REVISÃO PREÇO FIXO FORD.
SEU CARRO NOVO POR MAIS TEMPO.
FORD. EU TENHO, EU CUIDO.
GARANTIA 3 anos de garantia sem limite de quilometragem.
SERVIÇO TOTAL FORD Você pode confiar: basta agendar o horário de visita que um Consultor Técnico receberá você com atendimento personalizado, fará o orçamento prévio já com a hora pré-combinada da entrega do seu veículo com total transparência no atendimento. Tudo isso para
garantir a qualidade no atendimento, agilidade e conveniência.
PEÇAS GENUÍNAS FORD Os Centros de Distribuição de Peças da Ford oferecem muito mais agilidade e disponibilidade de peças genuínas, com preço justo e garantia. Nossas peças de reposição seguem os mais rigorosos critérios de aprovação, garantindo e preservando a qualidade de seu Ford.
REVISÃO PREÇO FIXO FORD Na Ford seu carro fica novo por mais tempo. Com a Revisão Preço Fixo Ford você fica tranquilo e sabe antes quanto vai pagar, tudo com mão de obra especializada inclusa, verificação de mais de 60 itens, trocas de componentes conforme Manual do Proprietário e peças originais
Ford com 1 ano de garantia quando instaladas nas Concessionárias Ford.
Para maiores informações consulte o manual do proprietário, o nosso site www.ford.com.br ou ainda 0800-703-3673.
AGENDA FORD A Ford foi a pioneira no processo de agendamento on-line e agora inovou ainda mais a Agenda Ford. Acesse o site www.ford.com.br, clique em Agende o Serviço do seu Ford e confira a praticidade em fazer o agendamento on-line em uma das nossas Concessionárias para fazer
a manutenção ou revisão do seu Ford. Transparência, rapidez e qualidade: este é o compromisso Ford com a sua tranquilidade.
CENTRO DE ATENDIMENTO FORD O CAF fornece atendimento e informações sobre seu veículo e todos os serviços oferecidos pela Ford. Fale com o nosso atendimento on-line pelo site da Ford ou iigue para 0800 703 3673. O horário de atendimento é de Segunda a Sexta-Feira, das 07h às
21h e aos Sábados das 08h às 14h.
REDE DE CONCESSIONÁRIAS A Ford conta com a Rede de Concessionárias mais moderna, inovadora e preparada do mercado. Já ultrapassou a marca de 350 pontos de venda em todo o território nacional. Confira na Concessionária mais próxima de você!
FORD CREDIT O Programa Ford Credit* disponibiliza aos clientes Ford, variados planos de financiamento para aquisição do seu Ford Zero ou veículo usado. Acesse www.fordcredit.com.br ou ligue para 4004-4581 em São Paulo e 0800 722-4581 no demais estados. *Contratos de financiamento
Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
SEGUROS FORD Ao fazer seu seguro com o Programa Seguros Ford* você conta com um amplo pacote de coberturas, garantia de uso de peças originais em caso de sinistro e atendimento na Concessionária Ford de sua preferência. *Operacionalizado pela Mapfre Seguros.
CNF – CONSÓRCIO NACIONAL FORD Um dos consórcios mais experientes do mercado, atuando há mais de 45 anos no Brasil, oferece aos clientes diversas opções de prazos e valor de parcelas para atender suas necessidades. Ligue para 0800 701-0506.
ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD A Ford possui uma linha completa de acessórios desenvolvidos que garantem personalização, funcionalidade e conforto para os seus clientes. Os acessórios estão disponíveis para todos os modelos, com a garantia e a qualidade comprovada pelo Selo de
Originalidade Ford.
Acesse www.ford.com.br e monte seu modelo como preferir. Conheça também os acessórios Ford em https://www.ford.com.br/compre-o-seu/acessorios/

Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou
responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo.
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EDGE ST 2019

EQUIPAMENTOS
PERFORMANCE
Escapamento duplo integrado		
Modo de condução Esportivo
Motor 2.7 V6 Biturbo Ecoboost®
Suspensão e Direção com DNA de Perfomance ST
Tração integral nas 4 rodas - AWD
Transmissão Automática de 8 velocidades com E-Shifter e trocas no volante
EXTERIOR
Aerofólio na cor do veículo
Antena esportiva - Tipo Shark
Grade personalizada com bagde ST
Pneu 265/40
Preparação de reboque
Roda de liga leve 21”
Teto solar panorâmico
INTERIOR
Ajuste do banco do motorista e passageiro elétrico - 10 direções (incluso ajuste lombar)
Ajuste elétrico de altura e profundidade do volante
Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura para
motorista e passageiro
Banco traseiro bipartido 60/40, rebatível (EasyFold System), reclinável com
aquecimento
Bancos dianteiros aquecidos e refrigerados
Bancos esportivos revestidos parcialmente em couro e camurça
Console de teto com porta óculos e console central com porta-objetos
Descansa-braço central no banco traseiro com 2 porta-copos
Iluminação do porta-luvas
Jogo de tapetes de carpete
Pára-sol do motorista e passageiro com espelho de cortesia com iluminação
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros
Soleira das portas dianteiras personalizadas e pedaleiras em alumínio

