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A GREAT INTRODUCTION TO FORD. 
Meet the 2017 Ford Figo. Compact outside. Roomy inside. And brimming with technology. 

Figo brings some of our latest technology to this class. The device dock1 is designed to securely hold your MP3 
player, portable navigation system or cell phone within easy reach. It lets you stream your music through the 
vehicle’s speakers via Bluetooth® or a USB cable connected to the radio. MyKey®1 owner controls let you program 
certain functions, such as maximum speed and maximum audio volume, for each key fob.

 FIGO

Trend in Oxford White with available equipment. 1Available feature.  
The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

Courtesy of Ford Motor Company
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Figo Trend
Body-color, power  

sideview mirrors

Chrome headlamp bezels

Tachometer

Figo
4-door or 5-door

Air conditioning

Trip computer

Figo Ambiente
14" steel wheels

Power front windows1

Remote control locking1

Figo Titanium
14" alloy wheels

Fog lamps

MyKey®

Ambiente in Korea Gold Pearlescent with available equipment. 1Automatic transmission only. 

Titanium. PowerShift 6-speed automatic transmission with SelectShift® capability.Trend. Device dock.



STYLISH
AFFORDABLE. AND FUN TO DRIVE.
Figo is at home in the city. Compact external dimensions and electric power-assisted steering make 
it perfect for maneuvering along narrow streets and parking in confined spaces. And the 1.5L petrol 
engine gives Figo spirited performance.

Electric power-assisted steering (EPAS) is standard. This advanced system constantly adjusts its 
level of assistance depending on whether you’re driving at parking speeds or out on the road. Hill 
Hold and Hill Launch Assist1 can help prevent a collision by stopping you from rolling backwards 
when pulling away on an uphill slope.

The PowerShift 6-speed automatic transmission has a dual clutch that preselects the next gear  
for you. There is no loss of power when shifting gears, and seamless gear changes also save fuel 
and reduce CO2 emissions compared to a conventional automatic. 

Trend in Ruby Red Pearlescent with available equipment. 1Available feature. 



Trend in Charcoal Black Nanjin cloth with available equipment. 1Available feature. 2Don’t drive while distracted. Use voice-operated  
systems when possible; don’t use handheld devices while driving. Some features may be locked out while the vehicle is in gear.  

Not all features are compatible with all phones. Message and data rates may apply. Functionality varies by market.

Voice-activated SYNC®1,2 makes it easy to stay connected with your world 
when you’re away from home. Once paired, SYNC recognizes your phone  
and automatically transfers your contacts to support voice calling.

Extra convenience comes from body-color, power sideview mirrors.1 They’re 
clever too, because their flexible structure helps prevent damage if bumped 
by another vehicle or a motorcycle. Extra peace of mind comes from driver 
and front-passenger front airbags, an Anti-Lock Brake System (ABS), and  
a safety belt for every seat. 

FIGO IS EXTREMELY SPACIOUS, with ample room for 5 occupants and their 
luggage. It’s also well-equipped with convenience features. Air conditioning 
and an AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability, USB port and 
auxiliary audio input jack are standard. A tilt steering column helps you get 
comfortable behind the wheel. Power front windows1 and central door locking1 
can enhance your ownership experience.



MODELS WHEELS

4-door sedan

Interior (mm) Front/Rear

Head room 1,014/962

Leg room 1,072/869

Shoulder room 1,361/1,338

Exterior (mm)

Overall length 4,256

Overall width without mirrors 1,686

Overall width with mirrors 1,700

Overall height – curb attitude 1,527

Wheelbase 2,489

Capacity (liters)

Cargo volume behind rear seats 430

5-door hatchback

Interior (mm) Front/Rear

Head room 1,014/973

Leg room 1,069/869

Shoulder room 1,361/1,338

Exterior (mm)

Overall length 3,796

Overall width without mirrors 1,686

Overall width with mirrors 1,700

Overall height – curb attitude 1,527

Wheelbase 2,489

Front overhang 810

Rear overhang 909

Capacity (liters)

Cargo volume behind rear seats 261

DIMENSIONS

AMBIENTE

TREND

TITANIUM

14" Black-Painted Steel  
with Covers

Standard: Ambiente and Trend

14" Alloy with Hubcaps
Standard: Titanium 

Optional: Trend
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Configuration
O O S 4-door
O O 5-door

