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FORD CAM KÊT DẪN ĐẦU VỀ:

THÔNG TIN HỮU ÍCH:
Liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng miễn phí 1800-588888 hoặc truy cập website www.ford.com.vn. 
Mọi thắc mắc cũng như ý kiến của khách hàng sẽ được giải đáp kịp thời.

SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỞ RỘNG: FORD PROTECT

Là sản phẩm khách hàng trả trước cho toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe trong tương 
lai bao gồm tiền phụ tùng và tiền công nhằm tránh nỗi lo về rủi ro tăng giá phụ 
tùng, nhân công và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
TRỌN GÓI

Scheduled Service Plan
FORD PROTECT

Là sản phẩm giúp mở rộng thời gian bảo hành tiêu chuẩn 3 năm / 100 000 KM 
lên tối đa 5 năm / 140 000 KM, chỉ với một hóa đơn về chi phí sửa chữa, thay thế 
phụ tùng hư hỏng có thể lớn hơn rất nhiều so với số tiền bạn bỏ ra mua sản phẩm. 
 

FORD PROTECT

BẢO HÀNH MỞ RỘNG
Extended Warranty

Là sản phẩm khách hàng trả trước cho toàn bộ chi phí phụ tùng dầu nhớt và lọc 
dầu nhớt sẽ dùng cho các lần bảo dưỡng trong tương lai.FORD PROTECT

THẺ MUA DẦU (NHỚT) 
VÀ LỌC DẦU
Oil Save Pack



HÀNH TRÌNH MỚI 
ĐẦY HỨNG KHỞI



Thiết kế mới đầy mạnh mẽ. Thiết kế lưới tản nhiệt, mui xe và đèn pha phía trước của EcoSport được cải tiến, tạo nên phong 
cách thể thao hơn.

Tận hưởng nắng ấm và không khí trong lành. Cửa sổ trời của EcoSport sẽ mang cả thế giới bên ngoài đến với bạn chỉ với một 
chạm.

La-zăng titan 17 inch siêu nhẹ và cực kỳ vững chãi không chỉ đẹp mà còn tăng thêm nét cá tính và mạnh mẽ cho EcoSport. 

Với thiết kế mới táo bạo và mạnh mẽ, EcoSport luôn sẵn sàng để chinh phục mọi cung đường.

TRÀN ĐẦY 
NĂNG LƯỢNG. 



Đủ chỗ cho tất cả. Với hơn 20 ngăn chứa đồ khác nhau, mọi vật dụng của bạn 
từ ly cà phê, điện thoại, chai nước 1,5l, máy tính bảng hay ô dù, đều có chỗ để 
hoàn hảo trên xe.

Hộc đựng đồ kết hợp nghỉ tay trung tâm có thể trượt để mở rộng thoải mái 
hơn. Ngoài ra hàng ghế sau của EcoSport cũng được trang bị tựa tay có khả 
năng gập kết hợp khay để cốc.

Tận hưởng không gian cabin yên tĩnh cho dù phố xá xung quanh bạn ồn ào 
đến mấy. Thậm chí lốp xe cũng được thiết kế để vận hành êm ái hơn!

EcoSport giúp mọi hành trình của bạn trở nên dễ dàng và thoải mái hơn 
với khả năng chứa đồ vượt trội.

RỘNG RÃI HƠN. 
TIỆN NGHI HƠN.

MOBILE NAVIGATIONSYNC® 3 CAR PLAY

Hãy nắm vững tay lái và mắt luôn theo dõi lộ trình. Chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản bạn đã có thể yêu cầu cho 
xe thực hiện cuộc gọi, đọc tin nhắn và bật những bản nhạc yêu thích. 

Kết nối chiếc điện thoại thông minh của bạn với SYNCTM 3 để điều khiển bằng giọng nói những ứng dụng yêu 
thích qua Apple CarPlay, Android Auto hoặc AppLink 3.0.  

Màn hình cảm ứng 8 inch thông minh hơn với giao diện mới, cho phép bạn thao tác vuốt hay dùng tay phóng 
to-thu nhỏ như trên điện thoại thông minh.  

Điều hòa tự động, sau khi bạn lựa chọn nhiệt độ mong muốn,  EcoSport sẽ kiểm soát và duy trì điều kiện nhiệt 
độ này một cách thông minh và chuyên nghiệp.  

Công nghệ SYNCTM 3 tiên tiến  giúp bạn dễ dàng kết nối và thỏa sức khám phá thành phố. 



CHUYÊN GIA 
ĐƯỜNG PHỐ 

Hệ thống Kiểm soát chống lật* tiêu chuẩn giúp bạn tự tin hơn dù di chuyển trên nhiều loại 
địa hình khác nhau.  Các cảm biến sẽ kiểm soát độ cân bằng của chiếc xe 150 lần trong 1 giây, 
rồi điều chỉnh lực phanh  lên một hoặc nhiều bánh, đồng thời giảm công suất và mô men xoắn 
để đảm bảo cho xe luôn di chuyển theo hướng mong muốn.

Khoảng sáng gầm xe tối ưu khiến chiếc xe có thể nhẹ nhàng lướt qua những ổ gà, 
những đoạn mấp mô hay bất kỳ chướng ngại vật nào.

Khởi hành ngang dốc dễ dàng. Khi bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp phanh, Hệ thống hỗ 
trợ Khởi hành ngang dốc sẽ giữ phanh trong 3 giây. Bạn không bao giờ lo xe bị trôi tụt lại 
phía sau.

