


Augšā: EcoSport Titanium, Groove audums, ar Ebony Black krāsas daļēju 
Sensico® un Salerno Sensico® Ebony Black sēdekļu apdari (standartaprīkojums); 
Apakšā: EcoSport ST-Line ar augstākās kvalitātes Sensico® apdares pārnesumu 
pārslēgu ar sarkanām nošuvēm un ar rokām šūtu Sensico® augstākās kvalitātes 
stūri ar sarkanām nošuvēm (standartaprīkojums).

Augšā: EcoSport ar 8 collu (20,32 cm) krāsu skārienekrānu; Apakšā: EcoSport 
Active ar Luxe Yellow metālisku virsbūves krāsu (papildaprīkojums).

Ar eleganto dizainu, iespaidīgām iebūvētajām tehnoloģijām un

ekonomisku dzinēju klāstu Ford EcoSport  sniedz visu nepieciešamo 
dinamiskai braukšanai.

ECOSPORT
Ja vēlaties sajust piedzīvojumus, Active izpildīs visas  

jūsu prasības. Apvidus auto iedvesmots, robusts stils un augstāka 
braukšanas pozīcija piešķir šim modelim izteiksmīgu raksturu.

Augstākās kvalitātes materiāli un papildu tehnoloģijas piešķir 
Titanium lielāku izsmalcinātību un padara to ērtāku, kā arī veido 

unikālus stila elementus un izteiksmīgas detaļas.

JUMS
Pateicoties jaudīgākiem spēkratiem raksturīgai un uzmanību  

piesaistošai estētikai, ST-Line izceļas pūlī, bet sportiskais salons un 
unikālais ST-Line zīmols uzsver automašīnas izteiksmīgo raksturu.
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EcoSport Active attēlots ar Luxe Yellow metālisku virsbūves krāsu 
(papildaprīkojums) un kontrastējošu jumtu Agate Black.



ECOSPORT ACTIVE
Ar savu robusto, apvidus automobiļu iedvesmoto virsbūves 
dizainu, izteiksmīgo iekšējo apdari un modernajām 
tehnoloģijām EcoSport Active ir radīts, lai palīdzētu jums 
izrauties no ikdienas rutīnas.

Šajā izaicinošajā, taču vienlaicīgi izsmalcinātajā krosoverā 
ir nevainojami apvienota forma un funkcionalitāti. 
EcoSport Active, kas izceļas ar izteiksmīgo Agate Black 
jumtu un spoguļu augšdaļu, priekšējo un aizmugurējo 
aizsargplāksni, platākām riteņu arkām ar ekskluzīviem 
17 collu 5 spieķu Shadow Black krāsas vieglmetāla diskiem 
un tīklveida priekšējo režģi, ir paredzēts pilsētai un radīts 
piedzīvojumiem.

EcoSport Active attēlots ar Luxe Yellow metālisku virsbūves krāsu 
(papildaprīkojums) un kontrastējošu jumtu Agate Black.
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IZPĒTIET1

EcoSport Active attēlots ar Luxe Yellow metālisku virsbūves krāsu  
(papildaprīkojums) un kontrastējošu jumtu Agate Black.



TĀ IR PAREIZĀ VIETA, KUR BŪT
EcoSport modernais salona interjers piesaista ar savu dizainu, 
brīnišķīgu materiālu apdari un bagātīgām ērtībām paredzētām 
funkcijām. Jūsu rīcībā ir virkne uzlabotu tehnoloģiju (piemēram, 
elektroniskā automātiskā temperatūras kontrole (EATC), “aklās 
zonas” informācijas sistēma, automātiski priekšējie lukturi, kā arī ir 
pieejama SYNC 3 navigācijas sistēma un balss vadība*), kas 
parūpējas par visiem sīkumiem, ļaujot jums koncentrēties tikai uz 
braukšanu.

 ■ SYNC 3 navigācija ļauj kontrolēt mūziku, navigācijas sistēmu, 
tālruņa zvanus un teksta ziņojumus, izmantojot tikai balsi*. 
(Standartaprīkojums)

 ■ Automātiskie priekšējie lukturi ir paredzēti dabiskā 
apgaismojuma līmeņa samazināšanās konstatēšanai un 
automātiski ieslēdzas. (Standarta aprīkojums modeļiem 
Titanium, ST-Line un Active)
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Attēlotais automobilis ir aprīkots ar papildu piederumiem, kas pieejami par papildu maksu.
*Nevadiet transportlīdzekli, ja nevarat visu uzmanību veltīt braukšanai. Ja iespējams, izmantojiet ar balsi 
darbināmas sistēmas; braukšanas laikā neizmantojiet plaukstierīces. Dažas funkcijas var tikt bloķētas, kamēr ir 
ieslēgts kāds no transportlīdzekļa pārnesumiem. Ne visas funkcijas ir saderīgas ar visiem tālruņiem.

EcoSport Active salons parādīts ar apsildāmiem priekšējiem sēdekļiem 
(papildaprīkojums), apsildāmu stūri (papildaprīkojums) un apsildāmu vējstiklu 
(papildaprīkojums).

