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VIZIONAR. INGENIOS. REMARCABIL.
FIECARE MAȘINĂ POARTĂ SEMNĂTURA SA.

EcoSport ST-Line
Cu acoperiș de culoare contrastantă Shadow 
Black mica, dotare standard, plus, opţional, Tiger 
Eye, vopsea metalizată și jante de 18" din aliaj 
prelucrat Shadow Black. 
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EcoSport Titanium
cu vopsea metalizată opţională Silk și jante de 18" 
din aliaj prelucrat Flash Grey. 
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Mergeţi oriunde. 
Faceţi orice
O ieșire în weekend. Naveta către serviciu. Drumul scurt. Drumul cu peisaje 
frumoase… oriunde aţi merge, Ford EcoSport oferă dinamism și încredere la 
fiecare deplasare. 

Funcţionalitate SUV solidă. Întregul spirit dinamic al unei mașini de oraș 
compacte. Descoperiţi o combinaţie de design deștept, inginerie 
impresionantă, tehnologie inteligentă și o multitudine de metode uimitoare de 
personalizare a EcoSport. 

Spaţios, atrăgător și atletic: este SUV-ul perfect în oraș și mult mai mult.

EcoSport_PSL_2017_75_V2_ROU_RO.indd   5EcoSport_PSL_2017_75_V2_ROU_RO.indd   5 21/08/2017   17:30:1421/08/2017   17:30:14 5



205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   6205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   6 15/08/2017   10:46:3215/08/2017   10:46:32

Locul potrivit în 
care să te afli
Interiorul sofisticat al EcoSport vă primește cu un design atrăgător, 
materiale frumos fabricate și funcţii de confort de lux, inclusiv volanul 
premium îmbrăcat în piele și încălzit (opţional). 

Poziţia de conducere înălţată oferă o vizualizare remarcabilă a ceea ce se 
întâmplă în jurul dumneavoastră. Iar o gamă de diverse tehnologii 
avansate vă stau la dispoziţie, precum controlul electronic automat al 
temperaturii (EATC), sistemul de informaţii despre unghiul mort, farurile 
automate, plus sistemul de navigaţie SYNC 3 și controlul vocal, care au 
grijă de toate micile detalii ca dumneavoastră să vă concentraţi pe 
plăcerea de a conduce.

 ■ Controlează muzica, navigaţia, apelurile telefonice și mesageria text 
numai cu ajutorul vocii

 ■ Menţine exact temperatura pe care aţi selectat-o pentru confortul 
generat de aerul condiţionat sau căldură

 ■ Farurile automate detectează nivelurile de reducere a luminii naturale 
și activează farurile în locul dumneavoastră 

 ■ Poziţie înălţată a scaunului pentru vizibilitate sporită 
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Ford SYNC 3
Noul Ford SYNC 3 se integrează perfect cu 
smartphone-ul dumneavoastră, permiţându-vă să 
controlaţi totul, de la apelurile telefonice și 
mesageria text la muzică și navigaţia prin satelit – 
cu ajutorul ecranului tactil de 8" sau prin comenzi 
vocale remarcabil de simple. (Opţiune pentru 
Trend. Standard pentru toate celelalte serii)

B&O PLAY
Noul sistem audio captivant Ford cu 10 difuzoare, 
de 675 waţi, de la B&O PLAY vă oferă exact ce vă 
doriţi. Exclusiv conceput și reglat pentru Ford 
EcoSport de inginerii acusticieni specializaţi B&O 
PLAY, face mai plăcută experienţa fiecărei 
deplasări. (Opţiune)

Sistemul inteligent de 
tracţiune integrală (AWD)
Sistemul inteligent de tracţiune integrală al 
EcoSport monitorizează continuu mediul în care 
conduceţi, optimizând tracţiunea indiferent de 
suprafaţă pentru a direcţiona adecvat puterea 
către roţi. Panoul de bord afișează nivelul de 
antrenare direcţionat spre fiecare roată, ca să 
puteţi monitoriza orice modificări din condiţiile de 
drum. (Opţiune)

