


Progressive design that’s strikingly unique – and effortlessly capable. Intelligent technologies that help make 
the most of every drive. A standard rear view camera. SYNC® 3 enhanced voice-activated technology1,2 that 
helps you stay connected to the people and things that matter most. Plus, EcoBoost® power.1 And spacious 
seating for up to 7 with surprisingly polished interior refinements. The 2017 Ford Flex combines them all to 
move you in every way that matters. Go further.

Limited in Ingot Silver with Oxford White roof and available equipment. 1Available feature. 2Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when 
possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all 
phones. Message and data rates may apply. Functionality varies by market.

MOVES YOU. IN EVERY WAY.

Courtesy of Ford Motor Company



With your Intelligent Access key tucked away in a briefcase or pocket, you can touch the chrome-
finished door handle on Flex Limited and the door unlocks. Recall your favorite settings on the 
10-way power, leather-trimmed driver’s seat and power-adjustable pedals, both with memory. 
Then, press the brake pedal and push the start button to get your engine going. At your destination, 
choose the most convenient button to open the power liftgate: from the liftgate handle, on the 
instrument panel, on the remote control or inside the rear cargo area.

Move people and cargo with ease. The PowerFold®1 
3rd-row seat is activated with a button located in the 
rear cargo area. Fold one or both sides of the 60/40 
split 2nd-row bench seat to fit passengers and cargo. 
Fold 2nd- and 3rd-row seats down to provide up to 
2,356 liters of cargo space. Behind the 50/50 split 
3rd-row seat, Flex offers up to 566 liters2 of cargo 
space thanks to the extra room provided by its deep 
storage well.

With bold FLEX lettering on the hood and liftgate, 
and incredibly versatile features inside, Flex is 
designed for busy families on the go.

RESPONDS. AT THE PUSH OF A BUTTON.

Limited in Blue Jeans with Ingot Silver roof and available equipment. 1Available feature. 2Includes 141.6-liter rear cargo area storage well. 



MOVES. BEYOND EXPECTATIONS.

Limited in Shadow Black with Ingot Silver roof and available equipment. 1Available feature. 2Data as per GCC Standardization Organization certification. 

Get responsive V6 horsepower when equipped with the twin-turbocharged, direct-injection 3.5L EcoBoost®  
engine.1 Paired with Intelligent all-wheel drive (AWD) and steering wheel-mounted paddle shifters, this  
360-net-PS2 EcoBoost delivers a spirited performance.

With its 3.5L Ti-VCT V6 engine, Flex has a combined rating of 10.9 km/L.2 Twin independent variable  
camshaft timing helps the standard V6 produce 272 net PS.2 And the 6-speed SelectShift® automatic  
transmission allows you to shift for yourself, or leave its fully automatic operation to Flex. An unconventional  
blend of style, space and smarts, the 2017 Ford Flex is the modern way to move.



COMFORTS. WITH ROOM FOR UP TO 7. Flex impresses all around with choices to suit your lifestyle. 
Choose from cloth or leather trim.1 The 2nd-row bench seat provides seating for 3, or opt for the 2nd-row  
bucket seats1 with a pass-through to row 3. And from the back, you won’t miss out. Every rear seating 
position offers plenty of leg room and, with auxiliary rear climate control that provides separate controls 
for the rear seat area, it’s a comfort that feels tailor-made.

Plus, maximize your time or entertain the group with the Dual Headrest DVD by INVISION™1,2 that includes 
noise-canceling wireless headphones. Game system compatibility lets you go from workday to weekend 
with ease. Take it on the road in Flex.

Limited leather-trimmed interior in Dark Earth Gray with Light Earth Gray perforated inserts, Appearance Package and available equipment.  
Some features shown are not available in all markets. 1Available feature. 2Ford Licensed Accessory.

INVISION is a trademark of VOXX International Corporation.



 1Don’t drive while distracted. Use voice-operated systems when possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out while the vehicle 
is in gear. Not all features are compatible with all phones. Message and data rates may apply. Functionality varies by market. 2Available feature. 3You must have a 
Bluetooth-enabled phone paired to your SYNC system.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc. 

SYNC KEEPS YOU CONNECTED. Voice-activated SYNC1 
technology helps you keep your eyes on the road and your 
hands on the wheel. Hands-free calling lets you make a call 
with a simple push of a button along with the sound of your 
voice. Automatic phone book download transfers the names 
and numbers in your compatible phone immediately once 
paired. Voice-activated search and music commands allow 
you to seamlessly request the music you want to hear, or say 
“Bluetooth® audio” to stream content directly from your phone.3

INTRODUCING SYNC® 3 1,2 – our next generation  
of voice-activated technology with an easy-to- 
use new design and features. The easy-to-read  
color LCD touchscreen displays phone, audio and  
navigation2 functions. High-speed performance lets  
you experience quick responses to your commands.  
A capacitive touchscreen includes a convenient  
swipe feature similar to your smartphone, as well  
as pinch-to-zoom functionality within navigation.2

Search for points of interest to help you locate restaurants, 
nearest ATMs and more. Map updates, free every year for 
the first 5 years, help keep SYNC 3 with Navigation2 up to 
date. Voice activation makes it even easier for you to check 
in with friends and family, and stay on top of your day. Talk 
with simple commands and the system responds naturally 
to your voice. When it’s time to recharge, smart-charging 
USB ports provide a convenient spot to power up your 
portable devices and smartphones.



Active Park Assist1

REFINES. THE ROAD. 

Limited in Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat with available equipment. Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to 
control the vehicle. 1Available feature. 2BLIS replaces standard integrated blind spot mirrors.

Make parallel parking easier with active park assist. This 
system not only helps you find a spot, it actually steers the 
vehicle into place while you control the gear shifter, and  
the brake and accelerator pedals.

Adaptive Cruise Control & Forward Collision Warning1

Maintain your selected speed and more. The system lets you 
choose a preset gap from the vehicle in front of you and can 
alert you to a potential collision. If one is detected, you’ll get 
visual and audible alerts. The system pre-charges the brake 
system to provide full responsiveness when you stop.

BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross-Traffic Alert2

Extend your line of sight and stay alert to your surroundings.  
The system uses radar sensors to help you detect vehicles and 
objects you may not be able to see. While you’re driving forward, the 
system can alert you with a light in the corresponding sideview mirror. 
While you’re backing up, it can also detect a vehicle approaching from 
either side, and notify you with a warning light and an audible tone. 



Limited in Shadow Black with available equipment. 1Remember that even advanced technology cannot overcome the laws of physics.  
It’s always possible to lose control of a vehicle due to inappropriate driver input for the conditions. 2Available feature.

