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CHO NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU LỚN
Ai cũng nói “nhỏ mà có võ”. Nhưng ở Ford, chúng tôi không chỉ nói, mà đã thật sự tạo ra một sản
phẩm như vậy. EcoSport phiên bản 2020 là một chiếc SUV nhỏ gọn, đa năng, và thông minh.
Với thiết kế tiện nghi và năng động, chiếc xe có đầy đủ tính năng để đánh thức cảm hứng phiêu
lưu của bạn. Mỗi trải nghiệm dù sau tay lái, hay ở ghế hành khách sẽ là một khoảnh khắc vui vẻ.

CỔNG SẠC USB THÔNG MINH
Cùng một ổ điện 12V giúp bạn và
mọi người trên xe thoải mái sạc
đầy các thiết bị của mình.

60/40
HÀNG GHẾ SAU GẬP
PHẲNG 60/40

TRÊN

20

HỘC CHỨA ĐỒ,
THA HỒ MANG
HÀNH LÝ

TỰ TIN TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH
Dù đang lên dốc hay đi đường bằng, EcoSport có khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện
thời tiết và đường xá. Hệ thống Chống bó cứng phanh (ABS) và Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESC)
được trang bị trên các phiên bản EcoSport, cho phép tăng cường kiểm soát bằng cách chủ động
phân phối lực phanh lên từng bánh xe và điều chỉnh công suất động cơ để đảm bảo 4 bánh luôn
bám chắc mặt đường.

BẠN ĐƯỜNG HOÀN HẢO
NGẠI GÌ THỜI TIẾT

N H Ẹ N H À N G TAY L Á I

Mưa lớn có thể gây trơn trượt và
làm giảm độ bám đường của các
bánh xe. Tuy nhiên, Hệ thống Chống
bó cứng phanh (ABS) sẽ ngăn chặn
việc bánh xe bị bó cứng khi phanh
gấp, giúp giảm nguy cơ bị trượt và
mất kiểm soát.

Hệ thống Trợ lực lái Điện tử sẽ giúp
bạn tự tin điều khiển xe trên những
con đường ngoằn nghoèo hay phố
thị một cách nhẹ nhàng, êm ái.

ĐI NHANH HƠN, XA HƠN

C Ô N G S U ẤT V Ư Ợ T T R Ộ I
Động cơ tăng áp 1.0L EcoBoost đạt nhiều giải thưởng
cùnghộp số tự động 6 cấp là sự kết hợp tuyệt vời giữa
công suất tối ưu và mức tiêu hao nhiên liệu vượt trội.

VẬ N H À N H H I Ệ U Q U Ả
Động cơ 1.5L Ti-VCT là động cơ mới 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 ECOBOOST:

1.5L TI-VCT:

Công suất

Công suất

123
6500

125
6000
(PS/vòng/phút)

(PS/vòng/phút)

Mô-men xoắn cực đại

Mô-men xoắn cực đại

151
4500

170
4500

(Nm/vòng/phút)

(Nm/vòng/phút)

[

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

]

DI CHUYỂN THÔNG MINH
Mọi hành trình cùng EcoSport sẽ tuyệt vời hơn nhờ Hệ thống Trợ lực lái Điện tử (ESC),
với khả năng tự xử lí những mặt đường mấp mô và dung hoà các rung lắc nhỏ.

H Ệ T H Ố N G K I Ể M S O ÁT
Á P S U ẤT L Ố P
Bạn không còn phải lo kiểm tra lốp xe cần
bơm hay chưa. Hệ thống Kiểm soát Áp suất
lốp của EcoSport sẽ cung cấp thông tin áp
suất của các bánh và cảnh báo cho bạn
biết khi áp suất của lốp nào đó xuống thấp.

S Ự K Ế T H Ợ P H O À N H Ả O C Ủ A G I Ả I T R Í VÀ T I Ệ N N G H I .
Màn hình LCD cảm ứng 8” giúp bạn dễ dàng điều khiển các tính năng giải trí, chỉ đường và nhiều hơn thế chỉ
với một đầu ngón tay. Bạn cũng có thể kết nối iPhone® hoặc điện thoại AndroidTM với SYNC®3 để nghe bản
nhạc bạn yêu thích theo bài, theo ca sĩ, hoặc theo từng bộ sưu tập.

