
F O C U S كس فو



نقدم لك سيارة فورد فوكس 2018، التي تتمّيز بمظهرها وطابعها الفاخرين. وباإلضافة إلى المساحة والمرونة، تزخر هذه السيارة بالتكنولوجيا. 
ُتعتبر فوكس السيارة العائلّية العصرّية بدون أّي شك. بإمكانك أن تختار من بين سيارة سيدان بأربعة أبواب، أو هاتشباك بخمسة أبواب، أو واغن. 
ومن بين مجموعة من محّركات البنزين المشحونة توربينيًا القوّية والفعالة في استهالك الوقود، وبين ناقل حركة يدوّي أو أوتوماتيكّي. ويمكنك 

اختيار المواصفات التي تالئم نمط حياتك. لذا ال بّد من وجود سيارة فوكس تلّبي كافة احتياجاتك. 

.Redefining the family carمفهوم جديد للسيارة العائلية.
Meet the 2018 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, a 5-door hatchback or a wagon. 
A range of powerful and effective turbocharged petrol engines. 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. 
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Model shown is a FOCUS Trend Hatch in Frozen White with the optional Styling Pack and Parking Pack 2. الطراز المبّين هو سيارة فوكس تريند هاتشباك باللون األبيض الثلجي مع مجموعة التجهيزات الخاصة باألسلوب ومجموعة التجهيزات الخاصة بالركن 2.



.Hatch or Sedan, the experience is the sameالتجربة عينها في هاتشباك أو سيدان.
استعّد لتجربة القيادة اآلسرة األكثر تشويقًا. سيارة فوكس رشيقة، وقوّية ودقيقة، 

وتمنحك تجربة قيادة شاملة لن تنساها أبدًا.
Get ready for the most addictive driving experience. Agile, powerful and precise,  
the FOCUS will give you an all-round driving experience you’ll never forget.

.1Derivative shown is a FOCUS Trend Sedan in Lunar Skyالطراز المبّين هو سيارة فوكس تريند سيدان بلون رمادي الليل القمري.
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Style and Substance. األسلوب والجوهر.
Focus has sleek exterior styling with elegant grilles and state-of-the-art headlights.  
But sit inside, and that’s when you’ll really appreciate both its beautifully executed design  
and inspirational new technologies.

تتمّيز فوكس بتصميم خارجّي انسيابّي مع شبكة أمامّية أنيقة ومصابيح أمامّية 
متطّورة. لكن عندما تجلس في داخلها، ستقّدر فعاًل التصميم الجميل والتكنولوجيا 

الجديدة الُملهمة.

Titanium not available in Saudi Arabia. طراز تايتينيوم غير متوّفر في المملكة العربّية السعودّية.



ادخل إلى فسحة الركن، واخرج منها.

Active Park Assist helps 
you find a space.

مساعد الركن النشط يساعدك 
على إيجاد فسحة ركن.

Get in
. And get out.

Ford SYNC®3 with Voice 
Control and 8” Touchscreen.

نظام المزامنة SYNC®3 من فورد مع تقنّية 
التحّكم الصوتّي وشاشة عاملة باللمس.

Connects with your voice, responds to your touch. يتعّرف إلى صوتك، يستجيب للمستك.
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Active Park Assist helps you find a space
Active Park Assist* is designed to steer you into parallel or perpendicular parking 
spaces just 20% longer than the car. Simply push a button and the sensors of this 
innovative system locate a suitable space as you drive past. Then it automatically 
steers you in, while you operate the accelerator, brake and gears (following on-
screen instructions and audible signals). 

*Active Park Assist optional on Trend, Sport, Titanium and Titanium X derivatives.

Active Park Assist – Parking made easy
Active Park Assist* is designed to park for you. The system locates suitable parking 
spaces and can automatically steer you in. It can maneuver you out of spaces too.  
All you need to do is operate the accelerator, brake and gears. 

*Active Park Assist available on Trend, Sport and Titanium derivatives.

Park-Out Assist
Park-Out Assist* works like Active Park Assist in reverse, helping you maneuver out 
of a parallel space. The system steers while you keep control of the accelorator, 
brake and gears. When the system has cleared the space, it gives you a ‘Take 
control of steering’ message through the cluster. 

*Park-Out Assist available on Trend, Sport and Titanium derivatives.

