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Novo Ka
Ano-Modelo 2016
Modelo

Cat.

Novo Ka
SE 1.0

Conteúdo

Valor de Tabela

Valor com desconto
Conselho Reg de
Farm MG

KCC6 2 airbags frontais (motorista e passageiro).3 anos de garantia. 4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Direção elétrica. Farois dianteiros escurecidos. Ford EasyStart. Freios ABS com EBD & CBC. Grade dianteira em formato
colméia. Indicador de troca de marcha no painel. Limpador e
desembaçador do vidro traseiro. Maçanetas e espelhos retrovisores
externos na cor do veículo. Motor 1.0 TiVCT com 85cv. My
Connection Gen. 3 (Radio AM, FM / USB / Bluetooth / Controle p/
Ipod) com My Ford Dock. Palhetas do tipo “Flat-Blade”. Pneus
verdes 175/65. Roda de aço de 14” com calota integrada. Trava
elétrica das portas com controle remoto. Vidros elétricos dianteiros
um toque p/ baixo/cima (motorista)

39.990,00

37.990,00

Novo Ka
SE Plus
1.0

KCD6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia 4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Direção elétrica. Farois dianteiros escurecidos. Ford EasyStart. Freios ABS com EBD & CBC. Grade dianteira em formato
colméia. Indicador de troca de marcha no painel. Limpador e
desembaçador do vidro traseiro. Maçanetas e espelhos retrovisores
externos na cor do veículo. Motor 1.0 TiVCT com 85cv. Palhetas do
tipo “Flat-Blade”. Pneus verdes 175/65. Roda de aço de 14” com
calota integrada. Sync Media system com AppLink e Assistência
de Emergência. Trava elétrica das portas com controle remoto.
Vidros elétricos dianteiros um toque p/ baixo/cima (motorista).
Vidros elétricos traseiros.

42.090,00

39.990,00

Novo Ka
SEL 1.0

KEA6 2 airbags frontais (motorista e passageiro).3 anos de garantia. 4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SEL”. AdvanceTrac®:
Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS). Ajuste
de altura da coluna de direção. Ajuste manual do banco do
motorista em 4 direções. Alarme volumétrico. Ar condicionado.
Assistente de Partida em Rampas (HLA). Chave canivete com
controle remoto. Computador de bordo. Direção elétrica. Faróis
de neblina dianteiros. Farois dianteiros escurecidos. Ford EasyStart. Freios ABS com EBD & CBC. Grade dianteira em formato
colméia. Indicador de troca de marcha no painel. Lanternas
traseiras escurecidas. Limpador e desembaçador do vidro traseiro.
Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do veículo.
Motor 1.0 TiVCT com 85cv. Palhetas do tipo “Flat-Blade”. Pneus
verdes 195/55. Rede porta-objetos no console central lado
passageiro. Roda de liga leve 15”. Sync Media system com AppLink
e Assistência de Emergência. Trava elétrica das portas com controle
remoto. Vidros elétricos dianteiros um toque p/ baixo/cima
(motorista). Vidros elétricos traseiros

45.590,00

43.337,85

Novo Ka
SE 1.5

KFC6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia. 4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Direção elétrica. Farois dianteiros escurecidos. Ford EasyStart. Freios ABS com EBD & CBC. Grade dianteira em formato
colméia. Indicador de troca de marcha no painel. Limpador e
desembaçador do vidro traseiro. Maçanetas e espelhos retrovisores
externos na cor do veículo. Motor 1.5 Sigma. My Connection Gen. 3
(Radio AM, FM / USB / Bluetooth / Controle p/ Ipod) com My Ford
Dock. Palhetas do tipo “Flat-Blade”. Pneus verdes 175/65. Roda de
aço de 14” com calota integrada. Trava elétrica das portas com
controle remoto. Vidros elétricos dianteiros um toque p/
baixo/cima (motorista)

43.690,00

41.531,71

Novo Ka
SE Plus
1.5

KFD6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia .4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle

45.790,00

43.527,97

remoto. Direção elétrica. Farois dianteiros escurecidos. Ford EasyStart. Freios ABS com EBD & CBC. Grade dianteira em formato
colméia. Indicador de troca de marcha no painel. Limpador e
desembaçador do vidro traseiro. Maçanetas e espelhos retrovisores
externos na cor do veículo. Motor 1.5 Sigma. Palhetas do tipo “FlatBlade”. Pneus verdes 175/65. Roda de aço de 14” com calota
integrada. Sync Media system com AppLink e Assistência de
Emergência. Trava elétrica das portas com controle remoto.
Vidros elétricos dianteiros um toque p/ baixo/cima (motorista).
Vidros elétricos traseiros
Novo Ka
SEL 1.5

