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İLERİ GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERİCİ. DİKKAT ÇEKİCİ.
HER OTOMOBİL ONUN İMZASINI TAŞIYOR.
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Ford Mondeo ile yolculuğunuz hiç bitmesin isteyeceksiniz. En kaliteli malzemelerin 
özenle kullanıldığı iç mekân, huzurlu bir ev hissi veriyor. Opsiyonel olarak sunulan 
panoramik cam tavan, hacim hissini artırırken ses emici malzemeler son derece 
sakin bir ortam yaratmaya katkıda bulunuyor. 

Opsiyonel olarak sunulan sürücü ve ön yolcu koltuklarındaki masaj fonksiyonu, 
yorgun kasları canlandırmaya yardımcı oluyor. 

Ford Mondeo'da sunulan 8" dokunmatik ekranlı, Ford SYNC 3 Araç İçi Bilgi ve 
Eğlence Sistemi ve daha pek çok akıllı sürücü destek teknolojileri, her yolculuğu 
daha keyifli ve kolay hale getiriyor.

Konforlu bir yolculuk gibisi yok. 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan 
farklılıklar olabilir.
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Döner Vites Konsolu ve 8 İleri Otomatik 
Şanzıman*

Ford Mondeo, daha konforlu ve keyifli sürüş sağlamayı amaçlıyor. Rafine 8 ileri 
vitesli otomatik şanzıman, kolayca vites değiştirebilmenize olanak sağlıyor. Vites, 
döner vites konsolu ile kumanda edilirken daha akıcı merkezi konsol tasarımı, iç 
mekânda daha fazla alan sunuyor.

Vites değiştirmek hiç bu kadar 
zevkli olmamıştı. 

* Sadece 2.0L EcoBlue otomatik şanzımanlar için sunulur.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan 
farklılıklar olabilir.
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Dur-Kalk özellikli  geliştirilmiş Adaptif 
Hız Kontrol Sistemi
Adaptif Hız Kontrol Sistemi, istediğiniz hızda ve öndeki araçla 
gerekli mesafede kalmanızı sağlıyor. Trafik koşullarının istenen 
hızda sürüşe izin vermediği durumlarda ise belirlenen mesafeyi 
otomatik olarak koruyor.

8 ileri otomatik şanzımanlı modellerde sunulan Dur-Kalk* 
özellikli geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, öndeki araç 
durma noktasına kadar yavaşlasa bile mesafeyi koruyor. Trafik 
tekrar akmaya başladığında aracınız da hareket ediyor.  

Çarpışma Önleme Yardımcısı, olası çarpışmaları algılamak için 
ön görüş kamerası ile radarı kullanıyor, sesli ve görsel uyarıda 
bulunup fren sistemini hazırlıyor ve tepki vermediğiniz takdirde 
otomatik olarak fren uyguluyor. 

Yolculuklar şimdi daha 
kolay

* Dur-Kalk özelliği sadece 8 ileri otomatik şanzımanlı modellerde, Adaptif Hız Kontrol Sistemi ise tüm 
otomatik şanzımanlı araçlarda sunulur.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal 
ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Daima bağlı.
AppLink ve Dokunmatik Ekranlı
Ford SYNC® 3 
Yoldayken kendinizi dış dünyadan soyutlamak zorunda değilsiniz. Telefon görüşmelerinden 
mesajlara, müzik sisteminden telefonununuzdaki uygulamalara kadar pek çok özelliği
8" dokunmatik ekran üzerinden veya sesli komutlarla gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. 
Böylece hareket halindeyken dış dünya ile bağlantıda kalmaya devam edebilirsiniz. 

Ford SYNC® 3’ün özellikleri:

 ■ Eller serbest telefon görüşmesi
 ■ En sevdiğiniz müzikleri çalma
 ■ Dokunmatik ekran yüzeyi
 ■ Sesli SMS okuma özelliği (mobil cihazın uygunluğuna bağlı olarak)
 ■ Acil arama asistanı1

Dokunmatik Ekran
8”lik diyagonal ekrana sahip Ford SYNC® 3 dokunmatik ekran, çoklu dokunma 
özelliğiyle, parmağınızı ekranda kaydırma ve iki parmakla yakınlaştırma özelliğini 
destekliyor. Uygulamaların ve arka plan ekranlarının simgeleri tam olarak tabletinizden 
veya akıllı telefonunuzdan kullandığınız şekilde düzenlenebiliyor. Ayrıca, gündüz ve gece 
modları arasında seçim yapılabiliyor ve birden fazla kullanıcı için tercihler 
belirlenebiliyor.