LUÔN KẾT NỐI
Với Hệ thống Điều khiển bằng Giọng nói SYNC®3
trên EcoSport, bạn sẽ dễ dàng gọi điện hay nhận tin
nhắn và hơn thế nữa. Chỉ cần vuốt trái hay phải trên
màn hình, hoặc nói các câu lệnh đơn giản, là bạn sẽ
yên tâm lái xe mà vẫn luôn luôn kết nối.

ĐỒNG SỰ LÝ TƯỞNG
Cho phép sử dụng giọng nói của bạn và lựa chọn giao diện bạn muốn. SYNC®31,2 sẽ kết nối các thiết bị
công nghệ của bạn với EcoSport. Công nghệ SYNC®3 AppLink3 cho phép bạn điều khiển bằng giọng
nói các ứng dụng trên điện thoại thông minh, bao gồm Apple Car Play®4 và Android AutoTM5. Nếu bạn
muốn tích hợp giao diện điện thoại quen thuộc của mình trên màn hình ô tô? Hãy cùng kết nối. Bạn
cũng có thể sử dụng tính năng dẫn đường thông qua các app chỉ đường trên điện thoại thông minh.

Ghi chú: (1,2) Chỉ sử dụng hệ thống điều khiển bằng giọng nói khi điều kiện cho phép; không sử dụng các thiết bị khác khi đang lái xe. Một số
tính năng có thể bị khóa khi xe đang tăng tốc. Hiện SYNC®3 chưa hỗ trợ nhận diện giọng nói bằng Tiếng Việt. (3) Ford AppLink® không phải
trang bị trên tất cả các dòng xe và chỉ tương thích với một số hệ điều hành điện thoại thông minh nhất định. (4) Apple Carplay là nhãn hiệu
của Apple Inc. Apple Car Play yêu cầu điện thoại cài đặt phiên bản Apple iOS phù hợp, dịch vụ dữ liệu có thể bị tính phí. iPod, iPhone, Siri là
nhãn hiệu của Apple Inc.. (5) Android Auto yêu cầu điện thoại phải cài đặt phiên bản Android Auto phù hợp và dịch vụ dữ liệu di động phải
được kích hoạt. Android Auto và Google Maps là nhãn hiệu của Google Inc..

TỤ ĐIỂM YÊU THÍCH MỚI CỦA BẠN

HÀNG GHẾ SAU

3

CHỖ NGỒI,

VỚI TAY VỊN TRUNG
TÂM CÓ THỂ GẬP

XUỐNG CÙNG HỘC ĐỂ
ĐỒ UỐNG TIỆN LỢI

2.580,9L
TỔNG THỂ TÍCH
KHOANG HÀNH
KHÁCH

HỘC ĐỰNG ĐỒ THÔNG MINH
Bạn có thật nhiều đồ đạc cần mang theo? Từ điện
thoại, sạc, nước uống, bánh kẹo, ô đi mưa, hay nhiều
hơn thế nữa. EcoSport đều sẵn sàng đáp ứng với
ngăn chứa đồ trung tâm, hộc để đồ bên cửa xe,
và thật nhiều chỗ chứa đồ khác.

THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO BẠN
Bạn muốn trồng cây? Trang hoàng nhà cửa? Hay đi xả hơi một chuyến cuối tuần? Cửa sau của
EcoSport sẽ rộng mở để bạn tha hồ chất hoặc dỡ đồ. Kết hợp ghế sau gập phẳng 60/40, là bạn
có thể chứa các đồ có chiều dài đáng kể. EcoSport thật sự là một hậu cần đích thực, để bạn
được thoải mái làm những gì bạn thích.

CỬA SAU MỞ NGANG
Chỉ cần bấm nút mở điện trên
tay cầm là cửa sau sẽ bật mở để
bạn dễ dàng sắp xếp hành lý.

GHẾ LÁI ĐIỀU
CHỈNH 6 HƯỚNG

HÀNG GHẾ SAU
G Ậ P P H Ẳ N G 6 0 /4 0

T H Í C H G Ì M A N G N ẤY.
Gập. Xếp. Lên đường. Một lối sống năng động
cần một chiếc xe có thể bắt kịp nhịp sống đó.
Khi cần mang nhiều đồ, bạn hãy gấp một hoặc
cả hai ghế sau là có ngay không gian để đồ.
Hộp giữ lạnh có thể trữ đồ đủ làm bạn thêm
hưng phấn trên mọi hành trình. EcoSport thực
sự linh hoạt cho mọi nhu cầu sống.

