Vizionarski. Genialen. Izjemen.
Vsak avto nosi njegov pečat.

zdravo

Informacije na vaš
izbrani način.
Pri Fordu vedno gremo dlje. Zato smo poskrbeli, da je izbira vašega novega Forda
Edgea še bolj zabavna, privlačna in poučna kot doslej.

odkrijte
Ta tiskana brošura vam omogoča raziskovanje vrhunskih možnosti, ki jih
nudi Ford Edge.

sestavite
Obiščite nas v salonu in preverite ceno svojega novega Edgea z vso
želeno opremo
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Edge Titanium s troslojno kovinsko barvo karoserije White Platinum ter s 20’’ 5x2 krakimi platišči iz lahke zlitine in pnevmatikami 255/45.
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Edge Titanium s troslojno kovinsko barvo karoserije White Platinum ter s 20’’ 5x2 krakimi platišči iz lahke zlitine in pnevmatikami 255/45.
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Za vaše
najlepše trenutke.

Novi Ford Edge je pripravljen na vašo
naslednjo pustolovščino. Obvladajte mestne
ulice ali ga natovorite za pester konec
tedna. Kamorkoli se boste odpravili, bo
inteligentni štirikolesni pogon poskrbel
za dodatno brezskrbnost pri vsaki vožnji.

8

9

Prostora, kolikor
ga želite.

Ford Edge navdušuje s prostorom za
kolena in glavo ter prostornino
prtljažnika. Pet odraslih razvaja
vrhunsko udobje. Ob plosko zloženih
zadnjih sedežih vam je na voljo
prostora, kolikor ga želite.
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Fordovo prilagodljivo
krmiljenje

Manj obračanja.
Več nadzora.

Prilagodljivo krmiljenje je zasnovano
tako, da krmilno razmerje prilagaja
hitrosti vozila. Pri manjših hitrostih
manjši zasuk volana zagotovi večje
obračanje prednjih koles, zato je
zavijanje ali manevriranje preprosto. Pri
večjih hitrostih morate za enak učinek
volana veliko bolj zasukati, kar izboljša
stabilnost in bolj sproščeno ter prijetno
vožnjo.
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Preprečevanje naleta pri
nizkih hitrostih

Ukrepa, preden
se zaveste.

Če sistem zazna počasi se premikajoč ali
mirujoč predmet pred vozilom, najprej
prikaže opozorilo, nato se oglasi še zvočni
signal. Če vozila ne preusmerite ali
zavirate, sistem zavira, da zmanjša resnost
nezgode in v nekaterih
primerih lahko prepreči čelno trčenje.
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Aktivni nadzor šumov

Oaza miru.

Dovršeno vzmetenje in zvočno izolirano
steklo pomagata ublažiti hrup od zunaj.
Aktivni nadzor šumov zmanjša
neželjene šume v notranjosti vozila.
Trije skriti mikrofoni zaznavajo šume v
ozadju in poskrbijo za njegovo izničenje
s predvajanjem nasprotnih zvočnih
valov s pomočjo zvočnega sistema.
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Inteligentni štirikolesni
pogon (AWD)

Dodatna
samozavest med
potjo v službo
in raziskovanjem.

Sistem inteligentnega
štirikolesnega pogona v Fordu Edge-u
nepretrgoma preverja, kje je potrebna
moč in samodejno posreduje ustrezen
navor posameznemu kolesu. Tako je
izboljšan nadzor v vseh pogojih, vožnja
pa samozavestnejša. Poseben zaslon
vas obvešča o porazdelitvi moči in
pogojih pod sprednjimi in zadnjimi
kolesi.
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Ford SYNC z zaslonom na
dotik in funkcijo za klic v
sili

Ostanite povezani
in osredotočeni.

Omogoča izbiranje glasbe, upravljanje
navigacijskega sistema in temperature
v notranjosti, prostoročno telefoniranje
in izbiranje stikov iz imenika.

