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Your city unlocked.
Every inch of the ECOSPORT is designed to help you do more, go anywhere and make the most of your city life.
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Energy, lots of energy.
With a bold new exterior design, ECOSPORT always looks like it’s ready for action. 
That’s because it is.

New front end. Same attitude. ECOSPORT’s refreshed grille, hood and headlamps 
are sportier than ever.

Fit almost anywhere with powerfold mirrors that – you guessed it – fold in to make 
ECOSPORT a little narrower.

Puddle lamps on ECOSPORT Titanium’s side mirrors illuminate the area beside the 
vehicle, so you can see the road clearly before you step outside.

The 17-inch Titanium Alloy wheels do more than just look great.They’re lightweight 
and extra-strong too.

Powerfold Mirrors 17” Alloy Wheelsمرايا مع ميزة الطّي اآللّي عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 17 بوصة

ECOSPORT Titanium derivative shown. طراز إيكوسبورت تايتينيوم مبّين.

طاقة، طاقة ال حدود لها.
من خالل التصميم الخارجّي الجريء الجديد، تبدو إيكوسبورت وكأّنها جاهزة دائمًا لإلثارة 

والتشويق. ألّن هذا هو واقع الحال فعاًل.

ناحية أمامّية جديدة تحمل الطابع نفسه. يتمّيز التصميم المحّدث للشبكة األمامية وغطاء 
المحّرك والمصابيح األمامّية في سيارة  بمظهر رياضّي أكثر من أّي وقت مضى.

استمتع بأشعة الشمس والهواء المنعش. من خالل كبسة زّر، تسمح لك فتحة السقف اآللّية في  
تايتينيوم بأن تستمتع بالمناظر الخالبة.

يمكنك أن تركن في أّي مكان تقريبًا بفضل المرايا مع ميزة الطي اآللي التي تمنح  حجمًا 
أصغر قلياًل. )اختيارّية(

مصابيح إنارة األرضية في المرايا الجانبية لسيارة  تايتينيوم تنير المنطقة التي تحيط 
بالمركبة، لكي تتمّكن من رؤية الطريق بوضوح قبل أن تترّجل منها. )اختيارّية(

العجالت المصنوعة من مزيج التايتينيوم قياس 17 بوصة ليست جميلة فحسب، بل خفيفة 
الوزن وفائقة القّوة أيضًا.

وّسع آفاقك في المدينة.
كّل بوصة من إيكوسبورت مصّممة لمساعدتك على القيام بالمزيد، الذهاب إلى أّي مكان واالستفادة إلى أقصى حّد من حياتك في المدينة.
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In tune with your city.
The enhanced SYNC®31 system puts the city at your fingertips.

Keep your hands on the wheel, and your eyes on the road. Use simple voice commands to 
make calls, listen to text messages and play your favorite music.

Integrate your smartphone with SYNC®31 for hands-free control of your favorite apps via 
Apple CarPlay,2 Android Auto3 or AppLink.®3

Automatic climate control airconditioning on Titanium allows you to set the perfect  
cabin temperature.

أبِق يديك على عجلة القيادة وعينيك على الطريق. استخدم األوامر الصوتّية البسيطة إلجراء 
االتصاالت الهاتفّية، واالستماع إلى الرسائل النّصية وتشغيل موسيقاك المفّضلة.

يمكنك أن تدمج هاتفك الذكّي بنظام المزامنة SYNC®3 1 للتحّكم بتطبيقاتك المفّضلة من دون 
.3 AppLink® 3 أو Android Auto ،2 Apple CarPlay استخدام اليدين وذلك عبر

نظام التكييف مع الضبط التلقائّي لدرجة الحرارة في تايتينيوم يسمح لك بتحديد درجة الحرارة 
المثالّية في المقصورة.

مقصورة إيكوسبورت تايتينيوم مبّينة.

