


İleri görüşlü. İlham verici. Dikkat çekici.
Her otomobil onun imzasını taşıyor.

EcoSport ST-Line 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Hem Maceracı
Hem Şehirli
Macera dolu bir hafta sonu kaçamağı... Ofise giderken keşfettiğiniz yeni bir yol... 
Ya da heyecan verici bir seyahat... Ford EcoSport ile her yolculuk  bambaşka bir 
keyif.

Kompakt tasarımı, dinamik ruhu ve benzersiz teknolojileriyle Ford EcoSport, 
şehir için geliştirilmiş kusursuz bir SUV.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Her Şeye Yetecek
Yer Var
EcoSport, hareketli bir yaşam tarzı için geniş bir alana sahip. Bagaj bölümünde 
farklı alanlar yaratmanıza imkân tanıyan ayarlanabilir ara raf ve tam olarak 
katlanabilien ikinci sıra koltuk tasarımı ile tüm eşyalarınız için esnek yükleme 
seçenekleri sunuyor. Böylece akıllıca yerleştirilmiş saklama bölmeleri
daha küçük parçaların güvenli bir şekilde düzenlenmesini sağlıyor.

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

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Olmak İstediğiniz 
Yer
Ford EcoSport, ergonomik iç mekanı, göz alıcı tasarımı ve teknolojik detayları
ile eşsiz bir konfor sunuyor.
Yükseltilmiş oturma konumu, çevrenizi rahatça görmenizi sağlıyor. Elektronik
Otomatik Klima, Yağmur Sensörü, Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası, Otomatik
Yanan Farları ve 8’’ Renkli Dokunmatik Ekran ile Ford SYNC gibi birçok 
gelişmiş teknoloji tüm ayrıntılarla ilgilenirken sürüş keyfinizi arttırıyor.

• 8’’ renkli dokunmatik ekranlı Ford SYNC sistemi ile araç içi bilgi ve eğlence 
sistemi

• Hassas sıcaklık kontrolü
• Azalan doğal ışığı algılayıp otomatik yanan farlar
• Daha fazla görüş için yükseltilmiş koltuk konumu

Broşürde paylaşılan görseller / özellikler ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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“Onur’u ara”

“Mesaj dinle”

“Bir sonraki parçayı 
çal”

“Ofisi ara”

“Rihanna’yı çal”

Kontrol Edemediğiniz 
Tek Şey Duygularınız
8” dokunmatik ekran ve AppLink 
özellikli Ford SYNC
Yeni Ford EcoSport ile seyahat etmek, dış dünyayla teması 
kesmek anlamına gelmiyor. Ford SYNC, akıllı telefonunuzla 
entegrasyonu destekliyor ve her şeyin kontrolünüz altında 
olmasını sağlıyor. Telefon görüşmelerinizden mesajlarınıza, 
müzik sisteminden telefonunuzdaki uygulamalara kadar her şeyi 
dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştiriyor.

Dokunmatik ekran
SYNC, 8” renkli dokunmatik ekran kaydırma hareketini ve iki parmakla yakınlaştırmayı 
destekler. Uygulamaların ve arka plan ekranlarının simgeleri, tabletinizde veya akıllı 
telefonunuzda alışmış olduğunuz şekilde düzenlenebilir. Ayrıca gece modunu seçebilir 
ve birden çok kullanıcı için ön ayarlar yapabilirsiniz.  

AppLink, Apple CarPlay

AppLink ile akıllı telefonunuzdaki SYNC uyumlu 
uygulamalarınızı  kontrol edin ve Ford SYNC ile 8” 
dokunmatik ekran üzerinden akıllı telefonunuzun 
kullanıcı arayüzünü kullanmak için Apple CarPlay 
uygulamasını kullanın.

Uyarı:
SYNC akıllı telefon entegrasyonu için iPhone 5 veya üzeri 
versiyonları gereklidir. Çeşitli fonksiyonlar sadece uyumlu bir 
cep telefonu ile kullanılabilir. Bazı SYNC fonksiyonları için 
ücretlendirilen bir veri bağlantısı gereklidir. Apple CarPlay 
uygunluğu hakkında güncel bilgiler için lütfen Apple CarPlay 
resmi web sitesini ziyaret ediniz.