Mechanical
O S 14" alloy wheels with hubcaps

S S 14" Black-painted steel wheels with covers

Seating
S Front – 2-way manually adjustable

S S Front – 4-way manually adjustable driver’s

Interior
S 2 radio speakers

S S 4 radio speakers
S Door handles – Black

S Door handles – Lunar Grey (5-door)
S S Door handles – Proteus Black 
S S Driver and front-passenger front seat map pockets 

S S Flooring – Driver’s mat
S Flooring – Driver and front-passenger mats

S Locks – Manual (manual transmission only)
S S S Locks – Remote control locking with 1 flip key  

(automatic transmission only)
S S Tachometer with engaging shift indicator

S Trim – Black door panels
S Trim – Lunar Grey door panels (5-door)
S S Trim – Proteus Black door panels (4-door)

S Visors – Driver and front-passenger sun
S S Visors – Driver and front-passenger sun with vanity mirrors

S Windows – Manual front (manual transmission only)
S S Windows – Manual rear
S S S Windows – Power front with one-touch-up/-down driver’s side 

feature (automatic transmission only)
P S Windows – Power rear with child locks (standard on 4-door Trend)
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Exterior
S Door handles – Black

S S Door handles – Body-color
P S Fog lamps

S Headlamps – Black bezels
S S Headlamps – Chrome bezels

S Mirrors – Black, manual sideview
S S Mirrors – Body-color, power sideview

S S Rear-window washer (5-door only)
S S S Remote release liftgate (automatic transmission only)

Safety & Security
S S Door ajar warning chime
P S MyKey®

S Perimeter alarm
S Perimeter Anti-Theft System

P S Side-curtain airbags1

Packages
S S ICE Pack 4 includes AM/FM stereo/single-CD player with MP3  

capability, USB port, auxiliary audio input jack, and device dock
S ICE Pack 5 includes AM/FM stereo/single-CD player with MP3  

capability, USB port and auxiliary audio input jack; SYNC®  
voice-activated, in-vehicle communications and entertainment  
system; steering wheel-mounted audio controls; voice control;  
and dot matrix multifunction display

O Trend Pack 1 includes ICE Pack 5 (AM/FM stereo/single-CD 
player with MP3 capability, USB port and auxiliary audio  
input jack; SYNC voice-activated, in-vehicle communications  
and entertainment system; steering wheel-mounted audio  
controls; voice control; and dot matrix multifunction display),  
side-curtain airbags,1 front-seat side airbags,1 front fog lamps,  
power rear windows with child locks, and MyKey (not available  
with manual transmission)

O Trend Pack 2 includes front fog lamps and power rear windows  
with child locks

BUILD YOUR FIGO S : Standard  O : Optional  P : Package ContentSTANDARD FEATURES

ENGINE3

Mechanical

Electric power-assisted steering (EPAS)

Front stabilizer bar

Power front disc/rear drum brakes

Spare wheel and tire

Seating

2-way manually adjustable front and rear outboard head restraints

Rear – Fold-down

Space-saver seats

Interior

Air conditioning with 4-speed blower

Audio – AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability,  
USB port and auxiliary audio input jack 

Center floor console with cupholders

Door map pockets

Fixed package tray (4-door only)

Flooring – Carpeted

Lighting – Front courtesy with delay feature

Locks – Central door

Mirror – Day/night rearview

Power outlet – 12-volt, front

Removable package tray (5-door only)

Steering column – Tilt

Stowage bins in the instrument panel and doors

Trip computer

Exterior

Body-color front and rear bumpers

Center high-mounted stop lamp

Front and rear tow loops

Fuel filler cap with lock and remote internal release

Headlamps – Remote leveling

Laminated windshield

Lock – Liftgate

Rear fog lamp

Rear-window defroster

Side repeater lamps

Tinted glass

Trunk scuff plate

Safety & Security

3-point safety belts for outboard seating positions

Airbags – Driver and front-passenger front1

Anti-Lock Brake System (ABS) (manual transmission only)

Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Stability Control (ESC),  
Hill Hold and Hill Launch Assist (automatic transmission only)

Belt-Minder® front safety belt reminder

Child-safety rear door locks

Engine immobilizer

Hazard warning lamps

Side-intrusion door beams

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)2

1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat.  
2Availability varies by market. 3Data as per GCC Standardization Organization certification.

