


Горе: EcoSport Titanium с Groove в Ebony Black частично Sensico® и 
тапицерия на седалките Salerno Sensico® в Ebony Black (стандартно); Долу: 
EcoSport ST-Line с премиум усещане, обвита в Sensico® скоростен лост с 
ръчно направени червени шевове и обвито с премиум Sensico® волан с 
червени шевове (стандартно).

Горе: EcoSport с 8-инчов (20,32 cm) цветен сензорен екран; Долу: EcoSport 
Active с каросерия в Luxe Yellow металик (опция).

С елегантния си дизайн,  впечатлителни, интегрирани 
технологии и избор на икономични двигатели, Ford EcoSport 

предоставя всичко, от което се нуждаете за динамично усещане 
при шофирането.

ECOSPORT
За по-силно усещане за приключение Active отговаря на всички 
изисквания. С невероятния си вдъхновен от SUV солиден стил и 

по-силното усещане за приключение този модел има  
по-дръзка индивидуалност.

Материалите с превъзходно качество и допълнителни 
технологии предоставят на Titanium по-високи нива на 

изисканост и комфорт, допълнени от елементи с

уникален стил и фокус върху детайлите.

ЗА ВАС
Впечатляващата естетика на спортен автомобил откроява 

ST-Line от всички останали, а вдъхновеният от спорта интериор 
и уникалното ST-Line брандиране подсилват неговия 

отличителен характер.
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EcoSport Active с каросерия в Luxe Yellow металик (опция) и контрастен 
покрив в Agate Black.



ECOSPORT ACTIVE
С невероятния си вдъхновен от SUV солиден стил на 
екстериора, открояващия се интериор и съвременни 
технологии, EcoSport Active е създаден да ви помогне 
да се откъснете от рутината.

Съчетавайки безпроблемно форма с функция, той 
предоставя кросовър, който е дързък и изискан. 
Открояващ се с отличителните си покрив в Agate Black 
и капаци на огледалата, преден и заден долен 
предпазен щит, по-широки колесни ниши с 
ексклузивни 17-инчови лети джанти с 5 спици в 
Shadow Black и предна решетка с мрежа, EcoSport 
Active е направен за градско движение и е създаден 
за приключения.

EcoSport Active с каросерия в Luxe Yellow металик (опция) и 
контрастен покрив в Agate Black.

1ПРЕГЛЕД



ПРЕГЛЕД1

EcoSport Active с каросерия в Luxe Yellow металик (опция) 
 и контрастен покрив в Agate Black.



МЯСТО, КОЕТО СИ СТРУВА
Изисканият интериор на EcoSport ви обгръща с впечатляващия 
си дизайн, първокласни материали и изработка, както и 
изобилие от удобства. Под ваш контрол е комплекс от 
съвременни технологии, като климатик с електронно 
автоматично управление на температурата (EATC), система за 
информация от сляпата зона на видимост, автоматични 
фарове, плюс налична навигация SYNC 3 с гласово управление: 
те се грижат за всички дребни подробности, за да можете да се 
съсредоточите върху удоволствието от пътуването.

 ■ Навигация SYNC 3 позволява да управлявате музиката, 
навигацията, телефонните разговори и съобщенията само 
чрез гласа си*. (Стандартно оборудване)

 ■ Автоматичните фарове регистрират намаляването на 
естествената осветеност и включват светлините вместо вас. 
(Cтандартно оборудване при Titanium, ST-Line и Active)

ПРЕГЛЕД1

Автомобилът на илюстрацията е показан с оборудване, което се предлага срещу допълнително 
заплащане.
*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи с гласови команди; не 
използвайте ръчни устройства, когато шофирате. Някои функции могат да бъдат заключени, когато 
автомобилът е на скорост. Не всички функции са съвместими с всички телефони.

Интериор на EcoSport Active с отопляеми предни седалки (опция), отопляем 
волан (опция) и отопляемо предно стъкло (опция).

