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Trend in Red Candy Metallic Tinted Clearcoat with available equipment.

FOCUS. REDEFINING THE FAMILY CAR. 
Meet the 2017 Ford Focus. Premium look and feel. Space and versatility. And packed with technology. 

Focus is the definitive modern family car. You can choose from a 4-door sedan or a 5-door hatchback.  
Petrol or diesel power. A manual or an automatic transmission. And you can select a specification that  
suits your lifestyle. So there’s sure to be a Focus that perfectly meets your needs.

Courtesy of Ford Motor Company



Titanium X in Deep Impact Blue with available equipment. 1Available feature. 2Availability varies by market. 
3Max power output shown is for Sport and Titanium series. Max output is 182 net PS for Titanium X.

Our advanced EcoBoost petrol engines1,2 are a prime example of Ford taking – and maintaining – a commanding 
lead in a key area of automotive technology.

EcoBoost provides the power of a larger engine with the fuel efficiency of a smaller unit by combining 
turbocharging, direct fuel injection and variable valve timing on both intake and exhaust. In the Euro Stage VI 
1.0L,2 for example, the net result of this innovative technology is that the driver can enjoy 120 net PS. 

You can also choose a normally aspirated 1.6L Ti-VCT petrol1 or a 1.5L turbocharged diesel.1,2 Both combine 
advanced fuel injection and emissions technology to extract the maximum amount of energy from every 
drop of fuel.

ECOBOOST ®
THE POWER OF TECHNOLOGY.

1.5L EcoBoost  
GTDI I-4
150 net PS (110 net kW)3

240 N•m of net torque

Availability: Sport,  
Titanium and Titanium X

1.0L EcoBoost  
GTDI I-3

125 net PS (92 net kW)

170 N•m of net torque

Availability: Ambiente, Trend, 
Sport and Titanium

1.5L Diesel
120 net PS (88 net kW)

270 N•m of net torque

Availability: Ambiente, Trend, 
Sport and Titanium

1.6L Ti-VCT I-4
105 net PS (77 net kW)

150 N•m of net torque

Availability: Sport  
and Titanium



TITANIUM X ELEVATES FOCUS to new heights of technological innovation. Bi-xenon HID  
(high-intensity discharge) headlamps can enhance forward visibility. 4-way power assistance for 
the driver’s seat1 helps you find the perfect driving position. Keyless entry and keyless start,1 a rear 
view camera1 and power-tilt/-slide sunroof1 can boost convenience.

Parallel parking is easier with enhanced active park assist.1,2 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. Park out assist helps you 
exit in the same way.

Titanium X with available equipment. 1Available feature. Availability varies by market. 2Driver-assist features are supplemental and  
do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle.

360º all-around protection.



Titanium brings luxury and refinement to the family car class. Dual-zone electronic automatic temperature control 
(DEATC) helps you stay comfortable. Cruise control can make long journeys seem to fly by. Small touches, such  
as an auto-dimming rearview mirror and automatic headlamps, contribute to a more relaxing drive, while striking 
aluminum wheel options make Titanium stand out on the road. 

 Titanium in Magnetic with available equipment. 1Available feature.

FOCUS TITANIUM
THE LAP OF LUXURY.

Steering wheel-mounted paddle shifters. 1



SYNC 1 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® 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

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.

 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. Some features 
shown are not available in all markets. 3Optional Navigation 
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.®



BI-XENON HID (high-intensity discharge) headlamps1 
feature dynamic bending to better light the way ahead.

FORD ACTIVE SAFETY TECHNOLOGY helps reduce 
the chances of a collision. Hill start assist1 stops you rolling 
backwards before pulling away on an uphill slope. Electronic 
Stability Control (ESC)2 helps keep things stable, particularly in 
inclement weather. Active City Stop1 automatically applies the 
brakes if you don’t spot the vehicle in front slowing.

TORQUE VECTORING CONTROL enhances traction, 
grip and agility when cornering by precisely matching the 
level of torque fed to each of the front wheels with the 
amount of grip available to that wheel. Electric power-
assisted steering (EPAS)1 is virtually effortless at parking 
speeds, and steadily weights up once you’re on the move 
for enhanced feel and control.

SET YOUR DESIRED SPEED with adaptive cruise 
control.1 Once set, the system then adjusts your speed if 
the vehicle in front is traveling more slowly, maintaining 
your previously specified distance.

FOCUS: MAKING EVERY DRIVE SPECIAL.
Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver’s attention, judgment and need to control the vehicle. 

Titanium in Frozen White with available equipment. 1Available feature. 2Remember 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. 



MODELS WHEELS

16" 5x2-Spoke Aluminum
Optional: Trend

16" Arctic Grey  
5-Spoke Aluminum

Standard: Sport 
Optional: Ambiente

16" 10-Spoke Aluminum
Standard: Titanium

16" Steel  
with Low Series Covers

Standard: Ambiente

16" Steel  
with Mid Series Covers

Standard: Trend

16" “Structured” Steel
Optional: Trend

16" 10x2-Spoke Aluminum
Optional: Trend, Sport  

and Titanium

17" 10x2-Spoke Aluminum
Optional: Sport

17" 15-Spoke Aluminum
Optional: Titanium 

Standard: Titanium X

AMBIENTE

TREND

SPORT

TITANIUM

TITANIUM X

17" 5x2-Spoke Aluminum
Optional: Trend, Sport,  

Titanium and Titanium X

18" 5x2-Spoke Aluminum
Optional: Sport, Titanium  

and Titanium X



S : Standard  O : Optional  P : Package ContentBUILD YOUR FOCUS
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Mechanical
S O O O 1.0L EcoBoost GTDI I-3 engine with PowerShift 6-speed 

automatic transmission with SelectShift capability
O O O 1.0L EcoBoost GTDI I-3 engine with 6-speed manual 

transmission
O O S 1.5L EcoBoost GTDI I-4 engine with 6-speed automatic 

transmission with SelectShift capability
O O O 1.5L Diesel engine with 6-speed manual transmission

O O 1.6L Ti-VCT I-4 engine with 5-speed manual transmission
O O O O O Compact spare wheel/tire

O O S S Cruise control with speed-limit function
S Suspension – Sport setup

Driver-Assist Technology
O O Adaptive cruise control (ACC)  

