
T O U R N E O  C U S T O M



İLERİ GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERİCİ. DİKKAT ÇEKİCİ.
HER OTOMOBİL ONUN İMZASINI TAŞIYOR.

Gösterilen model, Kumsal Gri metalik gövde renkli Tourneo Custom 
Titanium Plus donanım seviyesi kısa şasidir.

Gösterilen model, Karnaval Turuncusu metalik 
gövde renkli Tourneo Custom Titanium Plus 
donanım seviyesi uzun şasidir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.



Birinci sınıf yolculuk deneyimi 
sizin için tasarlandı.

İhtiyacınız konforlu bir yolculuksa Ford Tourneo Custom, rahatça yolculuk 
edebileceğiniz ferah iç mekanı, fonksiyonel ve sürücü dahil dokuz yolcu alabilen 
koltuk düzeni ile prestijli bir deneyim sunuyor. Yepyeni akıllı teknolojileriyle de 
bu deneyimi üst seviyelere taşıyor. 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.

54



Kimse geride kalmasın.
Çok yönlü bir araç mı arıyorsunuz? Sizin için tasarlandı!

Aileniz ya da iş arkadaşlarınızla birlikte seyahat etmek için 
uygun bir araç mı arıyorsunuz? Ford Tourneo Custom sizin 
için tasarlandı! 

İki farklı şasi uzunluğu sayesinde istediğiniz yükleme 
hacmini ve farklı koltuk düzenleri ile ihtiyacınıza en 
uygun oturma düzenini oluşturabilirsiniz. Birbirine bakan 
konferans tipi koltuklar ile iş ve tatil seyahatlerinizi, servis 
tipi oturma düzeniyle transfer ihtiyaçlarınızı Ford Tourneo 
Custom tam anlamıyla karşılıyor.

Kısa Şasi Tourneo Custom

Kısa Şasi Tourneo Custom  
9 koltuklu

Uzun Şasi Tourneo Custom  
9 koltuklu

Uzun Şasi Servis Tipi
Tourneo Custom 

9 koltuklu

Uzun Şasi Tourneo Custom

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Sizin aracınız,
sizin tasarımınız...

Sürücü dahil 9 koltuk kapasitesine sahip olan Ford 
Tourneo Custom, Titanium donanım seviyesinde 
sunulan 2. sıra tekli koltuklar, Titanium Plus 
serilerinde sunulan 2.&3. sıra tekli koltuklar ile 
isteğinize göre aracınızın içini koltukların sırtını öne 
doğru yatırarak, katlayarak ya da koltukları tekli 
olarak çıkartarak kişiselleştirebilirsiniz.

Not: Birbirine bakan koltuk düzeni tercihlerinde ISOFIX çocuk koltukları
3. sıra koltuğa takılarak kullanılmalıdır.

Arka Havalı Süspansiyon
Konfor alanınızı aracınıza taşıyan Arka Havalı Süspansiyon ile keyifli seyahatler...

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Daima bağlı kalın: 

Ford SYNC 3
Yolda olmanız bağlantınızın kopması anlamına gelmez. Yeni Ford SYNC 3, 
akıllı telefonunuzla eşleşerek telefon ekranınızı aracınızın 8” Dokunmatik 
Bilgi & Eğlence Sistemi ekranına yansıtarak, kesintisiz ve güvenli bir 
yolculuk sunar. 

Ford SYNC 3 ile ellerinizi direksiyondan kaldırmadan telefon 
konuşmalarını yapabilir, mesajlarınızı dinleyebilir ve cevaplayabilirsiniz. 
İlave olarak telefonunuzdaki müzik listenizi dinleyebilir ve 
navigasyonunuzu 8” dokunmatik ekran üzerinden görüntüleyerek 
kullanabilirsiniz.