Отопляем волан

Отопляемият волан на EcoSport се задейства 
лесно с натискане на бутон и осигурява 
допълнителна комфортна преграда между вас и 
студа навън. (Опция)



Обърнете внимание: Пълната интеграция на SYNC 3 със смартфон е достъпна само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови версии. 100% свързан. Само за AppLink ще има начислени такси. За да проверите дали Apple CarPlay и 
Android Auto се предлагат на вашия пазар, вижте най-новата информация в официалните сайтове на Apple CarPlay и Android Auto. Актуализациите на картите са безплатни за ограничен период от време след регистрацията на 
автомобила.
*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи с гласови команди; не използвайте ръчни устройства, когато шофирате. Някои функции могат да бъдат заключени, когато автомобилът е на скорост. Не 
всички функции са съвместими с всички телефони.
**Бордовият модем ще бъде свързан при доставката на автомобила. Можете да разрешите или забраните споделяне на определени данни. Когато са налични, отдалечените функции на FordPass Connect са безплатни за 10 години, а 
след това трябва да се плати абонамент. 
†Достъпът до Live Traffic е безплатен през първите 12 месеца след регистрацията на нов автомобил Ford, оборудван със SYNC 3 с навигация; след това се заплаща лицензен абонамент.
††Информацията Local Hazard е безплатна през първите 12 месеца след закупуване на нов автомобил Ford, оборудван с определени модули за информация на водача; след това се заплаща лицензен абонамент. 
‡Ford Emergency Assistance е иновативна функция на SYNC, която използва мобилен телефон, свързан през Bluetooth®, за да помогне на пътуващите да се обадят директно на местния комуникационен център в случай на инцидент, 
при който се е отворила въздушна възглавница или горивната помпа се е изключила автоматично. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.
ØFordPass е безплатно приложение, което се предлага за изтегляне и е съвместимо с избрани смартфон платформи. Може да са приложими тарифи за съобщения и данни. 

FORD SYNC 3
Предлаганият Ford SYNC 3 се интегрира безпроблемно с вашия 
смартфон и улеснява комуникацията и навигацията*. Чрез AppLink 
можете да управлявате приложения, съвместими със SYNC, а чрез 
Apple CarPlay и Android Auto работите с телефона си директно на 
8-инчовия (20,3 cm) цветен сензорен екран. Можете да използвате 
сензорния екран или прости гласови команди за обаждания, писане и 
прослушване на текстови съобщения, както и за управление на 
музиката и сателитната навигация.

FORDPASS CONNECT
EcoSports, снабден с FordPass Connect, активира гама от 
характеристики, проектирани да направят шофирането по-лесно и 
по-приятно**. Те включват Live Traffic† изпраща редовна актуална 
информация за трафика директно към навигационната система SYNC 
3, а Local Hazard†† ви предупреждава за опасности по пътя, преди да 
стигнете до тях. В случай на произшествие Emergency Assistance‡ 
помага на пътниците в автомобила да се обадят на службите за 
спешна помощ с информация за местоположението на автомобила. 

ПРИЛОЖЕНИЕТО FORDPASS
Извлечете максимума от преживяване със свързан автомобил с 
приложението FordPassØ, с интелигентни отдалечени функции 
приложението FordPass ви осигурява достъп до дори повече функции 
чрез вашия смартфон. За вашето спокойствие можете да заключвате 
или отключвате автомобила си където и да сте и дори да размразите 
предното стъклото и да активирате отопляемите седалки и 
отопляемия волан (ако са налични)  в студени зимни дни. (Предлага се 
само на пазарите в ЕС.) 

Свържете EcoSport към FordPass. 

ПРЕГЛЕД1
НЕПРЕКЪСНАТА ВРЪЗКА И ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ



EcoSport Titanium, показан в цвят Solar Silver металик (опция).

ПРЕГЛЕД1

ЗВУК КАТО НА ЖИВО С B&O

АУДИО СИСТЕМА B&O
Каквато и музика да предпочитате, класическа или модерна, тя 
заслужава да звучи така, като са искали нейните създатели. 
Вълнуващата 675-ватова система на B&O с 10 високоговорителя 
осигурява точно това.

Специално проектирана и настроена за EcoSport от 
специалистите по акустика на Bang & Olufsen, тази система 
добавя ново усещане към всяко пътуване. А характерният 
дизайн на високоговорителите идеално допълва стилния 
интериор на EcoSport.