With standards like AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™), that provides enhanced stability in a 
variety of settings. The system selectively applies individual brakes and modifies engine power to help keep all 
4 wheels firmly planted.1 A standard Safety Canopy® System offers the protection of side-curtain airbags that 
deploy to cover all 3 rows. Every Flex also comes with front-seat side airbags and the dual-stage front airbags 
included in our Personal Safety System.™ They’re there if you need them – the inflatable 2nd-row safety belts,2 
compatible with child safety seats, can help reduce the risk of injury in the event of a severe-enough collision. 
Intelligent all-wheel drive (AWD)2 balances torque between the front and rear wheels to enhance handling and 
maximize traction in a variety of driving conditions. 

EASES. YOUR MIND.



Mechanical

3.5L Ti-VCT V6 with 6-speed SelectShift® automatic transmission with 
shifter button activation

4-wheel disc Anti-Lock Brake System (ABS)

Battery – 72-amp-hr

Battery Management System

Electric power-assisted steering (EPAS)

Front-wheel drive (FWD)

Fuel tank – 70.4-liter capacity

Suspension – Independent front and rear stabilizer bars

Driver-Assist Technology

Autolamp

Mirrors – Integrated blind spot 

Reverse Sensing System

SYNC® Enhanced Voice Recognition Communications and Entertainment 
System with 4.2" color LCD screen in center stack and 1 smart-charging  
USB port

Seating

1st-row bucket seats 

2nd-row 60/40 split fold-flat bench with autofold function on 40 section

3rd-row manual fold-in-floor 50/50 split bench

Interior

10 cupholders

12-volt powerpoints accessible in all rows (4)

1st-row center console with armrest, storage and 2 cupholders 

Accessory delay for power features

Auto-dimming rearview mirror

Autolock power door locks

Auxiliary audio input jack

Cabin air filter

Carpeted floor mats in 1st and 2nd rows

Coat hooks in 2nd row (2)

Cruise control

Driver and front-passenger sun visors with illuminated vanity mirrors

Grab handles (3)

Grocery bag hooks in cargo area

Leather-wrapped shifter 

Lockable glove compartment

Manual tilt/telescoping steering column

Map pockets in 1st-row seat backs

Overhead console with map lights and sunglasses holder

Reading lights for 2nd- and 3rd-row passengers

Steering wheel – Leather-wrapped with cruise, audio and 5-way controls

Exterior

Bright dual exhaust tips

Bumpers – Body-color front and rear

Easy Fuel® capless fuel filler

Heated sideview mirrors

Privacy glass on 2nd- and 3rd-row windows and liftgate

Rear-window defroster 

Wipers – Intermittent front (speed-sensitive) and 2-speed rear

Safety & Security

Airbags – Personal Safety System™ for driver and front passenger  
includes dual-stage front airbags,1 safety belt pretensioners, safety  
belt energy-management retractors, safety belt usage sensors,  
restraint control module and Front-Passenger Sensing System

Airbags – Front-seat side1

Airbags – Safety Canopy® System with side-curtain1 and rollover sensors

3-point safety belts for all seating positions

4-way adjustable head restraints (driver and front passenger)

AdvanceTrac® with RSC® (Roll Stability Control™) and traction control

Belt-Minder® front safety belt reminder

Child-safety rear door locks

Illuminated Entry System

Integrated keyhead transmitter remotes (2)

LATCH – Lower Anchors and Tether Anchors for Children (2 for 2nd row  
and 1 for 3rd row)

MyKey®

Rear view camera

SecuriCode™ invisible keypad

SecuriLock® Passive Anti-Theft System

Side-intrusion door beams 

SOS Post-Crash Alert System™

Tire Pressure Monitoring System (TPMS; excludes spare)

3.5L Ti-VCT V6

272 net PS (200 net kW) @ 6,250 rpm 
342 N•m of net torque @ 4,500 rpm 

6-speed SelectShift automatic 
with shifter button activation 
FWD  10.9 km/L 
AWD  10.0 km/L

3.5L EcoBoost® V6

360 net PS (265 net kW) @ 5,700 rpm 
475 N•m of net torque @ 3,500 rpm

6-speed SelectShift automatic with 
steering wheel-mounted paddle shifters 
AWD  10.1 km/L

1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Data as per GCC Standardization Organization certification.

STANDARD FEATURES

NET POWER,2 NET TORQUE2 & FUEL ECONOMY2 (km/L)

20" High-Gloss  
Black-Painted Aluminum

Included: Appearance Package

19" Premium Luster  
Nickel-Painted Aluminum

Standard

20" Polished Aluminum
Optional: Limited with 300A, 301A 
Included: Limited with 302A, 303A

20" Bright-Painted Aluminum
Available: SEL

LIMITED

SE

SEL

MODELS WHEELS

GET OUTFITTED. 
No two adventures are ever the same. Nor are the  
adventurers themselves. But no matter the destination,  
Ford Accessories allow you to personalize your Flex  
to your exact needs, interests, hobbies and more. And  
each accessory is designed specifically for your Flex,  
so you can be assured of a perfect fit. See your dealer  
for a complete list of available Ford Accessories.

accessories.ford.com
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Mechanical
P 3.5L EcoBoost® V6 engine

S S Heavy-duty brake calipers
O O/P Intelligent all-wheel drive (AWD)

Driver-Assist Technology
P Active park assist1

P Adaptive cruise control & forward collision warning with  
brake support

P S BLIS® (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert
S Rain-sensing windshield wipers

S S SYNC® 3 Enhanced Voice Recognition Communications  
and Entertainment System with 8" color LCD capacitive 
touchscreen in center stack with swiping capability and 
2 smart-charging USB ports

Seating
S Front – 6-way power driver’s seat with manual lumbar and recline

S S Front – 10-way power driver’s seat with power lumbar and recline
S Front – 4-way manual passenger seat

S S Front – 6-way power passenger seat with manual lumbar  
and recline

P Front – Cooled seats
P S Front – Driver’s seat memory feature
O O Rear – 2nd-row 40/40 reclining bucket seats
O O Rear – 2nd-row center console  

(requires 2nd-row 40/40 reclining seats)
S Rear – 2nd-row fold-down center armrest with 2 cupholders
O Rear – 2nd-row refrigerated center console (requires 2nd-row 

40/40 reclining seats; not available with 300A or 302A)
P Rear – 3rd-row vinyl 50/50 split bench seat with one-touch 

PowerFold® and tumble with tailgate feature 
S S Trim – Cloth 

P Trim – Leather on 1st and 2nd rows
P S Trim – Leather with perforated inserts on 1st and 2nd rows

Interior
S S Audio – AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability  

and 6 speakers
P Audio – Premium audio with 7 speakers

S Audio – Sony® AM/FM stereo/single-CD player with  
MP3 capability and 12 speakers

