
Βασικά χαρακτηριστικά έκδοσης Base – RWD 

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 
✓ Ζάντες ελαφρού κράµατος 18" µε θερινά ελαστικά (225/60R18 100V) 
✓ Προφυλακτήρας εµπρός – Κάτω από έγχρωµο πλαστικό 
✓ Προφυλακτήρας πίσω – Κάτω από έγχρωµο πλαστικό 
✓ Κάτω πλευρικά προστατευτικά από έγχρωµο πλαστικό 
✓ Μαύρο εξωτερικό πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων από έγχρωµο πλαστικό 
✓ Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώµα του αµαξώµατος  
✓ Εξωτερικοί καθρέφτες µε βραχίονα – Χειροκίνητα αναδιπλούµενοι, ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι και 
θερµαινόµενοι, µε επιτήρηση τυφλών σηµείων Blind Spot Information System (BLIS), 
ενσωµατωµένα φλας και φώτα εδάφους που προβάλουν στο έδαφος το λογότυπο  
✓ Προβολείς LED µε ανακλαστήρα  
✓ Αυτόµατοι προβολείς και αυτόµατη αλλαγή µεγάλης σκάλας (AHB)  
✓ Χαρακτηριστικά πίσω φώτα LED (φρένων/πορείας/φλας)  
✓ Σπόιλερ πόρτας χώρου αποσκευών (αεροτοµή)  
✓ Frunk – Επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος εµπρός (81L) µε αναπτυσσόµενο καπό  
✓ E-Latch – Κλείδωµα πλαϊνών θυρών χωρίς κλασσικές χειρολαβές  
✓ Πτερύγιο κεραίας οροφής (4G1/4G2/GNSS)  
✓ Πλαϊνές ποδιές από έγχρωµο πλαστικό (MIC)  
✓ Παθητικό σύστηµα εισόδου και εκκίνησης µέσω κινητού τηλεφώνου (PaaK), περιλαµβάνει 
πληκτρολόγιο αφής στην κολώνα B, 7-ψήφιος κωδικός πρόσβασης  
✓ Τυπικό κρύσταλλο εµπρός/ Λαµιναρισµένα κρύσταλλα ασφαλείας πίσω  
✓ Φώτα ηµέρας – Ενσωµατωµένα στους προβολείς  
✓ Φώτα οµίχλης πίσω  
✓ Δακτύλιοι ρυµούλκησης εµπρός  
✓ Towing Pre-Pack – Πακέτο προεγκατάστασης κοτσαδόρου 
✓ Tire Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των 
ελαστικών (433 Mhz)  
✓ Κιτ πλήρωσης ελαστικών  
✓ Παξιµάδια τροχών που δεν ασφαλίζουν   
✓ Technology Pack:  
- B&O Ηχοσύστηµα 10 ηχείων (560W)  
- Αυτόµατη ηλεκτρικά ανοιγόµενη πόρτα χώρου αποσκευών  
- Αυτόµατο σύστηµα υποβοήθησης στάθµευσης 

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά 

✓ Φωτοχρωµατικός εσωτερικός καθρέφτης (ηλεκτροχρωµατικός)  
✓ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόµατο ηλεκτρονικό διζωνικό 
σύστηµα κλιµατισµού 
✓ Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού µε φωτιζόµενα καθρεφτάκια  
✓ Ταπέτα δαπέδου εµπρός και πίσω  
✓ Εύκαµπτες θήκες πίσω από την πλάτη των καθισµάτων οδηγού και συνοδηγού  
✓ Υποπόδιο οδηγού αριστερά  
✓ Κρέµαστρο πίσω στην πλευρά του οδηγού  
✓ Άγκιστρα ασφάλισης φορτίου στον χώρο αποσκευών  
✓ Καλύµµατα µαρσπιέ στις εµπρός πόρτες από έγχρωµο πλαστικό  
✓ Κεντρικό υποβραχιόνιο µε δύο (2) ποτηροθήκες πίσω  
✓ Κεντρική κονσόλα εµπρός – Κεντρικό υποβραχιόνιο µε αποθηκευτικό χώρο µε ηλεκτρικό 
χειρόφρενο και ηλεκτρονικό χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων e-shifter, δύο (2) ανοιχτές 
ποτηροθήκες, δύο (2) υποδοχές USB σύνδεσης δεδοµένων (1 τύπου A + 1 τύπου C) στον χώρο 
του συστήµατος ήχου και επικοινωνίας εµπρός από το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων, δύο (2) 
υποδοχές USB φόρτισης Smart Charge (1 τύπου A + 1 τύπου C) στη 2η σειρά, αεραγωγοί στη 2η 
σειρά καθισµάτων  