1. Not all SYNC®3 features are compatible with all phones. For compatibility, see ford.com.au/sync. 2. Local 
laws may prohibit some or all of the phone functions while driving. Check your local road rules before using 
these functions. 3. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc and Android™ is a trademark of Google Inc. 
Apple CarPlay and Android Auto require phones with compatible versions of Apple iOS and Android™ 
respectively, active data service and genuine USB cable (available separately). Message and data rates 
may apply. SYNC® does not control Apple CarPlay or Android Auto while in use; Apple Inc and Android™ 
respectively are responsible for their functionality. Warning: Local laws prohibit some or all of the text 
messaging functions while driving. Check your local road rules before using these functions. 4. Ford AppLink® 
is available on selected SYNC® models and is compatible with select smartphone platforms. Users must 
download an AppLink-enabled app from the usual store to your iOS or Android smartphone. Requires phone 
to be connected to SYNC®3 with a genuine USB cable (Apple devices) or Bluetooth® (Android devices). 
Warning: Local laws prohibit some or all of the text messaging functions while driving. Check your local road 
rules before using these functions. 5. Trend and Titanium only.

1. ليست كل مّيزات SYNC®3 متوافقة مع كافة الهواتف. للمزيد من المعلومات حول التوافق، يرجى 
زيارة. ford.com.au/sync .2 . قد تحّظر القوانين المحّلية استخدام بعض وظائف الهاتف أو جميع الوظائف 

 Apple CarPlay أثناء القيادة. يرجى التحّقق من قوانين السير المحّلية قبل استخدام هذه الوظائف. 3. إّن
عالمة تجارّية لشركة .Apple Inc و™Android عالمة تجارّية لشركة .Google Inc.إّن Apple CarPlay و

Android Auto يتطّلبان إصدارات متوافقة من نظام التشغيل Apple iOS و™Android على التوالي، 
باإلضافة إلى خدمة بيانات نشطة وكبل USB أصلّي )متوّفر بشكٍل منفصل(. قد تنطبق تكلفة إرسال 

 Apple Inc أثناء االستخدام؛ إّن Android Auto أو Apple CarPlayبـ SYNC® الرسائل والبيانات. ال يتحّكم
و™Android مسؤوالن عن وظائفهما. تنبيه: تحّظر القوانين المحّلية استخدام بعض وظائف الرسائل 

النصّية أو جميع الوظائف أثناء القيادة. يرجى التحّقق من قوانين السير المحّلية قبل استخدام هذه 
الوظائف. 4. يتوّفر ®Ford AppLink مع بعض طرازات ®SYNC ويتوافق مع بعض منّصات الهواتف الذكّية. 
يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق متوافق مع AppLink من متجر التطبيقات إلى الهاتف الذكّي بنظام 

iOS أو Android. يتطّلب أن يكون الهاتف مّتصاًل بنظام SYNC®3 مع كبل USB أصلّي )أجهزة Apple( أو عبر 
تقنية ®Bluetooth )أجهزة Android( .تنبيه: تحّظر القوانين المحّلية استخدام بعض وظائف الرسائل النصّية 

أو جميع الوظائف أثناء القيادة. يرجى التحّقق من قوانين السير المحّلية قبل استخدام هذه الوظائف. 5. 
تريند وتايتينيوم فقط.

More Space. More Life.
ECOSPORT makes every load manageable. But never at the cost of your comfort.

Flips, folds and fits everything. The Cargo Management System adapts to handle almost 
any weekend-sized load – up to a colossal 1 178 liters.

A new center console features an armrest with integrated storage. We added a retractable 
armrest with cupholders in the backseat of Trend and Titanium derivatives too.

Enjoy peaceful cabin quietness, no matter how loud your city gets. We even made the 
tires quieter!

ECOSPORT Titanium derivative interior shown.
SATELLITE

NAVIGATION5
المالحة عبر األقمار 

االصطناعّية5
APPLE 

CARPLAY3
 نظام

3 APPLE CARPLAY
APPLINK®4  نظام

4 APPLINK® 
ANDROID 

AUTO3
 ANDROID نظام

3 AUTO

في تناغم تام مع مدينتك.
نظام SYNC®3 المحّسن1 يضع المدينة في متناول يديك

مساحة أكبر. حيوية أكثر.
مع إيكوسبورت، تستطيع تحميل المزيد من األغراض، من دون المساومة على راحتك.

بفضل مّيزات الطي والفتح، تّتسع لكّل حاجياتك. يتكّيف نظام إدارة الحمولة ليّتسع لكافة 
الحموالت في نهاية األسبوع - ما يصل إلى سعة هائلة تبلغ 1178 لترًا.

