, while active nibble control reduces 
unwanted steering wheel vibrations.

6-speed automatic transmission
Equipped with a 6-speed automatic transmission, the New ESCORT’s automatic gear 
change makes your drive perfect no matter what the road or traffic conditions are like.

نظام مغاليق الشبكة النشطة
داخل الشبكة األمامية، شفرة أفقية كهربائية يمكن تحريكها بزواية 90 درجة كحّد أقصى. 
ويؤّدي التحّكم الدقيق بتدّفق الهواء وفق 16 مستوى إلى التخفيف من مقاومة الهواء 

وتحسين التوفير في استهالك الوقود.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات
تأتي سيارة إسكورت الجديدة مجّهزة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، ويساعدك تغيير 
التروس األوتوماتيكي لتقود بأسلوب مثالّي مهما كانت ظروف الطرقات أو حركة السير.

1.5L TI-VCT ENGINE
Powerful, economical and quiet, the New 
ESCORT’s 1.5L Ti-VCT engine delivers 88kW 
of power and 150Nm of torque, giving you 
all the engine capacity you need, to take you 
wherever you want to go.

محّرك TI-VCT سعة 1.5 لتر
يوّلد محّرك Ti-VCT القوّي، واالقتصادّي، والهادئ بسعة 1.5 
لتر في سيارة إسكورت الجديدة 88 كيلوواط من القوة و150 

نيوتن متر من عزم الدوران، فيمنحك قدرة المحّرك التي 
تحتاج إليها لكي تذهب حيثما شئت.

)EPAS( نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا
يعتبر الثبات على الطرقات مسألة جوهرية عندما تكون وراء عجلة القيادة، وستشعر باألمان 

 .EPAS التام على متن سيارة إسكورت الجديدة التي تضّم نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا
عند السرعات المنخفضة، يصبح تحريك عجلة القيادة أسهل وأكثر خفة ويساهم في تعزيز 

المناورة. أما عند السرعات العالية، فيجعل التوجيه أكثر شدة. ومع نظام التحكم بانحراف مؤخرة 
السيارة، يأخذ نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا باالعتبار الرياح المعترضة وظروف القيادة 
األخرى، بينما يخّفف نظام التعويض النشط عن التباينات في الطريق من اهتزازات عجلة 

القيادة المزعجة.
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The New ESCORT has been purposefully designed to bring comfort, 
performance and looks together in perfect ergonomic harmony.

واألداء،  الراحة،  بين  ما  لتجمع  الجديدة  إسكورت  ُصّممت 
والمظهر الجميل بأسلوب متناغم.

Bold. Refined. Ergonomic. جريئة. مرهفة. مؤاتية لطريقة االستعمال.



شاشة مراقبة ضغط اإلطارات
انطلق على الطرقات وأنت على ثقة بأّن إطاراتك تتمتع بالضغط المثالّي. يطلق نظام 

مراقبة ضغط اإلطارات TPMS تحذيرًا في حال رصد أّن أحد إطاراتك بدأ يفقد ضغط الهواء 
أثناء القيادة. ويقوم نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS بتنبيهك من خالل إضاءة أيقونة 

على لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة، إلطالعك على المشكلة فور وقوعها.

حماية متعّددة االتجاهات بفضل وسائد الحماية
يمكنك القيادة بثقة وجرأة وأنت تشعر باالطمئنان لمعرفتك أّنك والركاب في حماية تامة 
بفضل الستائر الهوائية الجانبية باإلضافة إلى الوسائد الهوائية للسائق والراكب األمامي.
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Bold. Refined. Safe.
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جريئة. مرهفة. آمنة.

DURABLE EXTERIOR
Four times stronger than regular steel, the boron steel used 
in the build of the New ESCORT is not only superstrength, but 
super lightweight too. This means you get improved cockpit 
protection from the hardened steel, without it adding to the 
overall weight of the car.

تصميم خارجي متين
يعتبر فوالذ البورون أربع مّرات أقوى من الفوالذ العادّي، وقد تّم استخدامه 

في تصنيع سيارة إسكورت الجديدة، وهو ليس فائق القّوة فحسب، بل فائق 
الخّفة أيضًا. وستحظى بالتالي بحماية محّسنة في المقصورة بفضل الفوالذ 

الصلب من دون زيادة الوزن اإلجمالي للسيارة.