Not: SYNC® 3 ile akıllı telefon arasında tam entegrasyon için, 
iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) veya daha üst sürüm 
modeller gerekmektedir. Bazı SYNC® 3 özellikleri, ücrete tabi 
olabilecek bir veri bağlantısı gerektirir. Apple CarPlay ve 
Android Auto kullanılabilirliği hakkında en son bilgiler için, 
resmi Apple CarPlay veya Android Auto internet sitesini ziyaret 
edin. Apple CarPlay ve iPod ve iPhone kelime markaları ve 
logoları, Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Android 
Auto, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari 
markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

1) Ford Acil Arama Asistanı, Bluetooth® ile eşleştirilmiş ve 
bağlanmış uyumlu bir cep telefonu yardımıyla kullanılan 
yenilikçi bir SYNC uygulamasıdır. Bir kazada hava yastığının 
açılması veya motora verilen yakıt kesilmesi durumunda, bu 
yöntemle yerel kurtarma ekiplerini uyarmak için bir acil arama 
yapılabilmektedir. Acil arama asistanı, Avrupa’nın 40’tan fazla 
ülke ve bölgesinde çalışmaktadır.

Applink, Apple CarPlay
Ford SYNC uygulamalarınızı AppLink ile 
kontrol edin ve Ford SYNC® 3 8” dokunmatik 
ekranı üzerinden akıllı telefonunuzun 
kullanıcı arayüzünü kullanmak için Apple 
CarPlay uygulamasını kullanın.
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Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, park yeri 
bulmanızda size yardımcı olur.
Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, uygun park yerlerini bularak otomatik park 
için sizi yönlendirebiliyor ve sonrasında park yerinden çıkış manevralarınıza 
yardımcı oluyor.

Aracınızı rahatlıkla park edin ve park 
alanından çıkarın.
Otomatik Park Sistemi, aracınızın uzunluğundan ve genişliğinden %20 
daha büyük olan park yerlerine park etme olanağı sağlıyor. Sadece tek bir 
tuşa basılması yeterlidir ve bu yenilikçi sistemin sensörleri, araçla geçiş 
yaptığınız alanlarda uygun park alanını aramaya başlar. Sonrasında siz 
sadece gaza ve frene basıp vites değiştirerek aracınızı otomatik olarak park 
edebilirsiniz (Ekranda gösterilen direktiflere ve sesli sinyallere uygun 
olarak).

Paralel Park Çıkış Yardımı da, aracınızı park ettiğiniz alandan çıkarma 
konusunda size yardımcı olur.

Park etmeyi siz değil,
Mondeo düşünsün. 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel 
açıdan farklılıklar olabilir.
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Şeritte Kalma Asistanı
Şerit işaretlerinin açıkça görüldüğü, 
çok şeritli otoyollarda 65 km/s üstü 
hızlarda çalışıyor. 

 ■ Şeritte Kalma Asistanı, 
bulunduğunuz şeritte kalabilmeniz 
için yolu sürekli takip eder ve 
istem dışı şeritten çıkılacağını 
algıladığında direksiyona hafif tork 
uygulayarak şeritte güvenli 
yolculuk yapmanıza imkân tanır.

Trafik Levhası Tanıma
Standart formatlı hız sınırı levhalarını 
otomatik olarak okumak ve 
algılanan azami hızı gösterge 
panelinde görüntülemek için 
tasarlanmıştır.

Kör Nokta Uyarı Sistemi 
Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun 
yolculukların daha güvenli hale 
gelmesini sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir.

Herhangi bir araç, Ford Mondeo’nun 
sağından ya da solundan kör 
noktaya girdiğinde, sistem o tarafın 
yan aynasında bulunan LED uyarı 
lambasıyla sürücüyü uyarıyor. Kör 
nokta algılama menzili aracın hızına 
göre 18 metreye kadar alanı 
kapsayabiliyor. (Opsiyonel, Tekno 
Paket)

Isıtmalı Direksiyon
Mondeo’nun soğuk kış günlerinde 
sıcaklık veren ısıtmalı direksiyonu, 
sizinle dışarıdaki buz gibi hava 
arasına ilave bir konfor katmanı 
eklemek için kolayca etkinleştiriliyor.
(Opsiyonel olarak kış paketi ile 
birlikte sunulmaktadır.)