مساعد الركن النشط يساعدك على إيجاد فسحة ركن

مساعد الركن النشط* مصّمم لتوجيه السيارة نحو فسحات الركن المتوازي أو العمودي التي 
يتخّطى طولها نسبة %20 من طول السيارة. ما عليك إاّل الضغط على الزّر بكّل بساطة 
وستقوم أجهزة االستشعار في هذا النظام المبتكر بالبحث عن فسحة ركن مناسبة أثناء 
القيادة. ثّم يقوم بتوجيه السيارة تلقائيًا نحو فسحة الركن، بينما تتحّكم بدواسة الوقود، 
ودواسة الفرامل، وناقل الحركة )مع اّتباع التعليمات على الشاشة واإلنذارات الصوتّية(. 

.X مساعد الركن النشط اختيارّي في طرازات تريند، سبورت، تايتينيوم، وتايتينيوم*

مساعد الركن النشط - أصبحت عملّية الركن أسهل

مساعد الركن النشط* مصّمم ليركن السيارة بالنيابة عنك. يقوم النظام بتحديد فسحات الركن 
المناسبة ويمكنه توجيه السيارة تلقائيًا نحو تلك الفسحة، كما يمكنه أيضًا إخراجك من فسحات 

الركن.  ما عليك سوى التحّكم بدواسة الوقود، ودواسة الفرامل، وناقل الحركة. 

*مساعد الركن النشط متوّفر في طرازات تريند، سبورت، وتايتينيوم.

مساعد الخروج من الموقف

مساعد الخروج من الموقف* يعمل مثل مساعد الركن النشط في االتجاه المعاكس، حيث 
يساعدك على الخروج من فسحة الركن المتوازي. يقوم النظام بتوجيه السيارة بينما تتحّكم بدواسة 
الوقود، ودواسة الفرامل، وناقل الحركة. عندما يقوم النظام بإخراج السيارة من فسحة الركن، تظهر 

لك رسالة “تحّكم بالتوجيه” Take control of steering عبر لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة. 

*مساعد الخروج من الموقف متوّفر في طرازات تريند، سبورت، وتايتينيوم.

Ford SYNC®3 gives you control of everything from audio features to satellite navigation 
(where fitted), and will even manage phone calls, apps and text messaging – all 
through simple voice commands. The intuitive 8” color touchscreen display*, with pinch 
and swipe functionalities, lets you configure your home screen just how you want it, 
while Apple CarPlay and Android Auto, allow you to bring your compatible smartphone 
functionality into your car. (Optional on Style ECOnetic and standard on all other 
derivatives.) 
 
*8” color touchscreen display only standard on ST and optional on all other derivatives.

يسمح لك نظام المزامنة SYNC®3 من فورد بالتحّكم بكّل شيء، من مّيزات الصوت إلى المالحة عبر 
األقمار االصطناعية )حيث ينطبق ذلك(، حتى أّنه يتحّكم باالتصاالت الهاتفية، والتطبيقات، والرسائل 

النصّية - كّل ذلك من خالل األوامر الصوتّية البسيطة. الشاشة البديهّية الملّونة العاملة باللمس قياس 
8 بوصات*، مع قدرة التحّكم من خالل تحريك إصبعين ومن خالل تمرير اإلصبع، تسمح لك بتهيئة 

الشاشة الرئيسّية كما تشاء، بينما تسمح لك ميزتا Apple CarPlay وAndroid Auto باستخدام 
وظائف هاتفك الذكّي المتوافق مع النظام في سيارتك. )اختيارّي في طراز ستايل إيكونيتيك 

 ECOnetic وقياسّي في كافة الطرازات األخرى.(

*الشاشة الملّونة العاملة باللمس قياس 8 بوصات قياسّية في طراز ST فقط واختيارّية في كافة الطرازات األخرى.

Active City Stop* – Intelligent technology  
Designed to sense potential low-speed collisions and applies the brakes if you 
don’t reach in time, works at speeds up to 30 mph, this intelligent technology 
could help prevent or mitigate damage from low-speed accidents.

*Active City Start optional on Trend, Sport, Titanium and ST derivatives only.

 النظام النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل المدينة* – تكنولوجيا ذكية

هذا النظام مصّمم الستشعار حوادث االصطدام عند السرعات المنخفضة، ويقوم بالضغط على 
الفرامل في حال لم تتصّرف في الوقت المناسب. كما يعمل عند السرعات التي تصل إلى 30 مياًل 
في الساعة، وتساعد هذه التكنولوجيا الذكّية في تجّنب الحوادث عند السرعات المنخفضة أو التخفيف 

من خطر حدوثها. 