Dokunmatik ekran
SYNC 3’ün 8” boyutundaki dokunmatik ekranını tıpkı telefonunuzu kullanır gibi 
kullanabilirsiniz. Sıkça kullandığınız uygulama ikonları, arka plan görüntüsünü 
istediğiniz gibi düzenlemenize izin verir. Ayrıca gündüz ve gece modları arasında 
geçiş yapabilir ve ekran ayarlarını birden çok kullanıcı için farklı şekillerde 
düzenleyebilirsiniz.

AppLink ve Apple CarPlay
AppLink ile SYNC uyumlu 
uygulamaları kontrol ederken 
Apple CarPlay sayesinde 
telefonunuzu kullanıyor gibi 
hissedeceksiniz.

“Mesaj dinle”

“Ofisi ara”

“Bir sonraki şarkıyı çal”

“Demir’i ara”

“Acıktım”
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Siz farkına varmadan 
tepki verir.

Sürücü Dikkat Takip Sistemi  

Sürücü Dikkat Takip Sistemi, 
sürücünün kullanım davranışlarını 
inceleyerek, şeritten çıkma sıklığı 
arttıkça gösterge panelinde 
çıkan bir uyarı ile sürücüyü 
uyarmaktadır. Şeritten çıkma 
sıklığı uyarı mesajına rağmen 
değişmediği durumda sesli uyarı 
vererek sürücüye yardımcı olur. 
(Şerit Takip Sistemi ile birlikte 
sunulmaktadır.)

Akıllı Hız Sınırlandırıcı 
Bu özellik devreye alındığında sistem aracın hızını, Trafik 

İşareti Tanıma Sistemi ile tespit edilen hız limitine göre 
otomatik olarak sınırlandırır. Sürücü ayrıca tespit edilen hız 

limitine ek olarak üst hız tolerans değerini de seçebilir.

Adaptif Hız Kontrol Sistemi
Adaptif Hız Kontrol Sistemiyle ayarladığınız hızı,  
önünüzdeki araç ile aranızda önceden sizin belirlediğiniz 
mesafe seviyesine göre takip ederek, önünüzdeki aracın 
ya da trafiğin yavaşlamasına göre azaltarak önceden 
belirlediğiniz mesafe seviyesini korur. Trafik ya da 
önünüzdeki araç hızlandığında tekrar ayarladığınız ilk hız 
değerine aracı getirerek, güvenli bir sürüş ortamı sağlar.

Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Yaya Koruma Sistemi
Radar ve kamera sistemlerinin yardımıyla Çarpışma 
Önleme Yardımcısı  önünüzdeki yaya ve araçlarla 
aranızdaki mesafeyi karanlık ortamlarda dahi takip ederek, 
olası bir çarpışma öncesinde sizi uyarır.

Sistemin uyarı sinyallerine yanıt verilmediği durumda    
Aktif Fren özelliği devreye girerek herhangi bir darbenin 
etkisini en aza indirmeye yardımcı olmak için otomatik 
olarak aracı frenler. 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında 
donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Kayar Kapılar ve Basamaklar
İki kayar yan kapının altında yer alan yarım basamaklar 
sayesinde bir yandan Ford Tourneo Custom’ın lüks tarzı 
daha da zengin bir görünüme sahip olurken diğer yandan 
araca giriş ve çıkış çok daha kolaylaşıyor. 

Not: Uzun şasi, otomatik vitesli araçlarda, arka havalı süspansiyon ile 
birlikte sunulmamaktadır.

Karartılmış Arka Camlar ve Arka Güneşlikler
Karartılmış Arka Camlar güneş ışınlarını absorbe ederek, 
yolcuların rahatça seyahat etmesini sağlarken, Arka 
Güneşlikler ile bu keyfi artırabilirsiniz. (Arka Güneşlikler 
Titanium Plus serilerinde standart donanım olarak 
sunulmaktadır.)

ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Noktaları
Daha fazla yolcu güvenliği için seçilen ikinci ve üçüncü 
sıra koltuklarda toplam dört adet ISOFIX çocuk koltuğu 
bağlantı noktaları bulunmaktadır. 
Not: Birbirine bakan koltuk düzeni tercihlerinde ISOFIX çocuk koltukları 3. 
sıra koltuğa takılarak kullanılmalıdır.