1.5L Ti-VCT I-4

112 net PS (82.3 net kW) @ 6,300 rpm 
136 N•m of net torque @ 4,250 rpm 

PowerShift 6-speed automatic transmission 
with SelectShift® capability 18.1 km/L



EXTERIOR & INTERIOR CHOICES
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AMBIENTE TREND TITANIUM
4-door 5-door 4-door 5-door 4-door

Ex
te

rio
r

Oxford White 1 2 3 4 5

Korea Gold Pearlescent 1 2 3 4 5

Bright Yellow 2 4

Ruby Red Pearlescent1 1 2 3 4 5

Deep Impact Blue1 1 2 3 4 5

AMBIENTE TREND TITANIUM
4-door 5-door 4-door 5-door 4-door

Ex
te

rio
r

Ingot Silver1 1 2 3 4 5

Smoke1 1 2 3 4 5

Tuxedo Black Pearlescent2 1 2 3 4 5

Absolute Black3 1 2 3 4 5

Colors are representative only. See your dealer for actual paint/trim options. 1Metallic. 2Limited availability. 3Late availability.
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PERSONALIZE IT.
For some people, aluminum wheels and 
splash guards are enough to set them 
apart. But others want to make their Figo 
truly their own. Ford Accessories allow 
you to personalize your Figo to your exact 
needs, interests, hobbies and more. And 
each accessory is designed specifically 
for your Figo, so you can be assured of a 
perfect fit. See your dealer for a complete 
list of available Ford Accessories.

accessories.ford.com

Availability varies by market.
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©2016 Ford Motor Company 

Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered 
only in combination with other options or subject to additional ordering 
requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional 
features and/or production variability. Information is provided on an “as is”  
basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes 
no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied,  
including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the  
operation of the information, materials, content, availability, and products.  
Ford reserves the right to change product specifications, pricing and 
equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer is  
the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating 
condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln Dealership 
technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained 
by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed 
for your vehicle. � See your dealer for limited warranty information on 
Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted 
by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed and developed 
by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to 
Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer 
for details and/or a copy of all limited warranties. 

صدر هذا الكتّيب عن فورد موتور كومباني
تّمت طباعته في اإلمارات العربية المتحدة

جميع الحقوق محفوظة ©  لشركة فورد موتور كومباني 2016

قد تشتمل المركبات المبّينة على تجهيزات اختيارية. قد ال يمكن تقديم المّيزات المبّينة إاّل 
ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطّلبات إضافية تتعّلق بالطلب أو لبعض القيود. 
قد تختلف األبعاد تبعاً للمّيزات االختيارية و/أو تبّدل اإلنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس 

قاعدة • كما هو•، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. ال تقّدم فورد أي كفاالت أو 
تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحًة أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوّفر، والمنتجات. 

تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت 
بدون تكّبد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث 

المعلومات حول مركبات فورد.
خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى 

لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إّن فنّيي وكالة فورد ولينكولن يعرفون سّيارتك عن 
ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها 
مصممة خصيصاً لسيارتك.  �  يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات 

حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد األصلّية. ويُشار إلى أّن األكسسوارات المرّخصة 
من فورد )FLA( تغّطيها كفالة الشركة المصنِّعة لألكسسوارات. كما أّن األكسسوارات 

رة من ِقبل الشركة المصنِّعة لها، ولم يتّم تصميمها  مة ومطوَّ المرّخصة من فورد FLA مصمَّ
أو اختبارها تبعاً للمتطّلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى االتصال بوكيل فورد 

المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/أو نسخة عن الكفاالت المحدودة.



يختلف التوفر تبعاً للسوق.

الخيارات الخارجية والداخلّية

تايتينيومتريندأمبيانتي
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12345أبيض أكسفوردم
12345ذهبّي كوريا لؤلؤي لّماع

24أصفر ساطع
12345أحمر الياقوت لؤلؤّي لّماع1
12345أزرق معدني عميق التأثير1

تايتينيومتريندأمبيانتي
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12345فّضي آنغو1
12345دخانّي1

12345أسود توكسيدو لؤلؤي لّماع2
12345أسود حالك3
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األلوان المبّينة هي نماذج فقط. يرجى مراجعة وكيلك بشأن الخيارات المتوّفرة فعلياً للطالء/الكسوات. 1معدنّي. 2توّفر محدود. 3من المتوّقع توّفره الحقاً.