Apsildāma stūre

EcoSport apsildāmā stūre, ko var viegli aktivizēt, 
piespiežot pogu, nodrošina papildu ērtību slāni starp 
jums un aukstumu ārpus automašīnas. 
(Papildaprīkojums)



Lūdzu, ievērojiet: Pilnīga SYNC 3 viedtālruņa integrācija pieejama tikai ar iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vai jaunāku versiju. 100 % savienots. Izmaksas radītu tikai AppLink. Lai pārbaudītu Apple CarPlay un Android Auto pieejamību jūsu tirgū, lūdzu, 
skatiet jaunāko informāciju oficiālajās Apple CarPlay un Android Auto tīmekļvietnēs. Karšu atjauninājumi ir bez maksas ierobežotu laiku pēc transportlīdzekļa reģistrācijas.
*Nevadiet transportlīdzekli, ja nevarat visu uzmanību veltīt braukšanai. Ja iespējams, izmantojiet ar balsi darbināmas sistēmas; braukšanas laikā neizmantojiet plaukstierīces. Dažas funkcijas var tikt bloķētas, kamēr ir ieslēgts kāds no transportlīdzekļa 
pārnesumiem. Ne visas funkcijas ir saderīgas ar visiem tālruņiem.
**Uzstādītais modems tiks pievienots transportlīdzekļa piegādes laikā. Jūs varat izvēlēties/atteikties no konkrētu datu apmaiņas. Ja tās ir pieejamas, FordPass Connect attālinātās funkcijas 10 gadus ir bez maksas, pēc tam ir iespējama abonēšanas 
maksa. 
†12 mēnešus pēc jauna ar SYNC 3 navigāciju aprīkota Ford iegādes Live Traffic ir pieejams bez maksas. Pēc šī perioda jāveic licences abonēšana.
††Local Hazard informācijas sistēma ir bez maksas pirmos 12 gadus pēc jauna Ford iegādes ar noteiktiem vadītāja informācijas moduļiem; pēc tam jāveic licences abonēšana. 
‡Ford ārkārtas palīdzības sistēma ir novatoriska SYNC funkcija, kas izmanto ar Bluetooth® pārī savienotu mobilo tālruni, palīdzot automašīnā esošajām personām veikt tiešu zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi automašīnas avārija, kuras laikā ir 
aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts degvielas sūknis. Šī funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas valstīs un reģionos.
ØAr izvēlētajām viedtālruņu platformām saderīgā FordPass lietotne ir pieejama lejupielādei. Var tikt piešķirtas ziņu un datu izmantošanas izmaksas. 

FORD SYNC 3
Pieejamais Ford SYNC 3 nodrošinājums nemanāmi mijiedarbojas ar jūsu 
viedtālruni, lai komunikācija un navigācija notiktu bez jebkādas piepūles*. 
Izmantojot AppLink, jūs varat kontrolēt ar SYNC funkciju saderīgās lietotnes, 
savukārt Apple CarPlay un Android Auto ļauj jums lietot 20,3 cm (8") 
skārienekrānu tā, it kā tas būtu jūsu viedtālrunis. Izmantojot skārienekrānu 
vai vienkāršas balss komandas, jūs varat veikt zvanus, rakstīt un noklausīties 
teksta ziņojumus un kontrolēt mūziku un satelīta navigāciju.

FORDPASS CONNECT
Ar FordPass Connect sistēmu aprīkotie EcoSport modeļi nodrošina virkni 
funkciju, kas braukšanu atvieglo un padara patīkamāku**. Tās ietver Aktuālās 
satiksmes informācijas (Live Traffic)† funkciju, kas jaunāko satiksmes 
informāciju nosūta tieši uz jūsu SYNC 3 navigācijas sistēmu, un Vietēja 
apdraudējuma informācijas (Local Hazard) sistēmu††, kas laikus brīdina par 
gaidāmajiem šķēršļiem. Avārijas gadījumā ārkārtas palīdzības sistēma‡ 
palīdz automašīnā esošajām personām veikt zvanu avārijas dienestiem un 
paziņot automašīnas atrašanās vietu. 

FORDPASS LIETOTNE
Izmantojot FordPass lietotniØ un viedās tālvadības funkcijas, jums viedtālrunī 
ir pieejamas vēl plašākas funkcijas. Lai nodrošinātu sirdsmieru, varat aizslēgt 
vai atslēgt transportlīdzekli neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, kā arī aukstā 
ziemas rītā atkausēt vējstiklu un aktivizēt sēdekļu un stūres apsildi (ja tāda ir 
uzstādīta). (Pieejams tikai ES tirgos.) 

Savienojiet savu EcoSport ar FordPass lietotni. 

IZPĒTIET1
UZTURIET SAKARUS UN KONTROLĒJIET VISU



EcoSport Titanium attēlots Solar Silver metāliskā virsbūves krāsā 
(papildaprīkojums).
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MŪZIKAS BAUDĪJUMS — KĀ 
KLĀTESOT, IZMANTOJOT B&O 
PLAY

B&O SKAŅAS SISTĒMA
Neatkarīgi no jūsu muzikālās gaumes gan klasiskajiem ierakstiem, gan 
modernajām himnām būtu jāskan tā, kā izpildītāji to plānojuši. Ford 
lieliskā 675 vatu 10 skaļruņu B&O audiosistēma nodrošina tieši to.

Tā ir ekskluzīvi izstrādāta, un Bang & Olufsen specializētie skaņas 
inženieri ir precīzi to pielāgojuši EcoSport modelim, un tas uzlabo 
katra brauciena nodrošināto pieredzi. Turklāt atšķirīgais skaļruņu 
dizains arī lieliski papildina EcoSport stilīgo salonu.

