
Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou 
responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo.

REVISÃO PREÇO FIXO FORD.  
SEU CARRO NOVO POR MAIS TEMPO. 
FORD. EU TENHO, EU CUIDO.

GARANTIA  3 anos de garantia sem limite de quilometragem.

SERVIÇO TOTAL FORD  Você pode confiar: basta agendar o horário de visita que um Consultor Técnico receberá você com atendimento personalizado, fará o orçamento prévio já com a hora pré-combinada da entrega do seu veículo com total transparência no atendimento. Tudo isso para 

garantir a qualidade no atendimento, agilidade e conveniência.

PEÇAS GENUÍNAS FORD  Os Centros de Distribuição de Peças da Ford oferecem muito mais agilidade e disponibilidade de peças genuínas, com preço justo e garantia. Nossas peças de reposição seguem os mais rigorosos critérios de aprovação, garantindo e preservando a qualidade de seu Ford.

REVISÃO PREÇO FIXO FORD   Na Ford seu carro fica novo por mais tempo. Com a Revisão Preço Fixo Ford você fica tranquilo e sabe antes quanto vai pagar, tudo com mão de obra especializada inclusa, verificação de mais de 60 itens, trocas de componentes conforme Manual do Proprietário e peças originais 

Ford com 1 ano de garantia quando instaladas nas Concessionárias Ford.

Para maiores informações consulte o manual do proprietário, o nosso site www.ford.com.br ou ainda 0800-703-3673.

AGENDA FORD  A Ford foi a pioneira no processo de agendamento on-line e agora inovou ainda mais a Agenda Ford. Acesse o site www.ford.com.br, clique em Agende o Serviço do seu Ford e confira a praticidade em fazer o agendamento on-line em uma das nossas Concessionárias para fazer 

a manutenção ou revisão do seu Ford. Transparência, rapidez e qualidade: este é o compromisso Ford com a sua tranquilidade.

CENTRO DE ATENDIMENTO FORD  O CAF fornece atendimento e informações sobre seu veículo e todos os serviços oferecidos pela Ford. Fale com o nosso atendimento on-line pelo site da Ford ou iigue para 0800 703 3673. O horário de atendimento é de Segunda a Sexta-Feira, das 07h às 

21h e aos Sábados das 08h às 14h.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS  A Ford conta com a Rede de Concessionárias mais moderna, inovadora e preparada do mercado. Já ultrapassou a marca de 350 pontos de venda em todo o território nacional. Confira na Concessionária mais próxima de você!

FORD CREDIT  O Programa Ford Credit* disponibiliza aos clientes Ford, variados planos de financiamento para aquisição do seu Ford Zero ou veículo usado. Acesse www.fordcredit.com.br ou ligue para 4004-4581 em São Paulo e 0800 722-4581 no demais estados. *Contratos de financiamento

Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SEGUROS FORD  Ao fazer seu seguro com o Programa Seguros Ford* você conta com um amplo pacote de coberturas, garantia de uso de peças originais em caso de sinistro e atendimento na Concessionária Ford de sua preferência. *Operacionalizado pela Mapfre Seguros.

CNF – CONSÓRCIO NACIONAL FORD  Um dos consórcios mais experientes do mercado, atuando há mais de 45 anos no Brasil, oferece aos clientes diversas opções de prazos e valor de parcelas para atender suas necessidades. Ligue para 0800 701-0506.

ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD  A Ford possui uma linha completa de acessórios desenvolvidos que garantem personalização, funcionalidade e conforto para os seus clientes. Os acessórios estão disponíveis para todos os modelos, com a garantia e a qualidade comprovada pelo Selo de 

Originalidade Ford.

Acesse www.ford.com.br e monte seu modelo como preferir. Conheça também os acessórios Ford em https://www.ford.com.br/compre-o-seu/acessorios/



Aerofólio traseiro - X X

Escapamento duplo com ponteira cromada X X -

Faróis de neblina em LED - X X

Faróis FULL LED - X X

Grade dianteira Cromada Modelo 1 Cromada Modelo 2 Cromada Modelo 2

Rodas de liga leve 18” Estilo 1 Estilo 2 Estilo 2

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE DEMAIS EQUIPAMENTOS

PILOTO AUTOMÁTICO ADAPTATIVO COM STOP & GO

CORES 
EXTERNAS

APARÊNCIA APARÊNCIA 
Lanterna traseira com luzes de LED

Luzes diurnas em LED

Maçanetas externas na cor do veículo com inserto cromado

CONFORTO E CONVENIÊNCIA 
Abertura das portas por código (Keypad)

Abertura e fechamento global das portas, vidros e teto solar

Acendimento automático dos faróis

Ajuste de altura e profundidade do volante

Ajuste do banco do motorista e espelhos retrovisores externos com 
memória

Ajuste do banco do motorista elétrico de 10 posições 

Apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura

Aquecedor

Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura 
para motorista e passageiro e saída para os bancos traseiros

