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Titanium in White Platinum Metallic Four-coat with available equipment.

FUSION
DESIGNED TO INSPIRE.
Powerful and efficient, comfortable and refined, the 2017 Fusion will inspire you – in every respect.

Courtesy of Ford Motor Company



Titanium in Frozen White with available equipment.  
 1Data as per GCC Standardization Organization certification. 2Available feature. 

BOOSTING
You can equip your Fusion with your choice of 2 proven petrol engines. The standard  
2.5L iVCT engine delivers 171 net PS1 and 237 N•m of net torque1 for enhanced performance 
and fuel economy. Or you can choose the turbocharged, direct-injection 2.0L EcoBoost.®2 
Both engines are paired with a responsive 6-speed SelectShift® automatic transmission.

With robust low-end torque and virtually no turbo lag, EcoBoost technology squeezes 
maximum power from each drop of fuel – along with impressive efficiency. The 2.0L 
EcoBoost produces 240 net PS1 and 368 N•m of net torque1 for efficient exhilaration.

Active Grille Shutters2 help boost fuel economy by closing at higher speeds to help 
reduce aerodynamic drag.

POWER AND EFFICIENCY.



FUSION SURROUNDS YOU with high-quality materials and high levels of craftsmanship. Reflecting its sporty feel, 
the cabin is focused around the driver, with all switches and controls within easy reach.

New-generation, thinner front seats allow more space for those seated in the rear. The power 10-way driver’s 
seat1 and power reach/rake adjustable steering column1 have a memory function for extra convenience. Acoustic 
underbody shields and sound-absorption material contribute to the hushed interior ambience.

The Audio System from Sony®1 has an advanced digital signal processor that can optimize the listening experience 
for the driver only, or for all occupants, at the touch of a button. Speakers in the front doors combine with a dash-
mounted center speaker to create a 3-way system. Powerful rear speakers help create a virtual sound stage. 

Parallel parking is easier with active park assist.1 You simply push a button, and sensors locate a suitable space as 
you drive past. The system then steers the vehicle into the space while you control the gear shifter, and brake and 
accelerator pedals. When you’re ready to leave, park out assist2 helps you exit in the same way.

Titanium in Charcoal Black leather with available equipment. 1Available feature. 2Driver-assist features are supplemental  
and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

Sony is a registered trademark of the Sony Corporation.

Available high-quality audio systems are designed to provide crystal-clear sound
.



 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. 3Optional Navigation Radio System map 
updates cannot be received via WI-FI and require a separate update. 4You  
must have a Bluetooth-enabled phone paired to your SYNC system.

The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.  
Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.®

SYNC 1,2 KEEPS YOU CONNECTED. Voice-activated SYNC 
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.4

INTRODUCING SYNC 31,2 – 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

Enhanced voice recognition lets you talk with simple 
voice commands, and the system responds naturally 
to your voice. The easy destination entry feature within 
navigation2 helps you locate your favorite restaurants, 
nearest ATM and more. All the while, automatic 
updates over Wi-Fi®3 let you keep SYNC® 3 up to date 
with the latest software as soon as new updates 
become available.



ADAPTIVE LED HEADLAMPS2 adjust their beam 
angle to follow the curves in the road you are driving 
along. The system also includes glare-free high-beam 
technology, which can detect vehicles ahead – both 
oncoming and traveling in the same direction – and 
fade out light that could temporarily impair other 
drivers’ ability to see out of their vehicle, while retaining 
maximum illumination where you really need it.

FORD ACTIVE SAFETY TECHNOLOGY helps reduce 
the chances of a collision. Hill start assist stops you rolling 
backwards before pulling away on an uphill slope. Electronic 
Stability Control (ESC)1 helps keep things stable, particularly in 
inclement weather. Active City Stop2 automatically applies the 
brakes if you don’t spot the vehicle in front slowing.

BLIS® (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) 
with cross-traffic alert2,3 uses a light embedded in each 
sideview mirror4 to warn of traffic detected in blind spots 
as you’re driving forward, or traffic nearing either side as 
you’re slowly backing up. Wherever you drive, you can be 
confident that Fusion is watching out for you.

SET YOUR DESIRED SPEED with adaptive cruise 
control.2 Once set, the system then adjusts your speed if 
the vehicle in front is traveling more slowly, maintaining 
your previously specified distance.

ENGINEERED TO IMPRESS.
Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

Titanium in Tectonic Silver 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. 3Availability varies by market. 4BLIS replaces standard integrated 
blind spot mirrors.



17" Split-Spoke Painted Aluminum
Standard: SE Wagon and Titanium 

Optional: SE

18" 5-Spoke Painted Aluminum
Optional: SE and Titanium

18" Polished Face Aluminum with  
Flash Grey-Painted Pockets

Optional: SE and Titanium

16" Steel with  
7-Spoke Wheel Covers

Standard: SE

16" Steel with  
Split-Spoke Covers

Standard: S

16" 10-Spoke  
Painted Aluminum

Optional: S, SE and Titanium1

17" 15-Spoke  
Sparkle Silver-Painted Aluminum

Optional: Titanium

19" Premium Painted Aluminum
Optional: Titanium

19" Aluminum
Optional: Titanium

 1Restrictions apply. See your dealer for details. 

S

SE

TITANIUM

MODELS WHEELS

SERIES & BODYSTYLE AVAILABILITY

Series Bodystyle

S 4-door

SE 4-door

Titanium 4-door



BUILD YOUR FUSION S : Standard  O : Optional  P : Package Content
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Mechanical
S S 2.5L iVCT I-4 engine  

with 6-speed SelectShift® automatic transmission
S 2.0L EcoBoost® I-4 engine  

with 6-speed SelectShift automatic transmission
O O Suspension – Sport-tuned3

Seating
S Front – 2-way manual passenger

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

feature
P Front – 10-way power passenger with power lumbar

O S Front – Sport-style
S S Rear – Fold-down center armrest with 2 cupholders

S S S Trim – Cloth
O Trim – Partial leather-trimmed

Interior
O Active City Stop low-speed collision mitigation3

O Active park assist with park out assist3

O O Aluminum fixed foot-pedal covers
O O BLIS® (Blind Spot Information System)3 (includes power,  

power-folding, heated sideview mirrors with integrated side 
marker lamps, puddle lamps, and driver’s side auto-dimming  
and memory feature)

O O O Cargo net
S S Center console – Front with armrest

S Center console – Front with clamshell-style armrest
P S S Climate control – Dual-zone electronic automatic temperature 

control (DEATC)
S Climate control – Single-zone manual air conditioning

O S Cruise control and adjustable speed-limiting device (ASLD) 
(includes speed sign recognition and lane-keeping aid)

S Door-sill scuff plates – Aluminum front 
O Door trim – Soft-feel upper vinyl inserts

O O O Flooring – All-weather mats
P S Instrument cluster – Level 1

Instrument cluster – Level 2
S Instrument cluster – Level 3

O O Ignition/Entry – Keyless Entry and Start System (not available 
with Dune interior; includes ambient lighting on SE)3

