LISTA DE PREÇO PÚBLICO
Versões, catálogos, configurações e preços
Vigência: a partir de 01/03/2018 a 30/03/2018
CONSULTAR VALORES PARA CORES METÁLICAS, PEROLIZADAS E BRANCO SÓLIDO
Versão/ motor

Catálogo

Configuração da versão

KA HATCH 2018

Preço de
tabela*

Preço APCEF

Cores Sólidas

"S" 1.0

KAA8/KAB8

Todos os itens de série da versão SE 1.0 menos: Radio; Alto falantes; Vidro Elétrico dianteiro; Ajuste de Altura
do Banco do Motorista.

R$44.780,00

R$ 40.973,70

SE 1.0

Motor 1.0 TiVCT com 85cv; Ford Easy-Start; Ar condicionado; Direção elétrica; Vidros elétricos dianteiros um
toque p/ baixo/cima (motorista); Trava elétrica das portas com controle remoto; My Connection com Comandos
de Voz (Radio AM, FM / USB / Bluetooth / Controle p/ Ipod ) e My Ford Dock; Chave canivete com controle
remoto; ISOFIX; Acabamento interno e externo “SE”; Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do
veículo; Limpador e desembaçador do vidro traseiro; 2 airbags frontais (motorista e passageiro); Freios ABS
KCF8/KCJ8
com EBD & CBC; Abertura elétrica do porta-malas; Ajuste de altura da coluna de direção; 4 tapetes de
borracha; Roda de aço de 14” com calota integrada; Pneus verdes 175/65; 21 porta-objetos; Farois dianteiros
escurecidos; Grade dianteira em formato colméia; Indicador de troca de marcha no painel; Palhetas do tipo
“Flat-Blade”; 3 anos de garantia; Banco traseiro bipartido 60/40; Cintos de segurança traseiro central de 3
pontos; Apoio de cabeça traseiros central; Ajuste de Altura do Banco do Motorista.

R$ 45.990,00

R$ 42.770,70

R$ 47.390,00

R$ 43.361,85

SE Plus 1.0

KCI8/KCK8

Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais: Sync Media system com AppLink e Assistência de
Emergência; Ajuste de Altura do Banco do Motorista; Retrovisor elétrico (menos vidro elétrico traseiro)

Tecno 1.0

Todos os itens de série da versão SE Plus mais: Roda de aço 15” com calota integrada; Vidro elétrico traseiro;
KCH8/KCL8 Faróis de Neblina; AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ); Assistente de
Partida em Rampa (HLA); Computador de bordo; bancos com cores e costuras exclusivas.

R$ 49.190,00

R$ 45.008,85

TRAIL 1.0

Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais: Suspensão elevada(+31mm); Pneu Misto Pirelli Scorpion; Kit
de aparência exclusivo; Bancos parciais em couro e tecido com tecnologia Soil-Repellent; Faróis dianteiros
escurecidos; Grade dianteira em formato colmeia; Indicador de troca de marcha no painel; Moldura Protetora
KEV8/KEX8
do Paralama; Rack de teto; Pedais esportivos em alumínio; Protetor de Soleira das portas; Apliques nos
Parachoques dianteiros e traseiros; Maçanetas e retrovisores na cor cinza; Roda de liga leve 15” exclusiva;
Faróis de neblina exclusivos; Faixas exclusivas; Ajuste de latura do Banco do Motorista.

R$ 49.390,00

R$ 45.191,85

SEL 1.0

Todos os itens de série da versão SE PLUS 1.0 mais: AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e
tração (ESC e TCS); Assistente de Partida em Rampas (HLA); Roda de liga leve 15”; Faróis de neblina
KEB8/KED8 dianteiros; Computador de bordo; Alarme volumétrico; Lanternas traseiras escurecidas; Rede porta-objetos no
console central lado passageiro; Ajuste manual do banco do motorista em 4 direções; Acabamento interno e
externo “SEL”; Bancos Revestidos em Couro.

R$ 52.990,00

R$ 48.485,85

SE 1.5

KFF8/KFJ8 Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais: Motor 1.5 Sigma;

R$ 50.190,00

R$ 46.676,70

Todos os itens de série da versão SE PLUS 1.0 mais: Motor 1.5 Sigma; Ajuste de Altura do Banco do
KFH8/KFK8
Motorista; Retrovisor elétrico (menos vidro elétrico traseiro)

R$ 51.690,00

R$ 47.296,35

SE Plus 1.5
TRAIL 1.5

KIV8/KIX8

Todos os itens de série da versão TRAIL 1.0 mais: Motor 1.5

R$ 53.590,00

R$ 49.034,85

SEL 1.5

KIB8/KID8

Todos os itens de série da versão SEL 1.0 mais: Motor 1.5 Sigma; bancos revestidos em couro.