*SYNC avdio sistem je del serijske opreme
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uživajte
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FORD EDGE Prodajna paleta

Titanium

Titanium

Sport

Serijska oprema:
-

-
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-

19"’ 5x2 kraka platišča iz lahke zlitine
Fordov sistem za odklepanje in zagon vozila brez ključa
Navigacijski sistem SYNC (AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom,8" TFT
zaslon na dotik, Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično
pretakanje glasbe na avdio sistem vozila, USB/AUX vtičnica, reža za SD-kartico,
Ogrevana prednja sedeža
Električno preklopni vzvratni ogledali v barvi karoserije, smerniki in osvetlitvijo tal
Pomoč pri ohranjanju smernega pasu (opozarjanje na nenamerno menjavo
smernega pasu in opozarjanje na nezbranost voznika)
Kamera za pomoč pri parkiranje in vzvratni vožnji

Za doplačilo

Serijska oprema

Sport

Serijska oprema dodatno k opremi Titanium:
-

-

20" 10 kraka platišča iz lahke zlitine
Bočne obrobe spodnjega dela vrat in pragovi v barvi karoserije
Navigacijski premium sistem Sony DAB s CD/MP3 predvajalnikom, 8" TFT
zaslonom na dotik, 12 Sony zvočnikov, SYNC vmesnikom z Bluetooth ter
funkcijo za klic v sili
Prednji in zadnji ’Premium’ tkani preprogi z gramaturo ‘28 oz‘
Športne stopalke iz aluminija s protizdrsnimi vstavki
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FORD EDGE Modeli

Titanium
Serijska zunanja oprema:
-

Samodejno preklapljanje me
dolgimi in zasenčenimi žarometi
Prednja in zadnja tipala za pomoč
pri parkiranju
Samodejni vklop žarometov in
prednja brisalca s tipalom za dež
Ogrevano vetrobransko steklo z
ogrevanimi šobami za pranje stekla
LED luči zadaj
Zadnji strešni spojler v barvi
karoserije
Start/Stop sistem

Serijska oprema notranjosti:
-

-
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Prepoznavanje prometnih znakov
(izbranih znakov za izrecne odredbe)
Športno oblikovana sprednja sedeža
Vzvratno ogledalo s samodejno
zatemnitvijo
220 V električna vtičnica v sredinski
konzoli
Volan in zaključek prestavne ročice
odeta v usnje
Dvopodročna klimatska naprava s
samodejno regulcijo temperature
(DEATC)
Plosko zložljivi zadnji sedeži – druga
vrsta sedežev s funkcijo za preprost
preklop in nastavljanjem naklona

Kromirana letev na zgornjem
robu vrat

Ambientalna osvetlitev
potniške kabine
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FORD EDGE Modeli

Sport

20" 5x2 kraka platišča iz
lahke zlitine

Športno oblikovani zunanji
dodatki

Serijska zunanja oprema dodatno k
opremi Titanium:
-

-
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20" 5x2 kraka platišča iz lahke
zlitine
Bočne obrobe spodnjega dela vrat,
pragov in blatnikov v barvi
karoserije
Gornji del maske motorja z
letvicami in obrobo v temni barvi
Aktivno prilagodljivo krmiljenje
Športno vzmetenje

-

Gornji del maske motorja z
letvicami in obrobo v temni barvi
Aktivno prilagodljivo krmiljenje
Športno vzmetenje
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FORD EDGE Modeli

Sport
Serijska notranja oprema dodatno
k opremi Titanium:
-

-
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Navigacijski premium sistem Sony
DAB s CD/MP3 predvajevalnikom,
8" TFT zaslonom na dotik ter SYNC
vmesnikom (Bluetooth ter funkcija
za klic v sili)
Prednji in zadnji ’Premium’ tkani
preprogi z gramaturo ’28 oz’
Športne stopalke iz aluminija

Prikazana je notranjost z usnjenim oblazinjenjem Salerno in
perforirano sedežno prevleko iz Alcantare Salerno v barvi Ebony, na
voljo za doplačilo.
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FORD EDGE