O S Ignition/Entry – Keyless Start (not available with Dune interior; 
includes ambient lighting on SE)3
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O O Lane-keeping aid with driver impairment monitor and  
active steering

S Lighting – 2nd-row reading
P S Lighting – Ambient3 (not available with Dune interior)
O O Manual rear door sunshades

P P S Mirror – Auto-dimming rearview
S S Mirror – Day/night rearview

O O Rear view camera (includes rear parking aid sensors)
O O Roof – Power sun (4-door only)

P S S Shift knob – Leather-wrapped
O Steering column – Power reach/rake adjust with  

memory feature
P S S Steering wheel – Leather-wrapped

O O Tinted front glass with rear privacy glass3

S Windows – Manual rear
S Windows – Power front with one-touch-up/-down feature
O S S Windows – Power with global-open/-close and one-touch-up/-

down feature

Exterior
S S Beltline moldings – Black

O S Beltline moldings – Bright
S S Bumpers – Black lower front and rear

P S Bumpers – Body-color lower front and rear
O O O Front and rear parking aid sensors

S Fog lamps – Front with painted high-gloss bezels and  
chrome rings

P S Fog lamps – Front with painted low-gloss bezels
S S Grille – Black lower

P S Grille – Painted high-gloss lower
O O O Headlamp jet wash with fluid level sensor

O O Headlamps – Adaptive LED (includes front fog lamps, LED 
daytime running lamps and signature lighting)

P S Headlamps – Automatic headlamps with auto high beams
S S S Headlamps – Halogen projector
S S Rocker moldings – Black

P S Rocker moldings – Body-color
O O O Windshield – Heated (includes heated windshield washer jets)

O O Windshield – IR-protected glass
P S Windshield wipers – Automatic with rain sensor activation

S S Windshield wipers – Variable sensitivity adjustment

DIMENSIONS 

STANDARD FEATURES ENGINES

Mechanical

Active Grille Shutters (available on HEV only)

Easy Fuel® capless fuel filler

Electric power-assisted steering (EPAS)

Electronic Stability Control (ESC)

Hill start assist

Power 4-wheel disc brakes with Anti-Lock Brake System (ABS)

Trailer sway control

Seating

Front – 4-way manual driver’s with manual lumbar

Rear – 60/40 split-fold-flat

Interior

Displays – Trip computer and outside temperature

Flooring – Front mats

Front door LED lock indicators

Lighting – Dome light with map lights

Lighting – Illuminated entry

Power outlets – 12-volt powerpoints (3)

Steering column – Reach/rake adjust

Exterior

Door handles – Body-color

“Follow me home” lighting

Front and rear tow hooks

Grille – Chrome

Heated rear window

Mirrors – Body-color, power, heated sideview with integrated  
turn signal indicators

Rear fog lamps

Safety & Security

Airbag – Driver’s knee1

Airbags – Driver and front-passenger dual-stage front1

Airbags – Front-seat side1

Airbags – Side-curtain1

3-point safety belts 

Child-safety rear door locks

Distributed engine immobilizer

ISOFIX hard point attachments (outboard rear seats only)

Locks – Remote control central

MyKey®

SOS Post-Crash Alert System™

Exterior (mm) 

Wheelbase 2,850

Length 4,871

Height 1,482

Width – Mirrors folded 1,911

Width – Including mirrors 2,121

Interior (mm) 

Head room – Front 996

Head room – Rear 960

Leg room (max.) – Front 1,128

Leg room – Rear 972

Hip room – Front 1,396

Hip room – Rear 1,381

Shoulder room – Front 1,469

Shoulder room – Rear 1,410

 1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Data as per 
GCC Standardization Organization certification. 3Restrictions may apply. See your 
dealer for details.

Net Power,2 Net Torque2 and Fuel Economy2 (km/L)

2.5L iVCT I-4

171 net PS (126 net kW) @ 6,000 rpm 
237 N•m of net torque @ 4,500 rpm

6-speed SelectShift® automatic transmission 14.7

2.0L EcoBoost® I-4

240 net PS (177 net kW) @ 5,500 rpm 
368 N•m of net torque @ 3,000 rpm

6-speed SelectShift automatic transmission 13.6



Availability varies by market.1Restrictions may apply. See your dealer for details. 2Availability varies by market.
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Safety & Security
O O O Rear outboard inflatable safety belts
O O O Thatcham Category 1 alarm with volume sensing and  

inclination/intrusion sensing (includes double locking)
O O O Volume sensing, inclination/intrusion sensing and perimeter 

alarm system (includes double locking)

Packages
O Appearance Pack includes 16" 10-spoke painted aluminum 

wheels, and front fog lamps with painted low-gloss bezels
O Audio Upgrade Pack 28 includes ICE Pack 13, front parking aid 

sensors, and cruise control and adjustable speed-limiting device
O O Audio Upgrade Pack 63 includes ICE Pack 4, front and  

rear parking aid sensors, and cruise control and adjustable  
speed-limiting device

O O O Business Pack 2 includes ICE Pack 52, low navigation,2  
dual-zone electronic automatic temperature control (DEATC), 
front fog lamps with painted low-gloss bezels (S model), and 
front parking aid sensors

O O Business Pack 2+ includes content of Business Pack 2  
plus adjustable speed-limiting device, leather-wrapped steering 
wheel and shift knob (S model), and 16" 10-spoke painted 
aluminum wheels

O O Business Pack 3 includes ICE Pack 52, low navigation,2 cruise 
control and adjustable speed-limiting device  (SE model), and 
active park assist

O O Business Pack 3+ includes content of Business Pack 3 plus  
ICE Pack 53 (in lieu of ICE Pack 52) and high navigation2

O O O ICE Pack 3 includes AM/FM stereo/single-CD player, MFD 4 
display, Base Global HMI, Level 1 instrument cluster, powerpoint 
with auxiliary audio input jack and USB port, 8 speakers, and 
SYNC® GEN 1.1

O O O ICE Pack 4 includes AM/FM stereo/single-CD player,  
DAB technology, MFD 4 display, Base Global HMI, Level 1 
instrument cluster, powerpoint with auxiliary audio input jack and 
USB port, 8 speakers, and SYNC GEN 1.1

O O S ICE Pack 50 includes AM/FM stereo/single-CD player,  
DM8 display, High Global HMI, Level 1 instrument cluster, 
powerpoint with 2 USB ports, 8 speakers, and SYNC GEN 3

O O O ICE Pack 51 includes AM/FM stereo/single-CD player, DAB 
technology, DM8 display, High Global HMI, Level 1 instrument 
cluster, powerpoint with 2 USB ports, 8 speakers, and  
SYNC GEN 3

O O O ICE Pack 52 includes all content ICE Pack 50 plus Navigation2

O O O ICE Pack 53 includes all content ICE Pack 51 plus Navigation2

O O ICE Pack 54 includes Audio System from Sony® with AM/FM  
stereo/single-CD player, DM8 display, Sony Global HMI, 
powerpoint with 2 USB ports, 9 speakers, and SYNC GEN 3