Child safety seat fittings
When it comes to your children, safety always comes first, which is why you’ll love the 
fact that the New ESCORT comes with rear ISOFIX child-seat attachment points for two 
children’s car seats.

Electronic Stability Control (ESC)
The New ESCORT’s Electronic Stability Control system constantly monitors your vehicle’s 
progress and senses when it’s losing grip. It will automatically apply a braking pulse to the 
individual wheels to help stabilize your car for a smoother, safer drive. 

Tire-pressure monitoring display
Take to the road knowing your tires are the perfect pressure. The Tire Pressure Monitoring 
System (TPMS) warns you if it detects that any of your tires start losing pressure during 
your journey. TPMS will alert you by lighting up an icon on the instrument panel, making 
you aware of the problem in real time.

Multi-directional airbag protection
Drive with bold confidence, secure in the knowledge that you and your passengers are 
protected by side-curtain airbags, plus driver and front passenger airbags.

ESC من دون نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

ESCESC مع نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

Without ESC

With ESC

تجهيزات تثبيت كراسي األطفال
عندما يتعّلق األمر بأطفالك، تأتي السالمة في المقام األّول، لهذا السبب سيسّرك أن 

تعرف أّن إسكورت الجديدة تأتي مع تجهيزات ISOFIX الخلفية لتثبيت كرسيين لألطفال.

ESC نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
يقوم نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات في إسكورت الجديدة بمراقبة تقّدم المركبة باستمرار 
ويستشعر عندما تفقد التشّبث. ويضغط تلقائيًا على الفرامل بشكل متقّطع على العجالت 
المنفردة من أجل المساعدة على تأمين الثبات لسيارتك لتحظى بقيادة أكثر سالسة وأمانًا. 



Instrument cluster
Even the 3D instrument cluster in the New ESCORT has a fresh edge, integrating digital 
technology with the high-definition digit display.

لوحة العدادات ومؤشرات القيادة
حتى لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الثالثية األبعاد في سيارة إسكورت الجديدة تتمّيز 
بلمسة من الحداثة، وهي تجمع ما بين التكنولوجيا الرقمية والشاشة الرقمية العالية الدّقة.
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Bold. Refined. Comfortable.

10

8-way power-adjustable driver’s seat
The ergonomically designed seats of the New ESCORT enhance your comfort for the 
perfect drive, the 8-way power-adjustable driver’s seat, allows you to position the seat 
perfectly to fit your frame and your driving style.

جريئة. مرهفة. مريحة.

Push-button start 
When it comes to your comfort, the New ESCORT even thinks about the little things 
like getting you going on your way quickly. Simply climb in, put your foot on the brake, 
press the start button and go.

8” touchscreen
Keep connected with the New ESCORT 8” multi-function touchscreen system which 
gives you effortless control over your music, and calls to keep you on track, no matter 
where the road takes you.

مقعد السائق القابل للتعديل آليًا في 8 وضعيات
المقاعد المصّممة بشكل مؤاٍت لطريقة االستعمال في سيارة إسكورت الجديدة تعّزز الراحة 
للحصول على القيادة المثالية، بينما يسمح لك مقعد السائق القابل للتعديل آليًا في 8 

وضعيات بتحديد وضعية المقعد بشكل مثالّي بما يتالءم مع جسمك وأسلوبك في القيادة.

التشغيل بكبسة زّر 
عندما يتعّلق األمر براحتك، تفّكر إسكورت الجديدة في أدق التفاصيل، كأن تنطلق من 

دون أي تأخير في رحلتك. ما عليك سوى الصعود على متن السيارة والضغط على 
دواسة الفرامل، ثّم الضغط على زّر التشغيل واالنطالق.

شاشة عاملة باللمس قياس 8 بوصات
ابَق على تواصل من خالل الشاشة العاملة باللمس المتعّددة الوظائف قياس 8 بوصات 

التي تسمح لك، من دون بذل أّي جهد، بالتحّكم بالموسيقى واالتصاالت للبقاء ضمن 
مسارك الصحيح، أينما قادتك الطريق.
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Bold. Refined. Spacious.
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Center console storage space
User-friendly on every level, the center console in the New ESCORT provides plenty of 
storage space without compromising driver and passenger comfort.

جريئة. مرهفة. فسيحة.

Impressive trunk space
The New ESCORT comes standard with a convenient fold-flat rear seat making it easy 
to transport larger loads when you need to.

Center console design
From the thoughtful use of the 
multifunctional steering wheel to the 
location of the dashboard touchscreen, 
the New ESCORT’s interior has been 
optimized to give you even more 
storage space. 