S Ambient lighting 
S S Cargo net 

S Climate controls – Single-zone climate control with manual rear 
auxiliary; includes 2nd- and 3rd-row adjustable vents

S S Climate controls – Dual-zone electronic automatic temperature  
control with manual rear auxiliary; includes 2nd- and  
3rd-row adjustable vents

O O O Dual Headrest DVD by INVISION™2

O O O Floor mats – All-weather 1st and 2nd rows
S S Ignition – Intelligent Access with push-button start
S S Ignition – Remote Start System
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P S Power-adjustable pedals with memory
P S Power outlet – 110-volt/150-watt
S S Power outlets – 2 smart-charging USB ports
P P Steering wheel – Color-keyed leather-wrapped with Meteorite 

Black bezels
S Steering wheel – Color-keyed leather-wrapped with wood inlay
S Trim – Chrome front door-sill scuff plates with aluminum inserts

S Trim – Embossed metal instrument panel appliqués
S Trim – San Macassar wood-appearance appliqués on instrument 

panel and door-trim panels
P P Trim – Unique finish instrument panel and door-trim panels

S Trim – Yoho maple woodgrain-appearance appliqués on 
instrument panel and door-trim panels

O S Voice-guided Navigation Radio System with pinch-to-zoom 
capability (not available with 200A)

S Windows – Power with one-touch-up/-down driver’s side feature
S S Windows – Power with one-touch-up/-down  

front-passenger feature

Exterior 
S Door handles – Body-color

S S Door handles – Chrome
S S Fog lamps – Bright bezel

S S Grille – Chrome
S Grille – Satin aluminum upper and Kast Silver lower

P P Grille – Shadow Black
S S Headlamps – Halogen projector

S Headlamps – High-intensity discharge (HID)
S S Liftgate – Manual

P S Liftgate – Power
S S Liftgate appliqué – Body-color

S Liftgate appliqué – Satin aluminum 
P P Liftgate appliqué – Shadow Black

S S Mirrors – Black, power, heated, manually folding sideview  
mirrors with integrated blind spot mirrors 

S Mirrors – Body-color, power, heated, power-folding sideview  
with integrated security approach lamps and memory 

O O Moonroof – Multipanel Vista Roof® (not available with 200A)
O O Roof – Ingot Silver 

S S O Roof – Monochromatic
O O Roof – Oxford White
P P Roof – Shadow Black

O Roof rack – Black side rails 
P P Roof rack – Shadow Black side rails
O O Roof rack – Silver side rails 

S S Scuff plates – Black
S Scuff plates – Chrome with aluminum inserts
S Taillamps – LED

S P P Trim – Black beltline moldings
S S Trim – Bright stainless beltline moldings
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Safety & Security
O O O 2nd-row outboard inflatable safety belts3

Equipment Groups & Package
O O Appearance Package – Includes Shadow Black-painted roof 

(monochromatic roof available), grille center bar, hood badge, 
liftgate appliqué, and sideview mirror caps; Black beltline 
moldings; 20" high-gloss Black-painted aluminum wheels;  
Dark Earth Gray leather-trimmed seats with Light Earth Gray 
perforated inserts; leather-wrapped steering wheel with 
Meteorite Black bezels; unique instrument panel and door-trim  
appliqués; and 1st-row floor mats with unique logo (not available 
with 200A)

O Equipment Group 202A – Includes 110-volt/150-watt power 
outlet + power liftgate + power-adjustable pedals with memory 
+ BLIS (Blind Spot Information System) with cross-traffic alert  
+ 1st- and 2nd-row leather-trimmed seating with memory  
driver seat + sideview mirrors with memory and security 
approach lamps + Premium audio system with 7 speakers

O Equipment Group 301A 4 – Active park assist1 + adaptive cruise 
control & forward collision warning with brake support + 10-way  
power cooled front seats + 3rd-row 50/50 split bench with  
one-touch PowerFold and tumble with tailgate feature  
+ power-tilt/-telescoping steering column

O Equipment Group 302A 4 – 3.5L EcoBoost V6 + 6-speed 
SelectShift® automatic with paddle shifters + dual exhaust with 
bright tips + Intelligent all-wheel drive (AWD) + 20" polished 
aluminum wheels with P255/45R20 all-season BSW tires

O Equipment Group 303A 4 – Includes all content of 301A + 302A

BUILD YOUR FLEX

 1The active park assist activation button replaces one 12-volt powerpoint. 2Ford Licensed Accessory. 3Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 
 4Availability varies by market. 5Includes 141.6-liter rear cargo area storage well.

Sony is a registered trademark of the Sony Corporation.

DIMENSIONS

Exterior (mm)

Wheelbase 2,995

Length 5,126

Height – Excluding options 1,727

Height – Including options 1,760

Width – Excluding mirrors 1,928

Width – Including mirrors 2,256

Width – Mirrors folded 2,035

Interior (mm) 1st/2nd/3rd Row

Head room 1,062/1,029/983

Leg room 1,036 (max.)/1,125/846

Hip room 1,410/1,397/1,044

Shoulder room 1,483/1,476/1,290

Cargo Volume (liters)

Behind 1st row 2,356

Behind 2nd row 1,223

Behind 3rd row  5665

S : Standard  O : Optional  P : Package Content



EXTERIOR & INTERIOR CHOICES

SE SEL LIMITED
CONTRASTING-TONE  

ROOF1
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White Platinum Metallic Tri-coat2,3 3 4 5 6 7 7 8 9   

Oxford White3 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9   

Ingot Silver3,4 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9   

White Gold3,4 3 4 5 6 7 7 8 9   

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat2,3 3 4 5 6 7 7 8 9   

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat2,3 3 4 5 6 7 7 8 9   

Blue Jeans3,4 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9   

Magnetic3,4 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9   

Shadow Black4 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9   
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Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options.  
1Contrasting two-tone roof available on SEL and Limited only. 2Additional charge. 3Shadow Black roof requires Appearance Package. 4Metallic. 

Oxford White roof  
White Gold lower

 Ingot Silver roof  
Blue Jeans lower

 Shadow Black roof  
Ingot Silver lower

 



Quality Green SmartSafe

Comparisons based on competitive models (class is Large Utilities based on 
Ford segmentation), publicly available information and Ford certification 
data at time of printing. 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. 

الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة

me.ford.com
Published by Ford Motor Company
Printed in United Arab Emirates 
©2017 Ford Motor Company 

 تعتمد المقارنات على طرازات المركبات المنافسة )الفئة هي السيارات المتعّددة 
 االستعماالت الكبيرة الحجم تبعاً لتصنيفات فورد(، والمعلومات المتوّفرة للعامة وبيانات فورد 

 الرسمية المتوّفرة عند الطباعة. قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. 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 تبعاً 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 ضمناً، 
 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 

 لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكولن يعرفون سّيارتك عن 
 ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها 

 مصممة خصيصاً لسيارتك. � يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات 
 حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة 

 من فورد )FLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات 
رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها  مة ومطوَّ  المرّخصة من فورد FLA مصمَّ

 أو اختبارها تبعاً للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد 
المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني
تّمت طباعته في اإلمارات العربية المتحدة

جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2017
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 األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 
1السقف بلونين متباينين متوّفر في طرازي SEL وليمتد فقط. 2ميزة بتكلفة إضافية. 3إّن السقف بلون أسود ظّلي يتطّلب مجموعة تجهيزات المظهر. 4معدنّي. 

الخيارات الخارجّية والداخلّية

SESELسقف بلونين متباينين1ليمتد

ج
خار

 ال
7أبيض بالتيني معدني ثالثي الطبقات3،2من  6  5  4  39  8  7  

2أبيض أكسفورد3  17  6  5  4  39  8  7  
2فّضي آنغو4،3  17  6  5  4  39  8  7  

7ذهبّي أبيض4،3  6  5  4  39  8  7  
7أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف3،2  6  5  4  39  8  7  

7نبيذّي مخملّي معدني مع طالء شفاف بلون خفيف3،2  6  5  4  39  8  7  
2أزرق الجينز4،3  17  6  5  4  39  8  7  

2رمادّي مغناطيسّي4،3  17  6  5  4  39  8  7  
2أسود ظّلي4  17  6  5  4  39  8  7  سقف بلون فّضي آنغو 

الجزء السفلّي بلون أزرق الجينز
 سقف بلون أسود ظّلي 

الجزء السفلّي بلون فّضي آنغو
 سقف بلون أبيض أكسفورد 

الجزء السفلّي باللون الذهبّي األبيض
 



SESE
L

تد
يم

ل

التجهيزات الميكانيكية
محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لترم

القطات فرامل عالية المتانةقق 
نظام الدفع الذكّي بكافة العجالت AWDإ/مإ

تكنولوجيا مساعدة السائق
مساعد الركن النشط1م
مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي مع م

دعم الفرملة
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام قم

اإلنذار عند الرجوع
مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطرق

نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتياً لالتصاالت قق
 والترفيه داخل السيارة مع شاشة LCD سعوّية ملّونة قياس 
8 بوصات عاملة باللمس في اللوحة المركزّية مع قدرة تمرير 

اإلصبع على الشاشة للتحّكم بالمحتوى، ومنفذين USB بميزة 
الشحن الذكّي

المقاعد
الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 6 وضعيات ق

مع تحّكم يدوّي بمسند أسفل الظهر واالنحناء
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات قق

مع تحّكم آلّي بمسند أسفل الظهر واالنحناء
 الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً ق

في 4 وضعّيات
الناحية األمامّية - مقعد للراكب قابل للتعديل آلياً في 6 وضعيات قق

مع تحّكم يدوّي بمسند أسفل الظهر واالنحناء
الناحية األمامّية - مقاعد قابلة للتبريدم

الناحية األمامية - ميزة الذاكرة لمقعد للسائققم
الناحية الخلفّية - مقاعد مقّعرة للصّف الثاني قابلة لالنحناء إإ

ومجّزأة بنسبة 40/40
الناحية الخلفّية - كونسول مركزي في الصف الثاني )يتطّلب إإ

مقاعد قابلة لالنحناء ومجّزأة بنسبة 40/40 للصّف الثاني(
الناحية الخلفّية - متكأ ذراع قابل للطّي في وسط مقاعد ق

الصف الثاني مع حاملَتي أكواب
الناحية الخلفّية - كونسول مركزّي مبّرد للصف الثاني )يتطّلب إ

مقاعد قابلة لالنحناء ومجّزأة بنسبة 40/40 للصّف الثاني؛ غير 
)302A 300 أوA متوّفر مع المجموعة

الناحية الخلفّية - مقعد طويل من الفينيل للصف الثالث مجّزأ م
بنسبة 50/50 مع ميزة الطّي اآللّي ®PowerFold بكبسة واحدة 

والقلب وميزة إدارة المقعد الثالث لمواجهة باب الصندوق 
الكسوة - من القماش قق

الكسوة - من الجلد للصفين األول والثانيم
الكسوة - من الجلد مع إدخاالت مثّقبة للصفين األول والثانيقم

من الداخل
نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD قق

واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3 و6 مكّبرات للصوت
نظام الصوت - نظام صوت فاخر مع 7 مكّبرات للصوتم

نظام الصوت - نظام ®Sony الصوتّي مع راديو AM/FM ستيريو ق
 MP3 واحد وقدرة على تشغيل ملفات CD مع مشّغل لقرص 

و12 مكّبراً للصوت
إضاءة محيطية ق

شبكة لتغطية الحمولة قق
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نظام التحّكم بالتكييف - مكّيف هواء أحادّي المناطق مع أزرار ق
تحّكم إضافية خلفية لضبط التكييف؛ يشتمل على فتحات 

تهوية قابلة للتعديل في الصّفين الثاني والثالث
نظام التحّكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة قق

الحرارة ثنائي المناطق مع أزرار تحّكم إضافية خلفية لضبط 
التكييف؛ يشتمل على فتحات تهوية قابلة للتعديل في 

الصّفين الثاني والثالث
 نظام الترفيه العامل بأقراص DVD من ™2INVISION في إإإ

متكأي الرأس
فرش لألرضية - لكافة األحوال الجوية في الصّفين األّول والثانيإإإ

التشغيل - نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكبسة زّرقق
التشغيل - نظام التشغيل عن بُعدقق
دواسات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرةقم
مأخذ الطاقة - بقوة 110 فلط/150 واطقم
مآخذ الطاقة - منفذان USB مع ميزة الشحن الذكّيقق
عجلة القيادة - مغّلفة بالجلد المنّسق الّلون مع أطر بلون مم

األحجار النيزكية السوداء
عجلة القيادة - مغّلفة بالجلد المنّسق الّلون مع لمسات خشبيةق
الكسوة - لوحات عتبات الصعود لألبواب األمامية من الكروم مع ق

إدخاالت من األلومنيوم
الكسوة - لمسات معدنية نافرة تزّين لوحة القيادةق

الكسوة - لمسات تزيينّية بنقش خشبي بنمط سان مكاسار ق
على لوحة القيادة وألواح األبواب

الكسوة - لمسة نهائّية فريدة على لوحة القيادة وألواح األبوابمم
الكسوة - لمسات تزيينّية بنقش خشب القيقب بنمط يوهو ق

على لوحة القيادة وألواح األبواب
نظام مالحة مضّمن في الراديو موّجه صوتياً مع القدرة على تحريك قإ