FORD ECOSPORT - tehnologii remarcabile
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Farurile HID cu bi-xenon
Farurile Ford EcoSport HID cu bi-xenon sunt de 
două ori mai puternice decât farurile 
convenţionale, dar folosesc numai două treimi din 
energie. Includ, de asemenea, faruri cu iluminare 
statică la viraje și spălătoare pentru faruri. 
(Opţiune)

Sistemul de informaţii 
despre unghiul mort
Sistemul de informaţii despre unghiul mort vă va 
alerta prin lămpile de avertizare discrete integrate 
în oglinzile laterale din stânga și din dreapta, atunci 
când detectează că un alt vehicul – autoturism, 
furgonetă sau autocamion – intră în unghiul mort 
atunci când conduceţi. (Opţiune)

Volanul încălzit 
Ușor activat printr-o simplă atingere de buton sau 
prin sistemul SYNC 3, volanul încălzit al vehiculului 
EcoSport oferă o protecţie suplimentară, 
confortabilă, faţă de frigul de afară. (Parte a unui 
pachet de opţiuni)

EcoSport_PSL_2017_75_V2_ROU_RO.indd   9EcoSport_PSL_2017_75_V2_ROU_RO.indd   9 21/08/2017   17:30:1421/08/2017   17:30:14 9



205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   10205999_EcoSport_PSL_2017.75_V2_IMAGES.indd   10 16/08/2017   12:04:5816/08/2017   12:04:58

FORD ECOSPORT - alegerea

Trend Ediţia Business* Titanium ST-Line
 ■ Dotările standard

 − Jante oţel de 16", finisaj Sparkle Silver
 − Faruri cu halogen cu lumini de zi cu 

leduri
 − Faruri de ceaţă 
 − Oglinzi exterioare acţionate electric și 

încălzite cu indicatoare laterale și 
carcase de culoarea caroseriei

 − Volan îmbrăcat în piele
 − Consolă centrală cu suport de pahar
 − Tehnologie MyKey
 − Pornire/oprire automată
 − Radio cu afișaj de 4,2", șase difuzoare, 

plus conectivitate Bluetooth® și USB și 
comenzi pe volan

 ■ Dotările standard suplimentare faţă 
de Trend

 − Oglinzi exterioare cu pliere și acţionare 
electrice și încălzite, cu indicatoare 
laterale, carcase de culoarea caroseriei 
și lumini de însoţire

 − Bare de plafon cu finisaj Black 
 − Senzori de distanţă pentru parcarea cu 

spatele 
 − Maneta pentru schimbarea vitezelor 

îmbrăcată în piele
 − Consolă centrală cu cotieră glisantă
 − Pilot automat cu limitator reglabil al 

vitezei
 − Radio/CD inclusiv Ford SYNC 3 cu 

comandă vocală și ecran senzitiv de 
8", navigaţie, șapte difuzoare, plus 
conectivitate Bluetooth® și USB și 
comenzi pe volan

(*disponibil în funcţie de piaţă) 

 ■ Dotările standard suplimentare faţă 
de Trend

 − Jante aliaj de 16"
 − Bare de plafon cu finisaj satin 

aluminium 
 − Buton de pornire Ford Power 
 − Ștergătoare cu senzor de ploaie
 − Iluminare ambiantă
 − Pilot automat cu limitator reglabil al 

vitezei
 − Aer condiţionat cu control electronic 

automat al temperaturii (EATC)
 − Radio Ford SYNC 3 cu comandă vocală 

și ecran senzitiv de 6,5", șase difuzoare, 
plus conectivitate Bluetooth® și USB și 
comenzi pe volan 