Ford Acil Durum Yardımı, Bluetooth® ile eşleştirilmiş 
ve bağlı bir cep telefonunu kullanan, yenilikçi bir SYNC 
uygulamasıdır. Beklenmedik bir kaza yaşanmasıyla birlikte 
hava yastığının açılması ya da yakıt pompasının devre dışı 
kalması durumunda bu teknoloji sizin için otomatik olarak 
112 Acil Durum Yardım’ı aramaktadır. İhtiyacınıza göre 
başlatılan aramayı durdurabilir ya da 112 Acil Yardım Hattı 
ile görüşebilirsiniz. Konuşamayacak durumda olsanız bile 
sistem, GPS koordinatlarınız gibi yaşamsal önem taşıyan 
bilgileri yardım hattına iletecektir. Acil durum asistanı 
Avrupa’da 40’tan fazla ülkede çalışır.
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Yolculuklarınızı 
Konsere Dönüştürün
B&O PLAY Ses Sistemi
Klasik müzikten rock müziğe... Hangi müziği tercih 
ederseniz edin, her müzik türü, sanatçılar tarafından 
istenilen ses kalitesinde dinlenmeyi hak ediyor.
10 hoparlöre sahip 675 watt’lık nefes kesen
B&O PLAY Ses Sistemi işte tam da bunu sağlamaktadır.
Bu sistem, her sürüşü ayrı bir deneyim haline getirmek 
için B&O PLAY Ses Sistemi’nin akustik mühendisleri 
tarafından yalnızca Ford EcoSport için tasarlanmıştır. 
Buna ek olarak, benzersiz hoparlör tasarımı Ford 
EcoSport’un şık iç mekânı ile mükemmel
uyum sağlamaktadır.

• Modele özel ses kalibrasyonu
• 10 hoparlörlü birinci sınıf ses sistemi
• Çevresel ses sistemi
• 675 watt
• Benzersiz B&O PLAY tasarımı

Yüksek frekanslı hoparlör (Tweeter)
Orta frekanslı hoparlör (Midrange)
Alçak frekanslı hoparlör (Woofer)
Derin bas hoparlör (Subwoofer)
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Her Şey Kontrol Altında
Ford EcoSport, kusursuz bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek sürüş 
pozisyonu sayesinde mükemmel görüş alanı sağlıyor. 190 mm’lik 
yerden yükseklik değeri ile yoldaki çukurlar ve su birikintileri için 
endişelenmeniz gerekmiyor.

• Yüksek Sürüş Pozisyonu
• 190 mm (Dizel), 160 mm (Benzin) Yerden Yükseklik
• 330 Uzaklaşma Açısı
• 230 Rampa Açısı
• 210 Yaklaşma Açısı

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

Ford EcoSport, ST-Line serisiyle performans araçlarının sahip 
olduğu çarpıcı sportif duruşu sunuyor. 

ST-Line’a özel yan eteklikler, petek görünümlü ızgarası, spor
süspansiyonu ST-Line’ın ayırt edici tasarımını ön plana çıkarıyor.
Karakteristik dikiş detaylı spor koltuklar, deri direksiyon ve vites 
topuzu, alaşımlı pedallar... Sportif ve şık görünüm, EcoSport ST-
Line’ın iç tasarımında da kendini gösteriyor.

Ford EcoSport ST-Line 

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

Daha Az Tüketim
Daha Fazla Performans

EcoSport’ta heyecan verici performans ile verimlilik arasında
seçim yapmak zorunda değilsiniz. Altı yıl üst üste yılın uluslararası
motoru ödülünü alan ve yakıt tasarrufunu bir üst seviyeye çıkaran
1.0 litrelik EcoBoost benzinli motor, Otomatik Başlat/Durdur
Sistemi ile emrinizde. Yüksek performanslı ve verimli motor 
seçenekleri, gelişmiş sürüş dinamikleri ve hassas yol tutuşuyla 
eşsiz bir sürüş deneyimine hazır olun.