R$ 57.390,00

R$ 52.511,85

KA+ 2018

Cores Sólidas

Motor 1.0 TiVCT com 85cv; Ford Easy-Start; Ar condicionado; Direção elétrica; Vidros elétricos dianteiros um
toque p/ baixo/cima (motorista); Trava elétrica das portas com controle remoto; My Connection com Comandos
de Voz (Radio AM, FM / USB / Bluetooth / Controle p/ Ipod) e My Ford Dock; Faróis de neblina dianteiros;
Chave canivete com controle remoto; ISOFIX; Acabamento interno e externo “SE”; Maçanetas e espelhos
retrovisores externos na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro; 2 airbags frontais (motorista e
ZCF8/ZCJ8
passageiro); Freios ABS com EBD & CBC; Abertura elétrica do porta-malas; Ajuste de altura da coluna de
direção; 4 tapetes de borracha; Roda de aço de 14” com calota integrada; Pneus verdes 175/65; 21 portaobjetos; Farois dianteiros cromado; Grade dianteira com 4 barras; Indicador de troca de marcha no painel;
Palhetas do tipo “Flat-Blade”; 3 anos de garantia Cintos de segurança traseiro central de 3 pontos; Apoio de
cabeça traseiros central; Ajuste de Altura do Banco do Motorista.

R$ 49.250,00

R$ 45.063,75

Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais: Sync Media system com AppLink e Assistência de
ZCG8/ZCK8 Emergência; Vidros elétricos traseiros; Ajuste de Altura do Banco do Motorista; Retrovisor elétrico (menos
vidro elétrico traseiro)

R$ 51.290,00

R$ 46.930,35

SEL 1.0

Todos os itens de série da versão SE PLUS 1.0 mais: AdvanceTrac ®: Controle eletrônico de estabilidade e
tração (ESC e TCS); Assistente de Partida em Rampas (HLA); Espelhos retrovisores elétricos; Roda de liga
ZEB8/ZED8 leve 15”; Faróis de neblina dianteiros; Computador de bordo; Alarme volumétrico; Lanternas traseiras
escurecidas; Rede porta-objetos no console central lado passageiro; 4 tapetes de carpete; Ajuste manual do
banco do motorista em 4 direções; Acabamento interno e externo “SEL"; bancos revestidos em couro.

R$ 57.290,00

R$ 52.420,35

SE 1.5

ZFF8/ZFJ8 Todos os itens de série da versão SE 1.0 mais: Motor 1.5 Sigma.

R$ 53.750,00

R$ 49.181,25

ZFG8/ZFK8 Todos os itens de série da versão SE PLUS 1.0 mais: Motor 1.5 Sigma.

R$ 55.690,00

R$ 50.956,35

SE 1.0

SE Plus 1.0

SE Plus 1.5

Advanced 1.5

SEL 1.5

Todos os itens de série da versão SE Plus mais: Roda de aço 15” com calota integrada; Vidro elétrico traseiro;
ZFH8/ZFL8 Faróis de Neblina; AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ); Assistente de
Partida em Rampa (HLA); Computador de bordo; bancos com cores e costuras exclusivas.

R$ 56.690,00

R$ 51.871,35

ZIB8/ZID8

R$ 61.250,00

R$ 56.043,75

Todos os itens de série da versão SEL 1.0 mais: Motor 1.5 Sigma; bancos revestidos em couro.

NEW FIESTA HATCH 2018

Cores Sólidas

SE 1.6

RCA8

Motor 1.6 Sigma de 128cv; Transmissão Manual de 5 velocidades; Ford Easy-Start -- Sistema de Partida a frio;
Calota Integrada 15"; Faróis com máscara negra; Ajuste de altura do banco do motorista Ajuste de altura e
profundidade do volante; Ar condicionado; Banco traseiro bipartido (60/40); Computador de Bordo; Direção
elétrica; Espelhos retrovisores elétricos; Trava elétrica das portas com controle remoto; Vidros elétricos
dianteiros um toque p/ baixo/cima; 2 airbags frontais (motorista e passageiro); Alarme volumétrico; Apoio de
cabeça traseiros para o 3 passageiros; Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos; Freios
ABS;Isofix; Sync 1 com Applink & Assistência de Emergência; Sensor de estacionamento traseiro; Farol de
neblina dianteiros

SE Style 1.6

RXB8

Todos os itens de série da versão SE 1.6 mais: Roda de liga leve 16” com pintura exclusiva; AdvanceTrac® Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS); Assistente de Partidas em Rampas (HLA);
Retrovisor com indicação de direção; Grade dianteira, Retrovisor & Moldura do farol de neblina com
acabamento preto exclusivo .