(not available with the 1.0L engine)
O O O O Enhanced Active Park Assist System with parallel 

parking, park out assist, reverse perpendicular parking, 
and Forward and Side Sensing Systems

O O O O Lane-keeping aid with lane-keeping alert  
(select availability)

O O O O Rear view camera 
O O O S Reverse Sensing System
P P P P SYNC® 3 Enhanced Voice Recognition Communications 

and Entertainment System with 8" color LCD capacitive 
touchscreen in center stack with swiping capability, 
AppLink,® and 2 smart-charging USB ports2

P P P P Voice-activated Navigation System with  
pinch-to-zoom capability2

Seating
S S S Front – 2-way manual front-passenger

S S Front – 4-way manual front-passenger
S S S S Front – 4-way manual driver’s

O O O S Front – 4-way power driver’s
S S Front – Comfort-style

P S S S Front – Manual driver’s lumbar
S S S S Front – Manual recline

S Front – Power recline
S S S S Front – Seat back map pockets

S S S Front – V-shape Sport-style seats with high bolsters
S S Rear – Center flip-down armrest with 2 cupholders
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O O Trim – Leather-trimmed 
O O O Trim – Partial leather-trimmed

Interior
O O S Ambient lighting with multicolor LEDs

S Ambient lighting with single-color LEDs
O S S Climate controls – Manual

O O S S Climate controls – Dual-zone electronic automatic 
temperature control (DEATC) with carbon filter

S S Console – Center with 2 front cupholders,  
one 12-volt powerpoint and USB connection point

O S Console – Center with 2 front cupholders, two  
12-volt powerpoints, USB connection point,  
center stowage and non-sliding armrest

O S S Console – Center with 2 front cupholders, two  
12-volt powerpoints, USB connection point,  
center stowage and sliding armrest

P P P P P Console – Overhead with sunglasses holder, mood light, 
provision for microphone, and interior scan sensor

P P P P P Deluxe headliner
S S Flooring – Front and rear velour floor mats 

O O O O Flooring – Front and rear velour floor mats with 
aluminum logo

O O O O Flooring – Reversible luggage compartment carpet 
(5-door only)

S S Front-door scuff plates with “Ford” logo
S S S Ignition/Entry – Single remote flip key and 1 plain key

P P S S Ignition/Entry – 2nd remote flip key (replaces plain)
O O Ignition/Entry – Keyless entry and keyless start
O O Ignition/Entry – Keyless start (power button only)
S S Leather-wrapped hand brake

S S S Lighting – Front and rear dome lights
S S S S S Mirror – Day/night rearview

P P P P Mirror – Auto-dimming rearview
P P P S S Rear folding grab handles with integrated coat hooks
S S Steering wheel – 3-spoke

O S S S Steering wheel – 3-spoke leather-wrapped 
O O O O Steering wheel-mounted paddle shifters  

(automatic transmission only)
S S S Visors – Driver and front-passenger sun with  

vanity mirrors

Exterior (mm) 4-door/5-door

Length 4,538/4,360

Height 1,469/1,469

Width – Excluding mirrors 1,823

Width – Including mirrors  2,010

ENGINESSTANDARD FEATURES

Series Bodystyle 

Ambiente 5-door

Trend 4-door 
 5-door

Sport 4-door  
 5-door

Titanium 4-door 
 5-door

Titanium X 5-door

Mechanical

Electric power-assisted steering (EPAS) 

Electronic brake assist

Spare tire 

Torque Vectoring Control

Seating

Front – 2-way head restraints

Rear – 60/40 split-fold

Trim – Cloth

Interior

Cabin air filter 

Display – 4-line monochrome cluster with message center and  
trip computer

Smoker’s Pack (cigar lighter and ashtray)

Steering column – 4-way-adjustable

Exterior

Bumpers – Body-color upper and black lower

Center high-mounted stop lamp

Easy Fuel® capless fuel filler

Exhaust – Single

Front and rear tow hooks

Laminated windshield

Mirrors – Body-color sideview

Solar-tinted glass

Safety & Security

3-point safety belts for all passengers

Airbags – Single-stage driver and front-passenger front1

Airbags – Front-seat side1

Belt-Minder® front safety belt reminder

Child-safety rear door locks

Emergency brake lights (hazard warning lamps)

ISOFIX hard point attachments (outboard rear seats only)

Locks – Power

Locks – Remote control

MyKey®

Passive Anti-Theft System

SOS Post-Crash Alert System™

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) (excludes spare)

Capacities (liters) 4-door/5-door

5-seat mode 372/277

5-seat mode (with compact spare) 421/316

2-seat mode –/1,176

2-seat mode (with compact spare) –/1,215

DIMENSIONS 

SERIES & BODYSTYLE AVAILABILITY

1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Availability varies by market. See dealer for details.

1.6L Ti-VCT I-4

105 net PS (77 net kW) @ 6,000 rpm 
150 N•m of net torque @ 4,000–4,500 rpm 

5-speed manual transmission

1.0L EcoBoost® GTDI I-3

125 net PS (92 net kW) @ 6,000 rpm 
170 N•m of net torque @ 1,400–4,500 rpm 

5-speed manual transmission

PowerShift 6-speed automatic transmission with SelectShift capability

1.5L EcoBoost GTDI I-4

150 net PS (110 net kW) @ 6,000 rpm 
240 N•m of net torque @ 1,600–4,000 rpm 

5-speed manual transmission

PowerShift 6-speed automatic transmission with SelectShift capability

1.5L Diesel

120 net PS (88 net kW) @ 3,600 rpm 
270 N•m of net torque @ 1,750–2,500 rpm 

6-speed manual transmission



BUILD YOUR FOCUS S : Standard  O : Optional  P : Package Content
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Packages
O O Appearance Pack 1 includes privacy glass, LED daytime 

running lamps and 17" aluminum wheels
O O O O Business Pack 2 includes ICE Pack 32 content plus 

enhanced active park assist
O Comfort Pack includes dual-zone electronic automatic 

temperature control (DEATC); center console with 
2 front cupholders, two 12-volt powerpoints, USB 
connection point, center stowage and non-sliding 
armrest; and front and rear velour floor mats with 
aluminum logo