KIA6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia .4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SEL”. AdvanceTrac®:
Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS). Ajuste
de altura da coluna de direção. Ajuste manual do banco do
motorista em 4 direções. Alarme volumétrico. Ar condicionado.
Assistente de Partida em Rampas (HLA). Chave canivete com
controle remoto. Computador de bordo. Direção elétrica. Faróis
de neblina dianteiros. Farois dianteiros escurecidos. Ford EasyStart. Freios ABS com EBD & CBC. Grade dianteira em formato
colméia. Indicador de troca de marcha no painel. Lanternas
traseiras escurecidas. Limpador e desembaçador do vidro traseiro.
Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do veículo.
Motor 1.5 Sigma. Palhetas do tipo “Flat-Blade”. Pneus verdes
195/55. Rede porta-objetos no console central lado passageiro.
Roda de liga leve 15”. Sync Media system com AppLink e
Assistência de Emergência. Trava elétrica das portas com controle
remoto. Vidros elétricos dianteiros um toque p/ baixo/cima
(motorista). Vidros elétricos traseiros

Pintura

49.290,00

46.855,07

Branco Ártico

0,00

Vermelho Arpoador

0,00

Preto Ebony

0,00

Prata Dublin

1.300,00

Prata Riviera

1.300,00

Laranja Savana

1.300,00

Vermelho Merlot

1.300,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Novo Ka+
Ano-Modelo 2016
Modelo

Cat.

Conteúdo

Tabela

Valor com desconto
Conselho Reg de
Farm MG

Novo Ka+ ZCC6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia .4
SE 1.0
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Desembaçador do vidro traseiro. Direção elétrica. Farois
dianteiros cromados. Ford Easy-Start .Freios ABS com EBD & CBC.
Grade dianteira com 4 barras .Indicador de troca de marcha no
painel. Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do
veículo. Motor 1.0 TiVCT com 85cv. My Connection Gen. 3 (Radio AM,
FM / USB / Bluetooth / Controle p/ Ipod) com My Ford Dock.
Palhetas do tipo “Flat-Blade”. Pneus verdes 175/65. Roda de aço de
14” com calota integrada. Trava elétrica das portas com controle
remoto. Vidros elétricos dianteiros um toque p/ baixo/cima
(motorista).

42.990,00

40.866,29

Novo Ka+ ZCD6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia. 4
SE Plus
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do porta1.0
malas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Desembaçador do vidro traseiro. Direção elétrica. Farois
dianteiros cromados. Ford Easy-Start. Freios ABS com EBD & CBC.
Grade dianteira com 4 barras. Indicador de troca de marcha no
painel. Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do
veículo. Motor 1.0 TiVCT com 85cv. Palhetas do tipo “Flat-Blade”.
Pneus verdes 175/65. Roda de aço de 14” com calota integrada.
Sync Media system com AppLink e Assistência de Emergência.
Trava elétrica das portas com controle remoto. Vidros elétricos
dianteiros um toque p/ baixo/cima (motorista). Vidros elétricos
traseiros

45.090,00

42.862,55

Novo Ka+ ZFC6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia .4
SE 1.5
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Desembaçador do vidro traseiro. Direção elétrica. Farois
dianteiros cromados. Ford Easy-Start .Freios ABS com EBD & CBC.
Grade dianteira com 4 barras .Indicador de troca de marcha no
painel. Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do
veículo. Motor 1.5 Sigma. My Connection Gen. 3 (Radio AM, FM /
USB / Bluetooth / Controle p/ Ipod) com My Ford Dock. Palhetas do
tipo “Flat-Blade”. Pneus verdes 175/65. Roda de aço de 14” com
calota integrada. Trava elétrica das portas com controle remoto.
Vidros elétricos dianteiros um toque p/ baixo/cima (motorista)

46.690,00

44.383,51

Novo Ka+ ZFD6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia. 4
SE Plus
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do porta1.5
malas. Acabamento interno e externo “SE”. Ajuste de altura da
coluna de direção. Ar condicionado. Chave canivete com controle
remoto. Desembaçador do vidro traseiro. Direção elétrica. Farois
dianteiros cromados. Ford Easy-Start. Freios ABS com EBD & CBC.
Grade dianteira com 4 barras. Indicador de troca de marcha no
painel. Maçanetas e espelhos retrovisores externos na cor do
veículo. Motor 1.5 Sigma. Palhetas do tipo “Flat-Blade”. Pneus
verdes 175/65. Roda de aço de 14” com calota integrada. Sync
Media system com AppLink e Assistência de Emergência. Trava
elétrica das portas com controle remoto. Vidros elétricos
dianteiros um toque p/ baixo/cima (motorista). Vidros elétricos
traseiros.

48.790,00

46.379,77

Novo Ka+
SEL 1.5

52.290,00

49.706,87

ZIA6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). 3 anos de garantia . 4
tapetes de carpete. 21 porta-objetos. Abertura elétrica do portamalas. Acabamento interno e externo “SEL". AdvanceTrac®:
Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS). Ajuste
de altura da coluna de direção. Ajuste manual do banco do
motorista em 4 direções. Alarme volumétrico. Ar condicionado.
Assistente de Partida em Rampas (HLA). Chave canivete com
controle remoto. Computador de bordo. Desembaçador do vidro
traseiro. Direção elétrica. Faróis de neblina dianteiros. Farois
dianteiros cromados. Ford Easy-Start. Freios ABS com EBD & CBC.