)200A إصبعين للتكبير والتصغير )غير متوّفر مع مجموعة
النوافذ - آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة لجهة السائقق

النوافذ - آلّية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة لجهة قق
الراكب األمامّي

من الخارج 
مقابض األبواب - بلون الهيكلق

مقابض األبواب - من الكرومقق
مصابيح للضباب - أطر زاهية اللونقق

الشبكة األمامّية - من الكرومقق
الشبكة األمامّية - الجزء العلوّي من األلومنيوم الساتينّي ق

المظهر والجزء السفلّي باللون الفّضي
الشبكة األمامّية - اللون األسود الظّليمم

المصابيح األمامية - كاشفة عاملة بالهالوجينقق
مصابيح أمامية عاملة بتقنية اإلضاءة العالية الكثافة HIDق

باب الصندوق - يدوّيقق
باب الصندوق - آلّيقم

اللمسات التزيينّية على باب الصندوق - بلون الهيكلقق
اللمسات التزيينّية على باب الصندوق - من األلومنيوم الساتينّي ق

المظهر 
اللمسات التزيينّية على باب الصندوق - باللون األسود الظّليمم

المرايا - جانبية آلية سوداء، مدّفأة، قابلة للطّي يدوياً مع مرايا قق
مضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية 
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المرايا - جانبية آلية بلون الهيكل، مدّفأة، وقابلة للطّي آلياً مع ق
مصابيح مضّمنة إلنارة األرضية وذاكرة 

فتحة السقف - فتحة السقف ®Vista Roof المتعّددة األلواح إإ
)200A غير متوّفرة مع مجموعة(

السقف - بالّلون الفّضي آنغو إإ
السقف - أحادّي اللونإقق

السقف - بلون أبيض أكسفوردإإ
السقف - باللون األسود الظّليمم

الحاملة السقفية - سكك جانبية سوداء إ
الحاملة السقفية - سكك جانبية باللون األسود الظّليمم
الحاملة السقفية - سكك جانبية فّضية إإ

لوحات عتبات الصعود - سوداءقق
لوحات عتبات الصعود - من الكروم مع إدخاالت من األلومنيومق
مصابيح خلفية - عاملة بتقنية LEDق

الكسوة - قوالب سوداء لخط حزام المركبةممق
 الكسوة - قوالب من الفوالذ اللّماع المقاوم للصدأ لخط قق

حزام المركبة

السالمة واألمان
أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ للمقاعد الجانبية في الصّف الثاني3إإإ

المجموعات ومجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات المظهر - تشتمل على سقف وأغطية إإ

للمرايا الجانبية وشريط أوسط للشبكة األمامّية وشعار على 
غطاء المحّرك ولمسة تزيينّية لباب الصندوق باللون األسود 
الظّلي )يتوّفر سقف أحادّي اللون(؛ قوالب سوداء لخط حزام 

المركبة؛ عجالت من األلومنيوم قياس 20 بوصة مطلّية باللون 
األسود اللّماع؛ مقاعد من الجلد باللون الرمادي الترابي الداكن مع 

إدخاالت مثّقبة باللون الترابّي الفاتح؛ عجلة قيادة مغّلفة بالجلد 
مع أطر بلون األحجار النيزكية السوداء؛ لمسات فريدة تزّين لوحة 

القيادة وكسوة األبواب؛ سّجاد لألرضية في الصف األّول مع شعار 
)200A فريد )غير متوّفرة مع مجموعة

مجموعة التجهيزات 202A - تشتمل على منفذ للطاقة إ
بقّوة 110 فلط/150 واط + باب صندوق آلّي + دّواسات قابلة 

للتعديل آلياً مع ذاكرة + نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير 
المرئية BLIS مع نظام اإلنذار عند الرجوع + CTA مقاعد من 
الجلد للصّفين األّول والثاني مع ذاكرة لمقعد السائق + مرايا 

 جانبية مع ذاكرة ومصابيح إنارة األرضية + نظام صوت فاخر مع 
7 مكّبرات للصوت

مجموعة التجهيزات 301A 4 - مساعد الركن النشط 1APA إ
+ مثّبت السرعة التفاعلي ونظام التحذير من اصطدام أمامي 
مع دعم الفرملة + مقاعد أمامية مدّفأة ومبّردة قابلة للتعديل 

آلياً في 10 وضعيات + مقعد طويل للصف الثالث مجّزأ بنسبة 
50/50 مع ميزة الطّي اآللّي PowerFold بكبسة واحدة والقلب 
وميزة إدارة المقعد الثالث لمواجهة باب الصندوق + عمود عجلة 

قيادة قابل للسحب واإلمالة آلياً
مجموعة التجهيزات 302A 4- محّرك EcoBoost V6 سعة إ

3.5 لتر + ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات 
مع وحدتين لنقل الحركة مثّبتتين في عجلة القيادة + نظام عادم 

مزدوج مع رؤوس لّماعة + نظام الدفع الذكي بكافة العجالت 
+ AWD عجالت من األلومنيوم المصقول قياس 20 بوصة مع 

إطارات P255/45R20 من نوع BSW لكافة المواسم
مجموعة التجهيزات 303A 4- تشتمل على كافة محتويات إ

301A + 302A

اصنع سيارة فلكس على هواك

1 زّر تنشيط مساعد الركن النشط يحّل مكان أحد مآخذ الطاقة بقّوة 12 فلط. 2أكسسوار مرّخص من قبل فورد. 3احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

4يختلف التوّفر تبعاً للسوق. 5مع حّيز تخزين خلفي تحت األرضية يستوعب 141.6 لتر.

.Sony Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة Sony إّن  

األبعاد

من الخارج )ملم(
2,995 قاعدة العجالت 
5,126 الطول  
االرتفاع - بدون الخيارات  1,727
االرتفاع - مع الخيارات  1,760
1,928 العرض - بدون المرايا  
2,256 العرض - مع المرايا  
2,035 العرض - مع المرايا مطوّية  

الصف األّول / الثاني / الثالث من الداخل )ملم( 
983 / 1,029 / 1,062 حّيز الرأس  

حّيز الساقين                    1,036)كحد أقصى( / 1,125 / 846
1,044 / 1,397 / 1,410 حّيز الردفين 
1,290 / 1,476 / 1,483 حّيز الكتفين 

سعة الحمولة )لتر(
خلف الصف األول  2,356
1,223 خلف الصف الثاني 
5566 خلف الصف الثالث 

ق : قياسّي    إ : اختيارّي    م : محتوى مجموعة التجهيزات



التجهيزات الميكانيكية
محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر مع ناقل الحركة ®SelectShift األوتوماتيكي 