O O ICE Pack 55 includes AM/FM stereo/single-CD player, DM8 
display, High Global HMI, Level 1 instrument cluster, powerpoint 
with 2 USB ports, 8 speakers and SYNC GEN 3

O ICE Pack 56 includes Audio System from Sony with AM/FM 
stereo/single-CD player, DAB technology, DM8 display, Sony 
Global HMI, powerpoint with 2 USB ports, 12 speakers, and 
SYNC GEN 3
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O O ICE Pack 57 includes all content ICE Pack 54 plus Navigation2

O O ICE Pack 58 includes all content ICE Pack 54 plus DAB 
technology and Navigation2

O ICE Pack 59 includes all content ICE Pack 56 and Navigation2

O O Panorama/Sunroof Pack 79 includes SYNC, manual rear door 
sunshades and power sunroof

S Seat Pack 1 includes cloth seats and 4-way manual driver’s seat 
and 2-way manual front-passenger seat

S Seat Pack 2 includes cloth seats and 4-way manual  
front seats

O S Seat Pack 3 includes cloth seats with sport-style front seats
O O Seat Pack 4 includes cloth seats with sport-style front seats and 

10-way power driver’s seat with memory
O Seat Pack 5 includes leather-/suede-trimmed seats, and  

10-way power front seats and driver’s seat memory
O O Seat Pack 6 includes leather-trimmed seats and 10-way power 

front seats and driver’s seat memory
O O Technology Pack 1 includes BLIS® (Blind Spot Information 

System)1; power, power-folding, heated sideview mirrors with 
integrated side marker lamps, puddle lamps and driver’s side 
auto-dimming and memory feature; automatic headlamps; 
auto high beams; automatic windshield wipers with rain sensor 
activation; auto-dimming rearview mirror; Level 1 instrument 
cluster (S and SE only); Active City Stop; and inflatable rear 
safety belts

O O Technology Pack 2 includes content from Technology Pack 1  
plus lane-keeping aid with driver impairment monitor and active 
steering; adaptive LED headlamps; front fog lamps; LED daytime 
running lamps; and signature lighting

O Technology Pack 4 includes ICE Pack 59, dual-zone electronic 
automatic temperature control (DEATC), rear view camera, and 
active park assist

O Titanium Ultimate Pack 11 includes adaptive cruise control, 
front and rear parking aid sensors, BLIS (Blind Spot Information 
System), 10-way power driver’s seat with memory and power 
reach/rake adjust steering column with memory feature (requires 
Keyless Entry and Start System) 

O Titanium Upgrade Pack 361 includes Seat Pack 6, tinted front 
glass with rear privacy glass, keyless entry and start system, and 
adaptive LED headlamps

O Titanium X Pack 69 includes adaptive LED headlamps, unique 
front fog lamps, LED daytime running lamps, signature lighting, 
and keyless entry and start system

O Titanium X Pack 70 includes content of Titanium X Pack 69 and 
Seat Pack 6

O Titanium X Pack + Leather/Suede includes Titanium X Pack 69 
and Seat Pack 5

O TPO Pack 44 includes ICE Pack 13, power rear windows,  
dual-zone electronic automatic temperature control (DEATC),  
and front fog lamps with painted low-gloss bezels

O O TPO Pack 46 includes front parking aid sensors, privacy glass, 
and adaptive LED headlamps

PERSONALIZE IT.
For some people, aluminum wheels and splash 
guards are enough to set them apart. But others 
want to make their Fusion truly their own. Ford 
Accessories allow you to personalize your Fusion 
to your exact needs, interests, hobbies and more. 
And each accessory is designed specifically for your 
Fusion, so you can be assured of a perfect fit. See 
your dealer for a complete list of available  
Ford Accessories.

accessories.ford.com Availability varies by market.
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O Trend Appearance Pack 1 includes front fog lamps with  
painted low-gloss bezels with chrome rings; body-color lower 
front and rear bumpers, door moldings, and rocker moldings; 
bright door-frame moldings; power, power-folding, heated 
sideview mirrors with integrated side marker lamps and puddle 
lamps; and 17" split-spoke painted aluminum wheels

0 Trend Appearance Pack 1 + LED daytime running lamps1 
includes content of Appearance Pack 1 plus LED daytime  
running lamps

O Trend Appearance Pack 2 includes content of Appearance 
Pack 1 plus 16" 10-spoke painted aluminum wheels (in lieu of 
17" wheels)

O Trend Appearance Pack 2 + LED daytime running lamps1 
includes content of Appearance Pack 2 plus LED daytime  
running lamps

O Trend Appearance Pack 3 includes content of Appearance 
Pack 1 plus front and rear parking aid sensors

O Trend Appearance Pack 17" + Privacy + BLIS1 includes 
content of Appearance Pack 1 plus BLIS (Blind Spot Information 
System) and rear privacy glass (less power, power-folding, 
heated sideview mirrors with integrated side marker lamps and 
puddle lamps)

O Trend Appearance Pack 17" + Privacy + BLIS + LED daytime 
running lamps1 includes content of Appearance Pack 17" + rear 
privacy glass + BLIS plus LED daytime running lamps

O Trend TPO Pack 3 includes ICE Pack 13, front parking aid 
sensors, automatic headlamps, and 16" 10-spoke painted 
aluminum wheels

O Visibility Pack includes automatic headlamps, auto high beams, 
and automatic windshield wipers with rain sensor activation



EXTERIOR & INTERIOR CHOICES
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Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Additional charge. 2Metallic. Additional charge.
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S SE TITANIUM

Frozen White 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

White Platinum Metallic Four-coat1 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat1 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Deep Impact Blue2 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Blazer Blue 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

S SE TITANIUM

Moondust Silver2 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Tectonic Silver2 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Guard2 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Magnetic2 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9

Shadow Black2 1 2 1 3 4 5 4 5 6 7 8 9
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Quality Green SmartSafe

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. 

me.ford.com
Published by Ford Motor Company

Printed in United Arab Emirates 
©2016 Ford Motor Company 

الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة

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 2016



الخيارات الخارجّية والداخلّية

SSEتايتينيوم
2أبيض مثّلج 15 4 3 19 8 7 6 5 4

2أبيض بالتيني معدني رباعي الطبقات1 15 4 3 19 8 7 6 5 4
2أحمر الياقوت معدني مع طالء شفاف بلون خفيف1 15 4 3 19 8 7 6 5 4

2أزرق عميق التأثير2 15 4 3 19 8 7 6 5 4
2أزرق بليزر 15 4 3 19 8 7 6 5 4

SSEتايتينيوم
2فضي مونداست2 15 4 3 19 8 7 6 5 4

2فّضي تكتونّي2 15 4 3 19 8 7 6 5 4
2أخضر غارد2 15 4 3 19 8 7 6 5 4

2رمادّي مغناطيسّي2 15 4 3 19 8 7 6 5 4
2أسود ظّلي2 15 4 3 19 8 7 6 5 4
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األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1ميزة بتكلفة إضافية. 2معدنّي. ميزة بتكلفة إضافية.



خّصص سيارتك كما يحلو لك.