R$ 59.590,00

R$ 55.418,70

SE Plus 1.6 AT

RCF8

Todos os itens de série da versão SE 1.6 mais: Transmissão Sequencial de 6 velocidades; AdvanceTrac® Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS); Assistente de Partidas em Rampas (HLA); Vidro
Elétrico traseiro; Global Closing; Sync 3 com tela sensível ao toque de 6.5”
Conectividade com Apple CarPlay e Android Auto; 2 Entradas USB Iluminadas

R$ 62.390,00

R$ 58.022,70

SEL 1.6 MT

RFB8

Todos os itens de série da versão SE 1.6 mais: AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e
tração (TCS); Ar condicionado automático e digital (EATC); Assistente de Partida em Rampas (HLA);
Retrovisores externos com indicador de direção; Roda Liga Leve 15" com novo design; Vidro Elétrico traseiro;
Global Closing;Sync 3 com tela sensível ao toque de 6.5”; Conectividade com Apple CarPlay e Android Auto; 2
Entradas USB Iluminadas

R$ 61.090,00

R$ 56.813,70

SEL 1.6 AT

RFJ8

Todos os itens de série da versão SEL 1.6 MT mais: Transmissão Sequencial de 6 Velocidades

R$ 65.390,00

R$ 60.812,70

SEL Style EcoBoost AT

RXE8

Todos os itens de série da versão SEL 1.6 AT mais: Motor EcoBoost de 125cv & 170Nm; Roda de liga leve
16” com pintura exclusiva; Grade dianteira, Retrovisor & Moldura do farol de neblina com acabamento preto
exclusivo

R$ 69.790,00

R$ 64.904,70

Titanium AT

RNF8

Todos os itens de série da versão SEL 1.6 AT mais:Roda Liga Leve 16" com novo design; Faróis cromados;
Piloto Automático; Sync 3 com tela sensível ao toque de 6.5”; Conectividade com Apple CarPlay e Android
Auto; 2 Entradas USB Iluminadas; Camera de Ré; Sistema de Navegação; Banco Parcial em Couro; Faróis
com luzes diurnas de LED; Lanterna parcial em LED

R$ 71.190,00

R$ 66.206,70

Titanium Plus A

RND8

Todos os itens de série da versão Titanium 1.6 AT mais: Banco de Couro; 7 airbags; Ford Power
Acendimento automático dos faróis; Sensor de chuva; Espelho retrovisor eletrocrômico

R$ 75.190,00

R$ 69.926,70

NEW FIESTA SEDAN 2017

R$ 56.690,00

R$ 52.721,70

Branco Sólido

SEL 1.6L MT

BDA7

Motor 1.6 sigma, transmissão manual de 5 velocidades, ar condicionado digital, direção elétrica, vidros
elétricos dianteiros e traseiros com global closing, trava elétrica das portas, retrovisores externos com ajuste
elétrico e com indicador de direção, alarme volumetrico, freios abs com ebd, 2 airbags frontais (motorista e
passageiro), sensor de estacionamento traseiro, advancetrac®: controle eletrônico de estabilidade e tração
(esc e tcs ), assistente de partida em rampa (hla), sync com applink e assistência de emergência, conexão
bluetooth, 4 alto falantes + 2 tweeters, comandos de voz com funções de áudio e telefone, controles de áudio
no volante, computador de bordo, roda de liga leve 15”, farois de neblina dianteiros, ajuste de altura do banco
do motorista, banco traseiro bipartido e rebatível e ford easy‐start

SEL 1.6L AT

BDB7

Mesmos equipamentos da versão sel 1.6, mais: transmissão sequencial de 6 velocidades

R$ 73.060,00

R$ 67.945,80

TITANIUM 1.6L AT

BND7

Mesmos equipamentos da versão sel 1.6 at, mais: 7 airbags (frontais, laterais e cortina e joelhos para
motorista), sync ® 3 compatível com car play e android auto, tela sensível ao toque de 6.5", 4
alto falantes + 4 tweeters, sony premium sound, roda de liga leve 16”, bancos e volante revestidos, em couro,
luz ambiente ‐ sistema de personalização da luz ambiente do veículo (7 cores), acendimento automático dos
faróis, câmera de ré, espelho retrovisor interno eletrocrômico, chave com sensor de presença: acesso
inteligente e partida sem chave‐ ford power, piloto automático e sensor de chuva.

