


    
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

    DESIGN SOFISTICADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Preto Astúrias 
(perolizada)

Prata Dublin 
(metálica)

Branco Sibéria 
(perolizada)

Vermelho Vermont 
(perolizada)

Cinza Moscou 
(perolizada)

Azul Belize 
(perolizada)

ALERTA DE COLISÃO COM ASSISTENTE AUTÔNOMO DE FRENAGEM E 
ASSISTENTE AUTÔNOMO DE DETECÇÃO DE PEDRESTRES

PILOTO AUTOMÁTICO ADAPTATIVO COM STOP & GO

PAINEL ECOGUIDE - INFORMA A EFICIÊNCIA DE CONSUMO

APARÊNCIA

Aerofólio na cor do veículo
Antena de teto
Escapamento com ponteira cromada
Maçanetas externas na cor do veículo com inserto cromado

SEGURANÇA 

8 air bags (Frontais, Laterais, Cortina e Joelho)
Cintos de segurança traseiros laterais infláveis
AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade e 
tração
Alarme anti-furto perimétrico
Assistente em Frenagem de Emergência (EBA)
Assistente de Partida em Rampa (HLA)
Aviso de utilização dos cintos de segurança dianteiros
Câmera de Ré
Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura 
com pré-tensionadores
Farol alto automático
Freios a disco com ABS e EBD
Ganchos de ancoragem e fita para segurança de 
cadeiras de crianças
MyKey - Chave programável com diversas  
funções de segurança

MOTOR Titanium Hybrid 
2.0L

Potência 143cv@6000rpm (gasolina)

Torque 175Nm@4000rpm (gasolina)

Potência combinada  190cv

Combustível Gasolina/Elétrico

TRANSMISSÃO Automática e-CVT

SUSPENSÃO
Dianteira Independente do tipo MacPherson

Traseira Independente do tipo ControLink

FREIOS Freios a disco nas 4 rodas com ABS com EBD, EBA

DIMENSÕES
Altura (mm) 1.480
Largura (mm) 2.121
Entre-eixos (mm) 2.850
Comprimento total (mm) 4.871
Porta-malas (l) 392
Peso em ordem de marcha (kg) 1.670
Tanque de combustível (l) 53

CORES 
EXTERNAS

Pneus 235/45 R18
Rodas de liga leve 18” - Estilo 3
Teto solar elétrico
Volante revestido em couro

ACABAMENTO INTERNO (COURO)

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

3 pontos de força 12V
Abertura das portas por código (Keypad)
Abertura e fechamento global das portas, janelas e teto solar 
Acendimento automático dos faróis
Aquecedor
Ajuste de altura e profundidade do volante
Ajuste do banco do motorista elétrico - 10 direções (incluso 
ajuste lombar)
Ajuste do banco do passageiro elétrico - 10 direções (incluso 
ajuste lombar)
Ajuste dos apoios de cabeça dianteiros - 4 direções
Ajuste dos apoios de cabeça traseiros - 2 direções
Ar-condicionado automático e digital com controle individual 
de temperatura para motorista e passageiro, com saída para 
os bancos traseiros
Banco traseiro com encosto bipartido 60/40 e rebatível
Bancos dianteiros aquecidos e refrigerados
Bancos revestidos em couro*
Chave com sensor de presença: acesso inteligente 
e partida sem chave - Ford Power
Computador de bordo
Console central com porta-objetos
Console de teto com porta-óculos, luzes de leitura 
integradas e luz de cortesia com temporizador
Controle ativo da grade frontal
Descansa-braço central no banco traseiro com 2 porta-copos
Desembaçador do vidro traseiro
Direção elétrica
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Espelho retrovisor externo do motorista eletrocrômico
Espelhos retrovisores externos rebatiîveis eletronicamente
Espelhos retrovisores externos na cor do veículo, elétricos, com 
pisca integrado em LED, luz de aproximação, aquecimento e 
ajuste por memória
Farol dianteiro e farol de neblina em FULL LED
Freio de estacionamento elétrico
Freios regenerativos
Iluminação do porta-luvas