Ford EcoBoost 6 yıl üst üste “Yılın Uluslararası Motoru”
ödülünü kazandı.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Direksiyondan Vites 
Değiştirmenin Keyfini Çıkarın

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Park Sensörleri

Isıtmalı Ön Cam

Taşıma Grubu Aksesuarları

6 vitesli otomatik şanzıman, özellikle şehir 
trafiğinde keyifli ve rahat sürüş deneyimi sunar. 
Yarış otomobillerinden esinlenen bu teknoloji, 
hızlı vites değiştirme seçeneğini parmaklarınızın 
ucuna getiriyor. Vites kumandalarının direksiyona 
yerleştirilmiş olması kontrolünüzü kolaylaştırıyor.

Ford EcoSport ile dar alanlara bile park etmek artık 
çok kolay. Bir sinyal sesi, aracın arka kısmıyla engel 
arasındaki mesafeyi tahmin etmenize yardımcı 
olur, böylece park etmeniz ve manevra yapmanız 
kolaylaşır. 

Isıtmalı Ön Cam, soğuk kış günlerinde bile saniyeler
içinde buz ve buğuyu yok eder.

Ford EcoSport’ta sunulan taşıma grubu 
aksesuarları ile ihtiyaçlarınızı karşılar ve ek taşıma 
alanları yaratabilirsiniz. 

Geri Görüş Kamerası
Geri Görüş Kamerası, geri vitesi seçtiğiniz anda 
devreye girer ve aracınızın arkasında duran her şeyi
orta konsoldaki yerleşik ekranda gösterir. Sistem, 
en dar alanlara bile zahmetsizce park etmenizi 
sağlamak için sanal çizgilerle size
yardımcı olur.

FORD EcoSport Donanım ve Teknolojiler 
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Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun yolculukların 
daha güvenli hale gelmesini sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir. Herhangi bir araç, Ford Ecosport’un 
sağından ya da solundan kör noktaya girdiğinde, 
sistem, o tarafın yan aynasında bulunan LED uyarı 
lambasıyla sürücüyü uyarır.



Bizim tercihimiz
Ada Mavisi’nden yana oldu.
Peki, sizin favoriniz hangi renk? 
EcoSport birbirinden güzel ve özel renk seçenekleri ile 
yolculuklarınızda tüm bakışları üzerinize çekecek.

Metalik*

Not: Kullanılan araç resimleri sadece gövde renklerini göstermek içindir ve mevcut özellikleri yansıtmayabilir. Bu broşürde 
sunulan renkler ve döşemeler kullanılan baskı işlemlerinin kısıtlamaları nedeniyle gerçek renklerden farklı olabilir. 

Metalik*
Ada Mavisi

Metalik*
Altın Sarı

Metalik*
Kurşun Gri

Metalik*
Manyetik Gri

Akik Siyah

Opak
Spor Kırmızı

Opak
Buz Beyazı

*Ekstra ücret karşılığında isteğe bağlı donanım.
25

Blazer Mavi

24

Metalik*
Metropol Beyaz

Opak



FORD EcoSport Ölçüler

60:40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar

Yan aynalar, dar park yerlerinde park ederken kolayca katlanabilir 
böylece zarar görmesi engellenebilir.

60:40 oranında arka koltukların katlanmasıyla  1,238 litre saklama hacmine 
ulaşabilirsiniz. Daha büyük öğelere yer açmak için ek hacim kazanabilirsiniz.

Uzunluk: 4,096 mmGenişlik: 1,765 mm
Genişlik (yan aynalar dahil):

2,057 mm
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Bagaj Havuzu

Çeki Demiri

Tavan Bisiklet Taşıyıcıları

Tavan Taşıyıcıları

18’’ Alüminyum 
Alaşım Jant

Paspas

Cam Rüzgarlığı

Arka Bisiklet Taşıyıcısı

Thule Port Bagajlar

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



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.

444
3673
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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. Şubat 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 San. 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.