Pregled izjemnih tehnologij

Oglejte si naše izjemne
tehnologije v akciji.
www.gofurther.com

Prostoročni pomik dvižnih
vrat
Aktivna pomoč pri parkiranju

Prednja širokokotna kamera
z deljenim pogledom

Aktivna pomoč pri bočnem in vzvratnem prečnem
parkiranju. Ko aktivirate sistem, samodejno
prevzame usmerjanje, vi pa preostane le
upravljanje stopalk. Pomaga vam lahko tudi, ko se
želite z bočno parkiranim vozilom ponovno vključiti v
promet.

Zagotavlja izjemno širok zajem območja levo in
desno tik pred vozilom. Uporabnost kamere pride do
izraza še posebej v križiščih in pri vožnji naprej iz
parkirišč z omejeno bočno preglednostjo.

Sile trčenja se porazdelijo na območje, ki je petkrat
večje od območja pri običajnem varnostnem pasu, in
s tem zmanjša tveganje za poškodbe.

Serijska oprema

Vam pomaga pri odkrivanju ovir, ki se
neopazno nahajajo za ovinkom. S svetlo belim
snopom žarometov intenzivno in enakomerno
osvetlijo cestišče.

Napihljiva zadnja varnostna
pasova

Za doplačilo

Fordov prilagodljiva
osvetlitev z dinamičnimi LED
žarometi

Odpiranje in zapiranje Edgeovih dvižnih vrat je
nadvse preprosto tudi takrat, ko imate polne roke. S
ključem v žepu ali torbi preprosto nežno zamahnite z
nogo pod sredino zadnjega odbijača in dvižna vrata
se bodo pomaknila v ustrezno smer, ne da bi se
morali česa dotakniti.

Titanium
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Sport
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FORD EDGE Motorji

Emisijski razred
Največja moč KM (kW)

2.0 TDCi (180 KM (132 kW))

Motor z 210 KM in dvojnim turbopolnilnikom dopolnjuje
samodejni 6-stopenjski Powershift menjalnik, ki ga
odlikujejo vse prednosti običajnega samodejnega
menjalnika brez zmanjšanja zmogljivosti in varčnosti,
vozniku pa je omogočeno tudi ročno prestavljanje.

Največja moč KM

210
(154)
(kW)

0–100

km/h
(s)

9,4

Izpusti CO2

450

Menjalnik

M6

A6 (MPS6)

Pogon

4x4

4x4

180 (132)

210 (154)

400

450
6,4 (6,5**)

149
(g/km)

180
(132)
(kW)
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Navor Nm
Poraba goriva v l/100 kmøø

Motor s 180 KM z enojnim turbopolnilnikom dopolnjuje
trpežen ročni 6-stopenjski menjalnik. Lahek in za
uporabo preprost menjalnik je zasnovan za
obvladovanje visoke ravni navora ob zagotavljanju
uglajenega in natančnega prestavljanja.

Največja
moč KM

0–100

km/h
(s)

9,9

210 (154)
149 (152**)

Največja moč KM (kW)

2.0 TDCi (210 KM (154 kW))

Euro 6 + DPF

180 (132)
149 (152**)

Izpusti CO2 (g/km)øø

Ročni menjalnik

Euro 6 + DPF
400

Navor Nm

Samodejni menjalnik

2.0 Duratorq
TDCi

Serijska oprema

Za doplačilo

Sport

Ford Edge nudi izbiro med dvema
različicama osupljivega 2,0-litrskega
dizelskega motorja.