كونسول مركزي جديد يتمّيز بمسند للذراع مع حّيز تخزين مضّمن. أضفنا مسندًا للذراع قاباًل 
للسحب مع حامالت أكواب في المقعد الخلفّي لطرازات تريند وتايتينيوم أيضًا.

استمتع بصوت الهدوء في المقصورة، لو مهما عال الضجيج في مدينتك. حتى أن صوت 
الدواليب أصبح أكثر انخفاضًا!
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ECOSPORT Titanium derivative shown. 1. Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgement 
and need to control the vehicle. May not operate at certain speeds, or in certain driving, road or weather conditions.

Move freely.
Drive with confidence. Dynamic Stability Control1 automatically adjusts torque and braking power for enhanced 
traction and handling when you need it most.

Elevated ride height lets you see more of what’s going on 
around you. Plus it’s never been easier to get in and out, thanks to 
the perfectly positioned seats.

Perfect hill starts. Every time. Take your foot off the brake pedal 
and Hill Launch Assist1 will hold the brakes for up to 3 seconds. 
You never have to worry about rollback again.

DYNAMIC STABILITY
CONTROL1

HILL LAUNCH
ASSIST1

طراز إيكوسبورت تايتينيوم مبّين. 1. إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز 
الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد ال تعمل عند سرعات معّينة، أو في ظروٍف معّينة للقيادة، الطرقات أو األحوال الجّوية.

تولًّ القيادة بثقة. التحّكم الديناميكي بالثبات1 يعّدل تلقائيًا عزم الدوران وقّوة الفرملة لتحسين الدفع وقدرة التحّكم عندما تكون بأمّس الحاجة 
إلى ذلك.

تنّقل بحّرية.

ارتفاع المركبة العالي عن األرض يسمح لك بأن ترى المزيد مّما يدور من حولك. 
كما أّن الدخول والخروج لم يكونا يومًا بهذه السهولة، بفضل المقاعد ذات 

الوضعّية المثالّية.

إقالع مثالّي على التالل. في كّل مّرة. ارفع قدمك عن دّواسة الفرامل وسيحافظ 
مساعد اإلقالع على التالل1 على ثبات الفرملة حتى ثالث ثواٍن. لن تقلق مجددًا 

بشأن الرجوع التلقائّي إلى الوراء.

التحّكم الديناميكي 
بالثبات1

مساعد اإلقالع على 
التالل1
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ECOSPORT Titanium derivative shown. 1. Titanium derivative only. 2. Activation may not 
occur in all circumstances and feature does not replace the driver’s judgement.

Life should be easy.
Designed to make every day a little simpler, ECOSPORT has convenience covered.

No more fumbling for your keys. With your key fob on you, simply open 
the door – it unlocks automatically.1 Press the Start/Stop button1 to start 
the engine and you’re away.

Even the lights are smart. ECOSPORT Titanium’s headlamps sense 
when it’s dark outside, and turn on automatically.2 There’s also Rear 
Parking Sensors to help guide you into tight spots.

It senses rain too. A sensor behind the rear-view mirror1 can detect 
moisture on the windshield. If it does, the wipers start automatically.2

KEYLESS
ENTRY1

AUTOMATIC
HEADLAMP1,2

RAIN-SENSING
WIPERS1,2

طراز إيكوسبورت تايتينيوم مبّين. 1. اختيارّي في طرازات تريند وتايتينيوم. 2. قياسّي في طرازات تريند وتايتينيوم. قد ال يتّم تنشيط 
الميزة في كافة الظروف، وهذه الميزة ال تحّل مكان قدرة التمييز الفطرّية التي يتحّلى بها السائق.

ُصّممت إيكوسبورت لتجعل كّل يوم من حياتك أكثر بساطًة من خالل تأمين كافة مّيزات المالءمة.

جمال الحياة في بساطتها.

ال داعي للبحث عن مفاتيحك بعد اآلن. عندما تكون وحدة الفتح معك، ما عليك سوى فتح 
الباب بكّل بساطة - حيث يتّم فتح األقفال تلقائيًا1. اضغط على زّر التشغيل/اإليقاف1 من أجل 

تشغيل المحّرك وانطلق في مغامراتك.