✓ Κονσόλα οροφής µε πλαφονιέρα οροφής εµπρός & Φώτα ανάγνωσης στη 2η σειρά  
✓ Φωτισµός στον χώρο αποσκευών (πλευρικός)  
✓ Μία (1) πρίζα 12 V στην κεντρική κονσόλα & µία (1) πρίζα 12 V στον χώρο αποσκευών  
✓ Ανοιχτόχρωµη επένδυση οροφής και κολώνας A (µαύρη επένδυση σε κολώνες B και C)  
✓ Θερµαινόµενο τιµόνι από τεχνητό δέρµα Sensico 
✓ Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός και πίσω – Ανεβαίνουν / κατεβαίνουν σε µία κίνηση  
✓ Περιµετρικό άνοιγµα και κλείσιµο θυρών (µόνο µε τηλεχειριστήριο)  
✓ Ασύρµατη επαγωγική φόρτιση συσκευών  
✓ Ένταση ηχοσυστήµατος ανάλογα µε την ταχύτητα  
✓ Χειροκίνητα ανακλινόµενη πλάτη καθισµάτων οδηγού και συνοδηγού  
✓ Θερµαινόµενα δερµάτινα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού, Metal Grey ραφή  
✓ Κάθισµα οδηγού & συνοδηγού µε 6 χειροκίνητες ρυθµίσεις (εµπρός/πίσω, πάνω/κάτω, 
χειροκίνητη ρύθµιση της πλάτης)  
✓ Προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού χειροκίνητα ρυθµιζόµενα µε 2 ρυθµίσεις  
✓ Κεντρικό προσκέφαλο πίσω ρυθµιζόµενο µε δύο (2) ρυθµίσεις  
✓ Πίσω κάθισµα µονοκόµµατο µε πλάτη διαιρούµενη 60/40 και αναδιπλούµενη σε οριζόντια θέση  
✓ Πεντάλ – Βασικής σχεδίασης  
✓ Μοκέτα δαπέδου χώρου αποσκευών  
✓Εύκαµπτη/αφαιρούµενη εταζέρα πίσω  
✓ Απλίκα ταµπλό µε ακατέργαστο µεταλλικό φινίρισµα  
✓ Πακέτο καπνιστή – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο  

Ασφάλεια & Τεχνολογία 
✓ Οδήγηση µόνο µε ένα πεντάλ  
✓ Φόρτιση εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC)  
✓ Καλώδιο φόρτισης 220 V  
✓ Brake Coach για αξιοποίηση της αναγεννητικής πέδησης και Eco Coach για υπόδειξη 
οικονοµικής οδήγησης  
✓ Εξοικονόµηση µπαταρίας  
✓ Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED στην υποδοχή φόρτισης  
✓ Ενσωµατωµένος φορτιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος AC επιπέδου 2 (10,5 kW) (µονοφασικού 
ή τριφασικού ρεύµατος)  
✓ Δισκόφρενα εµπρός και πίσω  
✓ Πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσµων  
✓ Αντιστρεπτικές δοκοί εµπρός και πίσω  
✓ Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων eShifter 
✓ Ηλεκτρονικό χειρόφρενο  
✓ Φώτα απότοµου φρεναρίσµατος – Αναβοσβήνουν τα φώτα στοπ  
✓ Electronic Brake Boost (EBB) – Ηλεκτρονική ενίσχυση των φρένων µε δυνατότητα 
φρεναρίσµατος µετά από πρόσκρουση Post Impact Braking (PIB)  
✓ Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού µε δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας επιβάτη  
✓ Αερόσακος γονάτων οδηγού  
✓ Αερόσακοι οροφής σε 1η και 2η σειρά  
✓ Πλευρικοί αερόσακοι σε 1η και 2η σειρά  
✓ Εσωτερικός αερόσακος καθίσµατος – Πλευρική προστασία επιβάτη  
✓ Ένδειξη αερόσακων  
✓ Immobilizer – Σύστηµα ακινητοποίησης του κινητήρα Securilock EPATS (παθητικό αντικλεπτικό 
σύστηµα)  
✓ Ζώνες ασφαλείας ρυθµιζόµενου ύψους ανασυρόµενες και προεντατήρες 
✓ Σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control (ETC) και σύστηµα ελέγχου ευστάθειας Stability 
Control (ESC)  
✓ Κάτω και πάνω σηµεία πρόσδεσης παιδικού καθίσµατος στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς – 
Lower Anchors and Tether Anchors for Children (LATCH)  
✓ Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες  