2.0 Duratorq
TDCi

Titanium

Mestna vožnja

6,4 (6,5**)

Zunajmestna vožnja

5,4 (5,5**)

5,4 (5,5**)

Kombinirano

5,8 (5,9**)

5,8 (5,9**)

Zmogljivostø
Najv. hitrost (km/h)

200

211

0–100 km/h (s)

9,9

9,4

50–100 km/h* (s)

9,7

ni na voljo

Izpusti CO2

149
(g/km)

*V 4. prestavi. øVrednost Fordovih testiranj. øøDeklarirana poraba in emisije CO2 so merjene v
skladu z evropsko direktivo (EC) 715/2007 in dopolnjeno regulativo (EC) 692/2008. Poraba
goriva in izpusti CO2 so določene za skupino vozil in ne za posamezno vozilo. Standardizirani
testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil ter različnimi proizvajalci.
Dejanska poraba in emisije CO2 lajko odstopata od navedene, saj na ekonomičnost vozila
vpliva tudi opremljenost vozila, način vožnje, raba tehnične opreme v vozilu, kot je klimatska
naprava in tudi mnogi drugi netehnični dejavniki. DPF = ﬁlter za saje. Vsi motorji so
opremljeni s sistemom Star/Stop. **Podatki z 20-palčnimi kolesi.
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Titanium

Sport

FORD EDGE Pregled zunanjih značilnosti

/

/

Aktivna pomoč pri parkiranju (aktivna pomoč pri bočnem in vzvratnem prečnem parkiranju)

/

/

Prilagodljiva žarometa s tehnologijo LED z aktivnim prilagajanjem svetlobnega snopa ’Ford Dynamic LED’ ter tehnologijo proti bleščanju

/

/

Obiščite salon
in sestavite
svojega popolnega Forda Edgea.

Zunanje oblikovne značilnosti
Kromirane obrobe bočnih stekel
Prednji meglenki
Panoramska streha – z električnim pomikom (vključuje senčnik z električnim pomikom) (ni na voljo pri vozilih s strešnimi vodili)
Zadnji strešni spojler – v barvi karoserije
Vzolžna strešna nosilca – črna (niso na voljo pri vozilih s panoramskim strešnim oknom)
Vzdolžna strešna nosilca (’strešne sani’) v srebrni barvi
Snemljiva vlečna kljuka

Žarometi – samodejna osvetlitev (vključno s samodejnimi brisalci in samodejnim upravljanjem dolgih luči)
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom (pri opremi Titanium na voljo v kombinaciji z multimedijskim sistemom Sony)
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Panoramsko strešno
okno
Atermično (IR odbojno) steklo poskrbi, da
je notranjost hladna ter zmanjša stopnjo
vdora sevanja. Obenem senčnik z
električnim pomikom zagotavlja senco in
zasebnost.

Prostoročni pomik prtljažnih vrat – električni pomik prtljažnih vrat in Fordov sistem za uporabo brez ključa
Zadnje luči s LED
Ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla(akustično laminirano vetrobransko steklo)
Brisalci – samodejni, s tipalom dežja (vključuje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem)
Platišča iz lahke zlitine – 19x8’’ 5-kraka s pnevmatikami 235/55*
Platišča iz lahke zlitine – 19x8’’ 5x2-kraka s pnevmatikami 235/55*
Platišča iz zlitine – 20x8,5’’ 5x2-kraka s pnevmatikami 255/45*

Za doplačilo

Serijska oprema

Športno vzmetenje

Del paketa opreme, za doplačilo

Platišča iz zlitine – 20x8,5’’ 5x2-kraka s pnevmatikami 255/45*

Titanium
Sport

36

*Izbrana platišča bodo opremljena z navedeno
dimenzijo pnevmatik, znamke pnevmatik pa ni
mogoče izbirati.
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Sport

Titanium

FORD EDGE Pregled notranjih značilnosti

Odkrijte še več
odličnih možnosti.