 ■ Калибриране на звука според модела 
 ■ Специална аудио система с 10 високоговорителя 
 ■ Двоен субуфер
 ■ Съраунд звук 
 ■ 675 W изходна мощност
 ■ Уникален дизайн от B&O



ОТКЪСНЕТЕ СЕ ОТ РУТИНАТА

ECOSPORT ACTIVE
Откъснете се от рутината със стила и комфорта на EcoSport 
Active. Съчетавайки вдъхновен от SUV солиден дизайн със 
съвременни технологии, той предоставя купе, което е солидно и 
същевременно изискано. Интериорът е със специални седалки с 
контрастни шевове. Издръжливите материали гарантират, че е 
готов за най-трудните пътувания. С привличащите вниманието 
характеристики, като контрастен покрив и капачки на 
страничните огледала, уникална обшивка на калниците и 
17-инчови лети джанти с 5 спици в Shadow Black, 
помагат да се откроявате, където и да ви отведе 
пътя.

ПРЕГЛЕД1

EcoSport Active, показан с 8-инчов (20,3 cm) цветен сензорен екран 
(стандартен) и самозатъмняващо се огледало за обратно виждане 
(стандартно).



СПОРТЪТ Е В КРЪВТА МУ

ECOSPORT ST-LINE
ST-Line осигурява цялата динамика на Ford EcoSport, плюс 
атрактивен, вдъхновен от спорта стил. Уникалните брони и 
странични престилки на ST-Line, летите джанти в цвят Dark 
Tarnish, външното ST-Line брандиране, плюс контрастните 
покрив, заден спойлер и огледала (опция) – всичко това 
спомага за неповторимото съчетание от удобство и 
зашеметяващ външен вид.

Този отличителен стил продължава в интериора на ST-Line – 
уникалният, с премиум усещане волан ST-Line Sensico®, 
вложката Satin Chrome на скоростния лост, постелките отпред с 
логото ST-Line и червени контрастни шевове  подчертават 
спортния характер на дизайна. 

ПРЕГЛЕД1

EcoSport ST-Line. показан с 18-инчови лети джанти със 5 спици в цвят 
Shadow Black с огледален гланц (опция) и цвят на каросерията Fantastic 
Red и прозрачен лак с цветен нюанс (опция).



ПРЕДНИ И ЗАДНИ СЕНЗОРИ ЗА ДИСТАНЦИЯ 
ПРИ ПАРКИРАНЕ
С Ford EcoSport вече няма да подминавате по-тесните места за 
паркиране. Звуков сигнал ви помага да преценявате 
разстоянието между автомобила и препятствията отзад, като 
улеснява маневрирането и паркирането. (Опция)

РАЗГЛОБЯЕМ ТЕГЛИЧ
Тегличът дава допълнителната възможност да се тегли товар 
до 1 100 kg* (зависи от двигателя). Когато не се използва, 
тегличът може да бъде свален. (Опция и допълнително 
оборудване)

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за подпомагане на шофьора са допълнителни и не заместват необходимостта 
от вниманието, преценката и контрола на автомобила от водача.

Горе: EcoSport ST-Line, показан в цвят Fantastic Red металик с  и прозрачен 
лак с цветен нюанс (опция);
Долу: EcoSport Titanium в цвят Frozen White стандартен цвят (опция). 
Автомобилът на илюстрацията е показан с оборудване, което се предлага 
срещу допълнително заплащане.

АСИСТЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СБЛЪСЪК
Ако асистентът за предотвратяване на сблъсъкØ2) отчете 
бавнодвижещ се или неподвижен обект по траекторията на 
автомобила, първо показва предупреждение, след това подава 
звуков сигнал. Ако не завиете или не натиснете спирачка, 
асистентът задейства спирачките, за да намали последиците от 
удара, а в някои случаи – и да го предотврати. (Стандартно 
оборудване)

ПРЕГЛЕД1

*Максималната теглителна способност зависи от товара, конфигурацията на автомобила, 
допълнителното оборудване и броя пътници.

Долу: EcoSport Active с каросерия в Luxe Yellow металик (опция) и 
контрастен покрив в Agate Black.



ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за подпомагане на шофьора са допълнителни и не заместват необходимостта 
от вниманието, преценката и контрола на автомобила от водача.

СИСТЕМА ЗА СЛЯПАТА ЗОНА НА ВИДИМОСТ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАПРЕЧНО ДВИЖЕНИЕ
Системата за следене на сляпата зонаØ2) ви предупреждава 
чрез дискретни светлинни индикатори, вградени във външните 
огледала на водача и пътника отпред, когато отчете друго 
превозно средство – автомобил, ван или камион – в сляпата ви 
зона, докато шофирате. По подобен начин предупреждението 
за напречно движениеØ2) ви сигнализира, ако регистрира 
движеща се опасност, когато излизате от перпендикулярно 
паркомясто на заден ход. (Опция)

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за подпомагане на шофьора са допълнителни и не заместват необходимостта 
от вниманието, преценката и контрола на автомобила от водача.