Ford Dinamik LED Ön 
Farlar 
LED teknolojisi ile gelen eşsiz 
aydınlatma...

Ford Mondeo ile sunulan uzun 
yenilikler listesinde yer alan 
özelliklerden biri Ford Dinamik LED 
Ön Far teknolojisi.

8 farklı otomatik aydınlatma modu 
ile Dinamik LED ön farlar her türlü 
yol ve hava koşulunda kullanıcısına 
eşsiz bir görüş sağlıyor. (Opsiyonel, 
Tekno Paket)

Direksiyondan Kumanda 
Edilebilen Otomatik 
Vites
Yarış otomobillerindeki gibi 
direksiyona monte edilmiş tuş takımı 
ile ellerinizi direksiyondan ayırmadan 
vitesi kolay bir şekilde 
değiştirebilirsiniz.

Yaya ve Bisikletli 
Algılama Özellikli 
Çarpışma Önleme 
Yardımı
Çarpışma Engelleme Yardımı, 
yoldaki diğer araçlar ile yayaları ve 
bisikletlileri algılamak için radar ve 
kameradan yararlanıyor. Aracın 
önündeki nesneleri tespit etmek için 
tasarlanan sistem, sizi olası bir 
çarpışmaya karşı uyarabiliyor. 
Sistemin uyarılarına tepki 
vermemeniz halinde otomobil, bir 
darbeden kaçınmak veya etkisini 
hafifletmek için otomatik olarak fren 
uyguluyor.

Yeni Nesil Emniyet 
Kemerleri ile Yeni 
Mondeo Daha Güvenli*

Ford Mondeo’nun ödül almış hava 
yastıklı arka emniyet kemeri kaza 
anında arka koltukta oturanların 
yaralanma tehlikesini en aza 
indiriyor. Bu sistem, bir çarpma 
anında oluşan gücü alışılmış 
kemerlere göre daha fazla dağıtarak 
azaltıyor. Araçtaki diğer hava 
yastıkları ile entegre çalışan hava 
yastıklı arka emniyet kemerleri, 
çarpışma anında milisaniyeler 
içerisinde şişerek koltukta oturan 
yolcuların (orta koltuk hariç) 
maksimum seviyede korunmasını 
sağlıyor.

FORD MONDEO İleri Teknolojiler 

*Arka hava yastıklı emniyet kemerlerinin çocuk 
koltukları ile kullanımı sadece doğru 
takılmaları halinde Grup 2 ve 3 destek 
koltukları ile uygundur.  
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Aytozu Gri 
Metalik*

Pasifik Mavi
Metalik*

Buz Beyazı
Opak

İnci Siyahı
Metalik*

Yakut Kırmızı
Metalik*

Blazer Mavi
Opak

Manyetik Gri
Metalik*

Platin Beyaz
Özel Metalik

* Metalik ve seçili opak gövde renkleri, isteğe bağlı olarak ilave ücretle tercih edilebilir.
Not: Kullanılan görseller, sadece gövde renklerini gösterme amaçlı olup belirli pazarlarda sunulan özellikleri veya araçları yansıtmayabilir. Bu broşürde yer alan renk ve döşeme seçenekleri, kullanılan baskı işlemlerinin kısıtları nedeniyle gerçek renklerden 
farklı olabilir.

FORD MONDEO Gövde renkleri 

Biz Kumsal Gri’yi seçtik. Sizin 
renginiz hangisi? 

Kumsal Gri
Metalik*
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FORD MONDEO Kişiselleştirin

ACV+ İndüksiyonlu Şarj  
Araç hareket halindeyken uyumlu 
akıllı telefonlar, kablo gerektirmeden 
şarj olabiliyor. (Aksesuar)

Katlanabilir Çeki Demiri 
Ford’un tam elektrikli katlanabilir 
çeki demiri, kullanılmadığı zaman 
otomatik olarak arka tamponun 
gerisindeki yuvasına çekilerek 
gözlerden gizleniyor ve aracın şık 
görünümünü koruyor. İlave taşıma ve 
istifleme kabiliyeti kazandıran çeki 
demiri, motorun gücüne bağlı olarak 
2.200 kilograma kadar yükü 
çekebiliyor. (Daha detaylı bilgi için 
Ford yetkili satıcısına danışın.)

