Trend
16" Jant
Gövde rengi ön & arka tamponlar
Gövde rengi elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar
Gecikmeli sönen farlar
Gündüz yanan ön farlar
Otomatik yana ön farlar
Gövde rengi kapı kolları/bagaj kolu
Gövde rengi arka spoiler
Elektrik destekli direksiyon destek sistemi
Elektrikli ön - arka camlar
Manuel Klima
Yol bilgisayarı
Ambiyans ışıklandırma
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi
SYNC1, Bluetooth ve USB bağlantı noktası
Akıllı Cihaz İstasyonu
4.2" Renkli Ekran
Deri kaplı vites topuzu (sadece maneul vitesli modellerde)
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları
Otomatik Başlat - Durdur
ABS & EBD ( elektronik fren gücü dağıtım sistemi)
ESP (Elektronik denge programı)
HLA (yokuş kalkış destek sistemi)
Ford acil durum yardım
MyKey
Yedek lastik

Titanium
Trend donanım seviyesine ek olarak
16" Alüminyum alaşımlı jantlar
Gündüz yanan LED ön farlar
Ön sis farları
Arka LED farlar
Krom tasarım detayları
Karartılmış arka cam
Elektronik iklim kontrollü klima
SYNC multimedya sistemi ve 8" renkli dokunmatik ekran
Yağmur sensörü
Otomatik kararan iç dikiz aynası
Sürücü kol dayama
3 kollu deri kaplı direksiyon
Anahtarsız çalıştırma sistemi
Ambiyans LED ışıklandırma

Model Adı

Benzin
Trend 5 Kapı _ 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Titanium 5 Kapı _ 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Otomatik
Dizel
Trend 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS 6 İleri Manuel
Titanium 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS 6 İleri Manuel

T. Edilen Anahtar
Teslim Fiyatı(TL)

Hurda Teşvikli T.
Edilen Kampanyalı
Anahtar Teslim Fiyatı
(TL-Ford Options)

118.500
154.400

95.300
131.600

Euro 6.2
Euro 6.2

Almanya
Almanya

136.000
154.400

114.500
131.600

Euro 6.2
Euro 6.2

Almanya
Almanya

Doğrudan yakıt enjeksiyonu, turboşarj ve değişken valf zamanlaması
sayesinde 1.0l EcoBoost motor, büyük hacimli motorların verdiği güç ve
torku size sunuyor. Sonuç,
böylesine ekonomik bir motordan son derece dikkat çekici bir
performans.

•

•
•
•
•

07-30 Eylül tarihleri arasında geçerli Hurda Teşvikli Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Ford Options) karşılık gelen fiyat Ford Fiesta ve Ford Focus Trend X manuel ve
otomatik şanzıman modelleri hariç Ford Focus modelleri için Ford Options kampanyasına konu fiyat aracın tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden verilmekte olan %7
indirime ek, Hurda Teşvikli kampanyalı anahtar teslim fiyatıdır. 14/5/2018 tarihli, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi tutarları (TL) dahil edilmiştir ve hurda aracın müşteri tarafından temin edilmesi durumunda geçerlidir.
Ford Options kampanyasına konu indirim tutarı araç ile alınacak opsiyonlar ve aksesuar seçenekleri doğrultusunda ÖTV matrah değişikliğine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Ford Otomotiv San.A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Farklı vade ve son taksit tutarı seçenekleri için Ford Yetkili Satıcılarından bilgi alabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen birim fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 07 Eylül 2019'dur.
Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, aracın tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

Emisyon
Seviyesi

Üretim Yeri

Seçilebilir Donanım
Opsiyon Açıklaması
Seviyesi
Tüm Donanım Seviyeleri
Metalik Boya
Yakut Kırmızı, Turkuaz Mavi, Manyetik Gri
Trend Donanım Seviyesi
X Paket
*16" Alüminyum Alaşım Jant
*Ön Sis Farları
*Karartılmış Arka Cam
*Sürücü Bel Desteği

•

•
•
•
•

T. Edilen Anahtar
Teslim Fiyatı(TL)

T. Edilen Anahtar
Teslim Liste
Fiyatı(Ford Options)

1.0L / 1.1L / 1.5L
1.0L / 1.1L / 1.5L

1.800
3.700

1.700
3.400

1.1L / 1.5L

3.200

3.000

Motor Hacmi

07-30 Eylül tarihleri arasında geçerli Hurda Teşvikli Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Ford Options) karşılık gelen fiyat Ford Fiesta ve Ford Focus Trend X manuel ve
otomatik şanzıman modelleri hariç Ford Focus modelleri için Ford Options kampanyasına konu fiyat aracın tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden verilmekte olan %7
indirime ek, Hurda Teşvikli kampanyalı anahtar teslim fiyatıdır. 14/5/2018 tarihli, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi tutarları (TL) dahil edilmiştir ve hurda aracın müşteri tarafından temin edilmesi durumunda geçerlidir.
Ford Options kampanyasına konu indirim tutarı araç ile alınacak opsiyonlar ve aksesuar seçenekleri doğrultusunda ÖTV matrah değişikliğine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Ford Otomotiv San.A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Farklı vade ve son taksit tutarı seçenekleri için Ford Yetkili Satıcılarından bilgi alabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen birim fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 07 Eylül 2019'dur.
Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, aracın tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