Горе: EcoSport ST-Line в цвят Fantastic Red металик с и прозрачен лак с 
цветен нюанс (опция); Долу: EcoSport Titanium в цвят Desert Island Blue 
стандартен цвят (опция).

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ
Функцията за разпознаване на пътни знациØ2) може да разчита 
знаците отстрани или над пътя – постоянни или временни. След 
това показва предупреждение на таблото със съответната 
икона. (Стандартно оборудване) 

ПРЕДНО СТЪКЛО С ОТОПЛЕНИЕ QUICKCLEAR
Вграденият в предното стъкло нагревател премахва скреж и 
замъгляване от стъклото, дори в мразовитите утрини. (Опция)

ПРЕГЛЕД1



2
ИЗБОР

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ 
ECOSPORT

ИЗРАЗЕТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТТА СИ
В серията EcoSport ще намерите богат избор на серии, 
всяка със собствена отличителна индивидуалност.

Изберете от достъпните модели EcoSport с техните 
впечатлителни, интегрирани технологии, богата гама 
двигатели и удовлетворяваща динамика от шофирането. 
Или авантюристичния кросовър Active, отличаващ се със 
спортния си, с невероятен линии и увереност, 
въодушевяващ характер.

За превъзходното усещане за лукс, Titanium съвременен 
стил с изискани характеристики. Докато за изключително, 
вдъхновено от характеристиките преживяване, ST-Line 
незабавно улавя погледа с уникалния си стил и спортна, 
вълнуваща привлекателност.

T I T A N I U M S T - L I N E A C T I V E



Titanium
Основни характеристики на екстериора

 ■ 17-инчови лети джанти с 10 спици, с покритие 
Shadow Silver

 ■ Греди и рамка на предната решетка с хромирано 
покритие

 ■ Релси на покрива с черно покритие
 ■ Чистачки със сензори за дъжд и самозатъмняващо 

се огледало за обратно виждане
 ■ Предни фарове за мъгла в цвета на каросерията
 ■ Задни сензори за разстояние при паркиране
 ■ Автоматични фарове

Основни характеристики на интериора 

 ■ Прибори на 4,2-инчов (10,6 cm) цветен TFT 
дисплей

 ■ Автоматично електронно управление на 
температурата (EATC)

 ■ Дежурно осветление
 ■ Регулируема поясна опора на седалката на 

шофьора  

Двигател

Бензин
1,0 л Ford EcoBoost (125 к.с./ 92 kW)

ИЗБОР2 СЕРИЯ



ST-Line
Основни характеристики на екстериора  
(в допълнение към Titanium)

 ■ 17-инчови лети джанти с 5 спици, с покритие Dark 
Tarnish

 ■ Уникални брони и странични престилки ST-Line
 ■ Спортно окачване
 ■ Тонирани стъкла отзад
 ■ Халогенни спортни задни фарове
 ■ Греди и рамка на предната решетка в Ebony Black 

с огледален гланц
 ■ Черни рамки на фаровете

Основни характеристики на интериора  
(в допълнение към Titanium)

 ■ Волан с премиум усещане Sensico® с ръчно 
направени шевове с хромни вложки и червени 
шевове

 ■ Постелки отпред с логото ST-Line и червени 
шевове

 ■ Обвита с премиум усещане Sensico® ръчна 
спирачка с червени шевове

 ■ Облечен с премиум усещане Sensico®  скоростен 
лост с черен панел, червена схема на скоростите и 
алуминиев пръстен

Двигатели

Бензин
1,0 л Ford EcoBoost (125 к.с./92 kW) 
1,0 л Ford EcoBoost (140 к.с./103 kW)

ИЗБОР2 СЕРИЯ



Active
Основни характеристики на екстериора  
(в допълнение към Titanium)

 ■ 17-инчови фрезовани, лети джанти с 5 спици в 
Shadow Black с огледален гланц

 ■ Тонирани стъкла отзад
 ■ Контрастен покрив в Agate Black и капаци а 

страничните врати
 ■ Уникална обшивка на калниците
 ■ Халогенни спортни задни фарове
 ■ Релси на покрива с черно покритие