Notranje oblikovne značilnosti
Športne stopalke iz aluminija s protizdrsnimi vstavki
Ogrevan volanski obroč
Gumb za zagon Ford Power
Sistem za odklepanje in zagon vozila brez ključa in prostoročnim pomikom prtljažnih vrat (vključuje električni pomik prtljažnih vrat)
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

Električno nastavljiv
volanski drog s
pomnilnikom položaja
sedeža

Prilagodljiv radarski tempomat ’ACC’
Programirni pametni ključ druge generacije MyKey
Stekla – skupno odpiranje/zapiranje
Perforirane sedežne prevleke iz Alcantare (Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo. V desetih smereh električno
nastavljiv sovoznikov sedež. Zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo. Tekstilno prevleko B-stebrička. Polnilna pena prednjih sedežev ’Sport’)
Usnjene sedežne prevleke(Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo. V desetih smereh električno nastavljiv
sovoznikov sedež. Zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo. Tekstilno prevleko B-stebrička)
Perforirane usnjene sedežne prevleke (Vključuje: V desetih smereh električno nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo, v desetih smereh električno
nastavljiv sovoznikov sedež. Zunanji vzvratni ogledali s spominsko funkcijo, ogrevana/hlajena sedeža spredaj, ogrevana sedeža zadaj ter tekstilno prevleko Bstebrička)

Omogoča preprostejše vstopanje in
izstopanje iz vozila. Zapomni si do tri
želene položaje sedeža in volana. (Z
usnjenim oblazinjenjem sedežev. Ni na
voljo v kombinaciji s prilagodljivim
krmiljenjem.)

V štirih smereh ročno nastavljiva prednja sedeža (naprej/nazaj, naklon naslona)
Sprednja sedeža – v 10 smereh električno nastavljiv voznikov sedež (električno naprej-nazaj, gor-dol, naklon naslonjala, 2-smerno električno nastavljanje
ledvene opore)
Sprednja sedeža – nastavljivo ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža
Klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža

/

Zadnji sedeži – nastavljivo ogrevanje (na voljo samo pri sedežih, oblazinjenih s perforiranim usnjem/semišem)
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno reg. temperature ’DEATC’
Pomožni parkirni grelec na gorivo z daljinskim upravljalnikom in možnostjo nastavitve časovnega vklopa
Aktivno prilagodljivo krmiljenje
Navigacijski sistem SYNC DAB s CD/MP3 predvajalnikom, 8’’ TFT zaslonom na dotik ter SYNC vmesnikom (Bluetooth ter funkcija za klic v sili)

Za doplačilo

/

Serijska oprema

Navigacijski sistem Premium Sony DAB s CD/MP3 predvajalnikom, 8’’ TFT zaslonom na dotik ter SYNC vmesnikom (Bluetooth ter funkcija za klic v sili)

Del paketa opreme, za doplačilo

Po višini in globini električno nastavljiv volanski drog(na voljo z električno nastavljivimi sedeži)

Titanium
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Sport

39

Titanium
Želite preizkusiti različne konﬁguracije Edgea?
Za doplačilo

Sport
Serijska oprema

Mi smo izbrali
White Platinum.
Katero barvo boste
izbrali vi?

Ingot Silver
Kovinska barva karoserije*

Electric Spice†
Kovinska barva karoserije*

Kona Blue†
Kovinska barva karoserije*
Canyon RidgeØ
Kovinska barva karoserije*

Zasluge za elegantno in trajno
zunanjost Forda Edgea ima poseben
večstopenjski postopek lakiranja. Novi
materiali in postopki obdelave, od
vbrizgavanja voska v jeklene dele
karoserije do zgornjega sloja na vodni
osnovi, zagotavljajo lakiranje brez
uporabe topil in ohranjanje izjemnega
videza tudi po dolgoletni uporabi.

Blue JeansØ
Kovinska barva karoserije*

White GoldØ
Kovinska barva karoserije*
Ruby Red
Trislojna kovinska barva karoserije*

Magnetic
Kovinska barva karoserije*
Shadow Black
Kovinska barva karoserije*
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Oxford White
Nekovinska barva karoserije

*Kovinske barve so na voljo za doplačilo.

