
• Ζάντες ελαφρού κράματος 17"  

• Ιδιαίτερος εμπρός προφυλακτήρας ST -Line (στο χρώμα του 

αμαξώματος) 

• Ιδιαίτερος πίσω προφυλακτήρας ST -Line 

• Μάσκα (ιδιαίτερη μάσκα ST-Line στο χρώμα του αμαξώματος)  

• Παρμπρίζ με πράσινη επίστρωση προστασίας 

• Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος, ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενοι 

• Προβολείς πλήρως LED - Χωρίς προβολείς ομίχλης, χειροκίνητη 

ρύθμιση ύψους δέσμης 

• Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων - Auto High Beam 

(AHB) 

• Πίσω φώτα με φίλτρο (αλογόνου)  

• Πλήρες πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων από μαύρο πλαστικό  

• Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω  

• Κρύσταλλα με επίστρωση προστασίας από την ηλιακή 

ακτινοβολία  

• Λογότυπο ST-Line 

• Σπορ ανάρτηση 

• Κάτω πλαϊνά προστατευτικά  

• Μία χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης  

• Δισκόφρενα πίσω με τους κινητήρες: - 155ps mHEV - 125ps 

mHEV Powershift  



• Ταμπούρα πίσω σε όλα τα μοντέλα εκτός mHEV 155 ίππων  

• Υπολογιστής ταξιδιού  

• Auto-Start-Stop – Αυτόματη διακοπή/εκκίνηση κινητήρα  

• Εσωτερική επένδυση πίσω θυρών από πλαστικό <ενσωματωμένο 

σκιάδιο σε ρολό από έγχρωμο πλαστικό, κατακόρυφο 

διακοσμητικό από έγχρωμο πλαστικό, οριζόντιο πλαϊνο 

υποβραχιόνιο από έγχρωμο πλαστικό>  

• Ταμπλό – Υψηλής ποιότητας 

• Επένδυση οροφής Deluxe υψηλής ποιότητας (μαύρη) με μεγάλη 

κεντρική κονσόλα  

• Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού  

• Κονσόλα οροφής με ενσωματωμένο μικρόφωνο (κλήση SOS)  

• Κεντρική κονσόλα υψηλής ποιότητας με υποβραχιόνιο  

• Σπορ ανατομικά καθίσματα Contour με υφασμάτινη επένδυση  

• Κάθισμα οδηγού με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω) και 

ρύθμιση της πλάτης  

• Κάθισμα συνοδηγού με 2 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω) και ρύθμιση 

της πλάτης 

• Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – Αυτόματο 

ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού  

• Ταπέτα δαπέδου εμπρός με ιδιαίτερη ραφή. *Ταπέτα δαπέδου και 

πίσω για τις εκδόσεις ST  

• Τιμόνι – ST-Line, κοφτό σπορ τιμόνι (flat bottom) με δερμάτινη 

επένδυση και κόκκινη ραφή  



• Λαβή χειρόφρενου με επένδυση από θερμοπλαστικό  

• Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων  

• Λαβή μοχλού ταχυτήτων από πλαστικό υψηλής ποιότητας  

• Κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων από δερματίνη με κόκκινη ραφή 

(μηχανικό κιβώτιο)  

• Window Pack 7 (μόνο στο 3-θυρο) 

• Window Pack 8 (5-θυρο) 

• Selectable Drive Mode (SDM) – Eπιλέξιμα Προφίλ Οδήγησης i) 

Titanium & ST-Line: Normal/Eco/Sport ii) Active: 

Normal/Eco/Sport/Slippery/Trail iii) ST: Normal/Sport/Track/Eco  

• Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό με τηλεχειριστήρια με ειδικό 

κλειδί 

• Ford Power – Εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί  

• Κόρνα με έναν τόνο ήχου 

• Βασικά πεντάλ  

• Driver Assistance Pack 7: - Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας 

Lane Keeping Aid και προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας Lane 

Keeping Alert (LKA) - Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 4,2'' 

TFT - Σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise control με αυτόματο 

σύστημα περιορισμού της ταχύτητας (ASLD) - Αναγνώριση 

οδικών πινακίδων Traffic Sign Recognition (TSR) - Έλεγχος 

επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC) - Αυτόματη αλλαγή 

μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (AHB) - Έξυπνο 

σύστημα υποβοήθησης ελέγχου της ταχύτητας Intelligent Speed 

Assistance (ISA) 

• Αναλογικός πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη 4,2'' TFT  



• ICE Pack 55: Σύστημα ήχου και επικοινωνίας Ford SYNC 2.5, 

χειριστήρια στο τιμόνι, ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB, 

οθόνη αφής 8 TFT, Bluetooth, 2 υποδοχές USB, μίνι ταμπλό με 5 

κουμπιά, 6 ηχεία  

 


