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Brændstofforbrug, ydelse og CO2 emissioner (WLTP)









Illustrationer, beskrivelser og specifikationer: Oplysningerne i denne brochure var korrekte, da den gik i trykken. Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre
specifikationer, farver og priser på de modeller og komponenter, som er vist og beskrevet i denne publikation. Kontakt den lokale Ford forhandler for de seneste oplysninger. Ekstraudstyr: Udstyr, der heri er
beskrevet som “ekstraudstyr”, “tilbehør” eller “eftermontering/ekstraudstyrspakker” mv., leveres mod merpris i forhold til prisen for bilen i basisversion, medmindre andet specifikt fremgår. Alle modeller og
farvekombinationer er med forbehold for leveringsmulighed. Bemærk: Nogle af billederne i denne brochure er af en førproduktionsmodel og/eller er tegnet på computer. Derfor kan designet/funktionerne i
forhold til den endelige version af bilen variere i forskellige henseender. Desuden kan nogle af funktionerne og udstyret, som er vist på modellerne, være ekstraudstyr. Bemærk: I denne brochure ses både Ford
originaltilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører. Eftermonteret tilbehør kan påvirke din bils brændstofforbrug. + Producentmærket tilbehør er specialudvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører,
som ikke er dækket af Ford garanti, men leveres med tredjepartsleverandørens garanti. Nærmere oplysninger herom kan fås hos din Ford forhandler. Bemærk: Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth
SIG, Inc., og al anvendelse heraf af Ford Motor Company sker på licens. iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Bemærk: Nogle af
førerassistance- og sikkerhedsfunktionerne, som er beskrevet i denne brochure, fungerer ved hjælp af sensorer. Funktionen af disse sensorer kan blive påvirket af vejrforhold eller af omgivelserne.

Ved kassering af denne brochure
bedes den bortskaffet til genbrug.

Vil du gerne se de fulde specifikationer?
www.ford.dk

www

Hvis du ønsker at se alle funktioner, specifikationer og tilbehør skal du
downloade den digitale e-brochure eller se den interaktive brochure på
www.ford.dk, eller scanne QR-koden.
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