O O Comfort Pack II includes dual-zone electronic automatic 
temperature control, autolamp, rain-sensing windshield 
wipers, “follow me home” lighting, and front fog lamps

O Cool & Sound Pack includes ICE Pack 1 and manual  
air conditioning2

O O O O Easy Driver Pack includes Active City Stop; rear parking 
sensors; and power-adjustable, auto-folding, heated 
sideview mirrors with side indicator lamps

O O O O Easy Driver Pack II includes Active City Stop; enhanced 
active park assist; and power-adjustable, auto-folding, 
heated sideview mirrors with side indicator lamps

O O O O Family Pack includes remote power door locks  
with child-safety rear door locks, power windows  
with one-touch-up/-down feature for front windows,  
rear-seat Belt-Minder,® and 2nd remote flip key2

O O O O Full body-styling kit2 includes front and rear bumper 
kits, unique grille, front fog lamps, body-color rocker 
panels, rear spoiler, and painted red brake calipers  
(not available on 4-door)

O S S ICE Pack 1 includes multifunction display, standard 
integrated control panel, 6 speakers, steering  
wheel-mounted controls, and USB port

O O O S S ICE Pack 25 includes multifunction display, extended 
integrated control panel, 6 speakers, steering wheel-
mounted controls, SYNC® Gen 1, and media hub with 
USB port and auxiliary audio input jack

O O O O O ICE Pack 262 includes ICE Pack 25 content, plus  
AM/FM stereo

O O O O ICE Pack 282 includes AM/FM stereo; 8" color LCD 
capacitive touchscreen; Level 3 instrument cluster 
display; and media hub with 1 USB port, 6 speakers, 
and SYNC 3
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O O O O ICE Pack 29 includes ICE Pack 28 content, plus  
AM/FM stereo

O O O O ICE Pack 302 includes ICE Pack 29 content with  
9 speakers

O O O O ICE Pack 312 includes ICE Pack 30 content, plus  
AM/FM stereo

O O O O ICE Pack 32 includes AM/FM stereo; 8" color LCD 
capacitive touchscreen; Level 3 instrument cluster 
display; and media hub with 2 USB ports, navigation 
system, 6 speakers, and SYNC 3

O O O O ICE Pack 342 includes AM/FM stereo; 8" color LCD 
capacitive touchscreen; Level 3 instrument cluster 
display; and media hub with 2 USB ports, navigation 
system, 9 speakers, and SYNC 3

O O O O ICE Pack 362 includes AM/FM stereo; 8" color LCD 
capacitive touchscreen; Level 3 instrument cluster 
display; and media hub with 2 USB ports, navigation 
system, 10 speakers, and SYNC 3

O O Light Upgrade Pack includes HID headlamps, LED 
taillamps, and ambient lighting with multicolor LEDs

O O O O Parking Pack I includes rear parking sensors;  
power-adjustable, auto-folding, heated sideview 
mirrors with side indicator lamps; and power  
windows with one-touch-up/-down feature

O O O O Parking Pack II includes enhanced active park assist; 
power-adjustable, auto-folding, heated sideview 
mirrors with side indicator lamps; and power windows 
with one-touch-up/-down feature

O O O Safety Upgrade Pack I includes front-seat side airbags,1 
and side-curtain airbags1 for all rows

O O O O Seat Pack includes 4-way manual front-passenger 
seat and manual driver’s lumbar

O O O Style Pack includes privacy glass, dedicated daytime 
running lamps (LED), and front fog lamps

O O Titanium Pack includes privacy glass; keyless entry 
and keyless start; and power-adjustable, auto-folding, 
heated sideview mirrors with side indicator lamps

PERSONALIZE IT.
For some people, aluminum wheels and splash 
guards are enough to set them apart. But others want 
to make their Focus truly their own. Ford Accessories 
allow you to personalize your Focus to your exact 
needs, interests, hobbies and more. And each 
accessory is designed specifically for your Focus,  
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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S S Visors – Driver and front-passenger sun with 
illuminated vanity mirrors 

S S S Windows – Manual rear
S S S Windows – Power front with one-touch-down driver’s 

side feature 
S S Windows – Power rear with child locks

O P P S S Windows – Power with one-touch-up/-down feature 
and global open/close for front windows

Exterior
S S S Bright chrome door-frame moldings

O O O O Dedicated daytime running lamps (bulb)
O O O/P O/P Dedicated daytime running lamps (LED)
O O O O Doors – Front and rear door-edge protection

S Door handles – Black
S S S S Door handles – Body-color

O O S S P Fog lamps – Front
S S S Grille – Black with chrome surround

S S Grille – Black with chrome bars and surround
O O O S Headlamps – Adaptive bi-xenon HID with jet wash

S S P P P Headlamps – Aluminum bezels
O O S S Headlamps – Autolamp (includes rain-sensing 

windshield wipers and “follow me home” lighting)
S S Headlamps – Black bezels

S S Mirrors – Power sideview with side indicator lamps
S S S Mirrors – Power, heated sideview with side  

indicator lamps
O O O O Mirrors – Power-adjustable, auto-folding heated 

sideview with side indicator lamps
O O O O Moonroof – Power-tilt/-slide

O O O O O Privacy glass
S S S S S Spoiler – Body-color rear (5-door only)

Safety & Security
P P P O O Airbags – Side-curtain front and rear1

1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat. 2Restrictions may apply. See dealer for details.



Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Metallic.

EXTERIOR & INTERIOR CHOICES
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AMBIENTE TREND SPORT TITANIUM TITANIUM X

Ex
te

rio
r

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

Tiger Eye1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Race Red 1 1 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Red Candy Metallic Tinted Clearcoat 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Iceberg1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Deep Impact Blue1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

AMBIENTE TREND SPORT TITANIUM TITANIUM X

Ex
te

rio
r

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

Caribou1 1 1 2 3  5 5 6 7 5 6 7

Moondust Silver1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Tectonic Silver1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Magnetic1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7

Absolute Black1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 5 6 7
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الذكاءمراعاة البيئةاجلودة العالية السالمة

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. 

Published by Ford Motor Company
©2016 Ford Motor Company 

Quality Green SmartSafe

صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني
جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2016

 قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل 
 ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد 
 تختلف األبعاد 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 ولينكون 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 
 )FLA( المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد 

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

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



األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1معدنّي.