Grade dianteira com 4 barras. Indicador de troca de marcha no
painel. Lanternas traseiras escurecidas. Maçanetas e espelhos
retrovisores externos na cor do veículo. Motor 1.5 Sigma. Palhetas
do tipo “Flat-Blade”. Pneus verdes 195/55. Rede porta-objetos no
console central lado passageiro. Roda de liga leve 15”. Sync Media
system com AppLink e Assistência de Emergência. Trava elétrica das
portas com controle remoto. Vidros elétricos dianteiros um toque p/
baixo/cima (motorista). Vidros elétricos traseiros

Pintura

Branco Artico

0,00

Vermelhor Arpoador

0,00

Preto Ebony

0,00

Prata Dublin

1.300,00

Prata Riviera

1.300,00

Vermelho Merlot

1.300,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

New Fiesta Hatch
Ano-Modelo 2016
Modelo

NEW
FIESTA
S 1.5

NEW
FIESTA
SE 1.5

NEW
FIESTA
SE 1.6

NEW
FIESTA
SE 1.6
POWER
SHIFT

NEW
FIESTA
SPORT
1.6

NEW
FIESTA
TITANIUM
POWER
SHIFT
1.6

Cat.

Conteúdo

Tabela

•

Valor com desconto
Conselho Reg de
Farm MG

RBB6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). Ajuste manual do banco
do motorista em 4 direções. Ajuste de altura e profundidade da
coluna de direção. Alarme volumétrico. Ar condicionado. Calota
Integrada 15". Computador de Bordo. Direção elétrica. Espelhos
retrovisores elétricos. Ford Easy-Start. Freios ABS com EBD. My
Connection Gen. 3 (Radio AM, FM / USB / Bluetooth / Controle p/
Ipod ). Pneu 195/55 R15. 04 alto falantes. Trava elétrica das portas
com controle remoto. Vidros elétricos dianteiros um toque p/
baixo/cima (motorista/passageiro)

46.790,00

44.478,57

RCB6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). Ajuste manual do banco
do motorista em 4 direções. Ajuste de altura e profundidade da
coluna de direção. Acabamento interno e externo SE. Alarme
volumétrico. Ar condicionado. Computador de Bordo. Direção
elétrica. Espelhos retrovisores com luz indicadora de direção.
Faróis de neblina dianteiros. Ford Easy-Start. Freios ABS com
EBD.My Connection Gen. 3 (Radio AM, FM / USB / Bluetooth /
Controle p/ Ipod ). 04 alto falantes. Pneu 195/55 R15. Roda de liga
leve 15”. Trava elétrica das portas com controle remoto. Vidros
elétricos dianteiros e traseiros.

50.890,00

48.376,03

RCC6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). Acabamento interno e
externo SE. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e
tração (ESC e TCS ). Alarme volumétrico. Ar condicionado digital.
Assistente de Partida em Rampa (HLA). Computador de Bordo.
Direção elétrica. Espelhos retrovisores com luz indicadora de
direção. Espelhos retrovisores elétricos. Faróis de neblina
dianteiros. Ford Easy-Start.Freios ABS com EBD. Motor 1.6 TiVCT.
Pneu 195/55 R15. Roda de liga leve 15”. Sync Media System. Trava
elétrica das portas com controle remoto. Vidros elétricos
dianteiros e traseiros com global closing. Sensor de
estacionamento traseiro.

53.890,00

51.227,83

RCD6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). Acabamento interno e
externo SE. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e
tração (ESC e TCS ). Alarme volumétrico. Ar condicionado digital.
Assistente de Partida em Rampa (HLA). Cambio sequencial
PowerShift de 6 velocidades. Computador de Bordo . Direção
elétrica. Espelhos retrovisores com luz indicadora de direção.
Espelhos retrovisores elétricos. Faróis de neblina dianteiros. Ford
Easy-Start. Freios ABS com EBD. Motor 1.6 TiVCT. Pneu 195/55 R15.
Roda de liga leve 15”. Sync Media System. Trava elétrica das portas
com controle remoto. Sensor de estacionamento traseiro.

58.390,00

55.505,53

RXC6 2 airbags frontais (motorista e passageiro). AdvanceTrac®: Controle
eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ). Alarme
volumétrico. Ar condicionado digital. Assistente de Partida em
Rampa (HLA). Computador de Bordo. Direção elétrica. Espelhos
retrovisores com luz indicadora de direção. Espelhos retrovisores
elétricos. Faróis de neblina dianteiros. Ford Easy-Start.Freios ABS
com EBD. Motor 1.6 TiVCT. Pneu 195/50 R16. Roda de liga leve 16”
com pintura exclusiva. Sync Media System. Trava elétrica das
portas com controle remoto. Vidros elétricos dianteiros e traseiros
com global closing. Grade dianteira e acabamento dos retrovisores
em preto alto brilho. Faróis com mascara negra. Saias Laterais,
dianteiras e traseiras. Para choque traseiro com aplique especial.
Aerofólio traseiro. Identificação Sport na parte traseira. Soleira
com identificação Sport.