Основни характеристики на интериора  
(в допълнение към Titanium)

 ■ Висококачествени постелки отпред със сиви 
шевове

Двигатели

Бензин
1,0 л Ford EcoBoost 125 к.с./92 kW)

ИЗБОР2 СЕРИЯ



ПАКЕТНИ ОПЦИИИЗБОР2
Зимен пакет
Характеристики на пакета

 ■ Отопляеми предни седалки
 ■ Отопляем волан
 ■ Предно стъкло с отопление Quickclear

Пакет за помощ при управление
Характеристики на пакета

 ■ Предупреждение на водача
 ■ Предни и задни сензори за дистанция при паркиране
 ■ Камера за задно виждане
 ■ Система за следене на сляпата зона с предупреждение за напречно 

движение и функция за автоматични дълги светлини

X пакет
Характеристики на пакета

 ■ Външни огледала с електрическо прибиране, задвижване и подгряване, с 
интегрирани мигачи и осветление на зоната на влизане

 ■ Тонирани стъкла отзад
 ■ Безключова система Ford KeyFree със старт-бутон Ford Power
 ■ Навигационна система Ford SYNC 3 с 8-инчови (20,3 cm) сензорен екран, DAB 

радио, Apple CarPlay и Android Auto, USB свързаност, аудио система B&O, 10 
високоговорителя и FordPass Connect (бордови модем)

Пакет ST-Line Enhancement
Характеристики на пакета

 ■ Заден спойлер
 ■ 18-инчови лети джанти с 5 спици в Shadow Black с огледален гланц и 

монтирани гуми 215/45 R18        



3
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Изберете цвят, джанти, опции и екстри, за 
да конфигурирате своя EcoSport.

Agate Black
Цвят металик*†

Desert Island Blue
Цвят металик*

Blazer Blue
Стандартен цвят†

Luxe Yellow
Цвят металик*

Solar Silver
Цвят металик*

Frozen White
Стандартен цвят*

Grey Matter
Стандартен цвят*°

Magnetic 
Цвят металик*†

Fantastic Red
Цвят металик с тониран лак*

ЦВЕТОВЕ НА КАРОСЕРИЯТА

*Срещу допълнително заплащане.
°Предлага се само при ST-Line и Active.
†Не се предлага при Active.
Ford EcoSport се предлага с гаранция срещу пробивна корозия Ford 
Perforation Warranty, валидна за период от 12 години след датата на 
първоначална регистрация. Гаранцията е в зависимост от съответните 
срокове и условия.

Забележка Изображенията на автомобилите са използвани само за 
илюстриране на цветовете на каросерията. Те може да не отразяват 
точно външния вид на автомобила и не са гаранция, че изобразената 
цветова комбинация се предлага на конкретен пазар. Цветовете и 
тапицериите, представени в тази брошура, може да не съответстват 
точно на действителните цветове поради някои ограничения на 
използваните печатни процеси.

ЖИВОТ В ПРЕКРАСНИ 
ЦВЕТОВЕ

EcoSport дължи красивата си и трайна външност на 
специален многоетапен процес на боядисване. От 

впръскването на восък в стоманените структурни елементи 
до защитния горен слой на покритието, новите материали и 

технологии гарантират добрия външен вид на вашия 
EcoSport за дълги години.



Горна тапицерия Sensico®, Groove в Ebony Black; 
възглавници с частично Sensico®  в Ebony Black
Стандартно оборудване при Titanium

Горна тапицерия: Neosuede в Ebony Black; 
възглавници: Salerno Sensico® в Ebony Black с 
червени шевове
Стандартно оборудване при ST-Line

Горна тапицерия: Кожа Salerno/Sensico®  в Ebony 
Black; възглавници: кожа Salerno/частично 
Sensico® в Ebony Black със сини шевове
Стандартно при Active

17-инчови
Лети джанти с 10 спици в Shadow Silver
Стандартно оборудване при Titanium

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТАПИЦЕРИИТЕ3 ДЖАНТИ

Забележка Sensico® е търговска марка на Ford EU за премиум синтетична 
тапицерия, разработена за автомобилен интериор. Тъй като е веган 
тапицерия, тя комбинира премиум, меко усещане, издръжлива е и 
изглежда великолепно. Лесна е за поддръжка и се почиства с лекота и е 
защитена от петна и миризми. С висококачествения си външен вид 
Sensico® не само предоставя великолепно усещане при седене по време 
на дълги пътувания, но също така е добросъвестно, тъй като не е 
произведена от продукти от животни. Тя е с дизайн, осигуряващ 
спокойствие  за модерни, амбициозни водачи.