R$ 79.560,00

R$ 73.990,80

TITANIUM PLUS 1.6L AT

BNF7

Mesmos equipamentos da versão titanium 1.6 AT, mais: teto solar elétrico

R$ 81.760,00

R$ 76.036,80

NOVA ECOSPORT 2019
ECOSPORT SE DIRECT
1.5L AT
ECOSPORT SE 1.5L

EBD9
ECL9

R$ 67.260,00

R$ 62.551,80

Cores Sólidas

Novo motor 1.5 de 137cv, advancetrac, assistente de partida em rampas, , sync 3 com tela 4.2”, e painel soft
touch.

R$ 68.690,00

R$ 65.255,50

Novo motor 1.5 de 137cv, rodas de liga leve 15”, advancetrac com rsc, assistente de partida em rampas, sync
3 com tela 6.5”, android auto e apple carplay, 2 entradas usb e bluetooth, volante em couro e painel soft touch

R$ 76.690,00

R$ 72.855,50

ECOSPORT SE 1.5L AT

ECO9

Nova transmissão automática de 6 velocidades, paddle shift, novo motor 1.5 de 137cv, rodas de liga leve 15”,
advancetrac com rsc, assistente de partida em rampas, sync 3 com tela 6.5”, android auto e apple carplay, 2
entradas usb e bluetooth, volante em couro e painel soft touch

R$ 82.890,00

R$ 78.745,50

ECOSPORT FREESTYLE
1.5L

EFL9

Adicionais à versão se: sync®3 com tela 8”, câmera de ré, gps, ar-condicionado automático e
digital, luzes diurnas de led,sensor de estacionamento traseiro, painel de instrumento com tela
4.2” colorida, assoalho inteligente do porta-malas, bancos em couro e tecido e rodas de liga
leve 16

R$ 83.690,00

R$ 79.505,50

ECOSPORT FREESTYLE
1.5L AT

EFO9

Adicionais à versão se: nova transmissão automática de 6 velocidades, paddle shift, sync®3 com tela 8”,
câmera de ré, gps, ar-condicionado automático e digital, luzes diurnas de led,sensor de estacionamento
traseiro, painel de instrumento com tela 4.2” colorida, assoalho inteligente do porta-malas, bancos em couro e
tecido e rodas de liga leve 16”

R$ 89.890,00

R$ 85.395,50

FREESTYLE PLUS 1.5L AT

EFD9

Adicionais à versão freestyle at: 7 airbags

R$ 92.790,00

R$ 88.150,50

ECOSPORT TITANIUM
2.0L AT

ECOSPORT STORM 4WD
2.0L AT

ENH9

Adicionais à versão freestyle plus: nova transmissão automática de 6 velocidades, paddle shift,
novo motor 2.0 de 176cv, teto solar elétrico, sistema de monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego
cruzado, acesso inteligente capacitivo, acesso inteligente com partida sem chave, acendimento automático
dos faróis, sensor de monitoramento de pressão dos pneus, sensor de chuva, espelho retrovisor
eletrocrômico, faróis de xenon, bancos em couro na cor light stone, sony premium sound – 9 alto falantes e
rodas de liga leve 17”

R$ 96.990,00

R$ 92.140,50

ESK9

Adicionais à versão titanium (com exceção do sistema de monitoramento de ponto cego com
alerta de tráfego cruzado): tração integral nas quatro rodas, bagageiro de teto com barras
transversairs, capa de estepe rigida personalizada e grade dianteira personalizada storm

R$ 99.990,00

R$ 94.990,50

NOVO FOCUS FASTBACK

Cores Sólidas

SE 2.0 AT

RDK8

Motor 2.0 Direct Flex (178cv); Transmissão Sequencial de 6 Velocidades; Rodas de liga leve 17”
AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ); Sistema de Estabilidade Preventivo
(ETS); Assistente de Partida em Rampas (HLA); Controle de Torque em Curvas (TVC)
Aviso de Pressão Baixa dos Pneus (DDS); 2 airbags (frontais); Sync Media System®: Rádio AM/FM, CD player
MP3, 2 entradas USB, Bluetooth, Tela de LCD colorida de 4,2”, 4 alto-falantes, 2 tweeters e comandos de voz
com funções de áudio e telefone; AppLink ™; Assistência de Emergência; Faróis de Neblina; Acendimento
automático dos faróis; Espelho retrovisor eletrocrômico; Sensor de chuva; Chave programável (My Key);
Alarme volumétrico; Luzes diurnas halógenas; (menos luzes de rodagem diurnas em LED)