حتى المصابيح ذكّية. تستشعر المصابيح األمامية في إيكوسبورت تايتينيوم بوقت حلول 
الظالم ويتّم تنشيطها تلقائيًا2. وتساعدك أجهزة االستشعار في الخلف واألمام لتركن في 

الفسحات الضّيقة.

كما أنها تستشعر بالمطر. تجد وراء مرآة الرؤية الخلفية1 جهاز استشعار يستطيع الكشف عن 
الرطوبة على الزجاج األمامي. وفي حال رصد إشارات الرطوبة، تعمل المّساحات تلقائيًا.2

 نظام الدخول
بدون مفتاح1

 مصابيح أمامية
تعمل تلقائيًا1,2

المّساحات 
المتحّسسة للمطر1,2
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Peace of mind wherever you go.
ECOSPORT’s safety features do more than just protect you. They help prevent the need 
for protection in the first place.

11

GO FURTHER FASTER
Big performance is in. Regular visits to the fuel station 
are out.

Paddle shifters on the steering wheel of Titanium provide 
extra adaptability.

ECOSPORT’s 6-speed automatic transmission delivers 
better fuel economy, quieter operation and less vibration.

An active grille shutter on Trend and Titanium automatically 
opens to cool the engine, or closes to improve ECOSPORT’s 
aerodynamics. (Only available on 2.0L engines)

Set your cruising speed. Then sit back and relax. 
ECOSPORT’s cruise control maintains your speed for you.1

إلى أبعد مدى، بسرعة أكبر.
أداء فائق وتوفير كبير في استهالك الوقود.

تؤّمن وحدتا نقل الحركة في عجلة القيادة في تايتينيوم المزيد من القدرة على 
التكّيف.

كما يقّدم ناقل الحركة األوتوماتيكّي بـ6 سرعات في إيكوسبورت توفيرًا 
أفضل في استهالك الوقود، وتشغياًل أكثر هدوءًا وارتجاجات أقّل.

إّن مغاليق الشبكة النشطة في تريند وتايتينيوم تفتح تلقائيًا من أجل تبريد 
المحّرك، أو تنغلق لتحسين الديناميكّية الهوائّية في إيكوسبورت. )متوّفرة فقط 

في المحّركات سعة 2.0 لتر(

حّدد سرعة القيادة. ثّم اجلس واسترِخ.

ألّن مثّبت السرعة في إيكوسبورت سيحافظ على السرعة التي حّددتها1.

1.5L
Petrol Engine

Horsepower: 120HP (90kW2)

Torque: 151Nm2

Fuel Economy: 6.9L/100km3

Featured in ECOSPORT 
Ambiente, this 3-cylinder 
engine delivers impressive 
performance and economy.

1.5 لتر
محّرك عامل بالبنزين

القوة الحصانية: 120 حصانًا )90 كيلوواط2(
عزم الدوران: 151 نيوتن متر2

استهالك الوقود: 6.9 لتر/100 كلم3

يأتي هذا المحّرك بـ3 أسطوانات 
في إيكوسبورت أمبيانتي، ويقّدم 

أداء مذهاًل ويؤّمن التوفير في 
استهالك الوقود.

Five stars for safety. Drive with extra confidence knowing ECOSPORT 
has a full 5-star ANCAP safety rating.

All-round protection. Six airbags, including side and curtain airbags, 
help keep you safer in a collision.

LED daytime running lamps on Titanium help ensure you’re more 
visible to drivers, cyclists and pedestrians.

You’ll never be ‘blinded by the light’ thanks to ECOSPORT 
Titanium’s electrochromatic rear-view mirror, which darkens whenever 
a vehicle shines its headlamps on it.

خمس نجوم للسالمة. يمكنك القيادة بثقة تاّمة حين تعرف أّن إيكوسبورت 
.ANCAP حظيت بتصنيف الخمس نجوم لسالمة الركاب من برنامج

حماية شاملة. سّت وسائد هوائية، بما في ذلك الوسائد الهوائية الجانبية 
والستائر الهوائية، تحافظ على سالمتك عند وقوع أّي حادث اصطدام.

المصابيح بتقنية LED التي تعمل في ضوء النهار في تايتينيوم تحرص 
على أن يراك السائقون، والدراجون، والمشاة بشكل أفضل.

