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* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Ecosport 5 usi Titanium 1.0L Fox 125 CP M6 (MY 2021.25) 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 125 CP
Transmisie Manuală, 6 viteze
Norma de poluare Euro 6.2
Combustibil Benzină
Cuplu maxim 170 Nm
Viteza maxima 180 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 12,7 sec
Inaltime totala (fara incarcatura) cu / fara bare de 
pavilion

1713/1653 mm

Latime totala fara oglinzi 1765 mm
Garda la sol (la gol) 190 mm
Raza de bracaj 10,6 m
Latime totala cu oglinzi rabatate 1816 mm
Latime totala cu oglinzi 2057 mm

Lungime totala 4096 mm
Ampatament 2519 mm
Capacitate rezervor 52 l
Volum portbagaj 356 l
Volum portbagaj cu bancheta din spate 
rabatata

1238

Unghi de atac (la gol) 21
Unghi de iesire (la gol) 33,3
Unghi de rasturnare (la gol) 23,3
Masă proprie 1205 kg
Masă maximă autorizată 1730 kg
Sarcina maxima remorca cu sistem de franare 900 kg
Sarcina maxima remorca fara sistem de franare 750 kg

DOTĂRI STANDARD (selecție)

2 prize 12 V 
ABS + ESC 
Aer condiţionat automat EATC 
Airbag genunchi şofer 
Airbag-uri cortină şi airbag-uri laterale 
Airbag-uri frontale 
Alarmă antifurt 
Anvelope 205/50 R17 
Aprinderea automată a farurilor 
Asistent viteză inteligent 
Atasament ISOFIX 
Banchetă rabatabilă 60/40 
Bare acoperis argintii 
Bare de protecţie faţă şi spate în culoarea caroseriei 
Buzunar spate scaun şofer şi pasager 
Cadrane de bord cu iluminare Ice Blue, cadran de bord TFT color 4.2", 
contururi cromate 
Cheder cromat banda geam 
Cheie cu telecomandă 
Chenar cromat faruri 
Coloană de direcţie ajustabila 
Compartiment pentru ochelari 
Computer de bord: autonomie, consum mediu si instant, viteza 
medie, temperatura exterioara 
Consolă centrală cu cotieră culisantă 
Consolă cu suport pahar 
Covorașe față 
Cruise Control cu limitator de viteză 
Deschidere automată portbagaj 
Directia asistata electric 
Discuri faţă, tamburi spate 
Faruri "Follow me home" 
Faruri cu lumini de zi cu LED 
Faruri de ceaţă în culoarea caroseriei 

Frână de mână îmbrăcată în piele ecologică 
Geamuri faţă electrice cu deschidere la o singura atingere 
Geamuri spate electrice cu deschidere la o singura atingere 
Grilă faţă cu inserţii cromate 
Hill Launch Assist (HLA) 
Iluminare ambientala 
Jante aliaj 17" Shadow Silver 
Kit de reparatie pana 
Maner portbagaj cromat 
Mânere portiere în culoarea caroseriei 
Oglinzi electrice şi încălzite, cu semnalizator integrat (in culoarea 
caroseriei) 
Parbriz parţial încălzit 
Podea dublă de incarcare 
Radio cu ecran touchscreen 8", 6 difuzoare, SYNC 2.5, ieşire iPod, 
DAB, modem incorporat - FordPass Connect 
Scaun pasager reglabil manual pe 2 direcţii 
Scaun şofer cu suport lombar 
Scaun şofer reglabil manual pe 4 direcţii 
Schimbător de viteze imbracat în piele ecologica 
Senzor de ploaie şi oglindă interioara electrocromată 
Senzori parcare spate 
Sistem My Key 
Sistem alimentare fără bușon - Easy Fuel 
Sistem de asistenţă pre-coliziune (camera) cu frânare post impact 
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 
Sistem de recunoaștere a indicatoarelor cu limite de viteză 
Stopuri cu halogen 
Tapiţerie parţial piele ecologica 
Tetieră centrală banchetă 
Torpedou iluminat 
Volan îmbrăcat în piele ecologică 
Închidere centralizată 
Închidere globala 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ [PN4FU] Vopsea metalizată, Luxe Yellow - 500.00 Euro 
+ [AGWAB] Pachet iarnă - 400.00 Euro  (Scaune faţă încălzite; Parbriz încălzit electric; Volan încălzit) 



+ [B2GAE] Geamuri spate fumurii - 350.00 Euro 
+ [AB4AC] Pachet asistenţă şofer - 650.00 Euro  (Sistem de detectare oboseală şofer; Sistem de monitorizare a unghiului mort; Senzori parcare faţă; 
Cameră video pentru mers în marsarier; Sistem de comutare automată a fazei lungi) 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

16.638,66 € 
CU TVA

19.800,00 € 

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

18.235,29 € 
CU TVA

21.700,00 € 

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

3.435,29 € 
CU TVA

4.087,99 € 

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

14.800,00 € 
CU TVA

17.612,01 € 

Nr. ofertă: 8518; Data ofertei: 19/01/2022; Ofertă valabilă până la: sâmbătă 22 ianuarie 2022

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate 
si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la 
modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în 
vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din 
fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un 
autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de 
carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte 
greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de 
remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu 
greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg. 