 ■ Modelim specifiska skaņas kalibrēšana 
 ■ Augstākās kvalitātes 10 skaļruņu skaņas sistēma 
 ■ DVC subvūferis
 ■ Ieskaujoša skaņa 
 ■ 675 W izejošā jauda
 ■ Unikāls B&O dizains



AIZBĒGT NO RUTĪNAS

ECOSPORT ACTIVE
Izraujieties no ikdienas stilīgajā un ērtajā EcoSport Active. Apvienojot 
apvidus automobiļu iedvesmotu dizainu ar modernajām 
tehnoloģijām, šis modelis var lepoties ar robustu, bet vienlaicīgi 
izsmalcinātu salonu. Iekšpusē atradīsiet īpaši pielāgotus sēdekļus ar 
kontrastējošām nošuvēm. Izturīgi materiāli nodrošina, ka tas ir gatavs 
vissmagākajiem braucieniem. Uzmanību piesaistošas detaļas, 
piemēram, kontrastējošais jumts un durvju spoguļu ietvari, unikāla 
riteņu arku apdare un 17 collu 5 spieķu Shadow Black vieglmetāla 
diski, ļauj izcelties, lai kurp jūs dotos.

IZPĒTIET1

EcoSport Active attēlots ar 8 collu (20,3 cm) krāsainu skārienekrānu 
(standartaprīkojums) un atpakaļskata spoguli ar automātisku aptumšošanu 
(standartaprīkojums).



AR SPORTISKU STILU

ECOSPORT ST-LINE
ST-Line modeļi nodrošina Ford EcoSport dinamisko praktiskumu, kā 
arī skatienu piesaistošu sporta iedvesmotu stilu. Unikālie ST-Line 
buferi un sānu malas, Dark Tarnish krāsas vieglmetāla diski, ST-Line 
virsbūve, kā arī papildaprīkojuma ietvaros pieejamais kontrastējošais 
jumts un aizmugurējais spoileris, – tas viss rada automašīnas 
praktiskuma un skatienu piesaistošās glītās ārienes unikālo 
apvienojumu.

Šis atšķirīgais, stilīgais tēls atbalsojas arī ST-Line salonā, kurā ir 
unikāla ST-Line Sensico® augstākās kvalitātes stūre, Satin Chrome 
pārnesumu pārslēga ieliktnis un priekšējie grīdas paklājiņi ar ST-Line 
logotipu un kontrastējošām sarkanām nošuvēm, uzsverot automobiļa 
dizaina sportisko raksturu. 

IZPĒTIET1

EcoSport ST-Line attēlots ar 18 collu 5 spieķu Shadow Black īpaši spīdīgiem 
vieglmetāla diskiem (papildaprīkojums) un Fantastic Red tonētu caurspīdīgu 
virsbūves krāsu (papildaprīkojums).



PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE ATTĀLUMA 
SENSORI AUTOMAŠĪNAS NOVIETOŠANAI 
STĀVVIETĀ
Ar Ford EcoSport jums nenāksies palaist garām pat visnelielākās 
automašīnas novietošanai stāvēšanai piemērotās vietas. Skaņas 
brīdinājuma signāls jums palīdzēs novērtēt attālumu no automašīnas 
līdz tās aizmugurē esošajiem šķēršļiem, lai atvieglotu novietošanu 
stāvvietā un manevrēšanu. (Papildaprīkojums)

NOŅEMAMA SAKABES IERĪCE
Lai nodrošinātu papildu pārvadāšanas un uzglabāšanas iespējas, 
atkarībā no dzinēja ar sakabes ierīci var piekabināt līdz 1 100 kg*. Ja 
sakabes ierīce netiek izmantota, to var noņemt. (Papildaprīkojums un 
papildu piederums)

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme. Vadītāja palīgsistēmu funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi 
kontrolēt transportlīdzekli.

Augšā: EcoSport ST-Line ar Fantastic Red tonētu caurspīdīgu metālisku virsbūves 
krāsu (papildaprīkojums);
Apakšā: EcoSport Titanium ar Frozen White tīrtoņa virsbūves krāsu 
(papildaprīkojums). Attēlotais automobilis ir aprīkots ar papildu piederumiem, 
kas pieejami par papildu maksu.

PRE-COLLISION ASSIST SISTĒMA
Ja Pre-Collision Assist sistēmaØ2) konstatē kādu lēnā kustībā esošu 
vai stacionāru objektu automašīnas priekšā, tā vispirms parāda 
brīdinājumu un pēc tam aktivizē skaņas signālu. Ja nestūrējat vai 
nebremzējat, sistēma automātiski pielietos bremzes, lai samazinātu 
frontālās sadursmes radīto ietekmi un dažos gadījumos pat novērstu 
to. (Standartaprīkojums)
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*Maksimālā vilktspēja atkarīga no kravas, transportlīdzekļa konfigurācijas, piederumiem un pasažieru skaita.

Apakšā: EcoSport Active ar Luxe Yellow metālisku virsbūves krāsu 
(papildaprīkojums) ar kontrastējošu jumtu Agate Black.



ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme. Vadītāja palīgsistēmu funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi 
kontrolēt transportlīdzekli.