Забележка Всички лети джанти се предлагат и като допълнително 
оборудване срещу допълнително заплащане при Вашия представител на 
Ford. 
Посетете ford-accessories.com

17-инчови
Лети джанти с 5 спици в Dark Tarnish 
Стандартно оборудване при ST-Line

18-инчови
Лети джанти с 5 спици в Shadow Black с огледален 
гланц 
Опция при ST-Line

17-инчови
Лети джанти с 5 спици в Shadow Black с огледален 
гланц
Стандартно при Active
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ3
1. Предпазител на задната броня

2. Контрол на разстояние при 
паркиране Xvision (SCC)+

3. Тава за багажника

4. Носач за велосипеди за покрив 
Thule®+

5. Напречни носачи за покрив

6. Спортни педали

7. Камера за табло Ford

8. Разглобяем теглич

9. Всесезонни постелки

10. G3+ затворен багажник за 
покрив

11. Калобрани

12. Дефлектори ClimAir®+

 
 
 
+Артикулът е с гаранция от външен доставчик; за 
допълнителна информация вижте задната корица.

Още допълнително оборудване за 
EcoSport ще намерите на адрес 
ford-accessories.com

Артикули с логото на Ford могат да 
бъдат закупени от  
fordlifestylecollection.com



1
2

3

4 2

4
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Запознайте се с всички характеристики 
на Ford EcoSport от интелигентната 
технология на двигателя до богато ниво 
на оборудване.

Делима сгъваща се задна седалка

При сгъване на делимата в съотношение 
60:40 задна седалка получавате 1 238 л 

товарен обем.

Ford EcoSport
Налично с гама от бензинови 
двигател Ford EcoBoost и предно 
задвижване

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция Auto Start-Stop

Тази функция може автоматично да изключва двигателя – без да 
прекъсва захранването на важни системи като фаровете и 
климатика. Когато сте готови да потеглите, тя рестартира 
автоматично двигателя.  (Стандартно оборудване)

1

Седалки

високата позиция на шофьора на EcoSport улеснява 
използването на контролите, докато дизайнът на 
седалката е оптимизиран за по-голям комфорт на 
пътника отпред и отзад.

Двигатели Ford EcoBoost

Спечелилият множество награди бензинов двигател Ford 
1,0 л EcoBoost се предлага във версии 140 к.с. (103 kW), 125 
к.с. (92 kW) и 100 к.с. (74 kW), като всяка разполага с 
6-степенна ръчна скоростна кутия.

3

4

Комфорт и управляемост

EcoSport продължава да предоставя комфорт и 
управляемост, предвидени специално за клиентите в 
Европа, с оптимизирани пружини, амортисьори, контрол 
на волана, предавките, задна торсионна греда и  
настройки на електронно управление на стабилността.

2
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ПРОЕКТИРАН ЗА НИСЪК РАЗХОД
EcoSport се предлага във версии със 140 к.с. 
(103 kW) или 125 к.с. (92 kW) на спечелилият 
множество награди Ford 1,0 л Ford EcoBoost 
бензинов двигател, осигуряващ 5,4 л/100 km* 
ефективно използване на горивото и 121 g/km* 
емисии на CO2.

Предлага се също версия със 100 к.с. (74 kW), 
която постига разход на гориво (комбиниран 
цикъл) от 5,3 л/100 km* и емисии на CO2 от 
само 120 g/km*. Всички версии са с плавно 
работещата 6-степенна скоростна кутия.

За допълнителна информация относно 
разхода на гориво и емисиите вижте таблиците 
с технически данни.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ДВИГАТЕЛИ4

*Официални стойности от изпитвания, приведени към NEDC CO2MPAS. 
Реалният разход на гориво може да е различен. За повече информация 
вижте раздела за разход на гориво и характеристиките.

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

Гориво, динамика и емисии

1,0
 L 

Fo
rd

 Ec
oB

oo
st

 
12

5 
к.

с.
 (8

2 k
W

)  
(с

 A
ut

o S
ta

rt
-S

to
p)

1,0
 L 

Fo
rd

 Ec
oB

oo
st

 
14

0 
к.