فسحة تخزين في الكونسول المركزي
يعتبر الكونسول المركزي في سيارة إسكورت الجديدة سهل االستخدام على كافة 

المستويات، وهو يؤّمن فسحة تخزين كبيرة من دون المساومة على راحة السائق 
والراكب األمامي.

فسحة صندوق مذهلة
تأتي سيارة إسكورت الجديدة مجّهزة قياسيًا بمقعد خلفّي مالئم قابل للطّي والتسطيح 

بالكامل، ما يسّهل نقل الحموالت الكبيرة عندما تدعو الحاجة.

ROOM TO MOVE
While the passenger seat allows for more legroom, 
your traveling companions can still stretch out and 
get comfortable in the spacious New ESCORT.

فسحة هائلة
بينما يسمح لك مقعد الراكب األمامي بالحصول على حّيز 
أكبر للساقين، يستطيع األشخاص الذين يرافقونك التمّدد 

واالسترخاء في سيارة إسكورت الجديدة الفسيحة.

تصميم الكونسول المركزي
بدءًا من االستخدام المفيد لعجلة القيادة 

المتعّددة الوظائف وصوال إلى موضع 
الشاشة العاملة باللمس ضمن لوحة 
العدادات ومؤشرات القيادة، تّم تعزيز 

 المقصورة الداخلية لسيارة إسكورت 
الجديدة لتمنحك المزيد من فسحة التخزين.



TRIMS الكسوات
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Crystal White
Solid

أبيض كريستال
غير شفاف

Crystal Pearl White
Metallic

أبيض لؤلؤي كريستال
معدني

Archon Bronze
Metallic

أركون برونزي
معدني

Rich Copper
Metallic

نحاسي غني
معدني

COLOR اللون

Personalize it.
Make your ESCORT your own with Ford 
Accessories, each designed specifically 
for your ESCORT, so you can be assured 
of a perfect fit. Visit your Ford Dealer for a 
complete list of available Ford Accessories.

Availability varies by market.

خّصص سيارتك كما يحلو لك.
عّدل مركبة اسكورت كما يحلو لك من خالل أكسسوارات 
فورد، وكّل أكسسوار مصّمم خصيصًا لمركبة اسكورت، 

لذا يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى زيارة وكيل 
فورد للحصول على الئحة كاملة من أكسسوارات فورد 

المتوّفرة.

تبعًا للسوق. التوفر  يختلف 

accessories.ford.com accessories.ford.com

أكسسوارات فورد

Color and trim.
Complementing the New ESCORT’s stylish 
design, and satisfying your personal taste, is a 
range of attractive metallic and solid colours.

اللون والكسوة.

Colors are representative only. See your Dealer for actual paint/trim options. ًا للطالء/الكسوات. ي رة فعل ارات المتوّف خي نة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن ال ّي األلوان المب

يتكامل تصميم إسكورت الجديدة األنيق، ويتناسب مع 
ذوقك الشخصّي، من خالل مجموعة من األلوان الجذابة 

المعدنّية وغير الشّفافة.

Absolute Black
Metallic

أسود حالك
معدني

Ignot Silver
Metallic

فضي آنغو
معدني



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 @2018 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 2018.

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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*The oil consumption index is based on data from the Ministry of Industry and Information Technology, which is subject to fuel quality, road condition, driving habits, and 
driving conditions in real cases.

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.

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

AMBIENTE TREND TITANIUM

Powertrain & Transmission
1.5L Gasoline FWD 6-speed Automatic Transmission; Horsepower – 120HP (88kW); Torque – 150Nm @ 4 500rpm X X X

Bodystyle
4-door Std Std Std

Wheels
15” Alloy wheel Std - -

16” Alloy wheel - Std -

17” Alloy wheel - - Std

Spare mini wheel – steel Std Std Std

Seats
Fabric seats Std - -

Partial leather - Std -

Full leather - - Std

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

Exterior
Auto headlamps - - Std

Front fog lamp with combined turn indication lamp - Std Std

Rear parking aid Std Std Std

Interior
Front power windows with driver one-touch up/down function Std Std Std

Rear power windows (less one shot up and down) Std Std Std

Starter Stop/Start Std Std Std

Manual air conditioner Std Std -

Automatic air conditioner - - Std

Load compartment – light Std Std Std

Trip computer – display in cluster, control on steering wheel, distance to empty, average and instant fuel consumption, average speed,  
outside temperature sensor  Std Std Std