Chẳng bao giờ phải vất vả tìm chìa khóa. Hãy luôn mang chìa khóa bên mình và bạn 
chỉ cần chạm vào tay nắm cửa – chiếc xe đã được tự động mở khóa. Bấm nút khởi động 
xe và lên đường thôi.

Đỗ xe chuẩn xác với camera lùi được tự động kích hoạt ngay khi bạn cài số lùi. 

Hệ thống chiếu sáng thông minh.** Cảm biến trên  đèn pha phía trước của EcoSport sẽ 
nhận biết khi trời tối, và tự động bật lên. 

Gạt mưa tự động.** Một cảm biến đặt phía sau gương chiếu hậu sẽ phát hiện nước 
trên kính chắn gió và tự động kích hoạt cần gạt mưa. 

Ngại gì những khó khăn gặp phải trên đường phố, EcoSport sẽ giúp bạn vượt qua mọi 
chướng ngại một cách dễ dàng.

HỆ THỐNG 
KIỂM SOÁT CHỐNG LẬT

HỖ TRỢ 
KHỞI HÀNH NGANG DỐC

CAMERA LÙI

*Chú ý: cho dù công nghệ có tiên tiến đến mấy thì cũng không thể vượt quá những giới hạn vật lý. Bạn sẽ bị mất kiểm soát 
xe nếu xử lý tình huống vượt quá điều kiện cho phép.
**Chỉ có trên bản 1.0L Titanium.



Bảo vệ toàn diện. 6 túi khí, trong đó có túi khí bên và túi khí rèm, giúp bảo vệ bạn an toàn hơn nếu bị 
va chạm.

Đèn LED chiếu sáng ban ngày giúp các tài xế khác, những người lái xe hai bánh hay người đi bộ nhận 
thấy bạn rõ ràng hơn.

Gương chiếu hậu chống chói tự động* sẽ tự điều chỉnh tối đi khi có ánh sáng mạnh từ đèn của xe khác 
chiếu vào, giúp giảm thiểu tối đa khả năng lóa mắt người lái khi đi trên đường.

AN TÂM TRÊN
MỌI NẺO ĐƯỜNG.
EcoSport không chỉ có những trang bị an toàn cơ bản mà còn tích hợp hàng loạt tính năng an toàn chủ 
động tiên tiến giúp bảo vệ tối đa cho hành khách trên xe.

 *Chỉ có trên bản 1.0L Titanium. 

 **Hình ảnh có thể khác so với thực tế. 



1.5L
Động cơ 1.5L Dragon Ti-VCT

Công suất 120 HP/6300 
vòng/phút
Mô-men xoắn 151 Nm/4500 
vòng/phút

Đây là động cơ mới nhất của Ford. 
Với công suất và mô-men xoắn lớn, 
động cơ 3 xy-lanh này được thiết 
kế với mục đích quan trọng nhất: 
Chạy hay. 

1.0L
Động cơ 1.0L EcoBoost 

Công suất 125 HP/6,000 
vòng/phút 
Mô-men xoắn 170Nm/4500 
vòng/phút

Sáu lần liên tiếp đoạt danh hiệu 
Động cơ quốc tế của Năm cho 
nhóm động cơ dưới 1.0L, Động cơ 
EcoBoost 1.0L có thể thỏa mãn cả 
nhu cầu về công suất lẫn tiêu hao 
nhiên liệu.

Tấm lót khoang Hành lý ( Nỉ ) Cánh lướt gió phía sau Ốp bậc cửa có đèn

Tấm lót khoang Hành lý ( Nhựa) Ốp lốp dự phòng Giá chằng hàng nóc xe

Ốp bậc cửa Vè che mưa Tấm chắn gầm khoang động cơ

MÀU SẮC & PHỤ KIỆN

Trắng Kim CươngĐỏ Đồng

Đỏ Ngọc Ruby

Xanh Dương

Nâu Hổ Phách Đen Ghi Ánh Thép

Bạc Ánh Kim

ĐI XA HƠN, NHANH HƠN.

Hộp số tự động 6 cấp Torque Converter Mới giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn, hoạt động êm ái hơn và giảm rung lắc hơn.

Lưới tản nhiệt tự động đóng mở nằm phía sau lưới tản nhiệt của EcoSport sẽ tự động mở ra để làm mát động cơ, hoặc 
tự động đóng lại khi muốn giảm lực cản khí động học. 

Ford EcoSport được thiết kế để vận hành tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.
Từ nay, bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian để đừng lại đổ xăng.



 *Những chi tiết kỹ thuật và màu sắc trong tài liệu này có thể được sửa đổi không báo trước. Ảnh chụp và màu sắc của xe có thể khác so với thực tế.
 Liên hệ đại lý Ford để biết thêm thông tin về màu sắc xe.         
 Đường dây nóng miễn phí - Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp của quý khách hàng sẽ được giải đáp kịp thời. Hãy liên lạc với chúng tôi  với số 1800-588888 
 trong giờ hành chính hoặc truy cập website http://www.ford.com.vn để biết thêm chi tiết. 
 Chiếc xe này được sản xuất bởi Công ty TNHH Ford Viêt Nam - Phường Tứ Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.         

FORD PROTECT

BẢO HÀNH MỞ RỘNG
Extended Warranty
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