بالنسبة إلى بعض األشخاص، فإّن عجالت األلومنيوم وواقيات الحماية 
من الوحل كافية لجعلهم متمّيزين. لكن ثّمة أشخاص يرغبون في 

تعديل سيارة فيوجن خاّصتهم كما يحلو لهم لتكون فريدة من نوعها. 
تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص سيارة فيوجن لتلبية 

احتياجاتك واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار 
مصّمم خصيصاً لسيارة فيوجن، لذا يمكنك التأّكد من التوافق 
المثالّي. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على الئحة كاملة من 

أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com.يختلف التوفر تبعاً للسوق

ق : قياسّي  إ : اختيارّي اصنع سيارة فيوجن على هواك 

1قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 2يختلف التوّفر تبعاً للسوق.
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السالمة واألمان
أحزمة أمان قابلة لالنتفاخ للمقاعد الخلفية الجانبيةإإإ
نظام إنذار يستوفي معايير “ثاتشام” Thatcham من الفئة األولى مع إإإ

تحّسس اقتحام السيارة، واستشعار الميالن/االقتحام )يشتمل على 
نظام إقفال مزدوج(

نظام إنذار محيطي للحماية من السرقة مع تحّسس اقتحام السيارة، إإإ
واستشعار الميالن/االقتحام )يشتمل على نظام إقفال مزدوج(

مجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات المظهر تشتمل على عجالت من األلومنيوم إ

المطلي بـ 10 شعاعات قياس 16 بوصة، ومصابيح أمامية للضباب مع 
أطر مطليّة قليلة اللمعان

مجموعة ترقية الراديو 28 تشتمل على مجموعة تجهيزات ICE 13، إ
أجهزة استشعار أمامّية للمساعدة على الركن ومثّبت السرعة وجهاز 

تحديد السرعة القابل للتعديل
مجموعة ترقية الراديو 63 تشتمل على مجموعة تجهيزات ICE 4، إإ

أجهزة استشعار أمامّية وخلفّية للمساعدة على الركن ومثّبت السرعة 
وجهاز تحديد السرعة القابل للتعديل

مجموعة تجهيزات األعمال 2 تشتمل على مجموعة تجهيزات إإإ
ICE 52، نظام مالحة من المستوى األدنى2، ضبط إلكتروني تلقائي 

لدرجة الحرارة ثنائي المناطق DEATC، مصابيح أمامية للضباب مع 
أطر مطلّية قليلة اللمعان )طراز S(، وأجهزة استشعار أمامّية 

للمساعدة على الركن
مجموعة تجهيزات األعمال 2 + تشتمل على محتويات مجموعة إإ

تجهيزات األعمال 2 باإلضافة إلى جهاز تحديد السرعة القابل للتعديل، 
عجلة القيادة ومقبض ناقل حركة مغّلفان بالجلد )طراز S(، وعجالت 

من األلومنيوم المطلّي بـ 10 شعاعات قياس 16 بوصة
مجموعة تجهيزات األعمال 3 تشتمل على مجموعة تجهيزات إإ

ICE 52، نظام مالحة من المستوى األدنى2، مثّبت السرعة وجهاز 
تحديد السرعة القابل للتعديل )طراز SE(، ومساعد الركن النشط

مجموعة تجهيزات األعمال 3 + تشتمل على محتويات مجموعة إإ
تجهيزات األعمال 3 باإلضافة إلى مجموعة تجهيزات ICE 53 )عوضاً 

عن مجموعة تجهيزات ICE 52( ونظام المالحة من المستوى األعلى2
مجموعة تجهيزات ICE 3 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو مع إإإ

مشّغل ألقراص CD، وشاشة متعّددة الوظائف قياس 4 بوصات، 
وواجهة مستخدم HMI عالمّية من المستوى األساسّي، ولوحة 

العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 1، ومأخذ للطاقة مع منفذ 
إدخال إضافي للصوت ومنفذ USB، و8 مكّبرات للصوت، ونظام 

المزامنة ®SYNC من الجيل 1.1
مجموعة تجهيزات ICE 4 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو مع إإإ

مشّغل ألقراص CD، وتكنولوجيا البث الصوتي الرقمي DAB، وشاشة 
متعّددة الوظائف قياس 4 بوصات، وواجهة مستخدم HMI عالمّية من 

المستوى األساسّي، ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 1، 
ومأخذ للطاقة مع منفذ إدخال إضافي للصوت ومنفذ USB، و8 

مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة SYNC من الجيل 1.1
مجموعة تجهيزات ICE 50 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو مع قإإ

مشّغل ألقراص CD، وشاشة DM عالية الدّقة قياس 8 بوصات، 
وواجهة مستخدم HMI ذات مستوى عالمّي عاٍل، ولوحة العّدادات 

 ،USB ومؤشرات القيادة من المستوى 1، ومأخذ للطاقة مع منفَذين 
و8 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة SYNC من الجيل 3

مجموعة تجهيزات ICE 51 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو مع إإإ
مشّغل ألقراص CD، وتكنولوجيا البث الصوتي الرقمي DAB، وشاشة 
DM عالية الدّقة قياس 8 بوصات، وواجهة مستخدم HMI ذات مستوى 
عالمّي عاٍل، ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 1، ومأخذ 

للطاقة مع منفذين USB، و8 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة 
SYNC من الجيل 3

مجموعة تجهيزات ICE 52 تشتمل على كافة محتويات مجموعة إإإ
تجهيزات ICE 50 باإلضافة إلى نظام المالحة2

مجموعة تجهيزات ICE 53 تشتمل على كافة محتويات مجموعة إإإ
تجهيزات ICE 51 باإلضافة إلى نظام المالحة2
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مجموعة تجهيزات ICE 54 تشتمل على نظام ®Sony الصوتي مع إإ
راديو AM/FM ستيريو ومشّغل لقرص CD واحد، وشاشة DM عالية 

الدّقة قياس 8 بوصات، وواجهة مستخدم HMI ذات مستوى عالمّي 
عاٍل من Sony، ومأخذ للطاقة مع منفذين USB، و9 مكّبرات للصوت، 

ونظام المزامنة SYNC من الجيل 3
مجموعة تجهيزات ICE 55 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو مع إإ

مشّغل ألقراص CD، وشاشة DM عالية الدّقة قياس 8 بوصات، 
وواجهة مستخدم HMI ذات مستوى عالمّي عاٍل، ولوحة العّدادات 

 ،USB ومؤشرات القيادة من المستوى 1، ومأخذ للطاقة مع منفَذين 
و8 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة SYNC من الجيل 3

مجموعة تجهيزات ICE 56 تشتمل على نظام Sony الصوتي مع إ
راديو AM/FM ستيريو ومشّغل لقرص CD واحد، وتكنولوجيا البث 
الصوتي الرقمي DAB، وشاشة DM عالية الدّقة قياس 8 بوصات، 

وواجهة مستخدم HMI ذات مستوى عالمّي عاٍل، ومأخذ للطاقة مع 
منفَذين USB، و12 مكّبراً للصوت، ونظام المزامنة SYNC من الجيل 3

