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Ford Territory,

a reinvenção dos SUVs

Da Redação
RMVALE

I

mponente por fora, sofisticado
por dentro, o novo Ford Territory
se apresenta como a reinvenção
da categoria. Elegante, com um design robusto e faróis e lanternas em
LED, o veículo é espaçoso, e cuida
com esmero de todo acabamento interno e externo, garantindo todo conforto que um SUV deve ter.

Conectividade
Conta com o sistema
FordPass Connect™: por
meio do aplicativo FordPass™
onde o usuário interage com
seu carro pelo celular de onde
estiver. O sistema Sync Touch
com sua tela multimídia touch screen HD de 10.1“ é compatível com Apple CarPlay3
sem fio e Android Auto. Além
disso, passageiros e condutor
podem carregar seus celulares por indução.

Tecnologia
Cercado de tecnologia, garantindo mais segurança e conforto na hora de dirigir, vem com piloto automático adaptativo com Stop and Go, por
exemplo, se for detectado um veículo mais lento,
o Territory reduz automaticamente a velocidade.
Se a pista estiver livre, retorna para a velocidade
programada. O veículo conta ainda com sistema
de estacionamento automático, câmera 360° com
Bird-Eye View e alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência (AEB)4. O Motor 1.5 Turbo
EcoBoost GTDi, com potência de 150 cv e torque
de 225Nm, garante rápidas retomadas e agilidade,
proporcionando uma ótima digiribilidade. g

Territory SEL 1.5
Turbo EcoBoost GTDi
• Motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDi
• Potência: 150 cv (5300 rpm)
• Rodas de Liga Leve de 17”
• Transmissão automática CVT
• Computador de bordo
• Câmera de ré
• Altura (mm): 1674
• Comprimento (mm): 4580

Territory Titanium 1.5
Turbo EcoBoost GTDi
• Motor 1.5 Turbo EcoBoost GTDi
• Potência: 150 cv (5300 rpm)
• Rodas de Liga Leve de 18”
• Transmissão automática CVT
• Computador de bordo
• Acendimento automático dos faróis
• Câmera 360º com Bird-Eye View
• Câmera de ré
• Altura (mm): 1674
• Comprimento (mm): 4580

www.econorteford.com.br
Nossas unidades:
• Caraguatatuba:
Avenida Ministro Dilson Funaro, 237
Jardim Britânia - (12) 3888.4004
• São José dos Campos:
Avenida Jorge Zarur, 2019
Vila Ema - (12) 2170.4004
• Taubaté:
Avenida Dom Pedro I, 6965
Jardim Baronesa - (12) 2170.4004