لن “ُيبهرك الضوء” أبدًا بفضل المرآة اإللكتروكرومية التلقائية التعتيم 
للرؤية الخلفية في إيكوسبورت تايتينيوم، التي تقوم بالتعتيم عندما تضيء 

إحدى المركبات مصابيحها األمامّية عليها.

1. Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, 
judgement and need to control the vehicle. May not operate at certain speeds, or 
in certain driving, road or weather conditions. 2. All performance data for petrol 
measured using 95RON fuel. 3. Fuel consumption and emissions as per ADR 81/02 
combined cycle and to be used for vehicle comparison purposes only. It is unlikely that 
this fuel consumption fi gure will be achieved in real world driving conditions. Actual 
fuel consumption will depend on many factors including the driver’s habits, external 
conditions and the vehicle’s equipment, condition and use.

1. إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان 
انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد 

ال تعمل عند سرعات معّينة، أو في ظروٍف معّينة للقيادة، الطرقات أو األحوال الجّوية. 2. 
كافة بيانات األداء للمحّرك العامل بالبنزين تّم قياسها باستخدام وقود 95 أوكتان. 3. تّم 
 ADR 81/02 احتساب استهالك الوقود واالنبعاثات بموجب قاعدة التصميم األسترالية

أثناء القيادة في المدينة وعلى الطرقات السريعة، ويجب استخدام البيانات لغايات المقارنة 
بين المركبات فقط. من المستبعد أن يتّم تحقيق بيانات استهالك الوقود هذه في ظروف 
القيادة الواقعّية. تعتمد البيانات الفعلية الستهالك الوقود على عوامل عديدة مثل عادات 

القيادة لدى السائق، والظروف الخارجّية، وتجهيزات المركبة، وحالتها، وطريقة استخدامها.

راحة البال أينما ذهبت.
إّن مّيزات السالمة في إيكوسبورت ال تكتفي بحمايتك فحسب، بل تساعد أيضًا وفي المقام األّول على تجّنب 

الحاجة إلى الحماية.



12

*Prestige paint is an option that 
incurs at an additional charge. 
ECOSPORT Titanium derivative 
shown for illustrative purposes.

*الطالء الفاخر هو ميزة اختيارّية 
تستوجب تكلفة إضافّية. طراز 

إيكوسبورت تايتينيوم مبّين ألغراض 
توضيحّية.

Diamond White أبيض مثّلج

Absolute Black* أسود حالك* Canyon Ridge* كانيون ريدج*

Race Red* أحمر رياضي رايس*

Moondust Silver* فّضي مونداست*

Smoke* دخانّي*

EXTERIOR من الخارج

Lightning Blue* أزرق اليتنينغ*

TRIMS الكسوات

Ambiente
Seat Trim: Lanai Fabric

أمبيانتي
كسوة المقاعد: قماش “الناي”

Trend
Seat Trim: Dwell Fabric

تريند
كسوة المقاعد: قماش “دويل”

Titanium
Seat Trim: Incognito Fabric or Salerno Leather Accented

Shown in Canyon Ridge* مبّين بلون كانيون ريدج* Shown in Smoke* مبّين باللون الدخانّي* Shown in Lightning Blue* مبّين بلون أزرق اليتنينغ*

MODELSالطرازات
Ambiente Trend Titanium   أمبيانتي تريند   تايتينيوم

Personalize it.
Make your ECOSPORT your own with Ford 
Accessories, each designed specifically for 
your ECOSPORT, 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 إيكوسبورت كما يحلو لك من خالل 

أكسسوارات فورد، وكّل أكسسوار مصّمم خصيصًا 
التأّكد من التوافق  إيكوسبورت، لذا يمكنك  لمركبة 

المثالّي. يرجى زيارة وكيل فورد للحصول على الئحة 
كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

تبعًا للسوق. التوفر  يختلف 

accessories.ford.com accessories.ford.com

تايتينيوم
كسوة المقاعد: قماش “إنكوغنيتو” أو جلد “ساليرنو” 

بألوان متباينة

أكسسوارات فورد



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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ECOSPORT
AMBIENTE TREND TITANIUM