60.190,00

57.216,61

RND6 7 airbags (frontais, cortinas e joelho para o motorista) .
Acabamento Interno e Externo Titanium. Acendimento
automático dos faróis. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS ) Alarme volumétrico. Ar
condicionado digital. Assistente de Partida em Rampa (HLA). Bancos
revestidos parcialmente em couro. Computador de Bordo.
Controle automático de velocidade. Direção elétrica. Espelho
retrovisor interno eletrocrômico. Espelhos retrovisores com luz

65.290,00

62.064,67

indicadora de direção. Espelhos retrovisores elétricos. Faróis de
neblina dianteiros. Ford Easy-Start. Freios ABS com EBD. Motor 1.6
TiVCT . Pneu 195/50 16”. Roda de liga leve 16”. Sensor de chuva.
Sensor de estacionamento traseiro. Sync Media System. Trava
elétrica das portas com controle remoto. Vidros elétricos dianteiros
e traseiros com global closing. Volante revestido em couro.
Acesso inteligente e Partida sem chave – Ford Power.
Branco Artico (Sport)
Vermelho Arizona (Sport)
Pintura

0,00
0,00

Prata Dublin

1.300,00

Preto Bristol (Sport)

1.300,00

Vermelho Vermont

1.300,00

Azul California

1.300,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

New Fiesta Sedan
Ano-Modelo 2015
Modelo

Cat.

New Fiesta
Sedan SE
1.6

BCR5

New Fiesta
Sedan SE
1.6 Power
Shift

BCS5

New Fiesta
Sedan
Titanium
Power Shift
1.6

BNS5

7 airbags (frontais, cortinas e joelho para o motorista). Acendimento
automático dos faróis. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e
tração (ESC e TCS ). Alarme volumétrico. Ar condicionado digital. Assistente
de Partida em Rampa (HLA). Bancos revestidos parcialmente em couro .
Câmbio sequencial PowerShift de 6 velocidades. Computador de Bordo
Controle automático de velocidade. Direção Elétrica. Espelho retrovisor
interno eletrocrômico. Faróis de neblina dianteiros. Ford Easy-Start. Freios
ABS com EBD. Motor 1.6 TiVCT. Pneu 195/50 16”. Roda de liga leve 16”
Sensor de chuva. Sensor de estacionamento traseiro. Sync Media System
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com global closing. Volante revestido
em couro.

66.490,00

New Fiesta
Sedan
Titanium PLUS
Power Shift
1.6

BNU5

7 airbags (frontais, cortinas e joelho para o motorista). Acendimento
automático dos faróis. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e
tração (ESC e TCS ). Alarme volumétrico. Ar condicionado digital. Assistente
de Partida em Rampa (HLA). Bancos revestidos parcialmente em couro
Câmbio sequencial PowerShift de 6 velocidades. Computador de Bordo
Controle automático de velocidade. Direção Elétrica. Espelho retrovisor
interno eletrocrômico. Faróis de neblina dianteiros. Ford Easy-Start. Freios
ABS com EBD. Motor 1.6 TiVCT. Pneu 195/50 16”. Roda de liga leve 16”
Sensor de chuva. Sensor de estacionamento traseiro. Sync Media System
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com global closing. Volante revestido
em couro. Teto Solar. SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema de
navegação, Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de
LCD multifuncional touchscreen no painel central de 6.5”, 4 alto-falantes
e 4 tweeters, comandos de voz com funções de audio e telefone e
Assistência de Emergência. Camera de ré. Luz ambiente - Sistema de
personalização da luz ambiente do veículo (7 cores).

69.790,00

Pintura

Conteúdo

Tabela
55.790,00

2 airbags frontais (motorista e passageiro). AdvanceTrac®: Controle
eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ). Alarme volumétrico. Ar
condicionado digital. Assistente de Partida em Rampa (HLA). Computador de
Bordo. Direção Elétrica. Faróis de neblina dianteiros. Ford Easy-Start. Freios
ABS com EBD. Motor 1.6 TiVCT. Roda de Liga Leve 15”. Sync Media System.
Vidros elétricos dianteiros e traseiros
60.290,00
2 airbags frontais (motorista e passageiro). AdvanceTrac®: Controle
eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ) . Alarme volumétrico. Ar
condicionado digital. Assistente de Partida em Rampa (HLA). Computador de
Bordo. Câmbio sequencial PowerShift de 6 velocidades. Direção Elétrica.
Faróis de neblina dianteiros. Ford Easy-Start. Freios ABS com EBD. Motor 1.6
TiVCT. Roda de Liga Leve 15”. Sync Media System. Vidros elétricos dianteiros
e traseiros.

Branco Ártcio

0,00

Vermelho Arizona

0,00

Preto Bristol

1.300,00

Prata Dublin

1.300,00

Cinza Moscou

1.300,00

Azul California

1.300,00

Vermelho Vermont

1.300,00

OBS: Temporariamente sem desconto para versão New Fiesta Sedan.

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Novo EcoSport
Ano-Modelo 2015
Modelo

Cat.

Conteúdo

Tabela

ECOSPORT
SE 1.6

ECG5

Air bag duplo. Ar condicionado. Bagageiro de teto. Controle do
rádio no volante. Direção elétrica. Espelhos retrovisores
externos com comando elétrico e dupla curvatura para
redução de pontos cegos. Faróis de neblina. Freios ABS.
Lanterna de neblina. Sync Media System. Vidros elétricos
dianteiros e traseiros. Roda de liga leve 15”.