White Platinum
Trislojna kovinska barva karoserije*
Nautilus Blue†
Kovinska barva karoserije*

Vaš Edge ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od
datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.
Opomba Posnetki vozil so uporabljeni za prikaz barv karoserije in
morda ne ustrezajo speciﬁkacijam v besedilu ali razpoložljivosti na trgu.
Barve in okrasni elementi, ki smo jih predstavili v tej brošuri, lahko zaradi
omejitev uporabljenih postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv in
okrasnih elementov.

Bronze Fire†
Kovinska barva karoserije*

41

Sedite in uživajte v
udobju.

Usnje Salerno
v barvi Tobacco*

Usnje Salerno
v barvi Medium Soft Ceramic*

Mikro perforirano usnje Salerno
v barvi Tobacco*

Mikro perforirano usnje Salerno
v barvi Medium Soft Ceramic*

*Za doplačilo.
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Usnje Salerno
v barvi Ebony*

Za doplačilo

Mikro perforirano usnje Salerno/ usnje
Salerno
v barvi Ebony*

Serijska oprema

Videz in otip materialov v notranjosti
imata izjemno pomembno vlogo pri
skupni izkušnji vožnje. Prav zato smo
namenili posebno pozornost
oblikovanju in izdelavi oblazinjenj za
vašega Forda Edgea.

Titanium
Sport
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FORD EDGE Platišča in pnevmatike

44

20"

5x2-kraka platišča iz zlitine
(s pnevmatikami 255/45)

Manjše platišče in večja pnevmatika poskrbita
za tišjo, udobnejšo vožnjo. Večje platišče
z manjšo pnevmatiko (nižji proﬁl) zagotavlja športno
zmogljivost z izboljšanim vodenjem in zaviranjem.

20"

5x2-kraka platišča iz zlitine
(s pnevmatikami 255/45)

Trša
vožnja

Za doplačilo

Mehkejša
vožnja

19"

5x2-kraka platišča iz zlitine
(s pnevmatikami 235/55)

Serijska oprema

19"

5-kraka platišča iz zlitine
(s pnevmatikami 235/55)

Titanium
Sport
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FORD EDGE Prilagodite ga
Rešetka za zadrževanje
prtljage

Čvrst sistem zagotavlja, da psi ali
prtljaga varno ostanejo v prtljažnem
prostoru (možnost odstranitve, ko
sistema ne rabite). Naročite lahko
ločene rešetke za namestitev za prvo
ali drugo vrsto sedežev. (Dodatna
oprema)

Snemljiva vlečna kljuka

Za dodatno zmogljivost pri prevozu je
možno z vlečno kljuko glede na motor
vleči prikolice s težo do 2200 kg. Ko je
ne potrebujete, lahko vlečno kljuko
odstranite. (Za doplačilo in kot
dodatna oprema)

Sprednje in zadnje talne
obloge za vsako vreme

Talne obloge za vsako vreme z oznako
Edge so izdelane po meri, da se
popolnoma podajo vozilu ter ga
zaščitijo pred umazanijo in vlago.
Varno jih pritrdite neposredno na tla
vozila, zato ne morejo zdrsniti in ovirati
delovanja stopalk. (Dodatna oprema)

Strešni kovček Thule®+

Omogoča prevoz najrazličnejše
prtljage ter jo varuje pred vremenskimi
vplivi in krajo. Za preprostejši dostop
omogoča večina modelov odpiranje z
obeh strani. (Dodatna oprema, na
voljo v različnih velikostih)

Prečni nosilci

Čvrsti prečni nosilci omogočajo varen
in preprost prevoz različnih predmetov.
Prečni nosilci s ključavnico so na voljo
samo v kombinaciji s strešnimi vodili.
(Dodatna oprema)

Talna obloga prtljažnika

Zagotavlja zaščito prtljažnika.
Obojestranska zasnova omogoča
izbiro med tkano oblogo z logotipom
Ford Edge in trpežno gumijasto
površino, idealno za prevažanje mokrih
ali umazanih predmetov. Podaljšati jo
je možno čez zadnje sedeže. (Za
doplačilo in kot dodatna oprema)