Iluminação do porta-malas
Jogo de tapetes em carpete
Lanterna traseira em LED
Limpador do para-brisa com temporizador, 
velocidade variável e sensor de velocidade
Luz ambiente - Sistema de personalização da luz 
ambiente do veículo 
Memórias para ajuste de posição do banco do motorista e 
espelhos retrovisores
Pára-sol do motorista e passageiro com espelho 
de cortesia e iluminação
Partida remota: acionamento do motor 
através do controle remoto
Piloto automático
Porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros
Sensor de chuva
Sistema de abertura / fechamento dos vidros dianteiros 
e traseiros com um toque para cima e para baixo
Sistema de Estacionamento Automático - 2o geração  
(Enhanced Active Park Assist)

Sync ® 3:

     - 2 telas de LCD de 4,2” no quadro de instrumento, configuráveis 
através de comandos no volante   

     - Comandos de voz em português com funções de áudio, 
telefone, ar condicionado e navegador  

     - Conexão Bluetooth e 2 entradas USB  

     - Controles de áudio no volante   

     - Tela touch screen de 8”   

     - Sistema de Navegação com Mapas do Brasil e idioma Português 
     - AppLink     

     - Assistência de emergência   

     - Conectividade com Car Play e Android Auto

     - Sistema de som Sony Premium Sound System com CD / MP3 
player e 12 alto-falantes

Tomada de 110V   

Trava elétrica das portas com controle remoto e travamento 

automático

Transmissão Automática e-CVT com E-Shifter

*O revestimento dos bancos contém algumas partes em material sintético

Couro Ebony Couro Medium Soft Ceramic
Prata Sevilla 
(perolizada)

Piloto automático adaptativo (Adaptive Cruise Control) 
com Stop & Go
Alerta de colisão (Forward Collision Warning) com 
Assistente Autônomo de Frenagem  
Assistente Autônomo de Detecção de Pedrestres 
Sensor de estacionamento dianteiro
Sensor de estacionamento traseiro
Sensor de monitoramento individual de pressão dos 
pneus
Sistema Alerta Pós-Acidente - Acionamento automático 
das buzinas e luzes de emergência em caso de acidente
Sistema de monitoramento de ponto cego 
com alerta de tráfego cruzado (BLIS)
Sistema de permanência em faixa (Lane Keeping 
System)
Trava de segurança para as crianças nas portas traseiras 
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FUSION HYBRID 2017

Cada detalhe dos veículos da Ford 
é desenvolvido e testado para que a 
Qualidade, a Sustentabilidade, a Segurança  
e a Criatividade estejam sempre presentes.

QUALIDADE

Para fazer veículos 
que sejam considerados 
confiáveis e que tenham 
acabamento impecável, 
durabilidade e conforto. 
Em outras palavras: 
que sejam os melhores 
de cada categoria.

SUSTENTABILIDADE

Para fazer um mundo 
melhor, desenvolvendo 
veículos que gastem 
menos combustível e, 
consequentemente, que 
emitam menos poluentes.

SEGURANÇA

Para fazer veículos 
em que o motorista 
se sinta protegido. 
Não só pelos itens de 
segurança, como ABS 
e air bag, mas também 
pelos veículos estáveis  
e robustos.

CRIATIVIDADE

Para fazer carros que usem 
a tecnologia e o design  
para estimular os sentidos 
de quem dirige. E tornar 
essa experiência muito  
mais divertida e prazerosa.

Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou 
responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo 
(12/2016). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança. Os comandos do Sync®, inclusive de voz, operam apenas em Português (do Brasil), Inglês e Espanhol. iPod é uma marca registrada da Apple e Inc. 
Bluetooth™ é uma marca comercial da Bluetooth SIG, Inc.

REVISÃO PREÇO FIXO FORD.  
SEU CARRO NOVO POR MAIS TEMPO. 
FORD. EU TENHO, EU CUIDO.