USB Şarj Girişleri
Arka yolcu kabinine yerleştirilmiş USB şarj girişleri ile 
yolculuk keyfinizi tamamlamak için konforunuzdan taviz 
vermeyin.

230 V (150 W) Güç Dönüştürücü
En sık kullandığınız cihazları özel adaptörlere gerek 
duymadan çalıştırabilir veya şarj edebilirsiniz. Tek 
yapmanız gereken tıpkı evinizdeki gibi prize takmak. 
(Titanium Plus serisinde standart olarak sunulmaktadır.)

Ergonomik Tasarım 
Ford Tourneo Custom sizlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda akıllıca tasarlanmıştır.
Geniş çift kayar yan kapıları ve bagaj kapısı, zarif 
ve samimi bir görünüme sahip iç mekana kolay 
erişim imkanı sunar. Öte yandan, aralarında yarım 
yan basamakların ve bir dizi yenilikçi saklama 
çözümlerinin de yer aldığı akıllı özellikler, hem çok 
yönlülük hem de bol miktarda saklama alanı sağlar.

Yenilikçi Saklama Çözümleri
Fonksiyonel saklama opsiyonları arasında bardak 
tutucular ve panjur kapaklı saklama alanı, geniş ön kapı 
cepleri ve kilitlenebilir torpido gözü yer almaktadır. (Panjur 
kapaklı saklama alanı sadece servis tipi oturma düzeninde 
sunulmaktadır.)

FORD TOURNEO CUSTOM Akıllı Tasarım
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Olağanüstü görünürlük için geliştirilmiş aydınlatma.
Tourneo Custom’ın yeni şık farları araca güçlü bir kimlik katar. Tüm versiyonlarında gündüz 
farları yer alırken güçlü HID Bi-Xenon Dinamik farlar da (opsiyonel) her koşulda üstün bir 
aydınlatma sunar.

Yolunuz bir başka aydınlanacak.

HID Bi-Xenon Dinamik Ön Farlar    
Ford Tourneo Custom’ın yeni farları, halojen farlara 
kıyasla daha üstün bir ışık kalitesi sunarken daha az 
enerji harcamaktadır. Dinamik ön farlar, saatte 60 
km’ye kadarki hızlarda yapılan dönüşler sırasında 
köşeleri aydınlatır.

Statik Köşe Aydınlatmalı Ön Sis Farları
Direksiyonu 30 dereceden fazla döndürdüğünüzde 
Statik Köşe Aydınlatmalı Ön Sis Farları, özellikle 
geceleri daha fazla görünürlük sağlamak için yolun 
ilgili tarafını aydınlatır. Saatte 30 km’ye kadar olan 
hızlarda çalışmaktadır.

Otomatik Uzun Far
Karşıdan gelen trafiği veya önünüzde bir araç olduğunu algıladığında farlarınızı geçici olarak kısar ve maksimum 
görünürlük için daha sonra otomatik olarak uzun fara geri döner. (Paketin bir parçası olarak opsiyonel.)

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Hayatınızı daha da kolaylaştıran teknoloji. Ödünsüz güç.

Esnek

Ford Tourneo Custom, her bir sürüşü daha güvenli ve kolay hale getirmeye yardımcı olacak bir dizi güvenlik ve sürücü destek özelliği ile donatılmıştır. Ford Tourneo Custom, yüksek 
performanslı Ford EcoBlue dizel 
motorlarımızın en son üyesi 
ile donatılmıştır. Güçlü, temiz 
ve arındırılmış haliyle, ödül 
kazanmış Ford EcoBoost benzinli 
motorlarımızın öncü performansı ve 
teknolojisi üzerine geliştirilmiştir.