Khoang
hành lý

592
LÍT

TỚI

1.414,5
LÍT

KHOAN G HÀ N H
LÝ KHI GẬ P
HÀ N G GHẾ SAU

TRỢ LÁI ĐẮC LỰC.
Từ phố nhỏ đến xa lộ, hệ thống hỗ trợ
người lái của Ford được thiết kế để bạn
vững tâm cầm lái trên EcoSport.
HỆ THỐNG CẢM BIẾN LÙI PHÍA SAU
Chút giúp đỡ không bao giờ là thừa thãi. Khi bạn chậm rãi lùi xe
để vào điểm đỗ, các cảm biến phía sau sẽ thông báo mỗi khi
có vật cản quá gần.

C A M E R A L Ù I*
Lùi xe yêu cầu bạn phải thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc.
Camera lùi sẽ giúp bạn nhìn rõ có gì phía sau xe mình để xử lí tốt hơn.

HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC
Bám đường luôn mang lại cảm giác thật tuyệt. Hỗ trợ Khởi hành
ngang dốc giúp xe của bạn không bị trôi mỗi khi bạn rời chân phanh
sang chân ga để khởi hành khi đang dừng xe lưng chừng dốc.

C Ầ N G Ạ T M Ư A T Ự Đ Ộ N G*
Đôi lúc thời tiết thay đổi quá nhanh, đến mức ta không thể ứng phó.
Với EcoSport, bạn có thể đặt cần gạt mưa ở chế độ tự động, giúp
bạn luôn giữ tầm nhìn tốt trong mưa.
*Chỉ có trên phiên bản Titantium.

AN TOÀN HOÀN HẢO
Đông là vui. Nhưng vui phải an toàn. EcoSport luôn ưu tiên sự an toàn của gia đình bạn. Với 7 túi khí
bao gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên, 2 túi khí rèm và túi khí đầu gối* dành cho người lái,
EcoSport giúp bảo vệ tối đa cho bạn và hành khách chung xe.

Ghi chú: Khách hàng được khuyến cáo luôn luôn cài dây an toàn trong khi di chuyển và trẻ em luôn đặt ngồi ghế sau. Các tính năng
trang bị trên xe chỉ mang tính hỗ trợ người lái, không thể thay thế sự tập trung, đánh giá và ý thức lái xe an toàn của người lái.
*Chỉ có trên phiên bản Titanium

ĐÈN THÔNG MINH
Khi được kích hoạt, đèn pha phía trước
sẽ tự động điều chỉnh mà người lái không
cần thêm thao tác nào khác và có thể
tập trung vào phần đường phía trước.*

GƯƠNG CHIẾU HẬU CHỐNG
CHÓI TỰ ĐỘNG
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 khả năng lóa mắt người lái khi đi
trên đường.*
*Chỉ có trên phiên bản Titanium

MÀU SẮC & PHỤ KIỆN

Xanh Dương

Đỏ Đồng

Trắng Kim Cương

Bạc Ánh Kim

Nâu Hổ Phách

Đỏ Ngọc Ruby

Đen

Ghi Ánh Thép

VÈ CHE MƯA

ỐP BẬC CỬA

ỐP BẬC CỬA CÓ ĐÈN

ĐÈN VŨNG NƯỚC

GIÁ CHẰNG HÀNG NÓC XE

TẤM CHE NẮNG

THẢM LÓT CHÂN-NỈ

ỐP CHẮN GẦM KHOANG ĐỘNG CƠ

CÁNH LƯỚT GIÓ PHÍA SAU

TẤM LÓT KHOANG HÀNH LÝ BẰNG NHỰA
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- Yes / Có

Jʵńʉd]]ɑjcʠW%7kje#m_f[I[di_j_l_jo

- No / Không

*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 CAM KÊT DẪN ĐẦU VỀ:

................................................................................................................................................................................................................................

SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỞ RỘNG:

BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
TRỌN GÓI
Scheduled Service Plan

FORD PROTECT

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

BẢO HÀNH MỞ RỘNG
FORD PROTECT

Extended Warranty

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.

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.

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.

................................................................................................................................................................................................................................

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.

