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D I G I TA L B R O C H U R E O N LY

Drivstoff, ytelse og utslipp













 





 














 
 


   



   

 

  


 


  
 




 











Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre
spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. Ekstrautstyr. Hvis utstyr i denne
brosjyren beskrives som ‘Ekstrautstyr’ eller ‘Utstyrspakke’, etc., kan du gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og
fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. Merk: Noen av bildene i denne brosjyren viser preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på
forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstrautstyr. Merk: Denne brosjyren inneholder både originalt Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører.
Montering av tilbehør kan påvirke drivstofforbruket for din bil. + Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler som er merket med våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av
våre leverandørers egne garantier. Din Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. Merk: Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under
lisens. iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere. Merk: Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved
hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller miljømessige tilstander.
Ford Assistanse på livstid

Ford Kundeservice

FORD CREDIT

Hos Ford får du bilassistanse på livstid i Norge og Europa, uansett
alder og antall kilometer på bilen. Alt du trenger å gjøre er å følge
anbefalt service- og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Fordverksted. Ring 800 56 105 ved behov for assistanse.

Kontakt gjerne Ford Kundeservice dersom du ikke finner svar på
spørsmålet ditt på www.ford.no eller hos en forhandler.

Din lokale Ford-forhandler kan tilby enkel og lettfattelig rådgivning
vedrørende forskjellige former for finansiering. De kan hjelpe deg å
fylle ut en søknad og få en avgjørelse, vanligvis innen 15 minutter.
For flere detaljer besøk
www.fordcredit.no eller telefon 800 56 105.
E-post: kreditt@ford.com
Post: Postboks 573, 1411 Kolbotn
Besøk: Lienga 2, 1410 Kolbotn

Ford Kundeservice er tilgjengelig på telefon 800 56 105.

Når du er ferdig med denne
brosjyren, ber vi deg levere den til
papirinnsamling eller resirkulere
den.

Vil du se de fulle spesifikasjonene?
www.ford.no

www

Hvis du vil gå gjennom alle funksjoner, spesifikasjoner og utvalgt tilbehør
for dette kjøretøyet, kan du laste ned den digitale e-brosjyren eller se den
interaktive brosjyren på www.for.no, eller skanne QR-koden.
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