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Lưu ý:

• Những chi tiết kỹ thuật và màu sắc trong tài liệu này có thể được sửa đổi không báo trước. Ảnh chụp và màu sắc của xe có thể khác so với thực tế.
• Liên hệ đại lý Ford để biết thêm thông tin về màu sắc xe. Đường dây nóng miễn phí - Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp của quý khách hàng sẽ được

giải đáp kịp thời. Hãy liên lạc với chúng tôi với số 1800-588888 trong giờ hành chính hoặc truy cập website http://www.ford.com.vn để biết thêm chi tiết.

**Tham khảo chi tiết sách hướng dẫn sử dụng.

FORD PROTECT

ford.com.vn

Khả năng vận hành vượt trội cho mọi hành trình khắc nghiệt.

Một chiếc SUV cỡ lớn cần một động cơ mạnh mẽ xứng tầm, để đưa bạn đến bất cứ đâu.
Vượt trội về sức mạnh lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với Everest mọi hành trình đều trở nên nhẹ nhàng và thú vị.

SYNC™ 3

Hệ thống kích hoạt bằng giọng nói SYNC™3 luôn sẵn sàng chờ lệnh.
Gọi điện thoại cho gia đình hay bạn bè, chỉ cần đọc tên. Yêu cầu hệ
thống đọc tin nhắn, nghe nhạc theo yêu cầu. Hệ thống giúp bạn làm tất
cả để tay bạn vẫn vững vô-lăng và mắt tập trung vào lộ trình. Không
dừng lại ở đó, màn hình cảm ứng 8-inch, hai cổng kết nối USB và khe
cắm thẻ nhớ SD giúp bạn dễ dàng kết nối và tương tác các thiết bị điện
tử giải trí.

Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động và Cảnh báo Va
chạm phía trước
Bạn không còn phải bật và tắt Chức năng Kiểm soát Hành trình mỗi khi muốn
thay đổi tốc độ theo mật độ giao thông trên đường. Ford Everest Hoàn toàn
mới sẽ tự điều chỉnh để thích nghi: tự động giảm tốc khi đường đông và quay về
tốc độ mặc định khi đường thông thoáng. Nếu phát hiện nguy cơ va chạm phía
trước, hệ thống sẽ lập tức phát tín hiệu cảnh báo bằng đèn nhấp nháy trên kính
chắn gió, đồng thời tự động điều chỉnh lực phanh để đảm bảo hiệu quả phanh
tối ưu nhất.

Hệ thống Kiểm soát Địa hình

Ford Everest giúp bạn chinh phục mọi địa hình, cả đường bằng phẳng lẫn địa
hình đồi núi, chỉ bằng một thao tác xoay nút đơn giản.Hệ thống Kiểm soát Địa
hình cho phép xe tối đa hóa lực kéo và khả năng cân bằng của xe trên mọi địa
hình dù là đường đất cát, tuyết, hay đường núi đá - bạn sẽ làm chủ mọi cung
đường chỉ đơn giản bằng một thao tác.

Kết hợp hài hoà cùng chất liệu nội thất cao cấp bên trong xe

Khoảng sáng Gầm xe và Khả năng Lội nước vô địch

Được thiết kế để đưa bạn đến bất cứ nơi đâu, Everest sở hữu khoảng sáng gầm xe 210 mm, góc thoát trước rộng tới 29 độ, góc thoát sau 25 độ và
góc vượt đỉnh dốc 19 độ. Thêm vào đó là khả năng lội nước vô địch 800 mm, giờ thì bạn đã sẵn sàng cho mọi chuyến đi.

Hệ thống Hỗ trợ Đỗ Xe Chủ động

Dù là một chiếc SUV cỡ lớn nhưng việc đỗ song song, với Everest, chưa
bao giờ là một trở ngại. Chỉ việc nhấn nút, Hệ thống Hỗ trợ Đỗ Xe Chủ
động sẽ giúp bạn tìm chỗ đỗ thích hợp, sau đó tự đánh lái đưa xe vào vị
trí. Bỏ tay ra khỏi vô-lăng, tất cả bạn cần làm là điều khiển chân ga,
phanh và hộp số, hệ thống sẽ hoàn thành phần việc còn lại một cách
hoàn hảo.

Cửa sổ trời toàn cảnh panorama

Đừng bỏ lỡ những cảnh quan tuyệt vời ngay cả khi bạn đang ngồi bên
trong xe. Cửa sổ trời panorama điều khiển bằng điện trên Everest có thể
mở đến 50% diện tích nóc, chỉ việc ấn nút là bạn đã có thể trải nghiệm
cảnh vật xung quanh, bằng một tầm nhìn độc đáo và sống động.

Hàng ghế thứ 3 gập điện và Cửa hậu đóng mở bằng điện

Dù chở khách hay hành lý, mở rộng không gian trong xe với Everest
thật dễ dàng, chỉ bằng một nút bấm. Bạn có thể gập phẳng hàng ghế
thứ 3 để có ngay một bề mặt phẳng và chắc chắn; hay dễ dàng đóng
mở Cửa hậu bằng điện, chẳng thể thuận tiện hơn cho việc chất, dỡ
hành lý.