67.700,00

64.355,62

ECOSPORT
FREESTYLE 1.6

EFA5

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração
(ESC e TCS). Air bag duplo. Alarme volumétrico. Ar
condicionado. Assistente de partida em rampa (HLA).
Bagageiro de teto. Computador de bordo. Controle do rádio
no volante. Direção elétrica Espelhos retrovisores externos
com comando elétrico e dupla curvatura para redução de
pontos cegos. Espelhos retrovisores externos com pisca
integrado. Faróis de neblina. Freios ABS. Lanterna de neblina.
Roda de liga leve 16”. Sensor de estacionamento traseiro
com indicador gráfico. Sync Media System .Vidros elétricos
dianteiros e traseiros

72.700,00

69.108,62

ECOSPORT
TITANIUM 1.6

ENB5

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração
(ESC e TCS). Air bag duplo. Air bags laterais e de cortina.
Alarme volumétrico . Ar condicionado digital.
Assistente de partida em rampa (HLA). Bagageiro de teto.
Bancos revestidos em couro. Computador de bordo. Controle
do rádio no volante. Direção elétrica. Espelho retrovisor
interno eletrocrômico. Espelhos retrovisores externos com
pisca integrado. Faróis e lanterna de neblina. Freios ABS.
Limpador do para-brisa com sensor de chuva. Roda de liga
leve 16” .Sensor de estacionamento traseiro com indicação
gráfica e sonora. Sistema de partida sem chave (Ford
Power). Sync Media System. AppLink. Assistência de
Emergência. Vidros elétricos dianteiros e traseiros.

81.700,00

77.664,02

ECOSPORT
FREESTYLE
4WD 2.0

EWB5

Transmissão manual de 6 velocidades. Roda de liga leve 16".
Air bag duplo. Air bags laterais e de cortina. Bancos revestidos
em couro. Freios ABS. Ar condicionado. Direção elétrica.
Vidros elétricos. Assistente de partida em rampa (HLA).
AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração
(ESC e TCS). Sync Media System ®. AppLink ™. Assistência de
Emergência. Sensor de estacionamento traseiro com indicação
gráfica e sonora. Computador de bordo . Bagageiro de teto
com barras transversais

83.800,00

79.660,28

•

Valor com desconto
Conselho Reg de
Farm MG

•
ECOSPORT
SE 2.0 POWER
SHIFT

ECH5

Air bag duploAdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS). Ar condicionado. Assistente
de partida em rampa (HLA). Câmbio Sequencial PowerShift de
6 velocidades. Direção elétrica . Espelhos retrovisores
externos com pisca integrado. Freios ABS. Piloto automático.
Roda de liga leve 15" . Sync Media System ®. AppLink ™.
Assistência de Emergência. Vidros elétricos

76.700,00

72.911,02

ECOSPORT
FREESTYLE 2.0
POWE SHIFT

EFM5

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração
(ESC e TCS). Air bag duplo. Alarme volumétrico. Ar
condicionado. Assistente de partida em rampa (HLA).
Bagageiro de teto com barras transversais. Câmbio Sequencial
PowerShift de 6 velocidades. Computador de bordo. Direção
elétrica. Espelhos retrovisores externos com pisca integrado.
Freios ABS. Piloto automático. Roda de liga leve 16”. Sensor
de estacionamento traseiro com indicação gráfica e sonora.
Sync Media System ®. AppLink ™. Assistência de Emergência.
Vidros elétricos.

79.800,00

75.857,88

AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração
(ESC e TCS). Air bag duplo. Air bags laterais e de cortina.
Alarme volumétrico. Ar condicionado. Assistente de partida

83.800,00

79.660,28

•
ECOSPORT
FREESTYLE
PLUS 2.0 POWE

EFN5

SHIFT

ECOSPORT
TITANIUM PLUS
2.0 POWER
SHIFT

Pintura

em rampa (HLA). Bagageiro de teto com barras transversais.
Bancos revestidos parcialmente em couro. Câmbio
Sequencial PowerShift de 6 velocidades. Computador de
bordo. Direção elétrica. Espelhos retrovisores externos com
pisca integrado. Freios ABS. Piloto automático. Roda de liga
leve 16”. Sensor de estacionamento traseiro com indicação
gráfica e sonora. Sync Media System ®. AppLink ™ (*).
Assistência de Emergência (*). Vidros elétricos.
ENF5

Air bags laterais e de cortina. AdvanceTrac®: Controle
eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS). Air bag
duplo. Ar condicionado digital. Assistente de partida em
rampa (HLA). Bancos revestidos em couro. Câmbio
Sequencial PowerShift de 6 velocidades. Computador de
bordo. Direção elétrica . Espelho retrovisor interno
eletrocrômico. Espelhos retrovisores externos com pisca
integrado. Freios ABS. Limpador do para-brisa com sensor de
chuva. Piloto automático. Roda de liga leve 16”. Sensor de
estacionamento traseiro com indicação gráfica e sonora .
Sistema de partida sem chave (Ford Power). Sync Media
System ®. AppLink ™. Assistência de Emergência. Vidros
elétricos.