AKLĀS ZONAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA AR 
BRĪDINĀJUMU PAR TAJĀ ESOŠO SATIKSMI
Aklās zonas informācijas sistēmaØ2), izmantojot neuzkrītošus 
brīdinājuma indikatorus autovadītāja un pasažiera durvju spoguļos, 
brīdina tad, kad braukšanas laikā konstatē, ka kāds cits 
transportlīdzeklis (automašīna, furgons vai kravas automašīna) 
iebrauc aklajā zonā. Līdzīgi arī brīdinājums par jūsu braukšanas 
trajektoriju šķērsojošu satiksmiØ2) brīdina tad, ja konstatēts kustībā 
esošs apdraudējums, atpakaļgaitā izbraucot no perpendikulāras 
stāvvietas. (Papildaprīkojums)

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme. Vadītāja palīgsistēmu funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, izvērtēšanu un vēlmi 
kontrolēt transportlīdzekli.

Augšā: EcoSport ST-Line ar Fantastic Red tonētu caurspīdīgu metālisku virsbūves 
krāsu (papildaprīkojums); Apakšā: EcoSport Titanium ar Desert Island Blue 
virsbūves krāsu (papildaprīkojums).

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANA
Ceļa zīmju atpazīšanas funkcijaØ2) var identificēt ceļa malā vai virs tā 
esošas, fiksētas vai pagaidu zīmes. Lai brīdinātu, instrumentu klasterī 
parādīsies attiecīgā ikona. (Standartaprīkojums) 

APSILDĀMS QUICKCLEAR VĒJSTIKLS
Vējstiklā iebūvētais sildelements ir izstrādāts, lai notīrītu no stikla ledu 
un kondensātu pat visaukstākajos rītos. (Papildaprīkojums)
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2
IZVĒLIETIES

IZVĒLIETIES SAVU 
ECOSPORT

IZPAUDIET SAVU RAKSTURU
EcoSport klāstā jūs atradīsiet visaptverošas sērijas, no kurām 
katrai ir savs, izteikts raksturs.

Izvēlieties pieejamos Ecosport modeļus, kurus raksturo 
iespaidīgas iebūvētas tehnoloģijas, visaptverošs dzinēju klāsts 
un patīkama braukšanas dinamika. Vai arī izvēlieties aizraujošo 
Active krosoveru, kurš izceļas ar robustām, sportiskām līnijām 
un pārliecinātu, atjautīgu raksturu.

Ja vēlaties pavisam izsmalcinātu luksusu, izvēlieties Titanium, 
kas apvieno mūsdienīgu stilu ar izsmalcinātām funkcijām. 
Savukārt nepārspējamas veiktspējas meklētāju acis uzreiz 
piesaistīs ST-Line ar savu unikālo stilu un sportisko un 
juteklisko tēlu.

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



Titanium
Galvenie virsbūves elementi

 ■ 17 collu 10 spieķu Shadow Silver apdares vieglmetāla 
diski

 ■ Hromētas apdares priekšējo režģu stieņi un apkārtne
 ■ Jumta sliedes ar melnu apdari
 ■ Lietus sensora tīrītāji ar automātiski aptumšojošu 

atpakaļskata spoguli
 ■ Virsbūves krāsas priekšējais miglas lukturis
 ■ Aizmugurējie sensori automašīnas novietošanai 

stāvvietā
 ■ Automātiski priekšējie lukturi

Galvenie salona elementi 

 ■ 4,2 collu (10,6 cm) krāsu TFT instrumentu paneļa 
displejs

 ■ Elektroniskā automātiskā temperatūras kontrole 
(EATC)

 ■ Vides apgaismojums
 ■ Autovadītāja sēdeklis ar regulējamu jostasvietas 

atbalstu  

Dzinējs

Benzīns

1,0 l Ford EcoBoost (125 ZS/92 kW)

IZVĒLIETIES2 MODEĻI



ST-Line
Galvenie virsbūves elementi papildus Titanium 
sērijas elementiem

 ■ 17 collu 5 spieķu Dark Tarnish apdares vieglmetāla 
diski

 ■ Unikāli ST-Line buferi un sānu malas
 ■ Sporta piekare
 ■ Tonēts aizmugurējais stikls
 ■ Halogēna sporta aizmugures lukturi
 ■ Augstas spīduma melnādainie melnie priekšējie režģa 

stieņi un apkārtne
 ■ Melnas priekšējo lukturu fasetes

Galvenie salona elementi papildus Titanium 
sērijas elementiem

 ■ Ar rokām šūta Sensico® augstākās kvalitātes stūre ar 
hromētiem ieliktņiem un sarkanām nošuvēm

 ■ Priekšējie grīdas paklājiņi ar ST-Line logotipu un 
sarkanām nošuvēm

 ■ Stāvbremze ar augstākās kvalitātes Sensico® apdari ar 
sarkanām nošuvēm

 ■ Pārnesumu pārslēgs ar augstākās kvalitātes Sensico® 
apdari ar melnu displeju, sarkanu pārslēgšanās shēmu 
un alumīnija gredzenu

Dzinēji

Benzīns

1,0 l Ford EcoBoost (125 ZS/92 kW) 
1,0 l Ford EcoBoost (140 ZS/103 kW)