بـ 6 سرعات وتبديل السرعات بواسطة زرّين
ABS فرامل قرصية للعجالت األربع مع نظام الفرامل المانع لالنغالق

البطارّية - 72 أمبير-ساعة
نظام إدارة طاقة البطارية

EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا
FWD نظام الدفع األمامي

خزان الوقود - 70.4 لتراً
نظام التعليق - مستقّل مع عمودي توازن في األمام والخلف

تكنولوجيا مساعدة السائق
ميزة التشغيل األوتوماتيكي للمصابيح

المرايا - مضّمنة كاشفة للزوايا غير المرئية 
نظام استشعار عند الرجوع

نظام المزامنة ®SYNC المحّسن المنّشط صوتياً لالتصاالت والترفيه داخل 
السيارة مع شاشة LCD ملّونة قياس 4.2 بوصة في اللوحة المركزّية، ومنفذ 

USB بميزة الشحن الذكّي

المقاعد
مقاعد مقّعرة للصّف األمامي 

مقعد طويل للصف الثاني قابل للطّي والتسطيح بالكامل ومجّزأ بنسبة 
60/40 مع ميزة الطّي التلقائّي في الناحية 40

مقعد طويل للصّف الثالث قابل للطي يدوياً في األرضية ومجّزأ بنسبة 50/50

من الداخل
10 حامالت أكواب

مآخذ للطاقة بقّوة 12 فلط يمكن الوصول إليها من الصفوف كافة )4(
كونسول مركزي للصف األّول مع متكأ للذراع وحّيز تخزين وحاملتي أكواب 

ميزة تأخير توّقف الوظائف اآللية
مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية

أقفال آلية لألبواب مع ميزة اإلقفال التلقائي
منفذ إدخال إضافي للصوت

فلتر الهواء المنّقي للمقصورة
فرش لألرضّية من السجاد في الصّفين األّول والثاني

مشابك تعليق في الصف الثاني )2(
مثّبت السرعة

حاجبان للشمس مع مرايا مضاءة للسائق والراكب األمامي
مقابض للتمّسك )3(

مشابك تعليق األكياس في حّيز الحمولة
ناقل حركة مغّلف بالجلد 

حجيرة قّفازات قابلة لإلقفال

عمود عجلة قيادة قابل، يدوياً، للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً
جيوب حفظ األوراق في الناحية الخلفية من مقاعد الصف األّول

كونسول علوي مع أضواء للقراءة وحاملة للنظارات الشمسية
مصابيح للقراءة لرّكاب الصّفين الثاني والثالث

عجلة القيادة - مغّلفة بالجلد مع أزرار ضبط مثبت السرعة ونظام الصوت 
ومفاتيح تحّكم بـ 5 إتجاهات

من الخارج
مخارج عادم مزدوجة لّماعة

المصّدات - مصّدان أمامّي وخلفّي بلون الهيكل
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

مرايا جانبّية مدّفأة
زجاج قاتم للخصوصية للنوافذ في الصّفين الثاني والثالث وباب الصندوق

ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي 
المّساحات - أمامية تعمل على فترات فاصلة )متحّسسة للسرعة( وخلفية 

تعمل بسرعتين

السالمة واألمان
 Personal Safety System™ الوسائد الهوائّية - نظام السالمة الشخصية

للسائق والراكب األمامي تشتمل على وسائد هوائية أمامية1 تعمل على 
مرحلتين ونوابض الشّد المسبقة الضبط وأنظمة ضبط قّوة شّد أحزمة 

األمان، وأجهزة استشعار استعمال أحزمة األمان، وحدة تحّكم بأنظمة 
السالمة ونظام استشعار الراكب األمامي

الوسائد الهوائية - جانبية للمقاعد األمامية1
الوسائد الهوائية - نظام ®Safety Canopy للسالمة مع ستائر هوائية 

جانبية1 وأجهزة استشعار حاالت التدهور
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد

متاكئ رأس قابلة للتعديل في 4 وضعيات )الراكب والسائق األمامّي(
 نظام التحكم اإللكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحّكم بالميالن 

®Roll Stability Control™(  RSC( ونظام التحّكم بالدفع

نظام ® Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامّي
أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال

ميزة اإلنارة عند فتح السيارة وإقفالها
وحدة إرسال وتحّكم عن بعد مضّمنة في رأس المفتاح )2(

 نظام LATCH - مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان األطفال 
)2 للصّف الثاني و1 للصّف الثالث(

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
كاميرا للرؤية الخلفية

SecuriCode™ لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام
نظام ®SecuriLock الكامن ضّد السرقة

عارضات جانبية في األبواب ضد االصطدامات الجانبية 
نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

نظام مراقبة ضغط اإلطارات )TPMS؛ باستثناء اإلطار االحتياطي(

المّيزات القياسية

محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 272 )بقوة 

 صافية تبلغ 200 كيلوواط( عند 6,250 د.د.
 عزم دوران صاٍف يبلغ 342نيوتن متر عند 

4,500 د.د. 
 SelectShift ناقل الحركة األوتوماتيكّي 

 بـ 6 سرعات مع زّرين لنقل الحركة
 نظام الدفع األمامّي                      10,9 كلم/لتر
نظام الدفع بكافة العجالت            10,0 كلم/لتر

محّرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 360 )بقوة 

 صافية تبلغ 265 كيلوواط( عند 5,700 د.د.
 عزم دوران صاٍف يبلغ 475 نيوتن متر عند 

3,500 د.د.
 SelectShift ناقل الحركة األوتوماتيكّي 

 بـ 6 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة 
 مثّبتتين في جانبي عجلة القيادة

نظام الدفع بكافة العجالت            10,1 كلم/لتر

1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القّوة الحصانية الصافية2، عزم الدوران الصافي2 واستهالك الوقود2 )كلم/لتر(

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
باألسود اللّماع 20 بوصة

 مضّمنة: مجموعة 
تجهيزات المظهر

عجالت من األلومنيوم 
الفاخر المطلّي بالنيكل 

البّراق 19 بوصة
قياسّية

عجالت من األلومنيوم 
المصقول 20 بوصة

اختيارية: ليمتد مع مجموعة 
 301A ،300A التجهيزات 

مضّمنة: ليمتد مع مجموعة 
 303A ،302A التجهيزات

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
الّلماع 20 بوصة

SEL :متوّفرة

العجالتالطرازات

جّهز نفسك بكّل ما يلزم. 
ما من مغامرين متشابهين. واألمر نفسه ينطبق على المغامرات. لكن 

مهما كانت الوجهة، تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص فلكس 
لتلبية احتياجاتك واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار 
مصّمم خصيصاً لفلكس، لذا يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى 

مراجعة وكيلك للحصول على الئحة كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com

ليمتد

SE

SEL



 طراز ليمتد باللون األسود الظلي مع تجهيزات متوّفرة. 1تذّكر دائماً أّنه مهما كانت التقنية متطّورة فهي ال تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. 
وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير مالئمة للظروف الراهنة. 2ميزة متوّفرة.