*النظام النشط إليقاف السيارة في الحاالت الطارئة داخل المدينة اختيارّي في طرازات تريند، وسبورت، وتايتينيوم، وST فقط.



Know when it’s clear 

As you reverse from a perpendicular parking space, Cross Traffic Alert scans left and 
right. If a moving vehicle or other hazard is detected, it is designed to give visual and 
audible alert warnings. Similarly, the Blind Spot Information system* is designed to alert 
you via discreet warning lights built into the door mirrors, when another vehicle enters 
your blind spot while driving.

*BLIS optional on Trend, standard on Titanium derivatives.

ستعرف متى تكون الطريق سالكة

عندما ترجع إلى الوراء من فسحة ركن عمودّي، يقوم نظام اإلنذار عند الرجوع بإجراء مسح من 
اليمين واليسار. إن تّم رصد مرور مركبة أو وجود أّي خطر، فالنظام مصّمم لينّبهك عبر إنذارات 

بصرّية وصوتّية. كذلك، إّن نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS* مصّمم لتنبيهك من 
خالل إنذار ضوئّي في المرايا الجانبية، عندما تدخل مركبة أخرى الزوايا غير المرئية أثناء القيادة.

*نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS اختيارّي في تريند، وقياسّي في تايتينيوم.

FOCUS ST ST فوكس
Pure exhilaration حماسة فائقة

8 9

The thrilling Ford FOCUS ST gives you an addictive driving experience with the 250PS  
2.0-liter Ford EcoBoost. (Available with PowerSift transmission)

 EcoBoost المشّوقة تجربة قيادة آسرة من خالل محّرك فورد ST تقّدم لك فورد فوكس
)PowerShift 250. )متوّفرة مع ناقل الحركةPS سعة 2.0 لتر بقّوة حصانية صافية تبلغ

Cross Traffic Alert نظام اإلنذار عند الرجوع

Powertrain and derivative availability varies by market. Visit your  Ford Dealer for details. يختلف توّفر القّوة المحّركة والطرازات تبعًا للسوق. يرجى زيارة وكيل فورد لمزيد من التفاصيل.

Vehicle shown with optional LED DTRL and Bi-Xenon HID headlamps.  LED 1المركبة مبّينة مع مصابيح اختيارّية تعمل في ضوء النهار بتقنية
ومصابيح أمامية زينون عاملة بتقنية HID لإلضاءة العالية والمنخفضة.

250 حصانًا
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Lane-Keeping System 
(Lane-Keeping Alert and 
Lane-Keeping Aid)
There are two key features of the Lane-keeping 
system*. Lane-keeping Alert is designed to help the 
driver keep the vehicle within its driven lane. Steering 
wheel feedback alerts you if an unintended lane 
departure is likely to happen. Lane-keeping Aid is 
designed to apply steering torque back towards that 
lane, to help prevent an unintended lane departure. 
Lane-keeping system is available at speeds over 40 
mph on highways and interurban roads with visible 
markings, and can be overridden by the driver or the 
turn indicator at any time. 

*Lane-keeping system not available on Style ECOnetic and 
optional on all other derivatives. 
Not available in right-hand drive markets only left-hand drive 
markets.

نظام البقاء في خط السير )إنذار البقاء في خط 
السير ومساعد البقاء في خط السير(

يتمّتع نظام البقاء في خّط السير* بميزتين رئيسّيتين. 
تّم تصميم إنذار البقاء في خط السير لمساعدة السائق 
على إبقاء المركبة ضمن مسارها. ينّبهك االرتجاج في 
عجلة القيادة في حال حدوث خروج غير متعّمد من خط 

السير. تّم تصميم مساعد البقاء في خط السير إلرسال 
عزم الدوران إلى عجلة القيادة لتنبيهك والمساعدة على 

تجّنب الخروج غير المتعّمد من خّط السير. يتوّفر نظام 
البقاء في خّط السير عند السرعات التي تتخّطى 40 

مياًل في الساعة على الطرقات السريعة والطرقات بين 
المدن حيث تكون عالمات خطوط السير واضحة، ويمكن 

إبطاله من ِقبل السائق أو من خالل مصابيح التأشير 
لالنعطاف في أّي وقت.