GARANTIA  3 anos de garantia sem limite de quilometragem.
SERVIÇO TOTAL FORD Você pode confiar: basta agendar o horário de visita que um Consultor Técnico receberá você, fará o orçamento na hora e informará o horário de entrega de seu 
veículo com total transparência no atendimento. Tudo isso para garantir a qualidade do atendimento, rapidez e conveniência para você que é cliente Ford.
PEÇAS GENUÍNAS FORD São cinco Centros de Distribuição que oferecem muito mais agilidade e disponibilidade de peças genuínas, com preço justo e garantia de 1 ano, quando instaladas 
nos Distribuidores Ford. Nossas peças de reposição seguem os mais rigorosos critérios de aprovação, garantindo e preservando a qualidade de seu Ford.
REVISÃO PREÇO FIXO FORD Na Ford seu carro fica novo por mais tempo. Com a Revisão Preço Fixo Ford você fica tranquilo e sabe antes quanto vai pagar, tudo com mão de obra especializada 
inclusa, verificação de mais de 60 itens, trocas de componentes conforme Manual do Proprietário e peças genuínas Ford com 1 ano de garantia se instaladas no Distribuidor Ford. A Revisão Preço 
Fixo Ford está disponível para veículos de toda a linha Ford de 12 a 36 meses. Para maiores informações consulte o manual do proprietário, o nosso site www.ford.com.br ou ainda 0800-703-3673.
BOX RÁPIDO MOTORCRAFT / QUICK LANE Serviços realizados em até 2 horas. O Box Rápido Motorcraft / Quick Lane foi desenvolvido para pessoas como você, que não 
têm tempo a perder. Agende seu serviço e acompanhe a realização do reparo de seu veículo. A agilidade, a transparência e o preço justo que você sempre quis agora estão 
disponíveis para sua comodidade.
AGENDA FORD A Ford foi a pioneira no processo de agendamento on-line e agora inovou ainda mais a Agenda Ford. Acesse o site www.ford.com.br, clique em Agende o Serviço do seu 
Ford e confira a praticidade em fazer o agendamento on-line em um dos nossos distribuidores para fazer a manutenção ou revisão do seu Ford. Transparência, rapidez e qualidade: este 
é o compromisso Ford com a sua tranquilidade.
CENTRO DE ATENDIMENTO FORD 24 horas por dia, 7 dias por semana, o CAF fornece atendimento e informações sobre seu veículo e todos os serviços oferecidos pela Ford. Fale com 
nosso atendimento on-line pelo site da Ford ou ligue para 0800 703 3673.
REDE DE DISTRIBUIDORES A Ford conta com a Rede de Distribuidores mais moderna, inovadora e preparada do mercado. Já ultrapassou a marca de 400 pontos de venda em todo o 
território nacional. Confira no Distribuidor mais próximo de você!
FORD CREDIT O Programa Ford Credit* disponibiliza aos clientes Ford variados planos de financiamento para aquisição do seu Ford Zero ou veículo usado. Acesse www.fordcredit.com.
br ou ligue para 404-4581 em São Paulo e 0800 722-4581 no demais estados. *Contratos de financiamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
SEGUROS FORD  Ao fazer seu seguro com o Programa Seguros Ford* você conta com um amplo pacote de coberturas, garantia de uso de peças originais em caso de sinistro e atendimento 
no Distribuidor Ford de sua preferência. *Operacionalizado pela Mapfre Seguros.
CNF – CONSÓRCIO NACIONAL FORDUm dos consórcios mais experientes do mercado, atuando há mais de 45 anos no Brasil, oferece aos clientes diversas opções de prazos e valor de 
parcelas para atender suas necessidades. Ligue para 0800 722-9091.
ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD A Ford possui uma linha completa com mais de 500 acessórios originais desenvolvidos para todos os modelos, testados e aprovados por nossa equipe de 
engenharia. Tudo com garantia de fábrica de até 3 anos e com qualidade comprovada pelo Selo de Originalidade Ford.
 Acesse www.ford.com.br e monte seu modelo como preferir.  Conheça também os acessórios Ford em www.fordacessorios.com.br