مجموعة تجهيزات ICE 57 تشتمل على كافة محتويات مجموعة إإ
تجهيزات ICE 54 باإلضافة إلى نظام المالحة2

مجموعة تجهيزات ICE 58 تشتمل على كافة محتويات مجموعة إإ
 تجهيزات ICE 54 باإلضافة إلى تكنولوجيا البث الصوتي الرقمي 

DAB ونظام المالحة2
مجموعة تجهيزات ICE 59 تشتمل على كافة محتويات مجموعة إ

تجهيزات ICE 56 ونظام المالحة2
مجموعة تجهيزات السقف البانورامي/فتحة السقف 79 إإ

تشتمل على نظام المزامنة SYNC، حاجب يدوّي للشمس للبابين 
الخلفّيين وفتحة سقف آلّية

مجموعة تجهيزات المقاعد 1 تشتمل على مقاعد من القماش، ق
ومقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات، ومقعد للراكب 

األمامي قابل للتعديل يدوياً في وضعيتين
مجموعة تجهيزات المقاعد 2 تشتمل على مقاعد من القماش، ق

ومقاعد أمامية قابلة للتعديل يدوياً في 4 وضعيّات
مجموعة تجهيزات المقاعد 3 تشتمل على مقاعد من القماش، قإ

ومقاعد أمامية باألسلوب الرياضّي
مجموعة تجهيزات المقاعد 4 تشتمل على مقاعد مكسّوة إإ

بالقماش مع مقاعد أمامية باألسلوب الرياضّي، ومقعد للسائق قابل 
للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع ذاكرة

مجموعة تجهيزات المقاعد 5 تشتمل على مقاعد مكسّوة إ
 بالجلد/الجلد السويدّي، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل آلياً في 

10 وضعّيات، وميزة الذاكرة لمقعد للسائق
مجموعة تجهيزات المقاعد 6 تشتمل على مقاعد مكسّوة إإ

بالجلد، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعّيات، وميزة 
الذاكرة لمقعد للسائق

مجموعة التجهيزات التكنولوجية 1 تشتمل على نظام إإ
المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®1BLIS؛ مرايا جانبية آلية 

ومدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع مصابيح دليلية جانبية مضّمنة، 
ومصابيح إنارة األرضية، وميزة التعتيم التلقائي مع ذاكرة لجهة 

السائق؛ مصابيح أمامية تعمل تلقائياً، إضاءة عالية تلقائية، ومّساحات 
تلقائية للزجاج األمامي متحّسسة للمطر؛ مرآة تلقائية التعتيم للرؤية 

 S الخلفية؛ لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من المستوى 1 )طراز 
وSE فقط(؛ النظام النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل 

المدينة؛ وأحزمة أمان خلفية قابلة لالنتفاخ
مجموعة التجهيزات التكنولوجية 2 تشتمل على محتويات إإ

مجموعة التجهيزات التكنولوجية 1 باإلضافة إلى مساعد البقاء في 
خط السير مع نظام مراقبة أداء السائق والتوجيه النشط؛ مصابيح 

أمامية متكيِّفة عاملة بتقنية LED؛ مصابيح أمامية للضباب؛ 
مصابيح بتقنية LED تعمل في ضوء النهار؛ وإضاءة متميّزة

مجموعة التجهيزات التكنولوجية 4 تشتمل على مجموعة إ
تجهيزات ICE 59، نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي 
المناطق DEATC، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومساعد الركن النشط

مجموعة تجهيزات تايتينيوم المثلى 11 تشتمل على مثبت إ
السرعة التفاعلي، وأجهزة استشعار أمامّية وخلفّية للمساعدة على 

الركن، ونظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS، ومقعد 
للسائق قابل للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع ذاكرة، وعمود عجلة 
القيادة قابل للسحب آلياً باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً مع ميزة 

الذاكرة )يتطّلب نظام الدخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح( 
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مجموعة ترقية تايتينيوم 136 تشتمل على مجموعة تجهيزات إ
المقاعد 6، زجاج أمامي معّتم مع زجاجي خلفي قاتم للخصوصية، 

نظام الدخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح، ومصابيح أمامية متكيِّفة 
LED عاملة بتقنية

مجموعة تجهيزات تايتينيوم X  69 تشتمل على مصابيح أمامية إ
متكيِّفة عاملة بتقنية LED، مصابيح أمامية فريدة للضباب، مصابيح 

بتقنية LED تعمل في ضوء النهار، إضاءة متميّزة، ونظام الدخول 
وتشغيل السيارة بدون مفتاح

مجموعة تجهيزات تايتينيوم X  70 تشتمل على محتوى مجموعة إ
تجهيزات تايتينيوم X  69 ومجموعة تجهيزات المقاعد 6

مجموعة تجهيزات تايتينيوم X  + الجلد/الجلد السويدّي إ
تشتمل على مجموعة تجهيزات تايتينيوم X  69 ومجموعة تجهيزات 

المقاعد 5
 مجموعة تجهيزات TPO  44 تشتمل على مجموعة تجهيزات إ

ICE 13، نوافذ خلفّية آلّية، نظام ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة 
ثنائي المناطق DEATC، ومصابيح أمامية للضباب مع أطر مطلّية 

قليلة اللمعان
مجموعة تجهيزات TPO  46 تشتمل على أجهزة استشعار أمامية إإ

للمساعدة على الركن، زجاج قاتم للخصوصية، ومصابيح أمامية 
LED متكيِّفة عاملة بتقنية

مجموعة تجهيزات تريند للمظهر 1 تشتمل على مصابيح أمامية إ
للضباب مع أطر مطليّة قليلة اللمعان وحلقات من الكروم؛ مصّد 

أمامّي سفلّي وخلفّي، وقوالب لألبواب، وصفائح تزيينية خارجية بلون 
الهيكل؛ قوالب سفليّة لّماعة لألبواب، مرايا جانبية آلية ومدّفأة وقابلة 
للطّي آلياً مع مصابيح دليلية جانبية مضّمنة، ومصابيح إنارة األرضية؛ 

وعجالت من األلومنيوم المطلّي بشعاعات مزدوجة قياس 17 بوصة
مجموعة تجهيزات تريند للمظهر 1 + مصابيح بتقنية LED إ

تعمل في ضوء النهار1 تشتمل على محتويات مجموعة تجهيزات 
المظهر 1 باإلضافة إلى مصابيح بتقنية LED تعمل في ضوء النهار

مجموعة تجهيزات تريند للمظهر 2 تشتمل على محتويات إ
مجموعة تجهيزات المظهر 1 باإلضافة إلى عجالت من األلومنيوم 

 المطلّي بـ 10 شعاعات قياس 16 بوصة )عوضاً عن عجالت قياس 
17 بوصة(

إ
 LED مجموعة تجهيزات تريند للمظهر 2 + مصابيح بتقنية

تعمل في ضوء النهار1 تشتمل على محتويات مجموعة تجهيزات 
المظهر 2 باإلضافة إلى مصابيح بتقنية LED تعمل في ضوء النهار