الخيارات الخارجّية والداخلّية
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مجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات المظهر 1 تشتمل على زجاج إإ

قاتم للخصوصية ومصابيح بتقنية LED تعمل في 
ضوء النهار، وعجالت من األلومنيوم قياس 17 بوصة

تشتمل على إإإإ  2 مجموعة تجهيزات األعمال 
مجموعة تجهيزات ICE 32، باإلضافة إلى مساعد 

المحّسن النشط  الركن 
مجموعة تجهيزات الراحة تشتمل على نظام ضبط إ

 ،DEATC إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق
كونسول مركزّي مع حاملَتي أكواب أماميتين، مأخذان 
للطاقة بقّوة 12 فلط، منفذ USB، حّيز تخزين مركزّي 

ومتكأ ذراع غير قابل للسحب، وفرش لألرضية من 
المخمل في األمام والخلف مع شعار من األلومنيوم

مجموعة تجهيزات الراحة II تشتمل على نظام إإ
ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق، 

مصابيح مع ميزة التشغيل التلقائي، ومّساحات للزجاج 
األمامي متحّسسة للمطر، وميزة برمجة اإلضاءة لتأخير 

انطفاء المصابيح، ومصابيح أمامية للضباب
مجموعة تجهيزات التبريد والصوت تشتمل على إ

مجموعة تجهيزات ICE 1 ومكّيف هواء يدوّي2
مجموعة القيادة السهلة تشتمل على النظام إإإإ

النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل 
المدينة، وأجهزة استشعار خلفية للمساعدة على 

الركن، ومرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل آلياً وللطّي 
تلقائياً مع مصابيح تأشير لالنعطاف

مجموعة القيادة السهلة II تشتمل على النظام إإإإ
النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل 
المدينة، ومساعد الركن النشط المحّسن، ومرايا 

جانبية مدفأة قابلة للتعديل آلياً وللطّي تلقائياً مع 
مصابيح تأشير لالنعطاف

مجموعة التجهيزات العائلية تشتمل على أقفال إإإإ
آلية لألبواب تعمل عن بُعد مع أقفال أبواب خلفية 

لسالمة األطفال، نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها 
 Belt-Minder® بلمسة واحدة للنوافذ األمامّية، نظام
للتذكير بربط أحزمة األمان في المقعد الخلفي وجهاز 

ثاٍن للتحّكم عن بعد مع مفتاح قاّلب2
مجموعة تجهيزات الهيكل الكاملة2 تشتمل على إإإإ

مجموعة تجهيزات المصّد األمامي والخلفّي، شبكة 
أمامّية فريدة، مصابيح أمامّية للضباب، صفائح جانبية 

بلون الهيكل، جناح خلفّي، والقطات فرامل مطلّية 
باللون األحمر )غير متوّفرة في الطرازات بـ 4 أبواب(

مجموعة تجهيزات ICE 1 تشتمل على شاشة ققإ
 متعّددة الوظائف، وواجهة قياسية مضّمنة للتحّكم، 

و6 مكبرات للصوت، وأزرار تحّكم في عجلة القيادة، 
USB ومنفذ

مجموعة تجهيزات ICE 25 تشتمل على شاشة ققإإإ
 متعّددة الوظائف، وواجهة موّسعة مضّمنة للتحّكم، 

و6 مكبرات للصوت، وأزرار تحّكم في عجلة القيادة، 
ونظام المزامنة ®SYNC من الجيل األول، ومحور 

وسائط مع منفذ USB ومنفذ إدخال صوتي إضافي
مجموعة تجهيزات 2ICE 26 تشتمل على محتويات إإإإإ

 مجموعة تجهيزات ICE 25، باإلضافة إلى راديو 
AM/FM ستيريو
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 مجموعة تجهيزات 2ICE 28 تشتمل على راديو إإإإ
AM/FM ستيريو، وشاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات 

عاملة بالّلمس، ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من 
المستوى 3، ومحور وسائط مع منفذ USB، و6 مكّبرات 

SYNC 3 للصوت، ونظام المزامنة
مجموعة تجهيزات ICE 29 تشتمل على محتويات إإإإ

 مجموعة تجهيزات ICE 28، باإلضافة إلى راديو 
AM/FM ستيريو

مجموعة تجهيزات 2ICE 30 تشتمل على محتويات إإإإ
مجموعة تجهيزات ICE 29 مع 9 مكّبرات للصوت

مجموعة تجهيزات 2ICE 31 تشتمل على محتويات إإإإ
 مجموعة تجهيزات ICE 30، باإلضافة إلى راديو 

AM/FM ستيريو
 مجموعة تجهيزات ICE 32 تشتمل على راديو إإإإ

AM/FM ستيريو، وشاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات 
عاملة بالّلمس، ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من 
المستوى 3، ومحور وسائط مع منفذين USB، ونظام 

SYNC 3 المالحة، و6 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة
 مجموعة تجهيزات ICE 34 2تشتمل على راديو إإإإ

AM/FM ستيريو، وشاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات 
عاملة بالّلمس، ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من 
المستوى 3، ومحور وسائط مع منفذين USB، ونظام 

SYNC 3 المالحة، و9 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة
 مجموعة تجهيزات 2ICE 36تشتمل على راديو إإإإ

AM/FM ستيريو، وشاشة LCD ملّونة قياس 8 بوصات 
عاملة بالّلمس، ولوحة العّدادات ومؤشرات القيادة من 
المستوى 3، ومحور وسائط مع منفذين USB، ونظام 

SYNC 3 المالحة، و10 مكّبرات للصوت، ونظام المزامنة
مجموعة ترقية المصابيح تشتمل على مصابيح إإ

أمامية عاملة بتقنية HID، ومصابيح خلفية عاملة 
 LED وإضاءة محيطية مع تقنية ،LED بتقنية

المتعّددة األلوان
مجموعة التجهيزات الخاصة بالركن I تشتمل إإإإ

على أجهزة استشعار خلفية للمساعدة على الركن، 
ومرايا جانبية مدفأة قابلة للتعديل آلياً وللطّي تلقائياً 