 ■ Dotările standard

 − Jante aliaj de 17" cu design unic
 − Bare de plafon cu finisaj Black
 − Acoperiș de culoare contrastantă - 

negru
 − Bare de protecţie și măști laterale 

unicat ST-Line
 − Praguri de portieră în faţă cu caractere 

ST-Line
 − Pedale sport
 − Suspensie sport
 − Volan îmbrăcat în piele cu cusături roșii 
 − Mâner al frânei de mână îmbrăcat în 

piele și manșon al schimbătorului de 
viteze cu cusături roșii

 − Covorașe din velur în faţă și spate cu 
cusături roșii 

 − Sistem Ford KeyFree cu buton de 
pornire Ford Power 

 − Radio Ford SYNC 3 cu comandă vocală 
și ecran senzitiv de 6.5", șase difuzoare, 
plus conectivitate Bluetooth® și USB și 
comenzi pe volan 

Culorile caroseriei

Frozen W
hite

Vopsea nem
etalizată*

Blue Lightning 

Vopsea m
etalizată*

Burnished Glow
 

Vopsea m
etalizată*

M
agnetic 

Vopsea m
etalizată*

Tiger Eye

Vopsea m
etalizată*

SilkVopsea m
etalizată*

M
oondust Silver

Vopsea m
etalizată*

Shadow
 Black

Vopsea M
ica*

Blazer Blue

Vopsea nem
etalizată

Race Red

Vopsea nem
etalizată*

Ruby Red

Vopsea m
etalizată specială*

W
hite Platinum

Vopsea m
etalizată specială*
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Culori 
contrastante ale 
acoperișului

Frozen W
hite

Vopsea nem
etalizată pentru 

acoperiș*

Tiger Eye

Vopsea m
etalizată pentru 

acoperiș*

Shadow
 Black

Vopsea M
ica pentru acoperiș* †

Race Red

Vopsea nem
etalizată pentru 

acoperiș*

Alegeţi dintr-o colecţie diversă de combinaţii de culori ale
caroseriei și acoperișului, spoilerului din spate și oglinzilor 

exterioare contrastante, plus, opţional jante din aliaj – toate cu 
scopul de a îmbunătăţi și mai mult excepţionalul exterior și

de a face ca noul Ford EcoSport să fie la fel de unic 
ca dumneavoastră.

Un plus de stil

*Contra cost. 
†Standard pentru ST-Line și opţional pentru Titanium; numai cu culorile de caroserie standard și opţionale selectate.

Notă Imaginile sunt folosite numai pentru a ilustra diferite culori ale caroseriei și este posibil să nu reflecte specificaţiile curente sau disponibilitatea 
produsului pe anumite pieţe. Culorile și tapiţeriile reproduse în această broșură pot să difere de culorile reale din cauza limitărilor procesului de tipărire 
folosit.

Ford EcoSport ST-Line cu acoperiș de culoare contrastantă Shadow Black mica, dotare standard, plus opţional, vopsea metalizată Tiger Eye și jante din 
aliaj prelucrat de 18" Shadow Black. 
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Când nu mai aveţi nevoie de 
această broşură, vă rugăm să o 
reciclaţi.

www.ford.ro

Dimensiunile: lungime: 4096 mm, lăţime: 1765 mm, lăţime (cu oglinzi): 2057 mm, înălţime: 1645 mm

FORD ECOSPORT - informaţii despre motor

Ilustraţii, descrieri şi specificaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, 
Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a afla ultimele detalii, 
consultaţi întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În această publicaţie, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘configuraţie opţională/pachet opţional’, etc., 
trebuie să presupuneţi că acestea vor fi la un cost suplimentar faţă de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de culori sunt în funcţie 
de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta 
diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opţionale Notă: Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a 
furnizorilor noştri. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi; acestea nu beneficiază de garanţie Ford, însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, 
toate aceste detalii pot fi obţinute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor 
Company se face sub licenţă. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de 
asistenţă a conducătorului sau elemente de siguranţă descrise în această broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate fi afectată de anumite condiţii meteorologice 
sau de mediu.

EcoSport_PSL_2017_75_V2_ROU_RO.indd   12EcoSport_PSL_2017_75_V2_ROU_RO.indd   12 21/08/2017   17:30:1421/08/2017   17:30:1412