إ
مجموعة تجهيزات تريند للمظهر 3 تشتمل على محتويات 

مجموعة تجهيزات المظهر 1 باإلضافة إلى أجهزة استشعار أماميّة 
وخلفيّة للمساعدة على الركن

إ
 مجموعة تجهيزات تريند للمظهر الخاصة بالعجالت قياس 

17 بوصة + زجاج قاتم للخصوصية + BLIS 1 تتضّمن محتويات 
مجموعة تجهيزات المظهر 1 باإلضافة إلى نظام المعلومات الخاص 

بالزوايا غير المرئية BLIS وزجاج خلفي قاتم للخصوصية )بدون مرايا 
جانبية آلية ومدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع مصابيح دليلية جانبية 

مضّمنة، ومصابيح إنارة األرضية(

إ
مجموعة تجهيزات تريند للمظهر الخاصة بالعجالت قياس 

17 بوصة + BLIS + مصابيح بتقنية LED تعمل في ضوء 
النهار1 تشتمل على محتويات مجموعة تجهيزات المظهر 17 + زجاج 

قاتم للخصوصية + نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية 
BLIS باإلضافة إلى مصابيح بتقنية LED تعمل في ضوء النهار

إ
مجموعة تجهيزات تريند TPO  3 تشتمل على مجموعة تجهيزات 

ICE 13، أجهزة استشعار أماميّة للمساعدة على الركن، مصابيح 
أمامية تعمل تلقائياً، عجالت من األلومنيوم المطلّي بـ 10 شعاعات 

قياس 16 بوصة

إ
مجموعة تجهيزات الرؤية تشتمل على مصابيح أمامية تعمل 

تلقائياً، إضاءة عالية تلقائية، ومّساحات تلقائية للزجاج األمامي 
متحّسسة للمطر



ق : قياسّي  إ : اختيارّي  م : محتوى مجموعة التجهيزات اصنع سيارة فيوجن على هواك  

األبعاد 

المحّركاتالمّيزات القياسية

من الخارج )ملم(
2,850 قاعدة العجالت 
4,871 الطول  
1,482 االرتفاع 
1,911 العرض - مع المرايا مطوّية  
2,121 العرض - مع المرايا  

من الداخل )ملم(
996 حّيز الرأس - في األمام 
960 حّيز الرأس - في الخلف 

1,128 حّيز الساقين )األقصى( - في األمام 
972 حّيز الساقين - في الخلف 

1,396 حّيز الردفين - في األمام 
1,381 حّيز الردفين - في الخلف 
1,469 حّيز الكتفين - في األمام 
1,410 حّيز الكتفين - في الخلف 

التجهيزات الميكانيكية
مغاليق الشبكة النشطة )متوّفرة في المركبات الكهربائّية الهجينة فقط(

نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة
EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا

ESC نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
مساعد اإلقالع على التالل

ABS فرامل قرصية آلية للعجالت األربعة مع نظام الفرامل المانع لالنغالق
نظام التحكم بالمقطورة

المقاعد
الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات مع 

مسند يدوّي ألسفل الظهر
الناحية الخلفّية - مقعد خلفّي مجّزأ بنسبة 60/40 قابل للطّي 

والتسطيح بالكامل

من الداخل
الشاشات - كمبيوتر معلومات الرحلة وعرض للحرارة الخارجية

األرضّية - فرش لألرضية األمامية
مؤشرات LED لألقفال للباب األمامّي

اإلضاءة - مصباح مقّبب مع مصابيح للقراءة
اإلضاءة - ميزة اإلنارة عند فتح المركبة وإقفالها

مآخذ الطاقة - مآخذ طاقة بقوة 12 فلطاً )3(
عمود عجلة القيادة - قابل للسحب باتجاه السائق ولإلمالة عمودياً

من الخارج
مقابض األبواب - بلون الهيكل

ميزة برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
مشابك أمامية وخلفية للسحب

الشبكة األمامّية - من الكروم
زجاج خلفي قابل للتدفئة

 المرايا - جانبية آلية بلون الهيكل ومدّفأة مع مصابيح تأشير 
لالنعطاف مضّمنة

مصابيح ضباب خلفية

السالمة واألمان
وسادة هوائية - لركبتي السائق1

وسائد هوائية - أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلتين1
وسائد هوائية - جانبية للمقاعد األمامية1

وسائد هوائية1 - ستائر هوائية جانبية
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت 

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام شّل حركة المحّرك

تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي األطفال )في المقاعد الجانبية 
الخلفية فقط(

األقفال - إقفال مركزي عن بُعد
MyKey® ميزة المفتاح المبرمج

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث

1 احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2البيانات وفق 

شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3قد تُطّبق بعض 
القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل.

SSEوم
ني

تي
تاي

التجهيزات الميكانيكية

محرّك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر مع ناقل الحركة األوتوماتيكي قق
®SelectShift بـ6 سرعات

محرّك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر مع ناقل الحركة ق
األوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات

نظام التعليق - مضبوط لألداء الرياضّي3إإ

المقاعد
 الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً ق

في وضعّيتين
الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في قق

4 وضعيات مع مسند يدوي ألسفل الظهر
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في مم

10 وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر وذاكرة
 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في م

10 وضعيات مع مسند آلّي ألسفل الظهر
الناحية األمامية - مقاعد باألسلوب الرياضّيقإ
الناحية الخلفّية - متكأ ذراع قابل للطّي في وسط المقعد قق

الخلفّي مع حاملتي أكواب
الكسوة - من القماشققق

الكسوة - مكسّوة بالجلد جزئياًإ

من الداخل
النظام النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل المدينة إ

للتخفيف من خطر االصطدام عند السرعات المنخفضة3
مساعد الركن النشط مع مساعد الخروج من الموقف3إ

أغطية ثابتة من األلومنيوم للدواساتإإ
نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية ®3BLIS )يشتمل إإ

على مرايا جانبية آليّة ومدّفأة وقابلة للطّي آلياً مع مصابيح دليلية 
جانبية مضّمنة، ومصابيح إنارة األرضية، وميزة التعتيم التلقائّي 

مع ذاكرة لجهة السائق(
شبكة لتغطية الحمولةإإإ
الكونسول المركزّي - أمامّي مع متكأ ذراعقق

الكونسول المركزّي - أمامّي مع متكأ ذراع قابل للفتحق
نظام التحكم بالتكييف - ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ققم

DEATC ثنائي المناطق
نظام التحّكم بالتكييف - مكّيف هواء يدوّي أحادّي المناطقق

مثّبت السرعة وجهاز تحديد السرعة القابل للتعديل ASLD قإ
)يشتمل على نظام التعّرف على إشارات السرعة ومساعد البقاء 

في خّط السير(
لوحات عتبات الصعود - أمامية من األلومنيوم ق
كسوة األبواب - إدخاالت علوية من الفينيل ناعمة الملمسإ

األرضّية - سّجاد لكافة المواسمإإإ
لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - من المستوى 1قم

لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - من المستوى 2
لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة - من المستوى 3ق