IZVĒLIETIES2 MODEĻI



Active
Galvenie virsbūves elementi papildus Titanium 
sērijas elementiem

 ■ 17 collu 5 spieķu apstrādāti Shadow Black īpaši spīdīgi 
vieglmetāla diski

 ■ Tonēts aizmugurējais stikls
 ■ Agate Black kontrastējošais jumts un durvju spoguļu 

korpusi
 ■ Unikāla riteņu arku apdare
 ■ Halogēna sporta aizmugures lukturi
 ■ Jumta sliedes ar melnu apdari

Galvenie salona elementi papildus Titanium 
sērijas elementiem

 ■ Augstas kvalitātes priekšējie grīdas paklājiņi ar 
pelēkām nošuvēm

Dzinēji

Benzīns

1,0 l Ford EcoBoost (125 ZS/92 kW)

IZVĒLIETIES2 MODEĻI



OPCIJU KOMPLEKTIIZVĒLIETIES2
Ziemas komplekts
Komplekta elementi

 ■ Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 ■ Apsildāma stūre
 ■ Apsildāms Quickclear vējstikls

Autovadītāja palīgsistēmas 
komplektā
Komplekta elementi

 ■ Autovadītāja brīdinājums
 ■ Priekšējie un aizmugurējie attāluma sensori automašīnas novietošanai stāvvietā
 ■ Atpakaļskata kamera
 ■ Aklās zonas informācijas sistēma ar brīdinājuma sistēmu par jūsu braukšanas 

trajektoriju šķērsojošu satiksmi un automātiskām tālajām gaismām

X-Pack
Komplekta elementi

 ■ Elektriski nolokāmi, elektriski darbināmi, apsildāmi durvju spoguļi ar sānu 
indikatoriem un papildu apgaismojumu

 ■ Tonēts aizmugurējais stikls
 ■ Ford KeyFree sistēma ar startera pogu Ford Power
 ■ Ford SYNC 3 navigācija ar 8 collu (20,3 cm) skārienekrānu, DAB radio, Apple 

CarPlay un Android Auto, USB savienojumu, B&O skaņas sistēmu, 10 skaļruņiem un 
FordPass Connect (iebūvēto modemu)

ST-Line uzlabotais komplekts
Komplekta elementi

 ■ Aizmugurējais spoileris
 ■ 18 collu 5 spieķu Shadow Black īpaši spīdīgi vieglmetāla diski ar 215/45 R18 riepām        
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PERSONALIZĒJIET
Izvēlieties virsbūves krāsu, diskus, 
papildaprīkojumu un papildpiederumus un 
jūsu EcoSport automobili nevarēs sajaukt ne ar 
vienu citu.

Agate Black
Metāliska virsbūves krāsa*†

Desert Island Blue
Metāliska virsbūves krāsa*

Blazer Blue
Tīrtoņa virsbūves krāsa†

Luxe Yellow
Metāliska virsbūves krāsa*

Solar Silver
Metāliska virsbūves krāsa*

Frozen White
Tīrtoņa virsbūves krāsa*

Grey Matter
Tīrtoņa virsbūves krāsa*°

Magnetic 
Metāliska virsbūves krāsa*†

Fantastic Red
Tonēta caurspīdīga metāliska virsbūves krāsa*

VIRSBŪVES KRĀSAS

*Par papildu maksu.
°Pieejams tikai modeļiem ST-Line un Active.
†Nav pieejams modelim Active.
Ford EcoSport ir Ford 12 gadu garantija pret caurrūsēšanu, kas stājas spēkā no 
pirmās reģistrācijas datuma. Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem.

Piezīme. Automobiļu attēlu mērķis ir tikai parādīt, kādas ir virsbūves krāsas, un 
tās var neatbilst pašreizējai specifikācijai vai preces pieejamībai atsevišķos 
tirgos. Šajā brošūrā parādītās krāsas un apdare var atšķirties no faktiskajām 
krāsām ierobežoto drukas iespēju dēļ.

DZĪVE SKAISTĀS KRĀSĀS
EcoSport pievilcīgā un izturīgā ārējā apdare ir panākta 

daudzposmu krāsošanas procesa rezultātā. Sākot no virsbūves 
tērauda daļām, kas ir apstrādātas ar vasku, un beidzot ar virsējo 

aizsargpārklājumu, jaunie materiāli un to pielietojums nodrošina 
jūsu EcoSport pievilcīgā izskata noturību vēl daudzus gadus.



Groove, ar Ebony Black krāsas daļējas Sensico® 
apdares sēdekļa virsmu, ar Salerno daļējas Sensico® 
apdares Ebony Black krāsas sēdekļa spilvenu
Standartaprīkojums modelim Titanium

Neosuede, ar Ebony Black krāsas sēdekļa virsmu, ar 
Salerno Sensico® apdares Ebony Black krāsas sēdekļa 
spilvenu ar sarkanām nošuvēm
Standarta aprīkojums modelim ST-Line

Salerno ādas/Sensico® apdares Ebony Black krāsas 
sēdekļa virsma, ar Salerno ādas/daļējas Sensico® 
apdares Ebony Black krāsas sēdekļa spilvenu ar zilām 
nošuvēm
Standartaprīkojums modelim Active

17 collu
10 spieķu Shadow Silver krāsas vieglmetāla disks
Standartaprīkojums modelim Titanium

PERSONALIZĒJIET APDARES3 DISKI

Piezīme. Sensico® ir Ford ES reģistrēta preču zīme sintētiskajiem 
polsterējumiem, kas izstrādāti automobiļu saloniem. Tas ir vegāniem piemērots 
polsterējums un apvieno mīkstu premium klases tekstūru, izturīgumu un lielisku 
izskatu. Viegli kopjams un tīrāms, kā arī noturīgs pret traipiem un smaku. 
Augstas kvalitātes dizaina Sensico® nodrošina ne vien ērtības ilgstoša brauciena 
laikā, bet arī tīru sirdsapziņu, jo tajā nav izmantoti dzīvnieku izcelsmes materiāli. 
Tas nodrošina mūsdienīgiem, apzinīgiem autovadītājiem nepieciešamo 
sirdsmieru.