خّصص سيارتك كما يحلو لك.

 بالنسبة إلى بعض األشخاص، فإّن عجالت 
 األلومنيوم وواقيات الحماية من الوحل كافية 

 لجعلهم متمّيزين. لكن ثّمة أشخاص يرغبون في 
 تعديل سيارة فيغو خاّصتهم كما يحلو لهم 

 لتكون فريدة من نوعها. تسمح لك أكسسوارات 
 فورد بتخصيص سيارة فيغو لتلبية احتياجاتك 

 واهتماماتك وهواياتك والكثير غير ذلك. وكّل 
 أكسسوار مصّمم خصيصاً لسيارة فيغو، لذا 

 يمكنك التأّكد من التوافق المثالّي. يرجى مراجعة 
 وكيلك للحصول على الئحة كاملة من 

أكسسوارات فورد المتوّفرة.

accessories.ford.com



المحّرك3

محّرك Ti-VCT I-4 سعة 1.5 لتر
 قوة حصانية صافية تبلغ PS 112 )بقوة صافية تبلغ 82.3 كيلوواط( عند 6,300 د.د.

عزم دوران صاٍف يبلغ 136 نيوتن متر عند 4,250د.د. 

 ناقل الحركة PowerShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع 
وضع ®SelectShift        18,1 كلم/لتر

المّيزات القياسية

التجهيزات الميكانيكية
EPAS ًنظام التوجيه الكهربائي المعّزز آليا

عمود توازن أمامي
فرامل آلية قرصية أمامية/طبلية خلفية

عجلة وإطار احتياطيان

المقاعد
متاكئ رأس للمقاعد األمامية والمقاعد الجانبية الخلفية قابلة للتعديل يدوياً 

في وضعيتين
الخلفّية - قابلة للطّي إلى األمام

مقاعد مّدخرة للفسحة

التجهيزات الداخلية
مكّيف هواء مع مروحة بـ 4 سرعات

نظام الصوت - راديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد مع القدرة 
على تشغيل ملّفات MP3، ومنفذ USB، ومنفذ إدخال إضافّي للصوت 

حامالت أكواب في الكونسول المركزي األرضّي
جيوب لحفظ األوراق في األبواب

لوحة مثبتة تحت الزجاج الخلفي )طراز 4 أبواب فقط(
األرضّية - من السّجاد

اإلضاءة - أضواء مالءمة أمامية مع ميزة تأخير إطفائها
األقفال - نظام إقفال مركزّي لألبواب

المرآة - مرآة للرؤية الخلفية لّليل والنهار
مأخذ الطاقة - 12 فلط، في األمام

لوحة مثبتة تحت الزجاج الخلفي قابلة لإلزالة )طراز 5 أبواب فقط(
عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة عمودياً

صناديق تخزين في لوحة العّدادات ومؤشرات القيادة واألبواب
كمبيوتر معلومات الرحلة

من الخارج
مصّدان أمامي وخلفي بلون الهيكل

مصباح توقف خلفّي مثبت عالياً في الوسط
مشابك أمامية وخلفية للسحب

غطاء تعبئة الوقود مع قفل مع إمكانّية فتحه عن بُعد من الداخل
المصابيح األمامّية - موازنة المصابيح عن بُعد

زجاج أمامي صفائحي آمن
قفل - لباب الصندوق الخلفّي

مصابيح ضباب خلفية
ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي

مصابيح دليلية جانبية
زجاج معّتم

لوحة لعتبة الصعود في الصندوق

السالمة واألمان
أحزمة أمان بـ 3 نقاط تثبيت لكاّفة المقاعد الجانبّية

وسائد هوائية - أمامية للسائق والراكب األمامي1
نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS )ناقل الحركة اليدوي فقط(

نظام الفرامل المانع لالنغالق ABS مع نظام التحّكم اإللكتروني بالثبات 
ESC، ميزة التوّقف التلقائّي على التالل ومساعد اإلقالع على التالل )ناقل 

الحركة األوتوماتيكي فقط(
نظام ®Belt-Minder للتذكير بربط حزام األمان األمامي

أقفال أبواب خلفية لسالمة األطفال
نظام شّل حركة المحّرك

مصابيح التنبيه الوامضة
عارضات جانبية في األبواب ضد االصطدامات الجانبية

2 TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات

ق : قياسّي    إ : اختيارّي    م : محتوى مجموعة التجهيزاتاصنع سيارة فيغو على هواك

 1احرص دائماً على ربط حزام األمان وتأمين األطفال في المقعد الخلفي. 