Bancos dianteiros aquecidos

Banco traseiro bipartido

Câmera de ré
Chave com sensor de presença: Acesso inteligente e Partida sem chave-
Ford Power

Computador de bordo

Controle ativo da grade frontal

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

Espelho retrovisor externo (motorista) eletrocrômico

SEGURANÇA
8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para motorista e passageiro)

AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)

Alarme anti furto perimétrico

Assistente de Partida em Rampa (HLA)

Assistente em Frenagem de Emergência (EBA)

Aviso de utilização dos cintos de segurança dianteiros 

Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura

Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos

Cintos de Segurança traseiros laterais Infláveis

Freios ABS com EBD 

Ganchos de ancoragem e fita para segurança de cadeiras de crianças

Limpador do pára-brisa com temporizador e velocidade variável

Partida remota - acionamento do motor através do controle  remoto

Piloto automático

Retrovisores externos com ajuste elétrico, indicador de direção, luz de 
aproximação e rebatimento elétrico

Sync ® 3
- Conexão bluetooth

- 2 entradas USB

- Comandos de voz com funções de áudio, telefone, ar condicionado 
e navegador

- App Link

- Assistência de Emergência

- Conectividade com Car Play e Android Auto

- 2 telas de LCD de 4,2” no quadro de instrumentos, confiuráveis 
através de comandos no volante

- Touchscreen de 8” no painel central

- Sistema de navegação

- Controles de áudio no volante

Pneus 235/45 R18

Teto solar elétrico

Luz elevada de freio (Brake-light)

My Key - Chave programável com funções de segurança

Sensor de estacionamento traseiro

Sensor de monitoramento individual de pressão dos pneus (TPMS)

Sistema Alerta Pós Acidente

Trava de segurança para crianças nas portas traseiras

    NOVO DESIGN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SEL 2.0 Titanium HybridMOTOR

Altura do veículo (mm) 1493 1493 1480

Combustível Gasolina Gasolina Gasolina / Elétrico

Comprimento do veículo (mm)w 4871

Direção Elétrica

Distância entre-eixos (mm) 2850

Freios Freios a disco nas 4 rodas 
com ABS, EBD e EBA

Freios a disco nas 4 rodas 
com ABS, EBD e EBA

Freios a disco nas 4 rodas, 
com ABS, EBD, EBA e
função regenerativa

Largura do veículo com espelhos (mm) 2121

Número de cilindros 4

Peso do veículo em ordem de marcha (Kg) 1626 1691 1670

Pneu 235/45 R18

Porta-malas (L) 514 514 392

Potência (cv)  248.4cv@5500rpm 248.4cv@5500rpm 143cv@6000rpm
190cv de potência combinada

Roda Liga Leve 18"

Suspensão dianteira Independente tipo Macpherson

Suspensão traseira Independente Controlink

Tanque de combustível (L) 62 68 53

Torque (Nm) 373Nm@3000rpm 373Nm@3000rpm 175Nm@4000rpm

Tração Dianteira Integral AWD Dianteira

Transmissão Automática 6 velocidades com trocas de marchas manuais no volante eCVT

Preto Astúrias 
(perolizada)

Prata Dublin 
(metálica)

Vermelho Vermont 
(perolizada)

Cinza Moscou 
(perolizada)

Prata Sevilla 
(perolizada)

Branco Sibéria 
(perolizada)

E-SHIFTER - SELETOR ROTATIVO DE MARCHAS

2.0 Titanium AWD

SYNC ® 3 COMPATÍVEL COM ANDROID E APPLE CAR PLAY

2.0 Titanium AWDSEL 2.0 Titanium Hybrid

Ajuste elétrico do banco do passageiro 6 Posições 10 Posições 10 Posições

Bancos com revestimento premium ActiveX X - -

Bancos dianteiros refrigerados - X X

Bancos revestidos em couro* - X X

Faróis com temporizador (Follow me Home) - X X

Sensor de estacionamento dianteiro - X X

Iluminação do porta-luvas - X X

Luz ambiente - Sistema de personalização da 
luz ambiente do veículo - X X

Sistema de som com 11 alto-falantes X - -

Sistema de som Sony Premium Sound System 
com CD/MP3 player e 12 alto-falantes - X X

Sensor de chuva - X X

CoPiloto 360

- Alerta de colisão (Forward Collision 
Warning) com Assistente Autônomo de 
Frenagem

- X X

- Assistente autônomo de frenagem com 
detecção de pedestres - X X

- Farol alto automático - X X

- Sistema de Estacionamento Automático 
de 2ª Geração (estacionamento paralelo, 
perpendicular e saída de vagas paralelas)

- X X

- Sistema de monitoramento de ponto 
cego com alerta de tráfego cruzado (BLIS) - X X

- Sistema de permanência em faixa (Lane 
Keeping System) - X X

- Piloto automático adaptativo  (Adaptive 
Cruise Control) com Stop & Go - X X

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

MOTOR 2.0 HYBRID ATKINSON, LUXO COM ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

*O revestimento dos bancos contém algumas partes em material sintético
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