SE 2.0 AT com Sync®3

RDL8

Mesmos equipamentos da versäo SE 2.0 AT, mais: Sync®3

R$ 86.300,00

R$ 75.081,00

RDM8

Mesmos equipamentos da versão SE PLUS 1.6, mais: Motor 2.0 Direct Flex (178cv); Transmissão Sequencial
de 6 Velocidades; Paddle Shift; Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura
para motorista e passageiro; Bancos revestidos em couro; Sensor de estacionamento traseiro; Piloto
automático; Limitador de velocidade; 6 airbags (frontais, laterais e de cortina); SYNC® 3: Tela de 8” sensível
ao toque de alta resolução, Tela de LCD multifuncional 4,2” colorida no painel de instrumentos, 2 entradas
USB, Bluetooth®, conectividade com Android Auto e Apple Carplay, comandos de voz com funções de áudio,
telefone e navegador; Câmera de ré; Espelhos retrovisores com rebatimento elétrico (menos sistema de
navegação e ajuste lombar do banco do motorista)

R$ 93.500,00

R$ 81.345,00

Mesmos equipamentos da versão SE Plus 2.0 AT, mais: Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão
TITANIUM;Acabamento exclusivo da versão TITANIUM; Chave com sensor de presença: acesso inteligente e
REJ8/REL8 partida sem chave – Ford Power;Sony Premium Sound com 5 alto-falantes e 4 tweeters
Teto Solar; Espelhos retrovisores com rebatimento elétrico (menos ajuste lombar do banco do motorista e
acesso inteligente das portas traseiras)

R$ 104.300,00

R$ 90.741,00

Mesmos equipamentos da versão TITANIUM 2.0 AT, mais: Assistente de Frenagem Autônomo
Faróis Bi- Xênon Adaptativos; Sistema de Estacionamento Automático – 2ª Geração; Sensor de
REK8/REM8 estacionamento dianteiro; Espelhos com rebatimento elétrico; Banco do motorista com ajuste elétrico em 6
posições (menos espelhos retrovisores com luz de aproximação e acesso inteligente das portas
traseiras)

R$ 110.000,00

R$ 95.700,00

SE PLUS 2.0 AT

TITANIUM 2.0 AT

TITANIUM Plus 2.0 AT

NOVO FOCUS HATCH

R$ 85.200,00

R$ 74.124,00

Cores Sólidas

QBN8

Motor 1.6 Sigma Flex (135cv); Transmissão manual 5 velocidades; Rodas de liga leve 17"; AdvanceTrac®: Controle
eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ); Sistema de Estabilidade Preventivo (ETS); Assistente de Partida
em Rampas (HLA); Controle de Torque em Curvas (TVC)
Aviso de Pressão Baixa dos Pneus (DDS); 2 airbags (frontais); Sync Media System®: Rádio AM/FM, CD player MP3,
2 entradas USB, Bluetooth, Tela de LCD colorida de 4,2”, 4 alto-falantes, 2 tweeters e comandos de voz com
funções de áudio e telefone; AppLink ™; Assistência de Emergência; Faróis de Neblina; Acendimento automático
dos faróis; Espelho retrovisor eletrocrômico; Sensor de chuva; Chave programável (My Key); Alarme volumétrico;
Luzes diurnas halógenas (menos luzes de rodagem diurnas em LED)

R$ 77.000,00

R$ 66.990,00

SE PLUS 1.6

QBP8

Mesmos equipamentos da versão SE 1.6, mais: Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão SE Plus
Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura para motorista e passageiro; Bancos
revestidos em couro; Sensor de estacionamento traseiro; Piloto automático
Limitador de velocidade; 6 airbags (frontais, laterais e de cortina); SYNC® 3: Tela de 8” sensível ao toque de alta
resolução, Tela de LCD multifuncional 4,2” colorida no painel de instrumentos, 2 entradas USB, Bluetooth®,
conectividade com Android Auto e Apple Carplay, comandos de voz com funções de áudio, telefone e navegador;
Câmera de ré; Espelhos retrovisores com rebatimento elétrico (menos sistema de navegação e ajuste lombar do
banco do motorista)

R$ 88.000,00

R$ 76.560,00

SE 2.0 AT

QDK8

Mesmos equipamentos da versão SE 1.6, mais: Motor 2.0 Direct Flex (178cv) e transmissão sequencial de 6
velocidades.