*نظام البقاء في خّط السير متوّفر في طراز ستايل إيكونيتيك 
ECOnetic واختيارّي في كافة الطرازات األخرى.

غير متوّقر في األسواق حيث المقود إلى جهة اليمين، فقط 
في األسواق حيث المقود إلى جهة اليسار.

Rear-view camera
Select reverse gear and the rear-view camera comes 
on automatically in the navigation display, allowing 
you to see object behind your car. Special quidance 
graphics indicate the width and center line of the car, 
based on the steering angle, for safer and easier 
maneuvering. 
 
*Rear-view camera standard on Titanium X and optional on all 
other derivatives except Style ECOnetic.

كاميرا للرؤية الخلفية

اختر ترس الرجوع إلى الخلف وستظهر كاميرا الرؤية 
الخلفية تلقائيًا ضمن شاشة نظام المالحة، ما يسمح 

لك برؤية العناصر الموجودة وراء سيارتك. وتشير 
الرسومات اإلرشادّية الخاصة إلى عرض السيارة وخطها 

الوسطّي، تبعًا لزاوية عجلة القيادة، من أجل المناورة 
بشكل أسهل وأكثر أمانًا.

*كاميرا الرؤية الخلفّية قياسّية في تايتينيوم X واختيارّية في كافة 
.ECOnetic الطرازات األخرى باستثناء طراز ستايل إيكونيتيك

Automatic transmission paddle 
SelectShift®*

Sports style paddle shift levers mounted on the 
steering wheel allow for faster up and down shifts 
while driving in manual-shift mode.  

*Automatic transmission paddle SelectShift® standard on all 
automatic and powershift transmissions and not available on 
Style ECOnetic or Zetec Edition, optional on Titanium and 
Titanium X, standard on all other derivatives.

Right-hand drive available on Trend derivative. Left-hand drive 
available on Trend, Titanium and Sport derivatives.

ناقل الحركة األوتوماتيكي مع وحدتين لنقل 
*SelectShift® الحركة في عجلة القيادة ونمط

الوحدتان لنقل الحركة المثّبتتان في عجلة القيادة باألسلوب 
الرياضّي تسمحان بنقل الحركة إلى األعلى واألدنى بسرعة 

أكبر عند القيادة وفق نمط نقل الحركة اليدوّي.

*ناقل الحركة األوتوماتيكي مع وحدتين لنقل الحركة في عجلة 
القيادة ونمط ®SelectShift قياسّي في كافة ناقالت الحركة 
األوتوماتيكّية وناقالت الحركة PowerShift، وغير متوّفر في 

ستايل إيكونيتيك ECOnetic أو إصدار زيتيك Zetec، اختيارّي في 
تايتينيوم وتايتينيوم X، قياسّي في كافة الطرازات األخرى.

المقود إلى جهة اليمين متوّفر في طرازات تريند. المقود إلى 
جهة اليسار متوّفر في طرازات تريند، وتايتينيوم، وسبورت.

Bi-Xenon headlamps
Bi-Xenon headlamps are more powerful than conventional headlamps and use less energy. 
Also includes static cornering lights and headlamp washers, plus progressive beam,  
auto-high beam*, dynamic bending, and LED daytime running lights.  
 
*Progressive and auto-high beams only available when front camera is fitted. Standard only  
on Titanium X, ST-3 and on all other derivatives.

مصابيح أمامية زينون لإلضاءة العالية والمنخفضة

المصابيح األمامية زينون لإلضاءة العالية والمنخفضة أقوى من المصابيح األمامية التقليدّية 
وتستخدم طاقة أقّل. تشتمل أيضًا على مصابيح انعطاف ثابتة وبخاخات للمصابيح األمامية، 

باإلضافة إلى شعاع تدريجّي، وإضاءة عالية تلقائّية*، وشعاع ضوئّي ديناميكّي، ومصابيح 
.LED تعمل في ضوء النهار بتقنية

*الشعاع التدريجّي واإلضاءة العالية التلقائّية متوّفران فقط عندما تكون السيارة مزّودة بكاميرا أمامّية. 
قياسّية فقط في تايتينيوم X، وST-3، وفي كافة الطرازات األخرى.

Ford MyKey®*

This innovative feature lets you tailor and limit your car settings – like top speed 
and audio volume – to suit individual users, as well as prevent certain driver assist 
technologies from being deactivated. 

*MyKey® standard on all derivatives.

