
TERRITORY   TITANIUM 1.5
TURBO ECOBOOST GTDI

    Preço Sugerido

   R$ 187.900

Para maiores informações consulte Texto Legal ou entre em contato com um distribuidor Ford.

Preço Sugerido

A partir de R$ 187.900

Total de opcionais R$ 0

Branco Bariloche R$ 0

ACABAMENTO INTERNO R$ 0

Preço Sugerido R$ 187.900

  Versão Titanium 1.5 Turbo EcoBoost GTDi

  Cor Branco Bariloche

  Interior ACABAMENTO INTERNO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
•      Altura (mm): 1674 •      Comprimento (mm): 4580 •      Largura sem espelho (mm): 1936

•      Largura com espelho (mm): 2179 •      Entre Eixos (mm): 2716 •      Peso em ordem de marcha (kg): 1632

•      Número de passageiros: 5 •      Estepe de uso temporário (4x18"): •      Pneu 235/50 R18:

•      Motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDi: •      Transmissão automática CVT: •      Trocas de marchas manuais (8 marchas simuladas):

•      Potência: 150 cv (5300 rpm) •      Torque: 225 Nm (entre 1500-4000 rpm) •      Tração dianteira:

•      Porta-malas (L): 348 •      Porta-malas (sem tampão) (l): 420 •      Porta-malas (bancos rebatidos) (l): 1120

•      Rodas de Liga Leve de 18":

EXTERIOR
•      Luzes de condução diurna em LED: •      Retrovisores externos rebatíveis eletronicamente: •      Faróis em LED:

•      Lanternas traseiras em LED: •      Teto solar panorâmico elétrico: •      Teto pintado de preto:

•      Luzes de aproximação nos retrovisores: •      Maçanetas externas cromadas: •      Retrovisores externos na cor do veículo e luzes
indicadoras de direção:

•      Retrovisores externos com ajuste
elétrico:

•      Faróis com temporizador (Follow me home): •      Faróis de neblina dianteiros:

•      Antena tipo barbatana de Tubarão:

INTERIOR
•      Vidros elétricos com abertura e
fechamento com um toque para cima/baixo
(dianteiros / traseiros):

•      Fechamento global de portas, vidros e teto solar: •      Para-sol com espelho de cortesia e luzes (motorista /
passageiro):

•      Ajuste manual do volante em 4
posições:

•      Banco do passageiro com ajuste manual de 4 posições: •      Banco traseiro Bipartido e Rebatível:

•      Bancos traseiros com apoio de braço
central e porta copos integrado:

•      Bolso porta-revistas atrás do banco do motorista e
passageiro:

•      Alças de apoio de Teto (traseiras e frontal):

•      Volante em couro: •      Luzes traseiras de leitura: •      Console central com porta objetos e descansa braço:

•      Banco do motorista com ajuste elétrico
de 10 posições:

•      Bancos dianteiros com aquecimento e resfriamento
controlável:

•      Ar condicionado automático digital com saída para os
bancos traseiros:

•      Bancos parcialmente em couro e
revestimento premium na coloração Bege:

•      Luz ambiente configurável em cores (7 opções) e
intensidade:

SEGURANÇA
•      6 Air bags (Frontais, Laterais e
Cortina) :

•      AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade
(ESC) e tração (TCS):

•      Espelho retrovisor interno eletrocrômico:

•      TPMS - Sensor de monitoramento de
pressão dos pneus:

•      Sistema de alerta de colisão e frenagem autônoma de
emergência (AEB):

•      Sistema de monitoramento de ponto-cego (BLIS):

•      Cintos de segurança dianteiros com
ajuste de altura:

•      Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3
pontos:

•      Freios ABS com EBD :

•      Luz elevada de freio (Brake-light): •      Assistente de partida em rampa (HLA): •      ISOFIX - Ganchos de fixação de cadeiras de crianças:

•      Aviso de utilização do cinto de
segurança (motorista/passageiro):

•      Freios a disco nas 4 rodas: •      Sistema de aviso de mudança de faixa:

TECNOLOGIA
•      Computador de bordo: •      Tomada 12V: •      Acendimento automático dos faróis:

•      Câmera de ré: •      Chave com sensor de presença: Acesso inteligente e
Partida sem chave- Ford Power:

•      Sensor de chuva:

•      Painel de Instrumentos digital com tela
HD de 10" configurável:

•      Sensor de estacionamento traseiro: •      Sensor de estacionamento dianteiro:

•      Sistema de estacionamento automático: •      Câmera 360º com Bird-Eye View: •      Piloto automático adaptativo com Stop and Go:

•      Carregamento de celular por indução:

INFOTAINMENT SYSTEM
•      Entrada USB frontais (dados +
carregamento): 1

•      Entradas USB frontais (carregamento): 2 •      Entrada USB para carregamento traseira
(carregamento): 1

•      Apple CarPlay sem fio: •      Conectividade por cabo com Android Auto / Apple
CarPlay:

•      Tela multimídia touch screen HD de 10.1":

•      8 alto falantes: •      Bluetooth: •      Comandos de áudio e voz no volante:

CONECTIVIDADE VIA APLICATIVO FORDPASS
•      Alertas de mau funcionamento do
veículo:

•      Status remoto do veículo (pressão de pneus, nível do
combustível):

•      Travamento e destravamento remoto do veículo:

•      Sistema de localização do veículo no
celular:

•      Partida remota com acionamento do ar condicionado: •      Guard Mode (Alerta de acionamento do alarme no
celular):



Texto legal

Preços sugeridos e válidos até 14/08/2020. Os preços dos veículos e acessórios apresentados neste site são sugeridos

ao público, base São Paulo, possuem frete incluso e não incluem seguro. Consulte sempre uma Concessionária Ford

Autorizado sobre preços, eventuais descontos, promoções vigentes, condições diferenciadas de preços e ofertas especiais.

Para os preços no Estado da Paraíba, o consumidor precisará consultar a Concessionária local diante da carga tributária

do ICMS no Estado. De acordo com a Legislação Tributária Estadual do Amazonas, poderá ser exigido ICMS adicional para

os veículos importados (Focus, Fusion, Edge, Mustang e Ranger), consulte a Concessionária de sua preferência para mais

informações. As imagens dos veículos e acessórios apresentadas neste Configurador são meramente ilustrativas. Alguns

itens apresentados poderão não estar disponíveis nas versões, consulte uma Concessionária Ford. Os preços de acessórios

não incluem mão-de-obra de instalação e pintura (quando necessário). Os acessórios apresentados nas fotos podem ser

opcionais (de acordo com o catálogo escolhido) e podem não estar disponíveis no momento da publicação deste site. Para

confirmar essas informações quanto a catálogos disponíveis, acessórios, preços, consulte uma Concessionária Ford. A Ford

reserva-se o direito de alterar as especificações e preços de seus produtos a qualquer tempo, ou mesmo descontinuá-los,

independente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie.

Importante: o prazo da garantia concedida pela Ford aos veículos novos começa na data de entrega do veículo ao

consumidor.

* O revestimento dos bancos contém algumas partes em material sintético.

Apple e o logo Apple são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store® é uma marca de

serviço da Apple Inc.

Android, Google Play™ e o logo Google Play são marcas registradas da Google Inc.

O uso do aplicativo FordPass™ exige dispositivo móvel compatível e acesso à internet (tarifas de uso podem ser cobradas

pela sua operadora). As funções do FordPass™ podem estar indisponíveis ou limitadas devido ao modelo do seu dispositivo

móvel, modelo do seu veículo, cobertura do seu plano de dados de internet, sinal da rede móvel, condições ambientais

ou topográficas. A aparência da tela pode variar conforme o modelo do seu dispositivo móvel e atualizações do aplicativo.

Algumas funções do FordPass™ podem exigir que seu veículo tenha um sistema interno SYNC® compatível. Para

utilização do sitema FordPass Connect™ o veículo precisará estar na área de cobertura da rede móvel, podendo assim

não funcionar em locais com sinal limitado. Para saber um pouco mais sobre o FordPass, os termos e condições de seu

uso e sua política de privacidade, acesse: https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pt_br/terms.html e https://

www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/pt_br/privacy.html. O FordPass Connect e os recursos opcionais estão

disponíveis por um ano (incluso o serviço e os recursos conectados) a partir da data original de venda do veículo, conforme

registrado pela concessionária Ford. Valores relativos a assinatura do FordPass Connect podem ser aplicados após um ano.

Nesse caso, valores de assinatura e serviços serão objeto de um contrato futuro e separado. A Ford disponibilizará valores e

planos após esse período.

Os recursos de assistência ao motorista são complementares e não substituem a atenção, o julgamento e a necessidade

do motorista de controlar o veículo. Eles podem não funcionar em algumas condições de condução e estrada (incluindo a

determinadas velocidades) ou condições atmosféricas adversas. Consulte o manual do proprietário para mais informações.