Piezīme. Visus vieglmetāla diskus var iegādāties no vietējā Ford izplatītāja kā 
papildu piederumus par papildu maksu. 
 
Apmeklējiet ford-accessories.com

17 collu
5 spieķu Dark Tarnish krāsas vieglmetāla disks 
Standarta aprīkojums modelim ST-Line

18 collu
5 spieķu Shadow Black krāsas īpaši spīdīgs 
vieglmetāla disks 
Opcija modelim ST-Line

17 collu
5 spieķu Shadow Black krāsas īpaši spīdīgs 
vieglmetāla disks
Standartaprīkojums modelim Active
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PERSONALIZĒJIET PIEDERUMUS3
1. Aizmugurējā bufera aizsardzība

2. Xvision (SCC)+ distances vadība 
automašīnas novietošanai 
stāvvietā

3. Kravas nodalījuma paliktnis

4. Thule®+ uz jumta uzstādāms 
velosipēda turētājs

5. Jumta šķērsstieņi

6. Sportiski pedāļi

7. Ford paneļa kamera

8. Noņemama sakabes ierīce

9. Visiem laika apstākļiem 
piemēroti grīdas paklājiņi

10. G3+ jumta bagāžnieks

11. Dubļusargi

12. ClimAir®+ vēja novirzītāji
 
 
 
 
 
 
+Uz šo produktu attiecas trešās puses piegādātāja garantija, 
plašāku informāciju skatiet uz aizmugurējā vāka.

Lai uzzinātu vairāk par EcoSport papildu 
piederumiem, apmeklējiet vietni  
ford-accessories.com

Ford zīmola preces var iegādāties vietnē  
fordlifestylecollection.com
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SPECIFIKĀCIJAS
Iepazīstiet savu jauno Ford EcoSport visā 
pilnībā – no inteliģentās dzinēja tehnoloģijas 
līdz bagātīgajiem aprīkojuma līmeņiem.

Maināmi noliecami aizmugurējie sēdekļi

Nolokot aizmugurējos sēdekļus, kas sadalīti ar 
attiecību 60:40, iegūstiet 1238 l bagāžas telpu 

salona aizmugurē.

Ford EcoSport
Pieejams ar Ford EcoBoost benzīna 
dzinēju klāstu un priekšējo riteņu 
piedziņu

VEIKTSPĒJA

Auto Start-Stop sistēma

Apstājoties var automātiski izslēgt dzinēju, nepārtraucot strāvas padevi 
tādām pamatfunkcijām kā priekšējie lukturi un gaisa kondicionēšana. 
Automātiski atkārtoti iedarbina dzinēju, kad esat gatavs atsākt kustību. 
(Standartaprīkojums)

1

Sēdekļi

EcoSport paaugstinātās sēdvietas ļauj ērti izmantot vadības 
ierīces, savukārt sēdekļu konstrukcija ir optimizēta, lai 
nodrošinātu lielāku komfortu priekšā un aizmugurē 
sēdošajiem.

Ford EcoBoost dzinēji

Ford daudzkārt godalgotais 1,0 litra EcoBoost benzīna dzinējs 
ir pieejams 140 ZS (103 kW), 125 ZS (92 kW) un 100 ZS 
(74 kW) versijās, kuras tiek piedāvātas ar sešu pārnesumu 
manuālo transmisiju.

3

4

Braukšana un vadāmība

EcoSport turpina nodrošināt braukšanu un vadāmību, kas 
pielāgota tieši klientiem Eiropā, ar optimizētām atsperēm, 
amortizatoriem, stūres mehānismu, pusneatkarīgo 
aizmugurējās ass piekari un elektroniskās stabilitātes kontroles 
iestatījumiem.

2
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RADĪTS, DOMĀJOT PAR 
EKONOMISKUMU.
EcoSport ir pieejams ar 140 ZS (103 kW) vai 125 ZS 
(92 kW) Ford daudzkārt godalgotā 1,0 litra Ford 
EcoBoost benzīna dzinēja versiju, kas nodrošina 
degvielas patēriņa efektivitāti 5,4 l/100 km* un 
121 g/km* CO2 emisijas.

Tiek piedāvāta arī 100 ZS (74 kW) versija, kuras 
kombinētais degvielas patēriņš ir 5,3 l/100 km*, bet 
CO2 emisijas – tikai 120 g/km*. Visas versijas tiek 
piedāvātas ar sešu pārnesumu manuālo 
transmisiju, kas nodrošina laidenu pārslēgšanos.

Plašāku informāciju par degvielas patēriņa 
efektivitāti un emisijām skatiet specifikāciju 
tabulās.