Nosilec za smuči/snežno
desko Thule®+

Eleganten nosilec za smuči, ki ga lahko
zaklenete, je primeren za do šest parov
smuči ali tri snežne deske. (Dodatna
oprema)

Nosilec za kolesa Thule®+

Odličen nosilec za kolesa s preprosto
namestitvijo je izdelek vodilnega
proizvajalca Thule®+. (Dodatna
oprema)

Nosilec za kolesa Uebler+

Odličen nosilec za kolesa, nameščen
na vlečno kljuko. Praktičen mehanizem
za odmik z nagibom zagotavlja
preprost dostop do prtljažnika.
(Dodatna oprema)

ClimAir®+ – usmerniki zraka
Zmanjšajo turbulence in hrup zaradi
vetra, tako da je vožnja z odprtimi okni
prijetnejša celo v rahlem dežju.
(Dodatna oprema)

Polica za prtljažnik

Trpežna polica je zasnovana tako, da
ostane prtljažni prostor čist in urejen,
zato je idealna za prevoz mokrih ali
umazanih predmetov. (Dodatna
oprema)

Kolesne zavesice

Po meri oblikovane zavesice pomagajo
ohraniti vašega Forda Edgea čistega in
ga ščitijo pred umazanijo in kamenčki.
Na voljo so v kompletu za sprednji in
zadnji kolesi. (Dodatna oprema, ni na
voljo pri opremi Sport)

20-palčna platišča iz zlitine
s 5x2 kraki
(Za doplačilo in kot dodatna oprema,
samo z opremo Titanium)
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+
To opremo pokriva garancija zunanjega dobavitelja, za podrobnosti glejte zadnjo stran.
Še več dodatne opreme za svojega Forda Edgea najdete na naslovu www.ford-dodatnaoprema.si
Za celotno paleto izdelkov s Fordovo blagovno znamko – od oblačil do izdelkov za življenjski slog in modelčkov avtomobilov – obiščite www.fordlifestylecollection.com
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FORD EDGE Prostornine in mere

preizkusite

sestavite

Obiščite vam najbližnje trgovca z vozili Ford in se zapeljite na
testno vožnjo z Edgeom. Poiščite svojega trgovca na www.ford.si

Sestavite in preverite ceno svojega novega Forda Edgea z vso
želeno opremo in si ga oglejte na www.ford.si

800 L

4808 mm

ﬁnanciranje
Ko se odločate za novo vozilo, nam naše strokovno
znanje in velikost družbe omogočata, da vam
ponudimo pestro paleto možnosti ﬁnanciranja.
Ford Credit zagotavlja vrsto ﬁnančnih storitev, da si
lahko omislite svoj avto kot zasebni ali poslovni
uporabnik.
Za več informacij o naših ﬁnančnih storitvah obiščite
vam najbližnjega trgovca z vozili Ford.

imejte
Ko se odpeljete s svojim novim avtomobilom, vam
bomo vedno stali ob strani. Ford ima največje
omrežje pooblaščenih servisnih delavnic, ki vam
bodo pomagale ohraniti odlično stanje vašega
avtomobila. In če bo vaš novi Ford kdaj potreboval
popravilo zaradi nezgode, ga bodo v Fordovih
pooblaščenih delavnicah kar se da hitro povrnili v
stanje pred nezgodo.

stik
www.ford.si

602 L

5-sedežni način z
jeklenim
rezervnim
kolesom

2184 mm (z ogledali)

1692 mm
(brez strešnih vodil)

5-sedežni
način,
natovorjeno do
stropa

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v
tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za
doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotograﬁjah in slikah so lahko prikazane
prototipne, predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah prikazana Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del
paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših dobaviteljev. ✚Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim
povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in
varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

MY 2016 SVN si

FORD EDGE Kaj sledi?

Ko kataloga ne boste več uporabljali,
ga, prosimo, reciklirajte.

Izdalo podjetje Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Anglija.
Podjetje registrirano v Angliji pod št. 235446.
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