Powertrain and Transmission
1.5L Gasoline FWD 6-speed auto with SelectShift®; Horsepower 120HP (90kW); Torque – 151Nm @ 4 500rpm X X X
1.0L EcoBoost Gasoline FWD 6-speed auto; Horsepower  125HP (92kW); Torque – 170Nm @ 1 500 – 4 500rpm - X X
2.0L Gasoline FWD 6-speed auto with SelectShift®; Horsepower 167HP (122kW); Torque – 199Nm @ 4 500rpm - X X
Bodystyle
5-door SUV Std Std Std
Wheels
16" Steel wheel – Sparkle Silver Std - -
16" Alloy wheels – Shadow Silver - Std -
15" Steel spare wheel with hard shell cover on swing-gate Std Std Std
17" Alloy wheels – Shadow Silver - - Std
Spare wheel cover – vehicle personalization design Std Std Std
Seats
Blended seat trims #4 – Fabric seat trim Std Std Std
Leather/vinyl seats- Salerno - - X
Power Standard Features
Adjustable steering column – rake and reach Std Std Std
Child proof rear-door locks Std Std Std
Electric Power-Assisted Steering (EPAS) Std Std Std
Front power windows (one shot up and down to driver)1 Std¹ Std Std
Rear power windows (less one shot up and down)1 Std Std Std
Hazard warning and door unlock on crash Std Std Std
Keyless entry/start-passive - - Std
Power-door lock Std Std Std
Remote control locking (with one flip key/one plain key) Std Std -
Remote control locking special system – 2 keyless - - Std
Standard electric starter Std Std Std
Starter – stop/start system² - Std Std
Swingate release handle in RH side – Chromed Std Std Std
Standard Features
12V power point – second row seat - - Std
Side impact door beams Std Std Std
Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Stability Control (ESC) and Hill Launch Assistance (HLA) – includes Active Rollover Prevention (ARP) Std Std Std
Automatic airconditioner - - Std
Auto headlamps - Std Std
Cooled bin – included in glove box Std Std Std
Driver and passenger airbag – single stage Std Std Std
Curtain airbags LH/RH - Std Std
Driver belt-minder Std Std -
Driver and passenger belt-minder - Std
Driver seat adjustable lumbar support – manual rotary knob - - Std
Emergency brake – hazard warning Std Std Std
Engine immobiliser Std Std Std
Front foglamp with combined turn indication lamp - Std Std
ISOFIX child seat fixings for rear outboard seats Std Std Std
Load compartment – light - Std Std
Load compartment side trim incorporating shopping hooks Std Std Std
Long overhead console with sunglass holder - Std Std
Manual airconditioner Std Std -
Perimeter alarm less double locking - Std Std
Rear parking aid - Std Std
Rear-view camera – fixed - Std Std
Screen-mounted rear-view mirror / electrochromic - Std Std
Speed Control and ASLD6 - - 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
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – 4 wheels Std Std Std
Under passenger seat storage Std Std Std
Volumetric anti-theft alarm - Std Std
Standard Audio
Bluetooth® connection Std Std Std

ICE Feature Pack 6 
4.2” Color display, ICE low audio, 6 radio speakers, steering wheel radio control toggle, x2 USB ports, SYNC®1 Std - -

ICE Feature Pack 10
6,5” Multi function display (touchscreen), ICE low audio, 6 radio speakers, steering wheel radio control toggle, x2 USB ports, SYNC®1  - Std1 Std3

ICE Feature Pack 40
4.2” Color display, ICE mid audio, 6 radio speakers, steering wheel radio control toggle, x2 USB ports - Std2 -

ICE Feature Pack 28
8” Multi function color display (touchscreen), ICE mid audio, 7 radio speakers, steering wheel radio control toggle, x2 USB ports, SYNC®3, Navigation - - X4

ICE Feature Pack 41 
8” Multi function display (touchscreen), ICE mid audio (Branded), 7 radio speakers, steering wheel radio control toggle, x2 USB ports, SYNC®1 Lite - - Std5

X = Available feature

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

¹Standard on 1.0L, 1.5L powertrains and optional on 2.0L powertrain
²Only standard on 2.0L powertrain
³Only standard on 2.0L powertrain
4Only optional on 2.0L powertrain
5Only standard on 1.0L and 1.5L powertrains
6Only standard on 2.0L powertrainG
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إيكوسبورت
تايتينيومتريندأمبيانتي

القّوة المحّركة وناقل الحركة
XXXمحّرك بنزين سعة 1.5 لتر بنظام دفع أمامّي FWD وناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع ®SelectShift؛ القّوة الحصانية 120 حصانًا )90 كيلوواط(؛ عزم الدوران – 151 نيوتن متر عند 4500 د.د.