ميزة المفتاح المبرمج ®MyKey من فورد*

تسمح لك هذه الميزة المبتكرة بتخصيص إعدادات سيارتك ووضع قيود لها - على غرار 
السرعة القصوى ومستوى الصوت - لتتالءم مع كّل مستخدم على حدة، باإلضافة إلى 

منع تعطيل بعض التكنولوجيات المساِعدة للسائق. 

*ميزة المفتاح المبرمج ®MyKey قياسّية في كافة الطرازات.

Blind Spot Information System can see what you can’t
The Blind Spot Information System* (BLIS) is your second set of eyes. When changing 
lanes, indicator lights in your side mirrors let you know if there’s a vehicle in your blind 
spot. So you can see what you can’t see. The Cross-traffic Alert system also notifies you 
of traffic coming from either direction when reversing out of a parking space or driveway.

*Optional on Titanium and ST.

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية يرى ما ال تراه

نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية* BLIS هو أشبه بحصولك على عينين 
إضافّيتين. عند تغيير خطوط السير، ُتعلمك إضاءة التنبيه في المرايا الجانبية بحال وجود 

مركبة في أي من الزوايا غير المرئية. لذا تسمح لك برؤية ما ال يمكنك رؤيته. كما ينّبهك 
نظام اإلنذار عند الرجوع بشأن السيارات القادمة من االتجاهين عند إرجاع السيارة من 

فسحة الركن أو من الممّر.

.STاختيارّي في تايتينيوم و*



Make it yours. خّصصها لتناسب شخصيتك.
Choosing the color and trim for your FOCUS is 
an opportunity to personalize your selection.

اختيار اللون ومستوى التجهيزات لسيارة فوكس هو 
فرصة إلضفاء طابع شخصّي على سيارتك.

Note: The images used are to illustrate body colors only and may not reflect the vehicle described. 
Colors and trims reproduced within this brochure may vary from the actual colors, due to the 
limitations of the printing processes used.

مالحظة: الصور المستخدمة تهدف إلى إظهار لون الهيكل فقط وقد ال تعكس المركبة الموصوفة. 
قد تختلف األلوان والكسوات الواردة في هذا الكتّيب عن األلوان الفعلّية، نظرًا لقيود عمليات 

الطباعة الُمستخدمة.

oCandy Red is only available on Trend derivatives. *Metallic  body colors are options at extra cost. ة. ارات بكلفة إضافّي ة هي خي ّي ريند. *ألوان طالء الهيكل المعدن ر فقط في طرازات ت oأحمر كاندي متوّف

Personalize it.
Make your FOCUS your own with Ford 
Accessories, each designed specifically 
for your FOCUS, so you can be assured of 
a perfect fit. Visit your Ford Dealer for a 
complete list of available Ford Accessories.

Availability varies by market.

accessories.ford.com

Frozen White
(Solid)

أبيض ثلجي
)غير شفاف(

Candy Redo

(Metallic*)
  oأحمر كاندي

)معدنّي*(

Race Red
(Solid)

أحمر رياضي رايس
)غير شفاف(

Magnetic
(Metallic*)

رمادّي مغناطيسّي
)معدنّي*(

Moondust Silver
(Metallic*)

فّضي مونداست
)معدنّي*(

Tectonic Silver
(Metallic)*

فّضي تكتونّي 
)معدنّي*(

Iceberg
(Metallic*)

أزرق أيسبرغ 
)معدنّي*(

Shadow Black
(Metallic*)

أسود ظّلي 
)معدنّي*(

Tiger Eye
(Metallic*)

برتقالي عين النمر 
)معدنّي*(

Stealth Grey
(Metallic*)

رمادي ستيلث
)معدني*(

Deep Impact Blue
(Metallic*)

أزرق عميق التأثير
)معدنّي*(

Tangerine Scream
(Metallic*)

برتقالي التانجرين 
)معدني*(

Twist/Freedom in charcoal black

“تويست”/”فريدوم”
باللون األسود الفحمي.

Twist in charcoal black/ Freedom in
Charcoal black

“تويست” باللون األسود الفحمي/
”فريدوم” باللون األسود الفحمي.

Charcoal black without
Red stitching

أسود فحمي من دون درزات حمراء

Groove/Lux in Charcoal Black
(Titanium fabric)

“غروف”/”لوكس” باللون األسود الفحمي 
)قماش تايتينيوم(

Half leather. Seat bolster:
Anthracite.