Otomatik Start/Stop
Yakıt verimliliğinizi azami seviyeye çıkartmanıza yardımcı olur. (Standart)

Dinamik Tork Kontrolü
Keskin köşeleri dönerken ve sert virajlarda dönüş yönüne göre otomatik olarak seçilen 
tekerleklerdeki frenlemeyi artırır ve motordan gelen torkun çekiş tekerleklerine aktarımını 
ayarlar. Böylelikle aracın yol tutuşu mükemmel seviyede artar ve size yalnızca köşeleri 
dönerken veya sert virajlardan çıkarken Ford Tourneo Custom’ın çevikliğinin keyfini 
sürmek kalır.

Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi
Düşük hızda tekerleğin kaydığı, patinaj yaptığı tespit edildiğinde tekerleğe daha fazla tork 
dağıtarak tekerleğin kaymasını önlemektedir. (Standart)

Acil Fren Destek Sistemi
Frenleme mesafesini kısaltmak amacıyla acil durum frenleme manevralarında ilave fren 
basıncı sağlar.

Elektronik Stabilite Kontrolü
Zorlu sürüş koşullarında kontrolü kaybetmemenize yardımcı olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Seçtiğiniz şeritten saptığınızı fark edip fren ve motor gücünü otomatik 
ayarlayarak sizi yolda tutmayı amaçlar. (Standart)

Üstün Çekme Kapasitesi
2.350 kg’a* varan azami çekme kapasitesiyle Ford Tourneo Custom, hem sizi hem 
de römorkunuzu güvende tutmaya yardımcı olacak bir dizi güvenlik özelliğiyle birlikte 
üstün bir çekme gücüne sahiptir. (Arka Havalı Süspansiyon ile birlikte çeki demiri 
sunulmamaktadır.)

Römork Savrulma Kontrol Sistemi
Sistem, römorka dair bir sarsıntı algılarsa derhal motor torkunu azaltır ve römorkun 
yeniden sabitlemesini sağlamak için ilgili tekerleri frenler.

Yokuş Kalkış Desteği
Ayağınızı gaz pedalına basmak için fren pedalından kaldırdığınızda aracınızın yokuş 
aşağı kaymasını geçici olarak önlemek amacıyla tasarlanmıştır. İleri ve geri viteslerde 
çalıştığından ağır yükleri çekmek ve itmek için de idealdir. (Standart)

*Uzun şasi serisindeki maksimum çekiş kapasitesi. 

Arka Havalı Süspansiyonlu araçlara çeki demiri montajı yapılamamaktadır.

2.0L Ford EcoBlue 130 PS
Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)/385 Nm 
dizel motoru, emisyondan ödün vermeden 
ekstra güç ve tork sağlayarak performansı 
artırır.
*NEDC test rakamları.

Güçlü Yüksek performans, 
daha az emisyon salımı.

Önceki 
standarda 

kıyasla %55 
daha az

NOx.

2.0L Ford EcoBlue 170 PS
Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Euro 6 
dizel motoru, 405 Nm tork geliştirerek 
düzenli çekme işleri için ideal seçimdir.
*NEDC test rakamları.

Seçici Katalitik İndirgeme 
(SCR) Sistemi, AdBlue katkısı 
kullanılarak, egzoz gazı içerisinde 
NOx emisyonlarını ayrıştırırken, 
ilave olarak partikül filtresi ile egzoz 
gazında geriye kalan katı partikülleri 
de %99 oranında filtrelemektedir.

170 PS130 PS

405 Nm385 Nm

166*g/km 
162*g/km 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Thule® Kayak Taşıyıcısı 
Kilitlenebilir özellikte olan taşıyıcı 6 
adet standart boy kayak ya da 4 adet 
snowboard için uygundur.

Thule® Tavan Bisiklet Taşıyıcısı  
Standart bisiklet taşıyıcısı, 80 mm (oval 65 × 80 mm, 
yuvarlak 22-70 mm) çapa kadar bisiklet şasileri için 
uygundur, ağırlığı 3,5 kg’dır. En fazla 17 kg yük kapasitesine 
sahiptir, elverişli tüm temel taşıyıcı profiller içindir.

Thule® Port Bagaj Çeşitleri  
Çok sayıdaki yük çeşidini hava 
koşullarından ve hırsızlardan 
korumak için kullanılır.