Interior esportivo

Vidros com isolamento acústicos (Parabrisa + Janelas dianteiras)
Volante revestido em couro personalizado ST
TECNOLOGIA
4 pontos de força 12V
Abertura das portas por código (Keypad) iluminado
Ajuste automático da intensidade da luz do painel
B&O Premium Audio System com 12 alto-falantes
Carregador de celular sem fio
Chave com sensor de presença: Acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power
Direção elétrica
Ford CoPiloto 360
- Alerta de colisão com Assistente Autônomo de Frenagem
- Auxiliar de manobras evasivas
- Câmera de Ré
- Farol alto automático
- Piloto automático adaptativo com Stop & Go
- Navegação
- Sistema de Estacionamento Automático
- Sistema de monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado (BLIS®)
- Sistema de permanência em faixa

Transmissão Automática de 8 velocidades com E-Shifter

Novo Motor 2.7 Biturbo EcoBoost® de 335 cv

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Desembaçador do vidro traseiro
Espelho retrovisor interno e externo do motorista eletrocrômico

Motor

Espelhos retrovisores externos elétricos, com pisca integrado em LED, luz de
aproximação e aquecimento

2.7 V6 Biturbo Ecoboost®

Freio de estacionamento elétrico
Lanterna traseira em LED

Potência

Torque

Combústivel

335cv

534 Nm

Gasolina

Peso do veículo em ordem de marcha - PVOM

2.116 kg
600 L

Limpador do parabrisas dianteiro e traseiro intermitente

Porta Malas

Luz ambiente - Sistema de personalização da luz ambiente do veículo

Peso Bruto Total

Memórias para ajuste de posição da direção, banco do motorista (exceto lombar) e
espelhos retrovisores

Distancia entre eixos

2.849 mm

Partida remota - acionamento do motor através do controle remoto

Comprimento do Veículo

4.808 mm

Largura do veículo
com espelho:
com espelho dobrado:
sem espelho:

2.179 mm
1.991 mm
1.828 mm

Altura do veíc. c/ massa em O.M.

1.736 mm

Porta-malas com abertura e fechamento automático sem uso das mãos
Sensor de chuva
Sistema de DVD no encosto de cabeça dos bancos dianteiros
Sync ® 3
- 2 telas de LCD de 4,2” no quadro de instrumento, configuráveis através de
comandos no volante
- AppLink

2.585 kg

Reservatório de combustível

70 litros

Capacidade de carga

469 kg

- Assistência de emergência
- Comandos de voz em português com funções de áudio, telefone, ar
condicionado e navegador
- Conectividade com Car Play e Android Auto
- Conexão Bluetooth e 2 entradas USB
- Controles de áudio no volante
- Sistema de Navegação com Mapas do Brasil e idioma Português
- Tela touch screen de 8”
Tomada de 110V
Trava elétrica das portas com controle remoto
Vidro elétrico do motorista e passageiro com sistema de abertura / fechamento
com um toque para cima / baixo
Vidros elétricos com abertura e fechamento global
Segurança
8 Air bags (dianteiros, laterais,cortinas e joelho)
AdvanceTrac com RSC: Controle eletrônico de estabilidade, tração,
anticapotamento e controle de torque em curvas
Alarme anti-furto perimetrico
Apoio de cabeça dianteiros com regulagem 4 direções
Assistente de Partida em Rampa (HLA)
Assistente em Frenagem de Emergência (EBA)
Aviso de utilização dos cintos de segurança dianteiros

Um esportivo de alta performance

Nova grade personalizada com logo ST e rodas de 21’’

Camera frontal 180º com Split View
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionadores
Farol dianteiro e farol de neblina em FULL LED

CORES

Freios a disco com ABS e EBD
Ganchos de ancoragem e fita para segurança de cadeiras de crianças
Luzes de rodagem diurnas em LED
MyKey - Chave programável com diversas funções de segurança
Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro
Sensor de monitoramento da pressão dos pneus
Sistema Alerta Pós Acidente: Destravamento das portas, acionamento da buzina e
luzes de emergência em caso de acidentes
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Azul Topázio

Preto Vesúvio

Cinza Moscou

Vermelho Vermont

Prata Dublin

Branco Sibéria
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