R$ 84.900,00

R$ 73.863,00

SE 2.0 com Sync®3

QDL8

Mesmos equipamentos da versão SE 2.0 AT, mais: Sync ® 3 e tela de LCD multifuncional configurável no painel de
instrumentos 1 Tela de 4,2"

R$ 85.900,00

R$ 74.733,00

SE PLUS 2.0 AT

QDM8

Mesmos equipamentos da versão SE PLUS 1.6, mais: Motor 2.0 Direct Flex (178cv); Transmissão Sequencial
de 6 Velocidades; Paddle Shift; Espelhos retrovisores com rebatimento elétrico (menos sistema de
navegação e ajuste lombar do banco do motorista)

R$ 93.500,00

R$ 81.345,00

QEL8

Mesmos equipamentos da versão SE Plus 2.0 AT mais: Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão
TITANIUM; Acabamento exclusivo da versão TITANIUM; Chave com sensor de presença: acesso inteligente e
partida sem chave – Ford Power; Sony Premium Sound com 5 alto-falantes e 4 tweeters Teto Solar; Espelhos
retrovisores com rebatimento elétrico (menos ajuste lombar do banco do motorista e acesso inteligente
das portas traseiras)

R$ 104.900,00

R$ 91.263,00

QEM8

Mesmos equipamentos da versão TITANIUM 2.0 AT, mais: Assistente de Frenagem Autônomo
Faróis Bi- Xênon Adaptativos; Sistema de Estacionamento Automático – 2ª Geração; Sensor de
estacionamento dianteiro; Espelhos com rebatimento elétrico; Banco do motorista com ajuste elétrico em 6
posições (menos espelhos retrovisores com luz de aproximação e acesso inteligente das portas
traseiros)

R$ 110.600,00

R$ 96.222,00

SE 1.6

TITANIUM 2.0 AT

TITANIUM Plus 2.0 AT

FUSION 2018

2.5 Flex

UCA8

Motor 2.5 Duratec Flex (175CV);Transmissão Automática de 6 velocidades;Cintos de Segurança Laterais
Traseiros Infláveis;8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para motorista e passageiro);SYNC 3 com
11 alto-falantes;Conectividade com Car Play e Android Auto
AppLink;Camera de ré;AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS)
Bancos e portas revestidos em couro**;Ar condicionado automático e digital com controle individual de
temperatura para motorista e passageiro;Acendimento automático de faróis;Espelhos retrovisores interno e
externo (motorista) eletrocrômicos;Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico
Rodas de liga leve 18”;Ajuste elétrico do banco do motorista com 10 posições;Acesso Inteligente das portas
através de sensores;Ford Power - Partida sem chave;Faróis com luz diurna em LED ( 2 PONTOS DE FORÇA

R$ 119.900,00

R$ 107.910,00

12V; ILUMINAÇÃO DO PORTA LUVAS NÃO DISPONIVÉL)

SEL 2.0 EcoBoost

UCC8

Todos os itens de série da versão 2.5 Flex, mais:Motor 2.0 EcoBoost (248CV);Transmissão; Automática de 6
velocidades com PaddletShift;Desligamento/Acionamento automático do motor (AUTO START-STOP);Partida
remota - acionamento do motor através do controle remoto ( 2 PONTOS DE FORÇA 12V; ILUMINAÇÃO DO
PORTA LUVAS NÃO DISPONIVÉL)

R$ 125.900,00

R$ 113.310,00

SEL 2.0 EcoBoost + TETO
SOLAR

UCD8

Todos os itens de série da versão SEL 2.0 EcoBoost mais:Teto Solar (2 PONTOS DE FORÇA 12V;
ILUMINAÇÃO DO PORTA LUVAS NÃO DISPONIVÉL)

R$ 129.900,00

R$ 116.910,00

TITANIUM 2.0 EcoBoost

UNA8

Todos os itens de série da versão SEL 2.0 EcoBoost, mais:;Sistema de permanência em faixa (Lane Keeping
System);Sistema de monitoramento de ponto cego (BLIS);Alerta de tráfego cruzado
Farol alto automático;Sensor de chuva;Tomada de 110V;Bancos dianteiros refrigerados
Faróis Full LED;SYNC 3 com Sony Premium Sound e 12 alto-falantes ( SEM TETO) (2 pontos de Força 12v)

R$ 138.900,00

R$ 125.010,00

TITANIUM 2.0 EcoBoost AWD

UNC8

Todos os itens de série da versão TITANIUM 2.0 EcoBoost, mais:Tração inteligente nas 4 rodas – AWD;Alerta
de colisão com Assistente Autônomo de Frenagem;Assistente Autonomo de Detecção de Pedrestres;Piloto
automático adaptativo com Stop & Go (Adaptive Cruise Control)
Sistema de Estacionamento Automático (2ª Geração - Active Park Assist);Sensor de estacionamento
dianteiro;Teto solar;Opção de interior claro com a cor Branco Sibéria e Preto Astúrias.(2 pontos de Força 12v)