SPECIFIKĀCIJAS DZINĒJI4

*NEDC CO2MPAS korelē oficiālos testa datus. Faktiskais degvielas patēriņš var 
atšķirties. Skatiet papildu informāciju sadaļā “Degviela un veiktspēja”.

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

Degviela, veiktspēja un emisijas
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*4. pārnesumā. øFord pārbaužu rādītāji. DPF = dīzeļdegvielas cietdaļiņu filtrs. 
BP Ultimate salīdzinājumā ar parastajām degvielām var uzlabot jaudu un 
paātrinājumu, samazināt izplūdes gāzu emisijas un uzlabot degvielas 
ekonomiju.  
øøNorādīto degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektrisko darbības 
attālumu mēra saskaņā ar tehniskajām prasībām un specifikācijām, ko 
nosaka Eiropas Regula (EK) 715/2007 un (ES) 2017/1151 (ar jaunākajiem 
grozījumiem). Izmantotās standarta testa procedūras ļauj salīdzināt dažādus 
transportlīdzekļu veidus un dažādus ražotājus. 
Papildus automašīnas degvielas ekonomijai tās degvielas/enerģijas patēriņu, 
CO2 emisijas un elektrisko diapazona ietekmē arī autovadītāja uzvedība un citi 
netehniskie faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta gāze, kas vainojama 
globālajā sasilšanā. Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām 
ar informāciju par visiem jaunajiem pasažieru automašīnu modeļiem ir 
pieejama bez maksas jebkurā tirdzniecības vietā. 
Parāda vieglāko pašmasu, pieņemot, ka autovadītājs sver 75 kg, šķidrumu 
tvertnes ir pilnas un degvielas tvertnē ir 90 % degvielas, ievērojot ražošanas 
pielaides un iespējas, un uzstādīts viss aprīkojums. Vilkšanas laikā visu 
modeļu sniegums un ekonomija būs samazināti. Visiem modeļiem slodzes uz 
jumtu svara ierobežojums ir maks. 40 kg.

CO2 emisijasøø (g/km) – WLTP vispārējais vērtējums 151-134 151-134

Degvielas patēriņšøø l/100 km – WLTP vispārējais vērtējums 6,6-5,9 6,6-5,9

5 durvju

Emisijas standarts Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP 

Pārnesumkārba 6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

6 pakāpju manuālā 
pārnesumkārba

Piedziņa 4x2 4x2

Maksimālā jauda, ZS (kW) 125 PS (82 kW) 140 PS (103 kW)

Griezes moments Nm (Nm ar pārspiedienu) 170 Nm (200 Nm) 180 Nm (200 Nm)

Veiktspējaø

Maks. ātrums (km/h) 180 186

0-100 km/h (sek.) 11.0 10.2

50-100 km/h* (sek.) 10.5 10.3

Svars un kravnesība

Kopējais svars ar standarta aprīkojumu un šķidrumiem (kg)# 1347 1347

Transportlīdzekļa pilna masa (kg) 1730 1730

Pilnā masa ar piekabi (kg) 2630 2630

Maks. velkamā masa (izmantojot bremzes) (kg) 900 900

Maks. velkamā masa (neizmantojot bremzes) (kg) 670 675

  



Platums (ar spoguļiem): 2 057 mm

Garums: 4 096 mm
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SPECIFIKĀCIJAS IZMĒRI4

Platums (bez spoguļiem): 1 765 mm 
 

Izmēri

Kopējais garums bez rezerves riteņa (mm) 4096

Kopējais platums ar spoguļiem/ar noliektiem spoguļiem/bez spoguļiem (mm) 2057/1816/1765

Kopējais augstums (bez kravas) ar/bez jumta reliņiem (mm) 1713/1653

Priekšējais pārkares leņķis (transportlīdzeklis bez kravas) 21,0°

Pakaļējās pārkares leņķis (transportlīdzeklis bez kravas) 33,3°

Rampas pārkares leņķis (transportlīdzeklis bez kravas) 23,3°

Klīrenss bez kravas/ar pilnu kravu (160/137 dīzeļdzinējs) 
(190/164 benzīna dzinējs)

Apgriešanās rādiuss – no apmales līdz apmalei (m) 10.6

Garenbāze 2519

Attālums starp riepām priekšpusē (min./maks. (atkarībā no riteņa sašķiebuma)) 1530

Attālums starp riepām aizmugurē (min./maks. (atkarībā no riteņa sašķiebuma)) 1522

Bagāžas tilpums (litros)‡

5 sēdekļu režīms (piekrauts līdz iepakojumu paliktnim) 356

5 sēdekļu režīms (diapazons atkarīgs no aizmugurējo sēdekļu leņķa) (piekrauts līdz 
iepakojumu paliktnim) 334

2 sēdekļu režīms (piekrauts līdz jumtam) 1238

Bagāžas nodalījuma izmēri

Kravas nodalījuma atvēršanas maks. augstums 881

Kravas nodalījuma atvēršanas maks. platums 1022

Maks. iekraušanas augstums (līdz jumtam/kravas pārsegam) 1010/605

Iekraušanas platums starp riteņu arkām 950

Iekraušanas garums uz grīdas pie otrās rindas 691

Iekraušanas garums uz grīdas pie pirmās rindas (otrās rindas sēdekļi ir nolocīti atpakaļ) 1369 mm pie 15,8°

Pacelšanas pāri augstums pašmasas apstākļos (bez kravas) 627

Degvielas tvertnes tilpums (litros)