Bagaj Alanı Kaplaması
Mondeo yazılı dayanıklı bir tepsi 
(aksesuar) ve bir tarafı Mondeo 
logolu halı, diğer tarafı dayanıklı 
kauçuk yüzeyli çift taraflı paspası 
(katlanabilir tampon koruması ile 
birlikte arka koltukların üzerine kadar 
uzatılabilen) (aksesuar), aracınızın 
yük alanını korumaya yardımcı 
oluyor. Her iki aksesuar ıslak veya 
kirli eşyaları taşımaya uygundur.

Diğer aksesuarlar için  www.fordaksesuar.com adresindeki Online Aksesuar Kataloğunu inceleyebilirsiniz.
Giysilerden yaşam tarzı ürünlerine ve model arabalara kadar çeşitli Ford markalı ürünler için lütfen www.fordstil.com sitesini ziyaret edin.

+Ürün üçüncü taraf tedarikçinin garanti kapsamındadır, detaylı bilgi için arka kapağa bakınız.

Tavan Rayları 
Sağlam tabanlı bir taşıyıcı veya 
bağlama çubukları ile çeşitli yükleri 
emniyete alıp taşıyabilirsiniz. 
Bağlantı ayaklar sadece tavan 
raylarıyla birlikte kullanılabilir.

Thule®+ Tavan Eklentileri 
Kapalı portbagajlar, bisiklet ve 
kayak/snowboard taşıyıcıları gibi 
çeşitli tavan eklentileriyle 
sunulmaktadır.

Yük Bagaj - Yük Alanı Ara 
Bölmesi
Sağlam tutma sistemi, eşyaların ve 
valizlerin yük alanında emniyete 
alınmasını sağlıyor. (Kullanılmadığı 
zaman çıkarılabilir.) Bir versiyon, ön 
koltukların arkasına, diğer versiyon 
ise arka koltukların arkasına takılıyor. 
(Kurulum gereklidir) Avrupa 
ECE-R17/ISO 27955 güvenlik 
koşulları ile uyumludur. 

Çeki Demirleri  
Ford’un tam elektrikli katlanabilir 
çeki demiri, kullanılmadığı zaman 
otomatik olarak arka tamponun 
gerisindeki yuvasına çekilerek 
gözlerden gizlenir ve aracın şık 
görünümünü korur.  Ayrıca sökülebilir 
çeki demiri ve sabit çeki demiri 
seçenekleri de bulunur. 

Uebler+ Arka Bisiklet 
Taşıyıcısı
Yük alanına kolay erişim için isteğe 
bağlı pratik kaldırma mekanizmalı 
(bisiklet taşıyıcı modeline bağlı 
olarak), çeki demirine monte edilen 
yüksek kaliteli bisiklet taşıyıcısı. 

ClimAir®+ Rüzgarlıklar 
Camlar açık olarak sürüş sırasında 
hafif yağmurlu veya karlı havada bile 
aracın temiz hava almasını sağlıyor.

Çamurluklar 
Konturlu çamurluklar, Ford 
Mondeo'nuzun kaportasını taş 
parçalarına ve yoldan sıçrayacak 
maddelere karşı korumaya yardımcı 
oluyor. Ön ve arka için takım olarak 
sunuluyor.

Dört Mevsim Paspasları
Her hava koşuluna uygun, Mondeo 
yazılı paspaslar, iç mekâna 
mükemmel bir hava katıyor. Kire ve 
neme karşı koruyacak şekilde özel 
olarak tasarlanan paspaslar, sürücü 
tarafındaki paspas kaymasını 
engellemek için zemine sabitleniyor.

ClimAir®+ Arka Tampon 
Yük Koruması 
Arka tampon koruyucu plaka, 
yükleme sırasında aşınma ve 
zedelenmeye karşı aracınızı koruyor.
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Ford Options özellikle size daha sık yeni araç sürüş keyfini yaşatmak için sunduğumuz bir üründür. Size 
kalan, sözleşme süresini belirledikten sonra sürenin sonunda aracınızı kullanmaya devam etmek, 
değiştirmek ya da geri vermek arasında karar vermektir.