✓ Υπενθύµιση ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)  
✓ Ζώνες ασφαλείας στις πίσω θέσεις  
✓ Υποδοχές παιδικών καθισµάτων ISOFIX στο πίσω κάθισµα  
✓ Ford MyKey 2 – Σύστηµα παραµετροποίησης ρυθµίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα µε το κλειδί 
που χρησιµοποιείται  
✓ Περιµετρικός αντικλεπτικός συναγερµός – Συναγερµός µε την κόρνα  
✓ Εξωτερικό ακουστικό σύστηµα προειδοποίησης για τους πεζούς– Audible Vehicle Alert System 
(AVAS)  
✓ e-Call – Κλήση έκτακτης ανάγκης  
✓Pre-Collision Assist Intersection (PCAi) 3 – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης τρίτης γενιάς µε 
συνδυασµό ραντάρ και κάµερας, σύστηµα αποτροπής σύγκρουσης Collision Mitigation δεύτερης 
γενιάς, προειδοποίηση για σύγκρουση εµπρός Forward Collision Warning (FCW), δυναµική 
υποστήριξη των φρένων Dynamic Brake Support (DBS), σύστηµα αυτόµατου φρεναρίσµατος  

Automated Emergency Braking (AEB), DA/DI (Distance Alert/Distance Indication), προειδοποίηση 
και ένδειξη απόστασης Distance Alert (DA) και Distance Indication (DI), και υποβοήθηση ελιγµού 
αποφυγής Evasive Steer Assist (ESA)  
✓ Ford Co-Pilot 360 – Σύστηµα υποβοήθησης του οδηγού  
✓ ACC µε Stop&Go – Αυτορρυθµιζόµενο σύστηµα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control 
(ACC) µε αυτόµατη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση, υποβοήθηση σε κυκλοφοριακή συµφόρηση 
Traffic Jam Assist (TJA) και υποβοήθηση διατήρησης στο κέντρο της λωρίδας Lane Centering 
Assist (LCA)  
✓ Δυναµική υποβοήθηση των φρένων µε την όπισθεν  
✓ Intelligent Speed Assist (ISA) – Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας  
✓ Σύστηµα πλοήγησης  
✓ Αισθητήρες απόστασης στάθµευσης εµπρός και πίσω  
✓ Blind Spot Information System (BLIS) – Επιτήρηση τυφλών σηµείων µε προειδοποίηση για 
διερχόµενο όχηµα Cross Traffic Alert (CTA)  
✓ Lane Keeping Alert και Lane Keeping Aid (LKA) – Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης 
λωρίδας  
✓ Driver Alert (DAC) – Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού  
✓ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2" και ψηφιακή κεντρική οθόνη αφής 15,5" (µε δυνατότητα 
διαµόρφωσης και ασύρµατης ενηµέρωσης Over-the-Air (OTA))  
✓ Ford SYNC4 τέταρτης γενιάς  
✓ Φιµέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα  
✓ Χρήση τηλεφώνου ως κλειδί (PAAK)  
✓ Υαλοκαθαριστήρες αυτόµατοι µε αυτόµατη διακοπτόµενη λειτουργία (µε αισθητήρα βροχής)  
✓ Θερµαινόµενο παρµπρίζ  
✓ Απόψυξη πίσω παρµπρίζ µε χρονοδιακόπτη  
✓ Σύστηµα φίλτρου αέρα  
✓ Αεραγωγοί στη 2η σειρά καθισµάτων  
✓ Κεντρικό ηλεκτρικό κλείδωµα  
✓ Χειριστήρια ηχοσυστήµατος στο τιµόνι  
✓ Υπολογιστής ταξιδιού  
✓ Φωτεινές προειδοποιητικές ενδείξεις στον πίνακα οργάνων (πόρτες, προβολείς, ζώνες 
ασφαλείας)  
✓ Πυξίδα και εξωτερική θερµοκρασία  
✓ Πίσω υαλοκαθαριστήρας/σύστηµα πλυσίµατος  
✓ Καλοριφέρ µε ανακυκλοφορία του αέρα  
✓ Ψυκτικό air condition 
✓ Base Memory Pack για ρύθµιση προφίλ στο SYNC  
✓ Ενσωµατωµένο modem – Περιλαµβάνει υπηρεσίες προστασίας κλεµµένου αυτοκινήτου (µόνο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση)  
✓ Ραδιόφωνο AM/FM µε ψηφιακό δέκτη DAB και κανάλι ψηφιακών κυκλοφοριακών µηνυµάτων 
Traffic Message Channel (TMC)  