2يختلف التوّفر تبعاً للسوق. 3البيانات وفق شهادة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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التجهيزات الميكانيكية
عجالت مصنوعة من مزيج معدنّي قياس 14 بوصة مع أغطية قإ

للعجالت
عجالت فوالذية قياس 14 بوصة مطلية باألسود مع أغطية قق

للعجالت

المقاعد
الناحية األمامّية - مقعد قابل للتعديل يدوياً في وضعّيتينق

 الناحية األمامّية - مقعد للسائق قابل للتعديل يدويًا في قق
4 وضعّيات

التجهيزات الداخلية
مكّبران للصوتق

4 مكّبرات للصوتقق
مقابض األبواب - سوداءق

مقابض أبواب - باللون الرمادّي القمرّي )5 أبواب(ق
مقابض األبواب - بلون “بروتيوس“ األسود قق
جيوب لحفظ األوراق في مقعدي السائق والراكب األمامي قق

األرضّية - فرش لألرضّية لجهة السائققق
األرضّية - فرش لألرضّية لجهتي السائق والراكب األمامّيق

األقفال - يدوّية )ناقل الحركة اليدوّي فقط(ق
 األقفال - إقفال آلّي عن بُعد مع مفتاح قاّلب ققق

)ناقل الحركة األوتوماتيكّي فقط(
تاكومتر مع مؤشر نقل حركة تفاعلّيقق

الكسوة - ألواح األبواب بالّلون األسودق
الكسوة - ألواح األبواب باللون الرمادّي القمرّي )5 أبواب(ق
الكسوة - ألواح األبواب بلون “بروتيوس“ األسود )4 أبواب(قق

حاجبان للشمس - لجهتي السائق والراكب األماميق
حاجبان للشمس - مع مرايا زينة للسائق والراكب األماميقق

النوافذ - أمامّية يدوّية )ناقل الحركة اليدوّي فقط(ق
النوافذ - خلفّية يدوّيةقق
النوافذ - نوافذ آلية في األمام مع ميزة فتحها وإغالقها بلمسة ققق

واحدة لجهة السائق )ناقل الحركة األوتوماتيكّي فقط(
النوافذ - خلفّية آلّية مع أقفال أبواب لسالمة األطفال )قياسّية قم

في تريند بـ4 أبواب(

ي
نت

يا
مب

أ
ند

ري
ت

وم
ني

تي
تاي

من الخارج
مقابض األبواب - سوداءق

مقابض األبواب - بلون الهيكلقق
مصابيح للضبابقم

المصابيح األمامّية - أطر سوداءق
المصابيح األمامّية - أطر من الكرومقق

المرايا - جانبّية يدوّية سوداءق
المرايا - جانبّية آلّية بلون الهيكلقق

بّخاخ رش للنافذة الخلفّية )5 أبواب فقط(قق
 إمكانية فتح باب الصندوق عن بُعد )ناقل الحركة ققق

األوتوماتيكّي فقط(

السالمة واألمان
إنذار صوتّي للتذكير بإقفال األبوابقق
ميزة المفتاح المبرمج ®MyKeyقم

نظام اإلنذار المحيطيق
نظام اإلنذار المحيطّي للحماية من السرقةق

ستائر هوائية جانبية1قم

مجموعات التجهيزات
مجموعة تجهيزات ICE 4 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو قق

 ،MP3 واحد وقدرة على تشغيل ملفات CD مع مشّغل لقرص
ومنفذ USB، ومنفذ إدخال إضافي للصوت، وقاعدة لألجهزة

مجموعة تجهيزات ICE 5 تشتمل على راديو AM/FM ستيريو ق
 ،MP3 واحد وقدرة على تشغيل ملفات CD مع مشّغل لقرص

ومنفذ USB، ومنفذ إدخال إضافي للصوت؛ نظام المزامنة 
®SYNC المنشط صوتياً لالتصاالت والترفيه داخل المركبة؛ أزرار 

في عجلة القيادة لضبط نظام الصوت؛ التحّكم الصوتّي؛ 
وشاشة نقطية متعّددة الوظائف

مجموعة تجهيزات تريند 1 تشتمل على مجموعة إ
 CD ستيريو مع مشّغل لقرص AM/FM راديو( ICE 5 تجهيزات