Thule® Tavan Taşıyıcı  
Alüminyum ve kilitlenebilir özelliktedir. Ağırlığı yaklaşık 
3,5 kg’dır. 2 bar için 100 kg ve 3 bar için 150 kg maksimum 
taşıma kapasitesine sahiptir. (Arka Havalı Süspansiyon ile 
birlikte sunulmamaktadır)

Cam Rüzgarlığı  
Rüzgarın neden olduğu gürültüyü 
engelleyerek pencereniz açıkken daha 
konforlu bir sürüş yapmanızı sağlar.

Gövde Alt Koruyucusu  
Sağlam ve aşınmaya dayanıklı 
metalden yapılmıştır. Aracınızın 
motorunu dış etkenlerden korur.

Brink® Sabit Çeki Demiri   
Daha fazla yük taşıma kapasitesi 
için kullanılır. Motor ve seriye 
göre değişen taşıma kapasitesi 
en fazla 2150 kg’dır. (Arka 
Havalı Süspansiyon ile birlikte 
sunulmamaktadır)

Kauçuk Paspas  
Aracınızı kir ve nemden koruyan 
paspas güvenli bir şekilde 
direkt olarak araç tabanına 
sabitlenmiştir. 



Buz Beyazı
Opak

Kumsal Gri
Metalik

Pasifik Mavi
Metalik

Aytozu Gri
Metalik

Karnaval Turuncusu
Metalik

Spor Kırmızı
Opak

Ford Tourneo Custom, şık ve dayanıklı dış tasarımını, çok aşamalı 
boyama teknolojisine borçludur. Balmumu enjekte edilen çelik 
gövde kısımlarından sert üst katmana dek kullanılan tüm yeni 
malzemeler ve uygulama süreçleri, aracın güzel görünümünü 
yıllar boyunca korumasını sağlayacaktır.
Not: Kullanılan görseller sadece gövde renklerini göstermek için olup açıklanan aracı tam olarak 
yansıtmayabilir. Bu broşürde yer alan renkler ve çizgiler, kullanılan baskı süreçlerinin sınırlamaları 
nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir.

Blazer Mavi
Opak

Manyetik Gri
Metalik

İnci Siyahı
Metalik

Bizim tercihimiz 
Kumsal Gri’den yana oldu.
Peki, sizin favoriniz 
hangi renk?

22



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 imkanı
· 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 iş birliğiyle 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/100 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesinde duyduğu güven ile 3 yıl boyunca sınırsız kilometre üretici 
garantisine 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.

F Kasko
Sadece Ford markalı araçlar için oluşturulmuş, sizi ve Ford’unuzu güvence altına alan, tüm parça değişimlerinde Ford güvenlik standartlarına uygun kaliteli 
orijinal parçaların kullanılmasını sağlayan ve daha birçok detayla donatılmış kapsamlı bir kasko sigortasıdır. Aracınız madem ki Ford marka, kaskonuz da 
Ford’a özel F kasko olsun. Böylece siz de Ford yetkili servislerinde uzman onarım rahatlığını ve kaliteyi yaşayın. Aracınız ilk günkü değerini korusun, canınız 
güvende olsun.

FordGüvence
FordGüvence Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren bir güvence programıdır. FordGüvence 
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. FordGüvence ve kapsamı ile ilgili 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 Yakıt Güvence Sistemi 
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat 
programıdır. 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 Garantisi ve FordGüvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz. 
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Ford Euro Servis Programı
Ford Euro Servis hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da FordGüvence kapsamında olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici, olay yerinde onarım        
ya da aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım hizmetidir. Kaza 
durumunda aracınız garanti kapsamında olsun ya da olmasın çekici hizmeti ücretsiz sağlanır. Ford Euro Servis Yol Yardım hizmetinden faydalanmak için, 
444 36 73 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 web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün & 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 lastikleri ile 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 1 yıl/15.000 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
444FORD (4443673) 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.

444
3673
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www.ford.com.tr
Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

Bayi Kaşesi

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.
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