87.400,00

83.082,44

Branco Ártico

0,00

Branco Vanilla

0,00

Vermelho Arpoador

0,00

Preto Ebony

0,00

Prata Dublin

1.300,00

Prata Riviera

1.300,00

Laranja Savana

1.300,00

Vermelho Merlot

1.300,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Novo Focus Hatch
Ano-Modelo 2016
Modelo

Cat.

Conteúdo

Tabela

Novo Focus
Hatch SE 1.6

QBI6

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 ) com 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)

69.900,00

Novo Focus Hatch
SE PLUS 1.6

QBL6

Motor 1.6 Sigma Flex (135cv). Transmissão manual 5 velocidades. Rodas
de liga leve 17” exclusivas da versão SE Plus. AdvanceTrac®: Controle
eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ) com Sistema de
Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em Rampas (HLA).
Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso de Pressão Baixa dos Pneus
(DDS). 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). Ar condicionado automático e digital com
controle individual de temperatura para motorista e passageiro. 4
airbags (frontais e laterais). Bancos revestidos em couro** . Sensor de
estacionamento traseiro. Piloto automático. Limitador de velocidade.

71.900,00

Novo Focus Hatch SE
PLUS 2.0 AT

QDJ6

Motor 2.0 Direct Flex (178cv). Transmissão Sequencial de 6 Velocidades.
Paddle Shift. Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão SE Plus.
AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS )
com Sistema de Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em
Rampas (HLA). Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso de Pressão
Baixa dos Pneus (DDS). 4 airbags (frontais e laterais). 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).
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.

78.900,00

Novo Focus Hatch
Titanium 2.0 AT

QEJ6

Motor 2.0 Direct Flex (178cv). Transmissão Sequencial de 6 Velocidades.
Paddle Shift. Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão TITANIUM.
AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS )
com Sistema de Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em
Rampas (HLA). Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso de Pressão
Baixa dos Pneus (DDS). 6 airbags (frontais, laterais e de cortina). SYNC
Media System com MyFord Touch: Sistema de navegação, Rádio AM/FM,
CD player MP3, 2 entradas, Bluetooth, Tela de 8” touch screen no painel
central, Câmera de Ré, Tela multifuncional 4,2” de LCD colorida no
painel de instrumentos, Sony Premium Sound com 5 alto-falantes e 4
tweeters, comandos de voz com funções de áudio, telefone, ar
condicionado e navegador. Assistência de Emergência. Chave com sensor
de presença: acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power. Faróis
de Neblina . Acendimento automático dos faróis. Espelho retrovisor
eletrocrômico. Sensor de chuva. Chave programável (My Key). 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.

86.900,00

•

Novo Focus Hatch
Titanium Plus
2.0 AT

QEK6

Motor 2.0 Direct Flex (178cv). Transmissão Sequencial de 6 Velocidades.
Paddle Shift. Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão TITANIUM.
AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS )
com Sistema de Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em
Rampas (HLA). Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso de Pressão
Baixa dos Pneus (DDS). 6 airbags (frontais, laterais e de cortina). SYNC
Media System com MyFord Touch: Sistema de navegação, Rádio AM/FM,
CD player MP3, 2 entradas, Bluetooth, Tela de 8” touch screen no painel
central, Câmera de Ré, Tela multifuncional 4,2” de LCD colorida no
painel de instrumentos, Sony Premium Sound com 5 alto-falantes e 4
tweeters, comandos de voz com funções de áudio, telefone, ar
condicionado e navegador. Assistência de Emergência. Chave com sensor
de presença: acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power. Faróis
de Neblina. Acendimento automático dos faróis. Espelho retrovisor
eletrocrômico. Sensor de chuva. Chave programável (My Key). 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. 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. Teto Solar.
Branco Ártico
Vermelho Bari

Pintura

95.900,00

0,00
0,00

Prata Geada

1.000,00

Prata Atenas

1.000,00

Preto Gales

1.285,00

Azul Mônaco

1.285,00

Cinza Ubatuba

1.285,00

OBS: Temporariamente sem desconto para versão Hatch do Novo Focus.

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Novo Focus FastBack
Ano-Modelo 2016
Modelo

Cat.

Conteúdo

Tabela

Valor com desconto
Conselho Reg de Farm
MG

Novo Focus
Fastbak SE 2.0
AT

RDI6

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 ) com
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).

77.900,00

74.051,74

Novo Focus
Fastbak SE
PLUS 2.0 AT

RDJ6

Motor 2.0 Direct Flex (178cv). Transmissão Sequencial de 6
Velocidades. Paddle Shift. Rodas de liga leve 17” exclusivas
da versão SE Plus. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS ) com Sistema de
Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em
Rampas (HLA). Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso
de Pressão Baixa dos Pneus (DDS). 4 airbags (frontais e
laterais). 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). 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.