واحد وقدرة على تشغيل ملفات MP3، ومنفذ USB، ومنفذ 
إدخال إضافي للصوت؛ نظام المزامنة ®SYNC المنشط صوتياً 
لالتصاالت والترفيه داخل المركبة؛ أزرار في عجلة القيادة لضبط 

نظام الصوت؛ التحّكم الصوتّي؛ شاشة نقطية متعّددة 
الوظائف(، ستائر هوائية جانبية1، وسائد هوائية جانبية للمقاعد 
األمامية1، مصابيح أمامّية للضباب، نوافذ خلفّية آلّية مع أقفال 

أبواب لسالمة األطفال، وميزة المفتاح المبرمج MyKey )غير 
متوّفرة مع ناقل الحركة اليدوّي(

مجموعة تجهيزات تريند 2 تشتمل على مصابيح أمامّية إ
للضباب ونوافذ خلفّية آلّية مع أقفال أبواب لسالمة األطفال



سيدان بـ 4 أبواب
األمام/الخلف من الداخل )ملم( 
962 / 1,014 حّيز الرأس  
869/1,072 حّيز الساقين 

1,338 / 1,361 حّيز الكتفين 

من الخارج )ملم(
4,256 الطول اإلجمالي  
1,686 العرض اإلجمالي بدون المرايا 
1,700 العرض اإلجمالي مع المرايا 
1,527 االرتفاع اإلجمالي - االرتفاع تبعاً لوزن المركبة فارغة  
2,489 قاعدة العجالت 

السعة )لتر(
430 سعة الحمولة خلف المقاعد الخلفية 

هاتشباك بـ 5 أبواب
األمام/الخلف من الداخل )ملم( 
973 / 1,014 حّيز الرأس  
869/1,069 حّيز الساقين 

حّيز الكتفين  1,361 / 1,338

من الخارج )ملم(
3,796 الطول اإلجمالي  
1,686 العرض اإلجمالي بدون المرايا 
1,700 العرض اإلجمالي مع المرايا 
1,527 االرتفاع اإلجمالي - االرتفاع تبعاً لوزن المركبة فارغة  
2,489 قاعدة العجالت 
810 البروز األمامي  
909 البروز الخلفيّ 

السعة )لتر(
261 سعة الحمولة خلف المقاعد الخلفية 

األبعاد

عجالت فوالذية 14 بوصة 
مطلية باألسود مع أغطية 

للعجالت
قياسّية: أمببيانتي وتريند

عجالت مصنوعة من مزيج 
معدنّي 14 بوصة مع 

أغطية للعجالت
 قياسّية: تايتينيوم

اختيارّية: تريند

العجالتالطرازات

أمبيانتي

تريند

تايتينيوم



سيارة فيغو فسيحة للغاية، وتضّم حّيزاً كبيراً يّتسع لخمسة رّكاب مع أمتعتهم. كما أنها مجّهزة بالكثير 
من مّيزات المالءمة. مكّيف هواء وراديو AM/FM ستيريو مع مشّغل لقرص CD واحد وقدرة على تشغيل 
ملفات MP3، ومنفذ USB، ومنفذ إدخال إضافي للصوت، هي جميعها قياسّية. ويسمح لك عمود عجلة 

القيادة القابل لإلمالة عمودياً بأن تجد الوضعية المريحة وراء المقود. النوافذ األمامّية اآللّية1 ونظام 
اإلقفال المركزّي لألبواب1 يمكنهما تعزيز تجربة الملكّية.

تريند مع قماش “نانجين” باللون األسود الفحمّي ومع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 2ال تقد وأنت شارد الذهن. استخدم األنظمة المنّشطة 
 صوتياً عند اإلمكان؛ ال تستخدم األجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد ال تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. 
ليست كل المّيزات متوافقة مع كافة الهواتف. قد تنطبق تكلفة إرسال الرسائل والبيانات. تختلف الوظائف تبعاً للسوق.

يسمح لك نظام المزامنة ®2,1SYNC المنّشط صوتياً بالبقاء على اتصال مع عالمك بسهولة تامة 
عندما تكون بعيداً عن منزلك. حالما يتّم قرن الهاتف مع نظام المزامنة SYNC، يتعّرف هذا األخير عليه 

وينقل جهات االتصال تلقائياً لدعم االتصال الصوتي.