R$ 155.900,00

R$ 140.310,00

TITANIUM 2.0 EcoBoost AWD

UND8

Todos os itens de série da versão TITANIUM 2.0 EcoBoost AWD, mais: Interior Soft Ceramic (2 pontos de
Força 12v)

R$ 155.900,00

R$ 140.310,00

2.0 TITANIUM HYBRID

UNE8

Todos os itens de série da versão TITANIUM 2.0 EcoBoost, mais: Motor 2.0 de ciclo Atkinson;Motor elétrico
de alta perfomance;Potência combinada de 190CV;Transmissão eCVT;Freios Regenerativos
Baterias de alta tensão de Ion Lítio;Piloto automático Eco Cruise;Modo EV+;Sistema de permanência em faixa
(Lane Keeping System);Alerta de colisão (Forward Collision Warning);Sistema de estacionamento automático
(Active Park Assist);Piloto automático adaptativo (Adaptive Cruise Control) Sistema de monitoramento de
ponto cego (BLIS);Alerta de tráfego cruzado;Sensor de chuva;Sensor de estacionamento dianteiro;Tomada de
110V;Teto solar Opção de interior claro com a cor Branco Sibéria e Preto Astúrias. (2 pontos de Força 12v)

R$ 160.900,00

R$ 144.810,00

2.0 TITANIUM HYBRID

UNF8

Todos os itens de série da versão 2.0 TITANIUM HYBRID, mais: Interior Soft Ceramic (2 pontos de Força 12v)

R$ 160.900,00

R$ 144.810,00

RANGER CABINE 4X2 FLEX 2018

XLS 2.5L 4X2 MT

XLT 2.5L 4X2 MT

Sólidas

JRA8

Motor Duratec 2.5L de 173cv e 245Nm, Direção elétrica, 7 Air Bags (2 frontais / 2 laterais / 2 de cortina 1 de
joelho para o motorista),AdvanceTrac,o Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Tração (TCS),o Assistente
de Partida em Rampa (HLA),o Controle Eletrônico Anti-Capotamento (ROM)
o Assistência em Frenagem de Emergência (EBA),o Luz de Emergência em Frenagens Bruscas (EBL),o
Controle Adaptativo de Carga (LAC),SYNC Media System,Rodas em liga leve 17”,ISOFIX
Piloto automático com limitador de velocidade,Aviso sonoro de utilização do cinto de segurança (motorista e
passageiro),Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionadores e ajuste de altura;Cintos de
segurança traseiros laterais e central de 3 pontos;Faróis de neblina
Ar condicionado;Ajuste de altura e lombar do banco do motorista;Capô com molas a gás; Computador de
bordo;Iluminação de caçamba;Porta objetos sob o banco traseiro;Retrovisores externos com ajuste
elétrico;Vidros elétricos dianteiros / traseiros com sistema de abertura / fechamento com um;toque para cima /
baixo e anti esmagamento para o motorista; Sensor de Estacionamento Traseiro; Câmera de Ré

R$ 108.420,00

R$ 89.988,60

JSA8

Mesmos equipamentos da XLS 2.5L 4x2 MT, mais:SYNC Media System com navegação
Câmera de ré;Sensor de estacionamento traseiro;Faróis com projetores;Sensor de monitoramento da pressão
dos pneus;Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura para motorista e
passageiro;Bancos em couro;Estribos laterais;Santantônio tubular cromado
Capa dos retrovisores externos cromados;Faróis com acabamento cromado;Grade do radiador
cromada;Maçanetas internas e externas cromadas;Para-choque traseiro cromado;Chave programável (My
Key);Abertura e fechamento global das portas e vidros;Console central com compartimento climatizado;Faróis
com ajuste de altura manual;Porta objetos com tampa sob o banco traseiro;Retrovisores externos com ajuste
elétrico, indicador de direção e rebatimento elétrico
Vidros elétricos dianteiros / traseiros com sistema global de abertura / fechamento com um toque para cima /
baixo e anti esmagamento; SYNC III Android Auto Apple Car Play