79.900,00

79.900,00

Novo Focus
Fastback
Titanium 2.0
AT

REJ6

Motor 2.0 Direct Flex (178cv). Transmissão Sequencial de 6
Velocidades. Paddle Shift. Rodas de liga leve 17” exclusivas
da versão TITANIUM. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS ) com Sistema de
Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em
Rampas (HLA). Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso
de Pressão Baixa dos Pneus (DDS). 6 airbags (frontais,
laterais e de cortina). SYNC Media System com MyFord
Touch: Sistema de navegação, Rádio AM/FM, CD player MP3,
2 entradas, Bluetooth, Tela de 8” touch screen no painel
central, Câmera de Ré, Tela multifuncional 4,2” de LCD
colorida no painel de instrumentos, Sony Premium Sound
com 5 alto-falantes e 4 tweeters, comandos de voz com
funções de áudio, telefone, ar condicionado e navegador.
Assistência de Emergência. Chave com sensor de presença:
acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power. Faróis
de Neblina. Acendimento automático dos faróis. Espelho
retrovisor eletrocrômico. Sensor de chuva. Chave
programável (My Key). Ar condicionado automático e digital
com controle individual de temperatura para motorista e
passageiro. Bancos revestidos em couro**. Sensor de
estacionamento traseiro. Piloto automático. imitador de
velocidade.

87.900,00

87.900,00

Novo Focus
Fatback
Titanium PLUS
2.0 AT

Pintura

REK6

Motor 2.0 Direct Flex (178cv). Transmissão Sequencial de 6
Velocidades. Paddle Shift. Rodas de liga leve 17” exclusivas
da versão TITANIUM. AdvanceTrac®: Controle eletrônico de
estabilidade e tração (ESC e TCS ) com Sistema de
Estabilidade Preventivo (ETS). Assistente de Partida em
Rampas (HLA). Controle de Torque em Curvas (TVC). Aviso
de Pressão Baixa dos Pneus (DDS). 6 airbags (frontais,
laterais e de cortina). SYNC Media System com MyFord
Touch: Sistema de navegação, Rádio AM/FM, CD player MP3,
2 entradas, Bluetooth, Tela de 8” touch screen no painel
central, Câmera de Ré, Tela multifuncional 4,2” de LCD
colorida no painel de instrumentos, Sony Premium Sound
com 5 alto-falantes e 4 tweeters, comandos de voz com
funções de áudio, telefone, ar condicionado e navegador.
Assistência de Emergência. Chave com sensor de presença:
acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power. Faróis
de Neblina. Acendimento automático dos faróis. Espelho
retrovisor eletrocrômico. Sensor de chuva. Chave
programável (My Key). 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. Assistente de Frenagem Autônomo. Faróis BiXênon Adaptativos. Sistema de Estacionamento Automático –
2ª Geração. Sensor de estacionamento dianteiro. Espelhos
com rebatimento elétrico. Banco do motorista com ajuste
elétrico em 6 posições. Teto Solar.

96.900,00

96.900,00

Branco Ártico

0,00

Vermelho Bari

0,00

Prata Geada

1.000,00

Prata Atenas

1.000,00

Preto Gales

1.285,00

Azul Mônaco

1.285,00

Cinza Ubatuba

1.285,00

OBS: Somente a versão Novo Focus Fastbak SE 2.0 AT possui desconto.
Object 1

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Novo Fusion
Ano-Modelo 2016
Modelo

Cat.

Conteúdo

Tabela

Valor com desconto
Conselho Reg de Farm
MG

Fusion 2.5
Flex

UCB6

8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para
motorista e passageiro). Acendimento automático de faróis.
AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e
tração (TCS). Ajuste elétrico do banco do motorista com 10
posições. Ar condicionado automático e digital com controle
individual de temperatura para motorista e passageiro.
Bancos e portas revestidos parcialmente em couro. Camera de
ré. Espelhos retrovisores interno e externo (motorista)
eletrocrômicos. Motor 2.5 Duratec Flex (175CV). Rodas de
liga leve 17”. SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema
de navegação, Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod,
Bluetooth, Tela de LCD multifuncional touchscreen no painel
central de 8”, 4 alto-falantes e 2 tweeters, comandos de voz
com funções de audio e telefone. Transmissão Automática de
6 velocidades.

108.400,00

103.045,04

Fusion 2.5
Flex + Teto
Solar

UCC6

8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para
motorista e passageiro). Acendimento automático de faróis.
AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e
tração (TCS). Ajuste elétrico do banco do motorista com 10
posições. Ar condicionado automático e digital com controle
individual de temperatura para motorista e passageiro.
Bancos e portas revestidos parcialmente em couro. Camera de
ré. Espelhos retrovisores interno e externo (motorista)
eletrocrômicos. Motor 2.5 Duratec Flex (175CV). Rodas de liga
leve 17”. SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema de
navegação, Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod,
Bluetooth, Tela de LCD multifuncional touchscreen no painel
central de 8”, 4 alto-falantes e 2 tweeters, comandos de voz
com funções de audio e telefone. Teto solar. Transmissão
Automática de 6 velocidades.