مع مصابيح تأشير لالنعطاف، ونوافذ آلية مع ميزة 
فتحها وإغالقها بلمسة واحدة

مجموعة التجهيزات الخاصة بالركن II تشتمل إإإإ
على مساعد الركن النشط المحّسن، ومرايا جانبية 

مدفأة قابلة للتعديل آلياً وللطّي تلقائياً مع مصابيح 
تأشير لالنعطاف، ونوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغالقها 

بلمسة واحدة
مجموعة ترقية السالمة I تشتمل على وسائد إإإ

هوائية جانبية للمقاعد األمامية1، ستائر هوائية جانبية1 
لكافة الصفوف

مجموعة تجهيزات المقاعد تشتمل على مقعد إإإإ
للراكب األمامي قابل للتعديل يدوياً في 4 وضعيات 
ومسند ألسفل الظهر للسائق قابل للتعديل يدوياً

مجموعة تجهيزات األسلوب تشتمل على زجاج قاتم إإإ
للخصوصية ومصابيح مخّصصة تعمل في ضوء النهار 

بتقنية LED، ومصابيح أمامّية للضباب

إإ
مجموعة تايتينيوم تشتمل على زجاج قاتم 

للخصوصية، ونظام الدخول بدون مفتاح ونظام 
التشغيل بدون مفتاح، ومرايا جانبية مدفأة قابلة 

للتعديل آلياً وللطّي تلقائياً مع مصابيح تأشير 
لالنعطاف

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 فوكس خاّصتهم كما يحلو لهم لتكون فريدة من نوعها. 

تسمح لك أكسسوارات فورد بتخصيص سيارة فوكس لتلبية احتياجاتك 
واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل أكسسوار مصّمم خصيصاً 

لسيارة فوكس، لذا يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى مراجعة 
وكيلك للحصول على الئحة كاملة من أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com

يختلف التوفر تبعاً للسوق.
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 حاجبان للشمس - مع مرايا مضاءة للسائق قق
األمامي  والراكب 

النوافذ - خلفّية يدوّيةققق
النوافذ - آلية في األمام مع ميزة فتحها بلمسة واحدة ققق

لجهة السائق 
النوافذ - خلفّية آلّية مع أقفال أبواب لسالمة األطفالقق

النوافذ - آلية مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة واحدة ققممإ
وميزة فتح/إغالق كافة النوافذ للنوافذ األمامّية

من الخارج
قوالب لألبواب من الكروم اللّماعققق

 مصابيح مخّصصة تعمل في ضوء النهار إإإإ
)مصباح متوّهج(

مصابيح مخّصصة تعمل في ضوء النهار )LED(إ/مإ/مإإ
األبواب - حماية ألطراف األبواب في األمام والخلفإإإإ

مقابض األبواب - سوداءق
مقابض األبواب - بلون الهيكلقققق

مصابيح للضباب - أماميةمققإإ
الشبكة األمامّية - سوداء مع إطار من الكرومققق

الشبكة األمامّية - سوداء مع قضبان وإطار من الكرومقق
زينون عاملة قإإإ األمامّية - مصابيح متكّيفة  المصابيح 

والمنخفضة مع  العالية  HID لإلضاءة  بتقنية 
بّخاخات ماء

المصابيح األمامّية - أطر من األلومنيوممممقق
المصابيح األمامّية - تعمل تلقائياً )تشتمل على ققإإ

مّساحات للزجاج األمامّي متحّسسة للمطر وميزة 
برمجة اإلضاءة لتأخير انطفاء المصابيح(

المصابيح األمامّية - أطر سوداءقق
المرايا - جانبية آلّية مع مصابيح تأشير لالنعطافقق

 المرايا - جانبية آلّية، قابلة للتدفئة مع مصابيح ققق
تأشير لالنعطاف

المرايا - جانبية مدفأة قابلة للتعديل آلياً وللطّي تلقائياً إإإإ
مع مصابيح تأشير لالنعطاف

فتحة السقف - قابلة لإلمالة/االنزالق آلياًإإإإ
زجاج قاتم للخصوصيةإإإإإ
الجناح - خلفّي بلون الهيكل )5 أبواب فقط(ققققق

السالمة واألمان
 الوسائد الهوائّية - ستائر هوائّية جانبّية في إإممم

والخلف1 األمام 

1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2قد تُطّبق بعض القيود. يرجى مراجعة الوكيل لمزيد من التفاصيل.



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

ي
نت

يا
مب

أ
ند

ري
ت

ت
ور

سب
وم

ني
تي

تاي
X 

وم
ني

تي
تاي

التجهيزات الميكانيكية
محّرك EcoBoost GTDI I-3 سعة 1.0 لتر مع ناقل إإإق

الحركة PowerShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع 
وضع SelectShift اليدوي

محرك EcoBoost GTDI I-3 سعة 1.0 لتر مع ناقل إإإ
حركة يدوّي بـ 6 سرعات

محّرك EcoBoost GTDI I-4 سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة قإإ
أوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع SelectShift اليدوي

محّرك ديزل سعة 1.5 لتر مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعاتإإإ
محرك I-4 بتقنية Ti-VCT سعة 1.6 لتر مع ناقل إإ

حركة يدوّي بـ 5 سرعات
عجلة وإطار احتياطيان مدّمجانإإإإإ

مثّبت السرعة مع جهاز لتحديد السرعةققإإ
نظام التعليق - مضبوط لألداء الرياضّيق

تكنولوجيا مساعدة السائق
مثّبت السرعة التفاعلّي ACC )غير متوّفر مع المحّرك إإ

سعة 1.0 لتر(
مساعد الركن النشط المحّسن مع الركن المتوازي، إإإإ

مساعد الخروج من الموقف، الركن العمودي عند 
الرجوع، وأنظمة استشعار أمامّية وجانبّية

مساعد البقاء في خط السير مع إنذار البقاء في خط إإإإ
السير )ميزة متوّفرة بشكل محدود(

كاميرا للرؤية الخلفية إإإإ
نظام استشعار عند الرجوعقإإإ
نظام المزامنة SYNC® 3 المحّسن المنّشط صوتياً مممم