с.
 (1

03
 kW

)  
(с

 A
ut

o S
ta

rt
-S

to
p)

Емисии на CO2
øø (g/km) – Общ съгласно WLTP 151-134 151-134

*На 4-та предавка. øДанни от тестове на Ford. DPF = филтър за твърди частици 
при дизелови двигатели. BP Ultimate може да увеличи мощността и 
ускорението, да намали вредните емисии и да намали разхода в сравнение с 
обикновените горива.  
øøПосочените данни за разход на гориво/енергия, емисии на CO2 и пробег на 
електричество са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации 
на най-новите версии на европейски регламенти (ЕО) 715/2007 и (ЕО) 2017/1151. 
Използваните стандартни тестови процедури позволяват сравняване на 
различни типове автомобили и на различни производители. 
Освен от ефективното използване на горивото/енергията от самия автомобил, 
разходът на гориво/енергия, емисиите на CO2 и пробегът на електричество 
зависят и от начина на шофиране, както и от други нетехнически фактори. CO2 е 
парников газ, който е основен причинител на глобалното затопляне. Във всеки 
търговски обект можете да получите безплатно брошура за икономия на гориво 
и емисии на CO2, която съдържа данни за всички нови модели леки автомобили. 
#Представлява най-малкото собствено тегло на автомобила при тегло на 
шофьора 75 kg, напълно зареден с работни течности и на 90% с гориво, в 
зависимост от допуските на производителя и монтираните опции и др. 
Функционалните характеристики и разхода на гориво на всички модели се 
влошават при теглене. Максималното натоварване на покрива е 40 kg за всички 
модели.

Разход на горивоøø в L/100 km – Общ съгласно WLTP 6,6-5,9 6,6-5,9

5 врати

Стандарт за емисии Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP 

Скоростна кутия 6-степенна ръчна 6-степенна ръчна

Колесна формула 4x2 4x2

Максимална мощност, к.с. (kW) 125 к.с. (82 kW) 140 к.с. (103 kW)

Въртящ момент, Nm (Nm с overboost) 170 Nm (200 Nm). 180 Nm (200 Nm)

Динамикаø

Макс. скорост (km/h) 180 186

0-100 km/h (s) 11.0 10.2

50-100 km/h* (s) 10.5 10.3

Маси и товари

Собствено тегло (kg)# 1347 1347

Обща маса на автомобила (GVM) (kg) 1730 1730

Обща маса с ремарке (GTM) (kg) 2630 2630

Макс. маса на ремарке (със спирачки) (kg) 900 900

Макс. маса на ремарке (без спирачки) (kg) 670 675



Ширина (с огледала): 2 057 mm

Дължина: 4 096 mm
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ РАЗМЕРИ4

Ширина (без огледала): 1 765 mm 

Размери

Габаритна дължина без резервно колело (mm) 4096

Габаритна ширина с огледала/с прибрани огледала/без огледала (mm) 2057/1816/1765

Габаритна височина (без товар) с/без релси на покрива (mm) 1713/1653

Преден ъгъл на проходимост (без товар) 21,0°

Заден ъгъл на проходимост (без товар) 33,3°

Ъгъл на надлъжна проходимост (без товар) 23,3°

Просвет без товар/с пълен товар (160/137 дизел) 
(190/164 бензин)

Диаметър на завой между бордюри (m) 10.6

Колесна база 2519

Предна следа (мин./макс. в зависимост от офсета на джантите) 1530

Задна следа (мин./макс. в зависимост от офсета на джантите) 1522

Обем за багаж (литри)‡

Конфигурация с 5 места (натоварен до ръба на багажника) 356

Конфигурация с 5 места (натоварен до ръба на багажника) при различни наклони 
на задната облегалка 334

Конфигурация с 2 места (с товар до тавана) 1238

Размери на товарното пространство

Височина на отвора за товарене, макс. 881

Ширина на отвора за товарене, макс. 1022

Макс. височина на товарното пространство (до покрива/щората) 1010/605

Ширина на товарното пространство между подкалниците 950

Дължина за товарене, измерена по пода до задните сеалки 691

Дължина на товарното пространство до предните седалки (при сгънати задни 
облегалки) 1369 mm при 15,8°

Височина на повдигане при готовност за път (без товар) 627

Вместимост на горивния резервоар (литри)