التشغيل/الدخول - نظام الدخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح إإ
)غير متوّفر مع الفرش الداخلّي بلون ديون؛ يشتمل على اإلضاءة 

3 )SE المحيطيّة في طراز
التشغيل/الدخول - نظام تشغيل السيارة بدون مفتاح )غير متوّفر قإ

مع الفرش الداخلّي بلون ديون؛ يشتمل على اإلضاءة المحيطيّة في 
3 )SE طراز

SSEوم
ني

تي
تاي

مساعد البقاء في خط السير مع نظام مراقبة أداء السائق إإ
والتوجيه النشط

اإلضاءة - مصابيح قراءة للصف الثانيق
اإلضاءة - محيطيّة3 )غير متوّفرة مع الفرش الداخلّي بلون ديون(قم
حاجب يدوّي للشمس للباب الخلفّيإإ

المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفيةقمم
المرآة - مرآة للرؤية الخلفية لّليل والنهارقق

كاميرا للرؤية الخلفية )تشتمل على أجهزة استشعار خلفّية إإ
للمساعدة على الركن(

السقف - فتحة سقف آلّية )طراز 4 أبواب فقط(إإ
مقبض ناقل الحركة - مغّلف بالجلدققم

عمود عجلة القيادة - قابل للسحب آلياً باتجاه السائق ولإلمالة إ
عمودياً مع ميزة الذاكرة

عجلة القيادة - مغّلفة بالجلدققم
زجاج أمامّي معّتم مع زجاج خلفّي قاتم للخصوصية3إإ

النوافذ - خلفّية يدوّيةق
النوافذ - آلّية في األمام مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدةق
النوافذ - آلّية مع ميزة فتح/إغالق كافة النوافذ وميزة الفتح ققإ

واإلغالق بلمسة واحدة

من الخارج
الصفائح التزيينية عند خّط حزام السيارة - سوداءقق

الصفائح التزيينية عند خّط حزام السيارة - لّماعةقإ
المصّدات - مصّدان سفلّيان أمامّي وخلفّي باللون األسودقق

المصّدات - مصّدان سفلّيان أمامّي وخلفّي بلون الهيكلقم
أجهزة استشعار أمامّية وخلفّية للمساعدة على الركنإإإ

مصابيح للضباب - أمامية مع أطر مطلّية لّماعة للغاية وحلقات ق
من الكروم

مصابيح للضباب - أمامية مع أطر مطلّية قليلة اللمعانقم
الشبكة األمامية - سفلّية سوداءقق

الشبكة األمامية - سفلّية مطلّية لّماعة للغايةقم
بخاخات ماء لتنظيف المصابيح األمامية مع جهاز استشعار إإإ

مستوى السائل
المصابيح األمامية - متكيِّفة عاملة بتقنية LED )تشتمل على إإ

مصابيح أمامية للضباب، والمصابيح بتقنية LED التي تعمل في 
ضوء النهار، وإضاءة متمّيزة(

المصابيح األمامّية - مصابيح أمامّية تعمل تلقائياً مع ميزة قم
التحّكم التلقائي باإلنارة العالية

المصابيح األمامية - كاشفة عاملة بالهالوجينققق
الصفائح التزيينية الخارجية - سوداءقق

الصفائح التزيينية الخارجية - بلون الهيكلقم
 الزجاج األمامي - مدّفأ )يشتمل على بخاخات ماء دافئ إإإ

للزجاج األمامّي(
الزجاج األمامّي - مع حماية من األشعة دون الحمراءإإ
مّساحات الزجاج األمامي - تلقائية متحّسسة للمطرقم

 مّساحات للزجاج األمامي - تعمل على فترات فاصلة قق
وبسرعات متغيرة

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

محّرك iVCT I-4 سعة 2.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 171 )بقوة صافية تبلغ 126 كيلوواط( 

 عند 6,000 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 237 نيوتن متر عند 4,500 د.د.

14.7 ناقل الحركة األوتوماتيكي ®SelectShift بـ 6 سرعات 

محرّك EcoBoost® I-4 سعة 2.0 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 240 )بقوة صافية تبلغ 177 كيلوواط( 

 عند 5,500 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 368 نيوتن متر عند 3,000 د.د.

13.6 ناقل الحركة األوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات 



S

SE

العجالتالطرازات

الفئات وتصاميم الهيكل المتوّفرة

تايتينيوم

تصميم الهيكل الفئات  
4 أبواب  S
4 أبواب  SE
4 أبواب تايتينيوم  

 1قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك لمزيد من التفاصيل. 

عجالت من األلومنيوم المطلّي بشعاعات 
مزدوجة 17 بوصة

 قياسّية: SE واغن وتايتينيوم 
SE :اختيارّية

 عجالت من األلومنيوم المطلّي 
بـ 5 شعاعات 18 بوصة

اختيارية: SE وتايتينيوم

 عجالت من األلومنيوم المصقول 
 مع جيوب مطلية باللون الرمادي 

“فالش غراي” 18 بوصة
اختيارية: SE وتايتينيوم

 عجالت فوالذية
16 بوصة مع أغطية بـ 7 شعاعات

SE :قياسّية

 عجالت فوالذية 16 بوصة
مع أغطية بشعاعات مزدوجة

S :قياسّية

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
بـ 10 شعاعات 16 بوصة
اختيارية: S وSE وتايتينيوم1

عجالت من األلومنيوم المطلّي بالفّضي 
الّلماع بـ 15 شعاعاً 17 بوصة

اختيارية: تايتينيوم

 عجالت فاخرة من األلومنيوم 
المطلي 19 بوصة

اختيارية: تايتينيوم

عجالت من األلومنيوم 19 بوصة
اختيارية: تايتينيوم



 2LED المصابيح األمامية المتكيِّفة العاملة بتقنية
تعّدل زاوية شعاعها الضوئّي لتتحّرك وفق المنعطفات على الطريق التي 

تسلكها. كما يشتمل النظام على تكنولوجيا اإلضاءة العالية غير 
المسّببة للوهج التي يمكنها رصد المركبات الموجودة أمام مركبتك، 

سواء كانت قادمة باتجاهك أو تسير في االتجاه نفسه، وتخفت النور الذي 
قد يعيق مؤقتاً قدرة السائقين اآلخرين على الرؤية من مركبتهم، مع 

الحفاظ على اإلضاءة القصوى حيث تحتاج إليها فعالً.

تساعد تكنولوجيا السالمة النشطة من فورد على التقليل من خطر 
االصطدام. يقوم مساعد اإلقالع على التالل بمنع المركبة من الرجوع التلقائّي إلى 

 1ESC الوراء قبل اإلقالع على منحدر قاٍس. ويساعد نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
على المحافظة على ثبات السيارة وبخاصة في أحوال الطقس الصعبة. يعمد النظام 
النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل المدينة2 إلى تطبيق الفرملة إن لم 

ترَ المركبة التي تبطئ سرعتها أمامك.