NOT:Opsiyonlu araç alımlarında ÖTV matrahı değişeceğinden uygulanacak ÖTV oranı ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı yukarıda belirtilen
rakamlardan farklılık gösterebilmektedir.

Seçilebilir Donanım
Opsiyon Açıklaması
Seviyesi
Titanium Donanım Seviyesi
X Paket-TIT
*Anahtarsız Giriş Sistemi
*Otomatik Park Sistemi
*Geri Görüş Kamerası
*Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar
B&O Müzik Sistemi ve SYNC3
*9 hoparlör, 1 Subwoofer
Jant Paketi
*17" Alüminyum Alaşımlı Jant
Açılabilir Panoramik Cam Tavan

•

•
•
•
•

T. Edilen Anahtar
Teslim Fiyatı(TL)

T. Edilen Anahtar
Teslim Liste
Fiyatı(Ford Options)

1.0L / 1.5L

4.900

4.500

1.0L / 1.5L

4.200

3.900

1.0L / 1.5L

1.500

1.400

1.0L / 1.5L

11.600

10.800

Motor Hacmi

07-30 Eylül tarihleri arasında geçerli Hurda Teşvikli Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Ford Options) karşılık gelen fiyat Ford Fiesta ve Ford Focus Trend X manuel ve
otomatik şanzıman modelleri hariç Ford Focus modelleri için Ford Options kampanyasına konu fiyat aracın tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden verilmekte olan %7
indirime ek, Hurda Teşvikli kampanyalı anahtar teslim fiyatıdır. 14/5/2018 tarihli, 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde yer alan Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi tutarları (TL) dahil edilmiştir ve hurda aracın müşteri tarafından temin edilmesi durumunda geçerlidir.
Ford Options kampanyasına konu indirim tutarı araç ile alınacak opsiyonlar ve aksesuar seçenekleri doğrultusunda ÖTV matrah değişikliğine bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Ford Otomotiv San.A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Farklı vade ve son taksit tutarı seçenekleri için Ford Yetkili Satıcılarından bilgi alabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen birim fiyatların uygulanmaya başladığı tarih 07 Eylül 2019'dur.
Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar olup, aracın tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

NOT:Opsiyonlu araç alımlarında ÖTV matrahı değişeceğinden uygulanacak ÖTV oranı ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı yukarıda belirtilen
rakamlardan farklılık gösterebilmektedir.

Geleneksel ödeme paketlerinin tüm avantajlarını bir araya getiren Ford
Options, istediğiniz Ford aracını almanız için oldukça cazip bir yöntem
sunuyor.
Standart krediye göre daha düşük aylık taksitler ve vade seçeneğinize
bağlı olarak değişen son ödeme seçenekleri ile Ford Options sizin için
Ford’a sahip olmanın en doğru yolu olabilir.

Geleneksel eşit ödemeli kredilere göre, daha düşük aylık
taksitlerle hayalinizdeki Ford`a sahip olabilirsiniz.
İhtiyaçlarınız doğrultusunda vade seçeneğinizi ve son ödeme
tutarınızı kişiselleştirebilirsiniz.
Opsiyonel son taksit ödemeniz öncesinde aracınızı yeni bir Ford ile
yenileyebilirsiniz.

Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır.

Opsiyonel Son Taksitiniz Öncesi Seçenekleriniz Nelerdir?

Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda
dilerseniz aracınızı satın aldığınız yetkili satıcıda takas ederek yeni
bir Ford araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme
şansını yakalayabilirsiniz. Yetkili satıcı aracınızı değerlendirerek,
vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır. Takas fiyatının
opsiyonel son taksit tutarının üzerinde olması durumunda ise
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak
kullanabilirsiniz.

Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken
sadece son ödemeyi yapmak. Ödemeyi yaptıktan sonra araç
sizindir.

Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları* sağlaması durumunda
dilerseniz herhangi bir ek ödeme yapmadan aracınızı aldığınız
yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.

Belirtilen fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır.