 LCD لالتصاالت والترفيه داخل السيارة مع شاشة
سعوّية ملّونة قياس 8 بوصات عاملة باللمس في اللوحة 

المركزّية مع قدرة تمرير اإلصبع على الشاشة للتحّكم 
بالمحتوى، ونظام ®AppLink، ومنفذين USB بميزة 

الشحن الذكّي2
نظام مالحة منّشط صوتياً مع القدرة على تحريك مممم

إصبعين للتكبير والتصغير2

المقاعد
الناحية األمامّية - مقعد للراكب األمامي قابل للتعديل ققق

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

يدوياً في 4 وضعيات
الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل يدوياً قققق

في 4 وضعيات
الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في قإإإ

4 وضعيات
الناحية األمامّية - مقاعد أمامية متمّيزة مريحةقق

الناحية األمامّية - مسند يدوّي ألسفل الظهر للسائققققم
الناحية األمامّية - مقعد قابل لإلرجاع يدوياًقققق

الناحية األمامّية - مقعد قابل لإلرجاع آلياًق
الناحية األمامّية - جيوب لحفظ األوراق في متكأ قققق

المقاعد ظهر 
الناحية األمامّية - مقاعد رياضية على شكل V مع ققق

مساند عالية
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الناحية الخلفّية - متكأ ذراع وسطّي قابل للطّي مع قق
حاملتي أكواب

الكسوة - مكسّوة بالجلد إإ
الكسوة - مكسّوة بالجلد جزئياًإإإ

من الداخل
إضاءة محيطية مع تقنية LED المتعّددة األلوانقإإ

إضاءة محيطية مع مصابيح LED أحادّية اللونق
نظام التحّكم بالتكييف - يدوّيققإ

نظام التحكم بالتكييف - ضبط إلكترونّي تلقائّي لدرجة ققإإ
الحرارة ثنائي المناطق DEATC مع فلتر من الكربون

الكونسول - مركزّي مع حاملَتي أكواب أماميتين، مأخذ قق
USB للطاقة بقّوة 12 فلط، ومنفذ

الكونسول - مركزّي مع حاملَتي أكواب أماميتين، قإ
مأخذين للطاقة بقّوة 12 فلط، منفذ USB، حّيز تخزين 

مركزّي ومتكأ ذراع غير قابل للسحب
الكونسول - مركزّي مع حاملَتي أكواب أماميتين، ققإ

مأخذين للطاقة بقّوة 12 فلط، منفذ USB، حّيز تخزين 
مركزّي ومتكأ ذراع قابل للسحب

الكونسول - علوّي مع حاملة للنظارات الشمسية، ميزة ممممم
تعديل اإلضاءة الداخلية، وفتحة للميكروفون، وجهاز 

استشعار داخلّي
بطانة سقف فاخرةممممم

األرضّية - فرش لألرضّية من المخمل في األمام والخلف قق
األرضّية - فرش لألرضّية من المخمل في األمام والخلف إإإإ

مع شعار من األلومنيوم
 األرضّية - سجاد ذو وجهين في حّيز األمتعة إإإإ

)5 أبواب فقط(
 لوحات عتبات الصعود لألبواب األمامّية مع شعار قق

Ford ”فورد“
التشغيل/الدخول - جهاز للتحّكم عن بعد مع مفتاح ققق

قاّلب واحد، ومفتاح عادّي
ثاٍن للتحّكم عن بُعد ققمم  التشغيل/الدخول - جهاز 

العادّي( المفتاح  )يحّل مكان 
التشغيل/الدخول - نظام الدخول وتشغيل السيارة إإ

بدون مفتاح
بدون مفتاح إإ السيارة   التشغيل/الدخول - تشغيل 

التشغيل فقط( )زّر 
مقبض مكبح اإليقاف مغّلف بالجلدقق

اإلضاءة - أضواء ُمقّببة في األمام والخلفققق
المرآة - مرآة للرؤية الخلفية لّليل والنهارققققق

المرآة - تلقائية التعتيم للرؤية الخلفيةمممم
مقابض للتمسك خلفية قابلة للطّي مع مشابك ققممم

مضّمنة لتعليق الثياب
عجلة القيادة - ثالثة شعاعاتقق

عجلة القيادة - ثالث شعاعات مغّلفة بالجلد قققإ
وحدتان لنقل الحركة مثبّتتان عند جانبي عجلة القيادة إإإإ

)ناقل الحركة األوتوماتيكي فقط(
حاجبان للشمس - مع مرايا للسائق والراكب األماميققق

المحّركات المّيزات القياسية

الفئات      تصميم الهيكل
5 أبواب أمبيانتي 
4 أبواب  تريند  
5 أبواب  
4 أبواب  سبورت 
5 أبواب  
4 أبواب  تايتينيوم  
5 أبواب  
5 أبواب  X تايتينيوم

التجهيزات الميكانيكية
 EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا

نظام الدعم اإللكتروني للفرملة
إطار احتياطي 

نظام توجيه عزم الدوران

المقاعد
الناحية األمامّية - متاكئ رأس قابلة للتعديل في وضعّيتين

الناحية الخلفّية - مقعد خلفي مجّزأ بنسبة 60/40 قابل للطّي
الكسوة - من القماش

من الداخل
فلتر الهواء المنّقي للمقصورة 

شاشة العرض - شاشة أحادية اللون بـ 4 خطوط في لوحة العّدادات 
ومؤشرات القيادة مع مركز للرسائل وكمبيوتر لمعلومات الرحلة

مجموعة التجهيزات الخاصة بالمدخنين )واّلعة سجائر ومنفضة(
عمود عجلة قيادة - قابل للتعديل في 4 وضعيات

من الخارج
المصّدات - علوّي بلون الهيكل وسفلّي باللون األسود

مصباح توقف خلفّي مثبت عالياً في الوسط
نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بال غطاء داخلي للفوهة

العادم - أحادّي
مشابك أمامية وخلفية للسحب

زجاج أمامي صفائحي آمن
المرايا - جانبّية بلون الهيكل

زجاج معّتم

السالمة واألمان
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لجميع الركاب

 وسائد هوائية - أمامية للسائق والراكب األمامي تعمل على مرحلة 
واحدة فقط1

الوسائد الهوائية - جانبية للمقاعد األمامية1
نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
مصابيح التوقف الطارئ الوامضة )مصابيح التنبيه الوامضة(

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

األقفال - آليّة
األقفال - إقفال عن بُعد

MyKey® ميزة المفتاح المبرمج
النظام الكامن للحماية من السرقة

نظام ™SOS Post-Crash Alert System لإلنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط اإلطارات TPMS )باستثناء اإلطار االحتياطي(

األبعاد 

الفئات وتصاميم الهيكل المتوّفرة

1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 2يختلف التوّفر تبعاً للسوق. يرجى مراجعة الوكيل لمزيد من التفاصيل.

محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.6 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 105 )بقوة صافية تبلغ 77 كيلوواط( 

 عند 6,000 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 150 نيوتن متر عند 4,000 - 4,500 د.د. 

ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات

محّرك EcoBoost® GTDI I-3 سعة 1.0 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 125 )بقوة صافية تبلغ 92 كيلوواط( 

 عند 6,000 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 170 نيوتن متر عند 1,400 - 4,500 د.د. 

ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات
SelectShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع PowerShift ناقل الحركة

محّرك EcoBoost GTDI I-4 سعة 1.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 150 )بقوة صافية تبلغ 110 كيلوواط( 

 عند 6,000 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 240 نيوتن متر عند 1,600 - 4,000 د.د. 

ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات
SelectShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع PowerShift ناقل الحركة

محّرك ديزل سعة 1.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 120 )بقوة صافية تبلغ 88 كيلوواط( 

 عند 3,600 د.د.
عزم دوران صاٍف يبلغ 270 نيوتن متر عند 1,750 - 2,500 د.د. 

ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات

4 أبواب/5 أبواب من الخارج )ملم(  
4,360/4,538 الطول    
االرتفاع    1,469/1,469

1,823 العرض - بدون المرايا    
2,010 العرض - مع المرايا    

4 أبواب/5 أبواب السعات )لتر(  
277/372 5 مقاعد   
316/421 5 مقاعد )مع إطار احتياطي مدمج(    
1,176/- مقعدان   
1,215/- مقعدان )مع إطار احتياطي مدمج(    



 عجالت من األلومنيوم 
بـ 5 شعاعات مزدوجة 16 بوصة

اختيارية: تريند

عجالت من األلومنيوم المطلّي 
باللون الرمادّي “أركتيك غراي” 

بـ 5 شعاعات 16 بوصة
 قياسّية: سبورت

اختيارّية: أمبيانتي

 عجالت من األلومنيوم 
بـ 10 شعاعات 16 بوصة

قياسّية: تايتينيوم

عجالت فوالذية 16 بوصة مع 
أغطية من الفئة المتدنية

قياسّية: أمبيانتي

عجالت فوالذية 16 بوصة مع 
أغطية من الفئة المتوسطة

قياسّية: تريند

 عجالت فوالذية 
“بمظهر متمّيز“ 16 بوصة

اختيارية: تريند

 عجالت من األلومنيوم 
بـ 10 شعاعات مزدوجة 16 بوصة

اختيارية: تريند وسبورت وتايتينيوم

 عجالت من األلومنيوم 
بـ 10 شعاعات مزدوجة 17 بوصة

اختيارية: سبورت

 عجالت من األلومنيوم 
بـ 15 شعاعاً 17 بوصة

 اختيارية: تايتينيوم
X قياسّية: تايتينيوم

 عجالت من األلومنيوم 
بـ 5 شعاعات مزدوجة 17 بوصة

 اختيارية: تريند، سبورت، 
X تايتينيوم وتايتينيوم

 عجالت من األلومنيوم 
بـ 5 شعاعات مزدوجة 18 بوصة

 اختيارية: سبورت، تايتينيوم
X وتايتينيوم

العجالتالطرازات

أمبيانتي

تريند

سبورت

تايتينيوم

X تايتينيوم



مصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية HID )اإلضاءة العالية 
الكثافة( لإلضاءة العالية والمنخفضة1 تتمّيز بشعاع ضوئي ديناميكي 

ومتكّيف إلنارة طريقك بشكل أفضل.

تساعد تكنولوجيا السالمة النشطة من فورد على التقليل من خطر 
االصطدام. يقوم مساعد اإلقالع على التالل1 بمنع المركبة من الرجوع التلقائّي إلى 

 2ESC 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 المدينة1 إلى تطبيق الفرملة إن لم 

ترَ المركبة التي تبطئ سرعتها أمامك.

يقوم نظام توجيه عزم الدوران بتعزيز الدفع، والتشّبث، والرشاقة عند 
االنعطاف عبر توزيع عزم الدوران بدقة لكّل واحدة من العجلتين األماميتين 

تبعاً لمقدار التشّبث المتوّفر لكّل منهما. فنظام التوجيه الكهربائي المعّزز 
آلياً 1EPAS سلس وال يحتاج إلى أّي جهد تقريباً عند السرعات البطيئة جداً 

أثناء الركن لتسهيل المناورة، ويقوم بزيادة ثقل التوجيه بشكل نسبّي مع 
تزايد السرعة، لتعزيز التواصل والسيطرة.

قم بتحديد السرعة المرغوبة بواسطة مثّبت السرعة 
التفاعلي.1عند تحديدها، يعمد النظام إلى تعديل سرعتك إن كانت 

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

فوكس: تحرص على جعل كّل رحلة ممّيزة.
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 أبيض مثّلج مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2تذّكر 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. 



يُبقيك نظام المزامنة 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 

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

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

إدخال الوجهة السهلة ضمن نظام المالحة2 تساعدك على تحديد موقع 
مطاعمك المفّضلة، وأقرب صّراف آلّي والمزيد غير ذلك. باإلضافة إلى أّن 
بإبقاء  ®3Wi-Fi تسمح لك  اإلنترنت الالسلكي  التلقائّية عبر  التحديثات 

نظام المزامنة SYNC 3 محّدثاً من خالل أحدث البرامج ما أن تصبح 
التحديثات الجديدة متوّفرة.