محّرك EcoBoost سعة 1.0 لتر عامل بالبنزين، نظام دفع أمامّي FWD، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات؛ القّوة الحصانّية 125 حصانًا )92 كيلوواط(؛ عزم الدوران – 170 نيوتن متر عند 
XX-1500 – 4500 د.د.

محّرك بنزين سعة 2.0 لتر بنظام دفع أمامّي FWD وناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع ®SelectShift؛ القّوة الحصانية 167 حصانًا )122 كيلوواط(؛ عزم الدوران – 199 نيوتن متر عند 
XX-4500 د.د.

تصميم الهيكل
قياسيقياسيقياسيسيارة رياضية متعّددة االستعماالت SUV بـ5 أبواب

العجالت
--قياسيعجالت فوالذية قياس 16 بوصة – بالّلون الفّضي اللّماع

-قياسي-عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 16 بوصة – بالّلون الفّضي الظّلي
قياسيقياسيقياسيعجلة احتياطية من الفوالذ قياس 15 بوصة مع غطاء صلب على باب الصندوق

قياسي--عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 17 بوصة – بالّلون الفّضي الظّلي
قياسيقياسيقياسيغطاء العجلة االحتياطية – تصميم تخصيص المركبة

المقاعد
قياسيقياسيقياسيكسوات المقاعد رقم 4 – كسوة المقاعد من القماش 

X--مقاعد من الجلد/الفينيل – "ساليرنو"
المّيزات اآللّية القياسّية

قياسيقياسيقياسيعمود عجلة القيادة قابل للتعديل – قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عموديًا
قياسيقياسيقياسيأقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

EPAS قياسيقياسيقياسينظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليًا
قياسيقياسيقياسي¹نوافذ أمامية آلية )ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة للسائق(1
قياسيقياسيقياسينوافذ خلفّية آلية )من دون ميزة الفتح واإلغالق بلمسة واحدة(1

قياسيقياسيقياسيتشغيل مصابيح التنبيه الوامضة وفتح أقفال األبواب عند وقوع حادث اصطدام
قياسي--نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح – نظام كامن

قياسيقياسيقياسيأقفال آلية لألبواب
-قياسيقياسيإقفال آلي عن ُبعد )مع مفتاح قاّلب واحد، ومفتاح عادّي واحد(

قياسي--نظام خاص لإلقفال اآللّي عن ُبعد – جهازان للتحّكم عن ُبعد للدخول بدون مفتاح
قياسيقياسيقياسيبادئ تشغيل كهربائّي قياسّي

قياسيقياسي-بادئ التشغيل – نظام اإليقاف/التشغيل2
قياسيقياسيقياسيمقبض باب الصندوق لجهة اليمين – مغّطى بالكروم

المّيزات القياسية
قياسي--مأخذ للطاقة بقّوة 12 فولت – مقعد الصف الثاني

قياسيقياسيقياسيعارضات في األبواب ضّد االصطدامات الجانبية
ARP يشتمل على نظام تجّنب التدهور النشط – HSA ومساعد اإلقالع على التالل ESC مع نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات ABS قياسيقياسيقياسينظام الفرامل المانع لالنغالق

قياسي--مكّيف هواء أوتوماتيكّي
قياسيقياسي-مصابيح أمامية تعمل تلقائيًا

قياسيقياسيقياسيفسحة مبّردة – في حجيرة القّفازات
قياسيقياسيقياسيوسائد هوائية للسائق والراكب – تعمل على مرحلة واحدة

قياسيقياسي-ستائر هوائية لجهة اليسار/جهة اليمين
-قياسيقياسينظام Belt-Minder لتذكير السائق بربط حزام األمان

قياسي-نظام Belt-Minder لتذكير السائق والراكب بربط حزام األمان
قياسي--مسند ألسفل الظهر قابل للتعديل في مقعد السائق – قرص يدوّي دّوار

قياسيقياسيقياسيالفرملة في الحاالت الطارئة – مصابيح التنبيه الوامضة
قياسيقياسيقياسينظام شّل حركة المحّرك