Benzīns 52

Dīzeļdegviela 52

Salona 1. rinda

Augstums līdz griestiem (bez jumta lūkas) 1008

Vieta kājām (maks. ar sēdekli pabīdītu vistālākajā vidēja augstuma pozīcijā) 1116

Vieta pleciem 1355

Salona 2. rinda

Augstums līdz griestiem 971

Vietā kājām (nominālā vieta, kad priekšējais sēdeklis atrodas 95 % SAE pozīcijā) 933

Vieta pleciem 1302

‡Mērījumi veikti saskaņā ar Standarta ISO 3832 prasībām. Izmēri var atšķirties atkarībā no modeļa un uzstādītā 
aprīkojuma. 
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LAI IEGŪTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU 
PAR FORD APVIDUS AUTOMAŠĪNU KLĀSTU, 
APMEKLĒJIET VIETNI WWW.FORD.LV 

Attēli, apraksti un specifikācijas. Šajā brošūrā iekļautais teksts ir aktuālā versija iespiešanas brīdī. Taču viena no Ford stratēģijām ir turpināt izstrādājumu uzlabošanu. Tiek paturētas 
tiesības jebkurā laikā mainīt šajā publikācijā attēloto un aprakstīto modeļu un elementu specifikācijas, krāsas un cenas. Lai saņemtu jaunāko informāciju, vienmēr konsultējieties ar Ford 
dīleri. Papildaprīkojums. Ja jebkurā vietā šajā publikācijā kāda iespēja ir apzīmēta kā ‘izvēles’ vai ‘papildaprīkojums/ papildu pakete’ u.tml., jāpieņem, ka tā būs par papildu samaksu 
sērijveida modelim, ja vien nav norādīts citādi. Visas modeļu un krāsu kombināciju iespējas ir atkarīgas no pieejamības. Piezīme. Dažos attēlos ir parādīts provizoriskais modelis, un/vai 
tie ir izveidoti, izmantojot datoru, tāpēc automobiļu faktiskais izskats/funkcijas dažādos aspektos var atšķirties. Turklāt vairākas parādītās automobiļa iespējas var būt pieejamas kā 
papildaprīkojums. Piezīme. Šī brošūra ietver gan oriģinālos Ford piederumus, gan plašu klāstu izstrādājumu no mūsu piegādātājiem. +Minētie piederumi ir rūpīgi atlasīti trešās puses 
piegādātāja prečzīmes piederumi, kam netiek piemērota Ford garantija, bet trešās puses piegādātāja paša garantija. Informāciju par to var iegūt pie jūsu Ford dīlera. Piezīme. Bluetooth® 
nosaukums un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un jebkāda to izmantošana Ford Motor Company notiek saskaņā ar licenci. iPod nosaukums un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citi 
zīmoli un tirdzniecības nosaukumi pieder to īpašniekiem. Piezīme. Dažas šajā brošūrā aprakstītās autovadītāja palīgsistēmas un drošības sistēmas izmanto sensorus, kuru veiktspēju 
var ietekmēt noteikti vides vai laika apstākļi. 
Šī brošūra ir starptautisks izdevums, un tajā ietvertā informācija ir vispārīga. Norādītās specifikācijas nav saistītas ar kādu atsevišķu tirgu. Iespējams, ka attēlos redzami vai brošūrā 
minēti modeļi, funkcijas vai noteikumi, kuri zināmās teritorijās nav pieejami attiecībā ne uz standarta, ne uz papildu aprīkojumu. Turklāt tajā var arī nebūt norādītas visas pieejamās 
funkcijas. Lūdzu, vienmēr konsultējieties ar vietējo Ford izplatītāju par jaunākajiem specifikācijas datiem un spēkā esošajām cenām.

Published by Ford Motor Company Limited,  
Laindon, Essex, England. 

Registered in England No. 235446.
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Krāsa un apdare

Viendabīgas virsbūves krāsas Metāliskas virsbūves krāsas* Virsbūves īpašās 
metāliskās 
krāsas*
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Titanium (standarts)
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Groove Sensico® melnkoka melnā krāsā 
Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Salerno Sensico®, melnkoka melnā krāsā 

Instrumentu paneļa augšdaļas un apakšdaļas krāsa: melnkoka melnā
o – n o o o o o o

ST-Line (standarts)
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Neosuede melnkoka melnā krāsā 

Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Salerno Sensico®, melnkoka melnā krāsā ar sarkanām nošuvēm 
Instrumentu paneļa augšdaļas un apakšdaļas krāsa: melnkoka melnā

o o n o o o o o o

Aktīvs (standarta)
Sēdekļu virsmas apdare un krāsa: Salerno Sensico® melnkoka melnā krāsā 

Sēdekļu balsta apdare un krāsa: Salerno Sensico®, mini perf melnkoka melnā krāsā ar sarkanām nošuvēm 
Instrumentu paneļa augšdaļas un apakšdaļas krāsa: melnkoka melnā

n o – o o – – o o

Divtoņu jumta un virsbūves krāsu kombinācijas

 Viendabīgas virsbūves krāsas Metāliskas virsbūves krāsas* Virsbūves īpašās 
metāliskās 
krāsas*
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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

*Izvēles iespēja par papildu maksu.

Standarta n
Izvēles iespēja, par papildu maksu o

Pieejams æ