  RSC® القياسّي مع ميزة التحكم بالميالن AdvanceTrac® من خالل المّيزات القياسّية على غرار نظام التحكم اإللكتروني بالثبات 
 )™Roll Stability Control(، الذي يعّزز الثبات في مختلف الظروف. يقوم النظام بتطبيق الفرامل انتقائياً بشكل مستقّل ويعّدل قوة المحّرك 

 للمساعدة في المحافظة على تشّبث العجالت األربع.1 يؤّمن نظام ®Safety Canopy للسالمة القياسّي الحماية من خالل ستائر هوائية جانبية 
تنتفخ لتغّطي الصفوف الثالثة. تتمّيز كّل سيارة فلكس بوسائد هوائية جانبية للمقاعد األمامية ووسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين المضّمنة 

 في نظام السالمة الشخصية ™Personal Safety System. إّنها موجودة إن احتجت إليها - أحزمة األمان القابلة لالنتفاخ في الصف الثاني2، 
 المتوافقة مع كراسي حماية األطفال، يمكنها المساعدة على خفض خطر اإلصابة في حال وقوع حادث اصطدام خطر. يقوم نظام الدفع الذكّي بكافة 

العجالت 2AWD بموازنة عزم الدوران بين العجالت األمامية والخلفية لتعزيز قدرة التحّكم وتحسين الدفع إلى أقصى حّد في مختلف ظروف القيادة. 

تُريح بالك.



ن الطريق.  تحسِّ

طراز ليمتد بلون أحمر الياقوت المعدنّي مع طالء شفاف بلون خفيف ومع تجهيزات متوّفرة. 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. 1ميزة متوّفرة. 2إّن نظام BLIS يحّل مكان المرايا المضّمنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية القياسية

 اركن المركبة بشكل متوازٍ بسهولة أكبر بفضل مساعد الركن 
 النشط. إذ ال يكتفي النظام بمساعدتك على إيجاد فسحة ركن، 
 بل يحرّك أيضاً عجلة القيادة لركن المركبة فيها، بينما تتحّكم 

أنت بناقل الحركة وبدواسَتي الفرامل والوقود.

 مثّبت السرعة التفاعلّي ونظام التحذير من 
اصطدام أمامّي1

 حافظ على السرعة التي تختارها والكثير غير ذلك. يسمح لك 
 النظام باختيار مسافة فاصلة محّددة مسبقاً بين سيارتك 
 والمركبة التي أمامك، ويمكنه تحذيرك من اصطدام محتمل. 
 وفي حال تّم الكشف عن اصطدام محتمل، تحظى بإنذارات 
 مرئّية وصوتّية. يقوم النظام بشحن الفرامل مسبقاً من أجل 

الحصول على تجاوب كامل عندما تقوم بالفرملة.

 نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®BLIS مع 
2CTA نظام اإلنذار عند الرجوع

 عّزز مجال رؤيتك وابَق متيّقظاً لكّل ما يحيط بك. 
 يستخدم النظام أجهزة االستشعار العاملة بالرادار لمساعدتك في 

 الكشف عن المركبات والعناصر الجامدة التي قد ال تتمّكن من رؤيتها. 
 أثناء السير إلى األمام، يقوم النظام بتنبيهك من خالل ضوء في المرآة 
 الجانبية المناسبة. أثناء الرجوع إلى الوراء، يمكن للنظام أيضاً رصد مرور 
مركبة من أّي ناحية، ويقوم بتنبيهك من خالل مؤّشر ضوئّي وإنذار صوتّي. 

مساعد الركن النشط1



يُبقيك نظام المزامنة SYNC على اّتصال. تساعدك تكنولوجيا نظام 
المزامنة 1SYNC المنّشطة صوتياً على إبقاء عينيك على الطريق ويديك على 
عجلة القيادة. تسمح لك ميزة االتصال الاليدوّي بإجراء مكالمة هاتفية بكبسة 

زّر بسيطة باإلضافة إلى استخدام األوامر الصوتّية. ميزة التنزيل التلقائّي 
لجهات االتصال في دليل الهاتف تقوم على الفور بتحويل األسماء واألرقام في 

هاتفك الجّوال المتوافق، بعد قرنه مع النظام. ميزة التحّكم بالبحث 
والموسيقى عبر األوامر الصوتّية تسمح لك باختيار الموسيقى التي تريد 

االستماع إليها، أو قول “الصوت عبر بلوتوث” Bluetooth® audio لالستماع إلى 
محتوى هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.3

 نقّدم نظام المزامنة 2،1SYNC® 3 - الجيل التالي من 
 التكنولوجيا المنّشطة صوتياً مع تصميم جديد ومّيزات سهلة 

 االستخدام. إّن شاشة LCD الملّونة العاملة باللمس التي يسهل قراءتها 
 تعرض وظائف الهاتف والصوت والمالحة2. يسمح لك األداء العالي 

 السرعة بالحصول على استجابة أسرع ألوامرك. الشاشة الِسعوّية 
العاملة باللمس تشتمل على ميزة التحّكم بتمرير اإلصبع على الشاشة 
كما في هاتفك الذكّي، باإلضافة إلى تحريك إصبعين للتكبير والتصغير 

ضمن نظام المالحة.2

 يمكنك البحث عن َمعالِم مهّمة لمساعدتك على إيجاد المطاعم، وأقرب 
 صّراف آلّي والكثير غير ذلك. كما أّن تحديثات الخريطة، المجانّية كّل سنة 
 للسنوات الخمس األولى، تساعد على إبقاء نظام المزامنة SYNC 3 مع 
 نظام المالحة2 محّدثاً. تسّهل عليك ميزة التنشيط الصوتّي االطمئنان 

 على أصدقائك وعائلتك والبقاء مّطلعاً على كافة األحداث خالل اليوم 
 ومستلماً زمام األمور. يمكنك التحّدث إلعطاء األوامر البسيطة، ويتفاعل 

 النظام مع صوتك بشكل طبيعّي. عندما يحين وقت الشحن، تؤّمن لك 
منافذ USB بميزة الشحن الذكّي مكاناً مالئماً لشحن أجهزتك المحمولة 

وهواتفك الذكّية.