يستخدم نظام الزوايا غير المرئية ®BLIS مع نظام اإلنذار عند 
الرجوع CTA 3,2 ضوءاً مضّمناً في المرايا الجانبية4 من أجل تنبيهك بوجود 

سيارات تمّر في الزوايا غير المرئية أثناء قيادتك إلى األمام، أو يحّذرك من وجود 
سيارات قريبة من إحدى الجهتين الخلفيتين للمركبة أثناء إرجاعها إلى الوراء. 

أينما كنت تقود، يمكنك الوثوق من أّن سيارة فيوجن متنّبهة لسالمتك.

قم بتحديد السرعة المرغوبة بواسطة مثّبت السرعة 
التفاعلي.2عند تحديدها، يعمد النظام إلى تعديل سرعتك إن كانت المركبة 

التي أمامك تسير بسرعة أبطأ، ويعيدك إلى المسافة المحّددة سابقاً 
عندما تخلو الطريق أمامك.

مصّممة هندسياً لتثير اإلعجاب.
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.

تايتينيوم بلون فّضي تكتونّي 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. 3يختلف التوّفر تبعاً للسوق. 4إّن نظام BLIS يحّل مكان المرايا المضّمنة للكشف 

عن الزوايا الخلفية غير المرئية القياسية.



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. 3ال يمكنك تحديث خرائط نظام 

 Wi-Fi المالحة المضّمن في الراديو االختيارّي من خالل اإلنترنت الالسلكي
ويتطّلب ذلك تحديثاً منفصالً. 4يجب أن يكون هاتفك الجوال المتوافق مع 

.SYNC مقروناً بنظام المزامنة Bluetooth تقنية

 Bluetooth هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة  
.Wi-Fi Alliance® عالمة تجارية مسّجلة لشركة Wi-Fi إّن .SIG, Inc

يُبقيك نظام المزامنة 2,1SYNC على اّتصال. تساعدك تكنولوجيا نظام 
المزامنة SYNC 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 
 Bluetooth® audio ”الموسيقى التي تريد االستماع إليها، أو قول “الصوت عبر بلوتوث

لالستماع إلى محتوى هاتفك بواسطة الدفق اآلنّي.4

تقنّية التعّرف على الصوت المحّسنة تسمح لك بالتحّدث إلعطاء األومر 
الصوتّية البسيطة، ويتفاعل النظام مع صوتك بشكل طبيعّي. ميزة إدخال 

الوجهة السهلة ضمن نظام المالحة2 تساعدك على تحديد موقع 
مطاعمك المفّضلة، وأقرب صّراف آلّي والمزيد غير ذلك. باإلضافة إلى أّن 
التحديثات التلقائّية عبر اإلنترنت الالسلكي ®3Wi-Fi تسمح لك بإبقاء 
نظام المزامنة SYNC® 3 محّدثاً من خالل أحدث البرامج ما أن تصبح 

التحديثات الجديدة متوّفرة.

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
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وتًا شد
أنظمة الصوت العالية الجودة مصّممة لتمنحك ص

تحيط بك فيوجن بمواد عالية الجودة ومستوى عاٍل من المهارة الحرفّية. تتمّيز المقصورة بطابع رياضّي وهي تتمحور حول السائق، حيث أّن كّل المفاتيح وأزرار 
التحّكم في متناوله.

تسمح المقاعد األمامّية األكثر نحافة من الجيل التالي بالحصول على حّيز أكبر للجالسين في المقعد الخلفّي. يتمّيز مقعد السائق القابل للتعديل 
آلياً في 10 وضعيات1 وعمود عجلة القيادة القابل للسحب آلياً باتجاه السائق ولإلمالة عموديا1ً بوظيفة الذاكرة لمزيد من المالءمة. تساهم الصفائح 

السفلية العازلة للضجيج والمواد الممتصة للصوت في إضفاء الهدوء على المقصورة.

ويتمّيز النظام الصوتي من ®1Sony بمعالج إشارات رقمية متطّور يمكنه تعزيز تجربة االستماع للسائق وحده، أو لكافة الركاب، بكبسة زّر. تجتمع 
مكبرات الصوت في البابين األمامين مع مكّبر الصوت المركزّي في لوحة القيادة الستحداث نظام صوت ثالثّي الموجات. وتساعد مكبرات الصوت 

الخلفية القوية على ابتكار استديو موسيقّي افتراضّي. 

أصبح الركن المتوازي أكثر سهولة بفضل مساعد الركن النشط.1 ما عليك إاّل الضغط على الزرّ وستقوم أجهزة االستشعار بالبحث عن فسحة ركن 
مناسبة أثناء القيادة. ثّم يحّرك النظام عجلة القيادة لركن المركبة فيها، بينما تتحّكم أنت بناقل الحركة وبدواسَتي الفرامل والوقود. عندما تكون جاهزاً 

للمغادرة، سيساعدك مساعد الخروج من الموقف2 على الخروج بالطريقة نفسها.

تايتينيوم مع جلد باللون األسود الفحمّي ومع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2إّن المّيزات المساِعدة للسائق هي تقنيات إضافية 
تهدف إلى المساعدة وال تحّل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحّلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.

.Sony Corporation عالمة تجارية مسّجلة لشركة Sony إّن



 تايتينيوم بلون أبيض مثّلج مع تجهيزات متوّفرة. 
 1البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2ميزة متوّفرة. 

تعّزز
 iVCT يمكنك تجهيز سيارة فيوجن بالمحّرك الذي تختاره من بين محّركين عاملين بالبنزين أثبتا جدارتهما. ينتج عن محرك
سعة 2.5 لتر القياسي قوة حصانية صافية قدرها 1PS 171 وعزم دوران صاٍف قدره 237 نيوتن متر1 لتعزيز األداء والتوفير في 
استهالك الوقود. أو يمكنك اختيار محرك ®2EcoBoost سعة 2.0 لتر المشحون توربينياً مع تقنية الضخ المباشر للوقود. 

ويترافق المحّركان مع ناقل الحركة األوتوماتيكي الفائق االستجابة ®SelectShift بـ 6 سرعات.

بفضل عزم الدوران الهائل عند أدنى حّد من عدد دورات المحّرك وعدم وجود أّي تباطؤ تقريباً في الشحن التوربينّي، 
تستخرج تكنولوجيا EcoBoost القوة القصوى من كّل نقطة وقود - باإلضافة إلى التمّيز بفعالّية مذهلة. يوّلد 

محّرك EcoBoost سعة 2.0 لتر قوة حصانية صافية تبلغ 1PS 240 و368 نيوتن متر من عزم الدوران الصافي1 لقيادة 
فعالة مفعمة بالحماسة والتشويق.

يساعد نظام مغاليق الشبكة النشطة2 على تعزيز التوفير في استهالك الوقود عبر االنغالق عند السرعات العالية 
للتخفيف من مقاومة الديناميكية الهوائية.

القّوة والفعالّية.



تايتينيوم بلون أبيض بالتينّي معدنّي رباعّي الطبقات مع تجهيزات متوّفرة.

فيوجن
مصّممة لتشّكل مصدر إلهام.

قوّية وفّعالة، مريحة ومرهفة، فيوجن 2017 سُتلهمك - على كافة األصعدة.
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