جلد جزئّي. مسند المقعد:
بلون األنثراسيت.

أمبيانتي
Ambiente

تريند
Trend

سبورت
Sport

تايتينيوم  
Titanium

ST
ST

Deep Impact Blue
(Metallic*)

أزرق عميق التأثير
)معدنّي*(

Blazer Blue
(Solid)

أزرق بليزر
)غير شفاف(

Caribou
(Metallic*)

بّني كاريبو
)معدنّي*(

18” 5x2-spoke Rock 
Metallic Alloy wheel.

عجالت مصنوعة من مزيج 
معدنّي بلون “روك ميتاليك” 
Rock Metallic بـ5 شعاعات 

مزدوجة قياس 18 بوصة.

17” 5x2-spoke Ford 
individual design Alloy wheel. 

عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي 
بتصميم فورد الممّيز بـ5 شعاعات 

مزدوجة قياس 17 بوصة. 

18” 5x2-spoke Absolute 
Black finish Alloy wheel.

عجالت مصنوعة من مزيج 
معدنّي بلمسة نهائية باللون 
األسود الحالك بـ5 شعاعات 

مزدوجة قياس 18 بوصة.

16” ‘Aero’ wheel covers.

عجالت قياس 16 بوصة 
Aero مع أغطية

18” 5x2-spoke Alloy wheel.

عجالت مصنوعة من مزيج 
معدنّي بـ5 شعاعات مزدوجة 

قياس 18 بوصة.

18” 8-spoke Alloy wheel.

عجالت مصنوعة من مزيج 
معدنّي بـ8 شعاعات قياس 

18 بوصة.

Wheels العجالت

خّصص سيارتك كما يحلو لك.
عّدل سيارة فوكس كما يحلو لك من خالل أكسسوارات 
فورد، وكّل أكسسوار مصّمم خصيصًا لسيارة فوكس، 

لذا يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى زيارة وكيل 
فورد للحصول على الئحة كاملة من أكسسوارات فورد 

المتوّفرة.

تبعًا للسوق. التوفر  يختلف 

أكسسوارات فورد

accessories.ford.com



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.

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارّية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية 
تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف األبعاد تبعًا للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد 
تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمنًا، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير 
مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول 

مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكون 
يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصًا لمركبتك. يرجى 
مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. وُيشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة من 
عة  رة من ِقبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات المرّخصة من فورد ALF مصمَّ فورد ALF تغّطيها كفالة الشركة المصنِّ
لها، ولم يتّم تصميمها أو اختبارها تبعًا للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/

أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the Ford Dealer 
Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates @2018 Ford Motor Company.

تحتفظ فورد بحّقها، وفق القوانين المرعية اإلجراء، في وقف أو تغيير المّيزات والمواصفات األخرى سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، وسيتّم التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكالء فورد.
صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني. تّمت الطباعة في اإلمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومباني 2018.

Visit Ford MiddleEast تفّضل بزيارة فورد الشرق األوسط

Quality

We design and build your Ford 
to feel as good after many years 
of service as it did the day you 
picked it up. And to drive just as 
beautifully too.

Green

Using advanced Ford 
technology, we’re committed to 
creating vehicles with improved 
fuel economy, reduced CO2 
emissions and a lower overall 
cost of ownership.

Safe

Ford’s Intelligent Protection 
System uses sophisticated 
technology designed to help 
prevent an accident and, if one 
should happen, to protect you.

Smart

Vehicles with smart intuitive 
technologies designed to 
connect your world, and many 
clever solutions from Ford that 
make life a little easier.

الجودة العالية
نحن نصّمم ونصنع مركبات فورد لكي 

تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كما كانت في اليوم األول الذي 

استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة 
بالقدر نفسه أيضًا.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطّورة، 

نحن نلتزم بتصميم مركبات تتمّيز بتوفير 
أكبر في استهالك الوقود، وبانبعاثات 

أقّل لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة 
إجمالية أقّل للملكية.

السالمة
يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد 
تكنولوجيا متطّورة مصّممة للمساعدة 

على تجّنب الحوادث، وفي حال كان 
الحادث أمرًا ال مفّر منه، فهي مصّممة 

لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكّية 

مصّممة لُتبقيك على اتصال بعالمك، 
والعديد من الحلول الذكّية من فورد 

التي تسّهل الحياة بعض الشيء.
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