Safety & Security
Power-door lock Std Std Std

Emergency brake – hazard warning Std Std Std

Side impact door beams Std Std Std

Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Stability Control (ESC) and Hill Launch Assist (HLA) Std Std Std

Driver and passenger airbag – single stage Std Std Std

Curtain airbags – LH/RH - Std Std

Driver’s seat with adjustable lumbar support – manual rotary knob - - Std

Engine immobilizer Std Std Std

Volumetric anti-theft alarm - Std Std

Keyless entry/start – passive - - Std

ISOFIX child-seat fixings for rear outboard seats Std Std Std

In-Car Entertainment
Bluetooth® connection Std Std Std

12V power point – second-row seat - Std Std

Infotainment System with 8” touchscreen and 6 speakers Std Std Std



إسكورت الجديدة
تايتينيومتريندأمبيانتي

القّوة المحّركة وناقل الحركة

محّرك بنزين سعة 1.5 لتر بنظام دفع أمامّي FWD وناقل حركة أوتوماتيكي القّوة الحصانية  120 حصانًا  88 كيلوواط عزم الدوران  150 
XXXنيوتن متر عند 4500 د.د.

تصميم الهيكل

قياسيقياسيقياسي4 أبواب

العجالت

--قياسيعجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 15 بوصة

-قياسي-عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 16 بوصة

قياسي--عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 17 بوصة 

قياسيقياسيقياسيعجلة احتياطية صغيرة  من الفوالذ

المقاعد

--قياسيمقاعد من القماش

-قياسي-جلد جزئّي

قياسي--جلد كامل

التجهيزات الميكانيكية

قياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS –  4 عجالت 

من الخار

قياسي–-مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا

قياسيقياسي-مصابيح أمامية للضباب مع مصابيح التأشير لالنعطاف

قياسيقياسيقياسيمساعد خلفي للركن

من الداخل

قياسيقياسيقياسي1نوافذ أمامية آلية مع وظيفة الفتح/اإلغالق بكبسة واحدة لنافذة السائق

من دون ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة قياسيقياسيقياسينوافذ خلفّية آلية 

قياسيقياسيقياسيبادئ التشغيل  نظام اإليقاف/التشغيل

-قياسيقياسيمكّيف هواء يدوي

قياسي--مكّيف هواء أوتوماتيكّي

قياسيقياسيقياسيحّيز الحمولة  إنارة

كمبيوتر معلومات الرحلة  شاشة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة، أزرار تحّكم في عجلة القيادة، المسافة المتبقية قبل نفاد الوقود، 
قياسيقياسيقياسيمعّدل استهالك الوقود واستهالك الوقود اآلنّي، معّدل السرعة، وجهاز استشعار للحرارة الخارجّية

السالمة واألمان

قياسيقياسيقياسيأقفال آلية لألبواب

قياسيقياسيقياسيالفرملة في الحاالت الطارئة  مصابيح التنبيه الوامضة

قياسيقياسيقياسيعارضات في األبواب ضّد االصطدامات الجانبية

 HSA ومساعد اإلقالع على التالل ESC مع نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ABS قياسيقياسيقياسينظام الفرامل المانع لالنغالق

قياسيقياسيقياسيوسائد هوائية للسائق والراكب  تعمل على مرحلة واحدة

قياسيقياسي-ستائر هوائية  جهة اليسار/جهة اليمين

قياسي--مقعد السائق مع مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل  قرص يدوّي دّوار

قياسيقياسيقياسينظام شّل حركة المحّرك

قياسيقياسي-جهاز إنذار متحّسس لضغط الهواء للحماية من السرقة

قياسي--نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح  نظام كامن

قياسيقياسيقياسيتجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال في المقاعد الجانبية الخلفية

نظام الترفيه داخل السيارة

Bluetooth® قياسيقياسيقياسياالتصال بتقنية

قياسيقياسي-مأخذ للطاقة بقّوة 12 فولت  مقعد الصف الثاني

قياسيقياسيقياسينظام الترفيه المعلوماتي مع شاشة لمس قياس 8 بوصات و6 مكّبرات للصوت
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يستند مؤشر استهالك الوقود إلى بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، التي تتأّثر بجودة الوقود وظروف الطرقات وعادات القيادة وظروف القيادة في الحاالت الواقعية.  

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.

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