1 ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة صوتياً عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية 

التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. قد تنطبق تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. تختلف الوظائف تبعاً للسوق. 2ميزة متوّفرة. 3يجب أن يكون هاتفك الجوال المتوافق مع 
.SYNC مقروناً بنظام المزامنة Bluetooth تقنية

 .Bluetooth SIG, Inc عالمة تجارية لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة



تؤّمن لك الراحة. مع حّيز يّتسع لـ 7 ركاب. تسحر فلكس األلباب من خالل الخيارات التي تالئم أسلوب حياتك. يمكنك االختيار ما بين كسوة 
القماش أو الجلد1. المقعد الطويل في الصّف الثاني يّتسع لـ 3 ركاب، أو يمكنك اختيار المقاعد المقّعرة للصّف الثاني1 مع منفذ نحو الصّف 

الثالث. ولن يفوتك أّي شيء عند الجلوس في الناحية الخلفّية. تتمّيز كافة المقاعد الخلفّية بحّيز كبير للساقين، وبفضل األزرار اإلضافية 
الخلفية للتحّكم بالمكّيف التي تقّدم أزرار تحّكم منفصلة لمقاعد الناحية الخلفّية، تشعر بالراحة التي تالئمك.

 2،1INVISION™ من DVD باإلضافة إلى ذلك، استفد من وقتك إلى أقصى حّد أو قم بالترفيه عن المجموعة من خالل نظام الترفيه العامل بأقراص
في متكأي الرأس الذي يشتمل على سماعات رأس السلكّية مع ميزة إلغاء الضجيج. يسمح لك التوافق مع أنظمة األلعاب باالنتقال من يوم 

العمل إلى عطلة نهاية األسبوع بسهولة تاّمة. انطلق على الطرقات واستمتع على متن فلكس.

 طراز ليمتد مع مقصورة مكسّوة بالجلد باللون الرمادّي الترابّي الداكن مع إدخاالت مثّقبة باللون الترابّي الفاتح، مجموعة تجهيزات المظهر 
ومع تجهيزات متوّفرة. بعض المّيزات المعروضة غير متوّفرة في كافة األسواق. 1ميزة متوّفرة. 2أكسسوار مرّخص من قبل فورد.

.VOXX International Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة INVISION إّن



انطالقة تفوق التوّقعات.

طراز ليمتد باللون األسود الظّلي مع سقف باللون الفّضي آنغو ومع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

احصل على القّوة الحصانّية السريعة االستجابة لمحّرك V6 عند تجهيز السيارة بمحّرك ®EcoBoost سعة 3.5 لتر الثنائّي الشحن التوربينّي1. 
وعندما يترافق مع نظام الدفع الذكي بالعجالت األربع ووحدتين لنقل الحركة مثّبتتين في جانبي عجلة القيادة، يمنحك محّرك EcoBoost الذي 

يوّلد قوة حصانية صافية تبلغ 2PS 360 أداًء مشّوقاً مفعماً باإلثارة.

من خالل محّرك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر، تتمّيز فلكس بمعّدل استهالك للوقود بين المدينة والطرقات السريعة يبلغ 10,9 كلم/لتر2. إّن 
 .2PS 272 القياسّي على توليد قّوة حصانّية صافية تبلغ V6 تساعد محّرك Ti-VCT تكنولوجيا التوقيت المتغّير للكامات المزدوجة المستقّلة

ويسمح لك ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات بنقل الحركة بنفسك، أو ترك فلكس تتوّلى نقل الحركة أوتوماتيكّياً. تُعتبر 
فورد فلكس 2017 سيارة عصرّية وتقّدم لك مزيجاً غير تقليدّي من األسلوب المتمّيز والحّيز الكبير والتكنولوجيا الذكية.



عندما تكون وحدة الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكّي في حقيبة مستنداتك أو في جيبك، يمكنك مالمسة مقبض الباب ذي اللمسة 
الكرومّية في فلكس ليمتد وسيفتح قفل الباب. يمكنك استرجاع إعداداتك المفّضلة لمقعد السائق المكسّو بالجلد القابل للتعديل 

آلياً في 10 وضعّيات، والدواسات القابلة للتعديل آلياً، من خالل ميزة الذاكرة. ثّم اضغط على دواسة الفرامل وعلى الزّر كي تشّغل 
المحّرك. عندما تصل إلى وجهتك، يمكنك اختيار الزّر األكثر مالءمًة لفتح باب الصندوق اآللّي: من على مقبض باب الصندوق، على لوحة 

القيادة، على وحدة التحّكم عن بُعد أو داخل حّيز الحمولة الخلفّي.

تنقل الناس والحمولة بسهولة. يتّم تنشيط مقعد الصّف الثالث المزّود 
بتقنية الطّي اآللّي ®1PowerFold من خالل زّر موجود في حّيز الحمولة 

الخلفّي. يمكن طّي جهة أو جهتين من مقعد الصف الثاني الطويل 
المجّزأ بنسبة 40/60 لتّتسع السيارة للركاب والحمولة. يمكنك طّي 

مقاعد الصّفين الثاني والثالث للحصول على 2,356 لتر من حّيز الحمولة. 
خلف مقعد الصف الثالث المجّزأ بنسبة 50/50، تقّدم فلكس ما يصل 

إلى 566 لتر2 من حّيز الحمولة بفضل الفسحة اإلضافّية التي يؤّمنها حّيز 
التخزين تحت األرضية.

من خالل أحرف فلكس FLEX الكبيرة على غطاء المحّرك وباب الصندوق، 
والمّيزات المفيدة بشكل مذهل في الداخل، ُصّممت فلكس للعائالت 

الكثيرة االنشغاالت والمتنّقلة.

تستجيب بكبسة زّر.

طراز ليمتد باللون األزرق جينز مع سقف باللون الفّضي آنغو ومع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2مع حيّز تخزين خلفي تحت األرضية يستوعب 141.6 لتر. 



تصميم تقّدمي فريد للغاية - وذو قدرات هائلة. تكنولوجيا ذكّية تساعدك على االستفادة إلى أقصى حّد من كّل رحلة. كاميرا قياسّية للرؤية الخلفية. 
التكنولوجيا المنّشطة صوتياً المحّسنة لنظام المزامنة 2،1SYNC® 3 تساعدك في البقاء على اّتصال مع األشخاص واألشياء األكثر أهّمية. 
باإلضافة إلى قّوة ®1EcoBoost والمقاعد الفسيحة لـ 7 رّكاب مع مّيزات فاخرة مدهشة في المقصورة. تجمع فورد فلكس 2017 كّل المّيزات 

لتسحرك من كافة النواحي التي تثير اهتمامك. إلى أبعد مدى.

طراز ليمتد باللون الفّضي آنغو مع سقف باللون األبيض أكسفورد ومع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة 
صوتياً عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل المّيزات متوافقة 

مع كافة الهواتف. قد تنطبق تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. تختلف الوظائف تبعاً للسوق.

تسحرك من كافة النواحي.

مع تحيات فورد موتور كومباني