Avantajları:
· Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kullanma imkânı
· Standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri 
· Vade seçeneğinize göre değişen son ödeme seçeneği 

Geriye kalan son ödeme için Ford Options size üç seçenek sunuyor;

1 - Başka bir araç seçmek: “Ford’unuz hep yeni kalsın.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda dilerseniz aracınızı satın aldığınız yetkili 
satıcıda takas ederek yeni bir araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme şansını 
yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda vade bitimindeki son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Yetkili satıcı 
aracınızı piyasa koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır. 
Piyasa koşullarında verilen fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde olması durumunda ise 
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak kullanabilirsiniz. 
 
2 - Aracınızı elinizde tutmak: “Ford’unuzu kullanmaya devam edin.” 
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken sadece son ödemeyi yapmak.
Ödemeyi yaptıktan sonra araç sizindir. 
 
3 - Araç sözleşmesini sonlandırın: “Kısa vadeli ihtiyaçlarınız için Ford.” 
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda, dilerseniz herhangi bir ek ödeme 
yapmadan aracınızı aldığınız yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.
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Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey Aktif 
Memnuniyet Sistemi’nde.

İşte karşınızda Aktif Memnuniyet Sistemi’nin yüzünüzü güldürecek özellikleri:

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA): Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız an, 7 gün 24 saat 
ulaşabileceğiniz 444 3673’ü ararsınız, uzman ekibimiz anında yola çıkarak desteğe gelir. Orada 
çözülebilecek sorunları hemen çözer, aksi halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise götürülmesini 
sağlar. FAYDA sadece aracınızla ilgilenmekle kalmaz, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını 
kullanarak gitmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde konaklayabilmenize ya da ikame aracınızla 
yolunuza devam etmenize de olanak sağlar.

F KASKO: Ford’unuza özel hazırlanmış Allianz Sigorta ve Axa Sigorta işbirliğiyle oluşturulmuş F Kasko, 
orijinal yedek parça hizmeti, uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım 
garantisiyle kendinizi hep güvende hissetmenizi sağlar.

İlk Buluşma Programı: Hayalinizdeki Ford’a sahip olduktan sonra 3 ay içerisinde, temel kontrollerden 
oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, ayrıca Ford’unuzla ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 
Yetkili servislerimizle ilk buluşmanız için gereken randevuyu web sitemiz üzerinden alabilir, size özel 
fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

AKTiF FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.
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Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 60 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesine duyduğu güven ile 4 yıl veya 100 bin km (hangisi önce dolarsa) 
üretici güvencesine almaktadır. Tüm değişim ve onarımların yetkili servislerimizde en yüksek kalite standartlarında yapılacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca 
Ford aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde 
kontrol ettirmek. 

Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve 
güvenlik standartlarına uygun olan bu parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.

Ford Güvence
Ford Güvence Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren güvence programdır. Ford Güvence satın 
alarak, mekanik ve/veya elektrik-elektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan maliyetlere karşı aracınızı ve 
bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. Ford Güvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Ford Yakıt Güvence Sistemi 
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat 
programdır. Bu program sayesinde, sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol sonucunuz ne olursa 
olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden aracın Üretici Güvence ve Ford Güvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz. 
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv firmalarından birinin de 
desteğini alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça ihtiyaçlarınızda ve Ford uzmanlığından yararlanmak istediğinizde 
gidebileceğiniz en doğru yerdir. İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford yetkili servisleri tüm hizmetleriyle sizi bekliyor.

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) Programı
Ford Euroservis Hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da Ford Güvence kapsamındaki ya da Ford LifeCard’ı olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici,
olay yerinde onarım ya da ve aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım
hizmetidir. FAYDA hizmetinden faydalanmak için, 444 3673 numaralı Ford direkt hattını aramanız yeterlidir.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale getireceksiniz. 
Ayrıca yeni web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde, dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün ve fiyat bilgisi bir tık uzağınızda!

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı lastiklere sahip olması için, alanında lider lastik 
üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız yalnızca aracınızın lastikleriyle sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece 
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ford İkinci El’de Garanti
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları; ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz, 
Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 3 ay/5.000 km (hangisi önce dolarsa) boyunca 
geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için 
sizleri Ford İkinci El yetkili satıcılarına bekliyoruz.

Ford Direkt Hattı
444 FORD (444 3673) no’lu Ford direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı
365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı olmaktan 
büyük memnuniyet duyacaktır.
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Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış 
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir. 
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına 
tabidir. Ocak 2020’de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan 
teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar 
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan 
donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 
araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan 
donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle 
gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan 
donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar 
arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere 
ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri 
hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve 
yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.