Βασικά χαρακτηριστικά έκδοσης ΑWD (επιπλέον της RWD) 

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά 
✓ Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" µε θερινά ελαστικά (225/55R19 XL 103H) και κόκκινες δαγκάνες 
φρένων  
✓ Προφυλακτήρας εµπρός – Σε µαύρο χρώµα κάτω  
✓ Προβολείς εστιασµένης δέσµης LED µε χαρακτηριστικά φώτα ηµέρας και στατικούς λαµπτήρες 
στροφής  
✓ Αυτόµατοι προβολείς και αυτόµατη αλλαγή µεγάλης σκάλας µα αντιθαµβωτικό σύστηµα (Glare 
Free)  
✓ Προφυλακτήρας πίσω – Σε µαύρο χρώµα κάτω  
✓ Εξωτερικοί καθρέφτες σε µαύρο χρώµα Piano Black 
✓ Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά αναδιπλούµενοι  
✓ Σήµα 'AWD' στην πόρτα του χώρου αποσκευών  
✓ Λαµιναρισµένα κρύσταλλα ασφαλείας στα πλαϊνά παράθυρα εµπρός  
✓ Πλαστικά προστατευτικά στις αψίδες των τροχών – Σε µαύρο χρώµα µε µαύρα προστατευτικά 
των θυρών  

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά  
✓ Καλύµµατα µαρσπιέ στις εµπρός πόρτες µε µεταλλικά διακοσµητικά  
✓ Ηλεκτρική ρύθµισης της µέσης στα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού  
✓ Ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα καθίσµατα οδηγού και συνοδηγού µε 8 ρυθµίσεις (εµπρός/πίσω, πάνω/
κάτω, κλίση της πλάτης, στήριξη της µέσης), Rapid Red ραφή  
✓ Χειροκίνητα ρυθµιζόµενα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού µε 4 ρυθµίσεις  
✓ Πεντάλ – Με ιδιαίτερο µεταλλικό φινίρισµα  
✓ Ταµπλό από ανθρακονήµατα Carbon Twill 
✓ Σκούρα επένδυση οροφής  
✓ Ατµοσφαιρικός κρυφός φωτισµός LED µε δυνατότητα επιλογής χρωµατισµού – Θήκες θυρών 
εµπρός, χώρος για τα πόδια εµπρός, κονσόλα δαπέδου, αποθηκευτικός χώρος σε κονσόλα και 
υποβραχιόνιο 
✓ Ενισχυµένος συναγερµός ασφαλείας – Με συνδυασµένο αισθητήρα CSM και ήχο ασφαλείας  
✓ Ενισχυµένη µνήµη ρυθµίσεων µέσω της οθόνης του SYNC (σε συνδυασµό µε τους διακόπτες 
µνήµης ρύθµισης καθίσµατος οδηγού και εξωτερικών καθρεφτών)  
✓ Technology Pack:  

- B&O Ηχοσύστηµα 10 ηχείων (560W)  
- Αυτόµατη ηλεκτρικά ανοιγόµενη πόρτα χώρου αποσκευών  
- Αυτόµατο σύστηµα υποβοήθησης στάθµευσης µε 360° Κάµερα  
- Αναγνώριση σηµάτων κυκλοφορίας  