قياسيقياسي-مصابيح أمامية للضباب مع مصابيح التأشير لالنعطاف
قياسيقياسيقياسيتجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال في المقاعد الجانبية الخلفية

قياسيقياسي-ضوء – في حّيز الحمولة
قياسيقياسيقياسيكسوة في الجهة الجانبّية لحّيز الحمولة مع مشابك للتسّوق

قياسيقياسي-كونسول علوي طويل مع حاملة للنظارات الشمسية
-قياسيقياسيمكّيف هواء يدوّي

قياسيقياسي-نظام اإلنذار المحيطي من دون نظام اإلقفال المزدوج
قياسيقياسي-مساعد خلفي للركن

قياسيقياسي-كاميرا للرؤية الخلفية – ثابتة
قياسيقياسي-مرآة الرؤية الخلفية مثّبتة في الزجاج األمامّي / إلكتروكرومّية

6 ASLD قياسي--مثّبت السرعة وجهاز تحديد السرعة القابل للتعديل
كمبيوتر معلومات الرحلة – شاشة في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة، أزرار تحّكم في عجلة القيادة، المسافة المتبقية قبل نفاد الوقود، معّدل استهالك الوقود واستهالك الوقود 

قياسيقياسيقياسياآلنّي، معّدل السرعة، وجهاز استشعار للحرارة الخارجّية 

قياسيقياسيقياسينظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS –  4 عجالت 
قياسيقياسيقياسيحّيز تخزين تحت مقعد الراكب األمامي

قياسيقياسي-جهاز إنذار متحّسس لضغط الهواء للحماية من السرقة
نظام الصوت القياسّي

Bluetooth® قياسيقياسيقياسياالتصال بتقنية
 ICE 6 مجموعة تجهيزات

شاشة ملّونة قياس 4.2 بوصات، نظام صوت من المستوى المنخفض لمجموعة التجهيزات ICE ، 6 مكّبرات للصوت للراديو، أزرار للتحّكم بالراديو في عجلة القيادة، منفذين USB، نظام 
SYNC®1 المزامنة

--قياسي

ICE 10 مجموعة تجهيزات
شاشة متعّددة الوظائف قياس 6,5 بوصات )عاملة باللمس(، نظام صوت من المستوى المنخفض لمجموعة التجهيزات ICE ، 6 مكّبرات للصوت للراديو، أزرار للتحّكم بالراديو في عجلة 

 SYNC®1 نظام المزامنة ،USB القيادة، منفذين
قياسي3قياسي1-

ICE 40 مجموعة تجهيزات
USB 6 مكّبرات للصوت للراديو، أزرار للتحّكم بالراديو في عجلة القيادة، منفذين ، ICE قياسي2-شاشة ملّونة قياس 4.2 بوصات، نظام صوت من المستوى المتوسط لمجموعة التجهيزات-

ICE 28 مجموعة تجهيزات
شاشة ملّونة متعّددة الوظائف قياس 8 بوصات )عاملة باللمس(، نظام صوت من المستوى المتوسط لمجموعة التجهيزات ICE ، 7 مكّبرات للصوت للراديو، أزرار للتحّكم بالراديو في عجلة 

القيادة، منفذين USB، نظام المزامنة SYNC®3، نظام المالحة
--X4

 ICE 41 مجموعة تجهيزات
شاشة متعّددة الوظائف قياس 8 بوصات )عاملة باللمس(، نظام صوت من المستوى المتوسط لمجموعة التجهيزات ICE  )من ماركة معروفة(، 7 مكّبرات للصوت للراديو، أزرار للتحّكم 

SYNC®1 Lite نظام المزامنة ،USB بالراديو في عجلة القيادة، منفذين
قياسي5--

X = ميزة متوّفرة

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

1قياسّي في المحّركات سعة 1.0 لتر و1.5 لتر واختيارّي في المحّركات سعة 2.0 لتر

2قياسّي فقط في المحّركات سعة 2.0 لتر

3قياسّي فقط في المحّركات سعة 2.0 لتر

4اختيارّي فقط في المحّركات سعة 2.0 لتر
5قياسّي فقط في المحّركات سعة 1.0 لتر و1.5 لتر

6قياسّي فقط في المحّركات سعة 2.0 لتر G
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