Бензин 52

Дизел 52

Пространство, предни седалки

Височина от седалката до тавана (без люк) 1008

Дълбочина за краката (макс. при седалка докрай назад и в средно положение по 
височина) 1116

Ширина на нивото на раменете 1355

Пространство, задни седалки

Височина от седалката до тавана 971

Дълбочина за краката (номинално, при предна седалка в положение 95% по SAE) 933

Ширина на нивото на раменете 1302

‡Измерено в съответствие с ISO 3832.  
Размерите може да са различни в зависимост от модела и монтираното оборудване. 
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
СЕМЕЙСТВОТО FORD SUV ПОСЕТЕТЕ 
WWW.FORD.BG 

Цветове и тапицерии

Стандартни цветове Цветове металик* Специални 
цветове 
металик*
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Titanium (стандартно)
Седалки – основна тапицерия и цвят: Groove Sensico® в Ebony Black 
Тапицерия и цвят на възглавниците: Salerno Sensico® в Ebony Black 

Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Ebony Black
o – n o o o o o o

ST-Line (стандартно)
Седалки – основна тапицерия и цвят: Neosuede в Ebony Black 

Тапицерия и цвят на възглавниците: Salerno Sensico® в Ebony Black с червени шевове 
Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Ebony Black

o o n o o o o o o

Active (стандартно)
Седалки – основна тапицерия и цвят: Salerno Sensico® в Ebony Black 

Тапицерия и цвят на възглавниците: Salerno Sensico® mini perf в Ebony Black с червени шевове 
Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Ebony Black

n o – o o – – o o

 *Опции срещу допълнително заплащане. 
Двуцветни комбинации покрив-каросерия

 Стандартни цветове Цветове металик* Специални 
цветове 
металик*
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ST-Line

Agate Black æ æ – æ æ æ æ æ æ

Active

Agate Black æ æ – æ æ – – æ æ

 *Опции срещу допълнително заплащане.

Стандартно n
Опция срещу допълнително заплащане o

Предлага се æ

Илюстрации, описания и технически данни Информацията в тази брошура е валидна към момента на подаване за печат. Ford обаче непрекъснато усъвършенства 
своите продукти. Компанията си запазва правото по всяко време да променя техническите характеристики, цветовите решения и цените на моделите и отделните 
елементи, илюстрирани и описани в този материал. За най-новата информация винаги се свързвайте с вашия представител на Ford. Допълнително оборудване (опции). 
Когато в този материал дадена характеристика е описана като ‘опция’ или ‘допълнителен (опционален) елемент/комплект’, би следвало да се подразбира, че тя се 
предоставя срещу допълнително заплащане към цената на базовата модификация на автомобила, освен ако изрично не е упоменато обратното. Предлагането на 
всички модели и цветови комбинации зависи от тяхната наличност. Забележка. Някои от изображенията в тази брошура представят предпроизводствен модел и/или са 
компютърно генерирани, поради което в някои отношения може да се различават по дизайн или конструктивни особености от серийно произвежданите автомобили. 
Освен това някои от показаните конструктивни особености е възможно да се предлагат само като опция. Забележка. Тази брошура съдържа както оригинални 
принадлежности Ford, така и гама продукти от наши доставчици. Поставянето на допълнителни аксесоари може да окаже влияние върху разхода на гориво. +Посочените 
принадлежности са грижливо подбрани продукти с търговски марки на трети страни, които не се доставят с гаранция на Ford, а със собствената гаранция на третата 
страна/доставчика. Подробности за тези собствени гаранции можете да получите от представителите на Ford. Забележка. Марката и запазените знаци на Bluetooth® са 
притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всички случаи на употреба на тези марки от Ford Motor Company са под лиценз. Словната и графичните търговски марки на iPod са 
собственост на Apple Inc. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици. Забележка. Някои от функциите за безопасност и за 
подпомагане на шофьора, описани в тази брошура, са проектирани да работят въз основа на датчици, чието функциониране може да се влияе от определени 
метеорологични или други условия на средата.
Този международен вариант на брошурата предоставя само обща информация; описаните характеристики не са валидни за конкретен пазар. Възможно е илюстрациите 
или текстът да включват упоменаване на модели, характеристики или условия, които не се предлагат в някои региони, било като стандартно изпълнение или като опция. 
Също така може да не са споменати специални характеристики, които се предлагат. Затова винаги се консултирайте с вашия представител на Ford за най-новите 
подробности и актуалните цени.
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