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 متوفرة. بعض المّيزات المعروضة 

غير متوّفرة في كافة األسواق. 3ال يمكنك تحديث خرائط نظام المالحة 
Wi-Fi ويتطّلب ذلك تحديثاً  االختيارّي من خالل اإلنترنت الالسلكي 

 Bluetooth منفصالً. 4يجب أن يكون هاتفك الجوال المتوافق مع تقنية
.SYNC مقروناً بنظام المزامنة

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

.Wi-Fi Alliance®



ثنائي  الحرارة  التلقائي لدرجة  بالراحة بفضل نظام الضبط اإللكتروني  تتمّتع  العائلّية. حيث  إلى فئة السيارات  والرفاهية  الفخامة  تايتينيوم  تقّدم 
المناطق DEATC. كما يساعد مثّبت السرعة في جعل الرحالت الطويلة تمّر بلمح البصر. باإلضافة إلى ذلك فإّن اللمسات الصغيرة، على غرار المرآة 
التلقائية التعتيم للرؤية الخلفية والمصابيح األمامّية التي تعمل تلقائياً، تساهم في جعل الرحلة مريحة أكثر، كما أّن خيارات العجالت االستثنائّية 

المصنوعة من األلومنيوم تجعل تايتينيوم بارزة على الطرقات. 

 تايتينيوم باللون الرمادّي المغناطيسّي مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة.

فوكس تايتينيوم
في أحضان الفخامة.

1 دة.
قيا

ة ال
جانَبي عجل

وحدتان لنقل الحركة مثّبتتان عند 



ترتقي تايتينيوم X بسّيارة فوكس إلى مستويات جديدة من االبتكارات التكنولوجّية. مصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية 
HID )اإلضاءة العالية الكثافة( لإلضاءة العالية والمنخفضة قد تحّسن الرؤية أمام السيارة. مقعد السائق القابل للتعديل آلياً في 
4 وضعّيات1 يساعدك على إيجاد وضعية القيادة المثالية. نظام الدخول بدون مفتاح ونظام التشغيل بدون مفتاح1، والكاميرا للرؤية 

الخلفّية1 وفتحة السقف القابلة لإلمالة/االنزالق آليا1ً تعّزز خصائص المالءمة.

أصبح الركن المتوازي أكثر سهولة بفضل مساعد الركن النشط المحّسن2،1. ما عليك إاّل الضغط على الزّر 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. سيساعدك مساعد الخروج من الموقف على الخروج بالطريقة نفسها.

تايتينيوم X مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. يختلف التوفر تبعاً للسوق. 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.

حماية شاملة بـ360 درجة.



 تايتينيوم X باللون األزرق العميق التأثير مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2يختلف التوّفر تبعاً للسوق.

.X من القّوة الحصانّية الصافية لفئة تايتينيوم PS 182 3القّوة القصوى المبّينة هي لفئات سبورت وتايتينيوم. القّوة القصوى هي

إّن محّركات EcoBoost المتطّورة العاملة بالبنزين2,1 هي خير مثال على ريادة فورد في أحد المجاالت الرئيسية من تكنولوجيا السيارات.

يقّدم EcoBoost قّوة المحّركات الكبيرة مع التوفير في استهالك الوقود كالمحّركات الصغيرة عبر الجمع ما بين الشحن التوربينّي وضّخ الوقود 
المباشر والصمامات ذات التوقيت المتغّير عند اإلدخال واإلخراج. على سبيل المثال، في المحّرك سعة 1.0 لتر من المستوى األوروبّي 6 لالنبعاثات2، 

يتمّتع السائق بقّوة حصانية صافية تبلغ PS 120 بفضل هذه التكنولوجيا المبتكرة. 

يمكنك أن تختار أيضاً محّرك Ti-VCT سعة 1.6 لتر بسحب طبيعّي العامل بالبنزين1 أو محّرك الديزل سعة 1.5 لتر المشحون توربينيا2,1ً. ويجمع 
كالهما ما بين ضّخ الوقود المتطّور وتكنولوجيا االنبعاثات المتطّورة الستخراج أكبر قدر ممكن من الطاقة من كّل قطرة وقود.

ECOBOOST® محّرك
قّوة التكنولوجيا.

 محّرك 
 EcoBoost GTDI I-3 
سعة 1.0 لتر

 PS 125 قوة حصانية صافية تبلغ 
)بقّوة صافية تبلغ 92 كيلوواط(
170 نيوتن متر من عزم الدوران الصافي
التوّفر: أمبيانتي، تريند، سبورت وتايتينيوم

 محّرك 
 EcoBoost GTDI I-4 

سعة 1.5 لتر
 PS 150 قوة حصانية صافية تبلغ 

)بقّوة صافية تبلغ 110 كيلوواط(3
240 نيوتن متر من عزم الدوران الصافي

X التوّفر: سبورت، تايتينيوم وتايتينيوم

 Ti-VCT I-4 محّرك 
سعة 1.6 لتر
 PS 105 قوة حصانية صافية تبلغ 
)بقّوة صافية تبلغ 77 كيلوواط(
 150 نيوتن متر من عزم 
الدوران الصافي
التوّفر: سبورت وتايتينيوم

محّرك ديزل سعة 1.5 لتر
 PS 120 قّوة حصانية صافية تبلغ

)بقّوة صافية تبلغ 88 كيلوواط(
 270 نيوتن متر من عزم 

الدوران الصافي
 التوّفر: أمبيانتي، تريند، 

سبورت وتايتينيوم



تريند بلون أحمر كاندي معدنّي مع طالء شفاف بلون خفيف ومع تجهيزات متوّفرة.

فوكس. إعادة تحديد فئة السيارات العائلّية. 
إليك سيارة فورد فوكس 2017. هي تتمّيز بالمظهر والطابع الفاخرين. بالفسحة الكبيرة والمرونة. وتزخر بالتكنولوجيا. 

تُعتبر فوكس السيارة العائلّية العصرّية بدون أّي شك. بإمكانك أن تختار من بين سيارة سيدان بأربعة أبواب أو هاتشباك بخمسة أبواب. مع محّرك 
بنزين أو ديزل. وبين ناقل حركة يدوّي أو أوتوماتيكّي. ويمكنك اختيار المواصفات التي تالئم أسلوب حياتك. لذا ال بّد من وجود سيارة فوكس تلّبي 

كافة احتياجاتك.

Courtesy of Ford Motor Company