وتتعّزز المالءمة من خالل المرايا الجانبّية اآللّية بلون الهيكل1. وهي ذكّية أيضاً، حيث تساعد بنيتها 
المرنة على تجّنب الضرر إن اصطدمت بمركبة أخرى أو بدّراجة نارّية. كما تتعّزز راحة البال من خالل 

ABS وأحزمة األمان  الوسائد الهوائية للسائق والراكب األمامي، ونظام الفرامل المانع لالنغالق 
المقاعد.  لكّل 



في متناول الجميع. وممتعة في القيادة.
المدينة هي البيئة المالئمة لسيارة فيغو. حيث أّن المقاييس الخارجية المدّمجة ونظام التوجيه الكهربائي المعّزز آلياً يجعالن فيغو مثالية 

للتنّقل بسالسة في شوارع المدن وللركن في األماكن الضّيقة. كما أّن محّرك البنزين سعة 1,5 لتر يمنح فيغو أداء مفعماً بالحيوّية.

نظام التوجيه الكهربائي المعّزز آلياً EPAS هو ميزة قياسّية. هذا النظام المتطّور يعّدل باستمرار مستوى الدعم الذي يقّدمه استناداً 
إلى قيادتك على سرعة بطيئة للركن أو بسرعة كبيرة على الطرقات. ميزة التوّقف التلقائّي على التالل ومساعد اإلقالع على التالل1 

يمكنهما المساعدة على تجّنب حوادث االصطدام عبر منع المركبة من الرجوع التلقائّي إلى الوراء عند اإلقالع على منحدر قاٍس.

إّن ناقل الحركة األوتوماتيكي PowerShift بسّت سرعات مزّود بوحدة تعشيق ثنائية تختار لك السرعة التالية مسبقاً. ال وجود ألّي 
فقدان للقوة أثناء تبديل السرعات، كما أّن تبديل السرعات السلس يوّفر في استهالك الوقود ويخّفف من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون مقارنة بناقل الحركة األوتوماتيكّي التقليدّي. 

تريند بلون أحمر الياقوت اللؤلؤّي اللّماع مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 

أنيقة



 =

فيغو تريند
مرايا جانبّية آلّية بلون الهيكل

أطر من الكروم للمصابيح 
األمامية

عّداد سرعة دوران المحّرك 
)تاكومتر(

فيغو
4 أبواب أو 5 أبواب
مكّيف هواء
كمبيوتر معلومات الرحلة

فيغو أمبيانتي
عجالت فوالذية 14 بوصة

نوافذ أمامية آلّية1
إقفال آلّي عن بُعد1

فيغو تايتينيوم
عجالت مصنوعة من مزيج 

معدنّي 14 بوصة
مصابيح للضباب

ميزة المفتاح المبرمج 
MyKey®

أمبيانتي بلون ذهبّي كوريا اللؤلؤي اللّماع مع تجهيزات متوّفرة. 1ناقل الحركة األوتوماتيكي فقط. 

تايتينيوم. ناقل الحركة PowerShift األوتوماتيكي بـ 6 سرعات مع وضع ®SelectShift.تريند. قاعدة لألجهزة.



فيغو

 تريند بلون أبيض أكسفورد مع تجهيزات متوّفرة. 1ميزة متوّفرة. 
.Bluetooth SIG, Inc عالمة تجارية لشركة Bluetooth إّن عالمة كلمة

الطريقة المثلى للتعّرف إلى فورد. 
إليك سيارة فورد فيغو 2017. مدمجة من الخارج. فسيحة من الداخل. وزاخرة بالتكنولوجيا. 

تقّدم فيغو إلى هذه الفئة مجموعة من أحدث التكنولوجيا التي ابتكرناها. قاعد األجهزة1 مصّممة لتثبيت مشّغل ملفات MP3، نظام المالحة 
 USB أو كبل Bluetooth® المحمول، أو الهاتف الجّوال ضمن متناولك. وتسمح لك ببّث الموسيقى من خالل مكّبرات الصوت في مركبتك وفق تقنّية

موصول بالراديو. تسمح لك ميزة المفتاح المبرمج ®1MyKey الخاصة بالمالك ببرمجة وظائف معّينة، على غرار السرعة القصوى ومستوى الصوت 
األقصى، لكّل وحدة فتح.

مع تحيات فورد موتور كومباني