R$ 119.990,00

R$ 99.591,70

RANGER 4x4 LINHA DIESEL 2018

XLS 2.2L 4X4 MT

JLA8

Motor 2.2L Duratorq de 160cv e 385Nm;Diferencial traseiro blocante;Direção elétrica;7 Air Bags (2 frontais / 2
laterais / 2 de cortina / 1 de joelho para o motorista);AdvanceTrac;Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e
Tração (TCS);Assistente de Partida em Rampa (HLA);Controle Automático em Descidas (HDC);Controle
Eletrônico Anti-Capotamento (ROM);Assistência em Frenagem de Emergência (EBA);Luz de Emergência em
Frenagens Bruscas (EBL);Controle Adaptativo de Carga (LAC);SYNC Media System;Rodas em liga leve
17”;ISOFIX;Piloto automático com limitador de velocidade;Aviso sonoro de utilização do cinto de segurança
(motorista e passageiro);Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionadores e ajuste de
altura;Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos;Faróis de neblina;Ar condicionado;Ajuste de
altura e lombar do banco do motorista;Capô com molas a gás;Computador de bordo;Iluminação de
caçamba;Porta objetos sob o banco traseiro;Retrovisores externos com ajuste elétrico;Vidros elétricos
dianteiros / traseiros com sistema de abertura / fechamento com um;toque para cima / baixo e anti
esmagamento para o motorista. Sensor de Estacionamento Traseiro ; Câmera de Ré

XLS 2.2L 4X4 AT

JLB8

Mesmos equipamentos da XLS 2.2L 4x4 AT 2018 mais: Sensor de Estacionamento Traseiro ; Câmera de Ré

Sólidas

R$ 154.490,00

R$ 120.502,20

R$ 161.590,00

R$ 126.040,20

Sportrac 2.2L 4x4 AT

JLX8

Mesmos equipamentos da XLS 2.2L AT 4x4 2018 mais: Aplique no para choque dianteiro; Santantônio pintado
em London Gray; adesivos laterais - lateral da caçamba e portas traseiras; Estribos laterais - c/o XLT/ LTD
pintados em London Gray; soleiras em vinyl com o nome da versão gravado; nome bordado nos apoios de
cabeça dianteiros

R$ 167.590,00

R$ 127.368,40

XLS 2.2 4x2 MT

JIC8

Mesmo equipamentos da XLS 2.2 4X4 MT 2018 mais: Sensor de Estacionamento Traseiro ; Câmera de Ré ;
Versão Diesel 4x2 MT (exceto pneus All Terrain / para barro dianteiro / HDC / Tração 4x4)

R$ 141.490,00

R$ 110.362,20

XLT 3.2L 4X4 AT

JMD8

Mesmos equipamentos da XLS 2.2L 4x4 AT, mais:Motor Duratorq 3.2L de 200cv e 470Nm
SYNC Media System com navegação;Câmera de ré;Sensor de estacionamento traseiro;Faróis com
projetores;Sensor de monitoramento da pressão dos pneus;Ar condicionado automático e digital com controle
individual de temperatura para;motorista e passageiro;Bancos em couro;Estribos laterais
Capa dos retrovisores externos cromados;Faróis com acabamento cromado;Grade do radiador
cromada;Maçanetas internas e externas cromadas;Para-choque traseiro cromado;Chave programável (My
Key);Abertura e fechamento global das portas e vidros;Console central com compartimento climatizado;Faróis
com ajuste de altura manual;Porta objetos com tampa sob o banco traseiro;Retrovisores externos com ajuste
elétrico, indicador de direção e rebatimento elétrico;Vidros elétricos dianteiros / traseiros com sistema global de
abertura / fechamento com
um toque para cima / baixo e anti esmagamento. Rodas em Liga Leve 18” (= Limited);Pneus All
Season;Capota Marítima; SYNC III Android Auto Apple Car Play - Eliminação do Santantônio

R$ 181.190,00

R$ 163.071,00

XLT 3.2L 4X4 AT

JMX8

Mesmos equipamentos da XLT 3.2L 4X4 AT: SEM a instalação de Capota Marítima,

R$ 180.190,00

R$ 162.171,00

R$ 249.800,00

R$ 228.567,00

NOVA EDGE 2018
Tração awd, roda aro 20", 8 airbags, cintos de segurança traseiros laterais infláveis, piloto automatico adaptativo, alerta de
colisão, sistema de permanência em faixa (lane keeping system), sistema de estacionamento automático 2ª geração,
sistema de monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado (blis), rebatimento automático dos bancos traseiros
(easyfold system), sync media system com myford touch, chave com sensor de presença: acesso inteligente e partida sem
chave (ford power), assiistente dinâmiico de direção, câmera de ré, câmera frontal com visão 180º, abertura inteligente do
porta-malas com sensor de presença, farol alto automatico, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro + sistema de dvd
no encosto de cabeça dos bancos dianteiros
+ teto solar panorâmico

EDGE 3.5L TITANIUM V6 +
DVD + VISTAROOF

COR INTERNA: SOFT CERAMIC

CATALOGO

WND8

CATALOGO

WNH8

COR INTERNA: EBONY

CATALOGO

WNL8

COR INTERNA: DARK CERAMIC