112.400,00

106.847,44

Fusion
Titanium 2.0
EcoBoost

UNA6

8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para
motorista e passageiro). Cintos de segurança traseiros com Air
Bags. Acendimento automático de faróis. Acesso Inteligente
das portas através de sensores. AdvanceTrac® - Controle
eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS). Ajuste
elétrico do banco do motorista com 10 posições. Alerta de
tráfego cruzado. Ar condicionado automático e digital com
controle individual de temperatura para motorista e
passageiro. Banco dianteiros aquecidos e refrigerados.
Bancos e portas revestidos em couro. Camera de ré. Espelhos
retrovisores interno e externo (motorista) eletrocrômicos.
Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico.
Ford Power - Partida sem chave. Luz ambiente - Sistema de
personalização da luz ambiente do veículo (7 cores). Motor
2.0 EcoBoost (240CV). Partida remota - acionamento do
motor através do controle remoto. Rodas de liga leve 18”.
Sensor de chuva. Sistema de permanência em faixa (Lane
Keeping System). Sistema de monitoramento de ponto cego
(BLIZ). Farol alto automático. SYNC Media System com
MyFord Touch: Sistema de navegação, Radio AM/FM, CD player
MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD multifuncional
touchscreen no painel central de 8”, Sony Premium 8 altofalantes e 4 tweeters, comandos de voz com funções de audio
e telefone. Tomada 110V. Transmissão Automática de 6
velocidades com PaddletShift.

123.400,00

117.304,04

Fusion
Titanium 2.0
EcoBoost +
Teto Solar

UNB6

Fusion
Titanium 2.0
EcoBoost
AWD

UNC6

127.400,00

121.106,44

137.600,00

130.802,56

8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para
motorista e passageiro). Cintos de segurança traseiros com Air
Bags. Acendimento automático de faróis. Acesso Inteligente
das portas através de sensores. AdvanceTrac® - Controle
eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS). Ajuste
elétrico do banco do motorista com 10 posições. Alerta de
tráfego cruzado. Ar condicionado automático e digital com
controle individual de temperatura para motorista e
passageiro. Banco dianteiros aquecidos e refrigerados.
Bancos e portas revestidos em couro. Camera de ré. Espelhos
retrovisores interno e externo (motorista) eletrocrômicos.
Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico.
Ford Power - Partida sem chave. Luz ambiente - Sistema de
personalização da luz ambiente do veículo (7 cores). Motor
2.0 EcoBoost (240CV). Partida remota - acionamento do
motor através do controle remoto. Rodas de liga leve 18”.
Sensor de chuva. Sistema de permanência em faixa (Lane
Keeping System). Sistema de monitoramento de ponto cego
(BLIZ). Farol alto automático. SYNC Media System com
MyFord Touch: Sistema de navegação, Radio AM/FM, CD player
MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD multifuncional
touchscreen no painel central de 8”, Sony Premium 8 altofalantes e 4 tweeters, comandos de voz com funções de audio
e telefone. Tomada 110V. Transmissão Automática de 6
velocidades com PaddletShift. Teto Solar.
8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para
motorista e passageiro). Cintos de segurança traseiros com Air
Bags. Acendimento automático de faróis. Acesso Inteligente
das portas através de sensores. AdvanceTrac® - Controle
eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS). Ajuste
elétrico do banco do motorista com 10 posições. Alerta de
Colisão (Forward Collision Warning). Alerta de tráfego
cruzado. Ar condicionado automático e digital com controle
individual de temperatura para motorista e passageiro. Banco
dianteiros aquecidos e refrigerados. Bancos e portas
revestidos em couro. Camera de ré. Espelhos retrovisores
interno e externo (motorista) eletrocrômicos. Espelhos
retrovisores externos com rebatimento elétrico. Ford Power Partida sem chave. Luz ambiente - Sistema de personalização
da luz ambiente do veículo (7 cores). Motor 2.0 EcoBoost
(240CV). Partida remota - acionamento do motor através do
controle remoto. Piloto automático adaptativo (Adaptive
Cruise Control).Rodas de liga leve 18”. Sensor de chuva.
Sensor de estacionamento dianteiro. Sistema de
estacionamento automático (Active Park Assist). Sistema de
permanência em faixa (Lane Keeping System). Sistema de
monitoramento de ponto cego (BLIZ). Farol alto automático.
SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema de navegação,
Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de
LCD multifuncional touchscreen no painel central de 8”, Sony
Premium 8 alto-falantes e 4 tweeters, comandos de voz com
funções de audio e telefone. Tomada 110V. Transmissão
Automática de 6 velocidades com PaddletShift. Teto Solar.
Tração integral nas 4 rodas – AWD.

Fusion
Titanium
Hybrid

UND6

8 airbags (Frontais, Laterais e Cortina e Joelhos para
motorista e passageiro). Cintos de segurança traseiros com
Airbags. Acendimento automático de faróis. Acesso Inteligente
das portas através de sensores. AdvanceTrac® - Controle
eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS). Ajuste
elétrico do banco do motorista com 10 posições. Alerta de
colisão (Forward Collision Warning). Alerta de tráfego
cruzado. Ar condicionado automático e digital com controle
individual de temperatura para motorista e passageiro.
Bancos dianteiros aquecidos e refirgerados. Bancos e portas
revestidos parcialmente em couro. Baterias de alta tensão de
Ion Lítio. Camera de ré. Espelhos retrovisores externos com
rebatimento elétrico. Espelhos retrovisores interno e externo
(motorista) eletrocrômicos. Ford Power - Partida sem chave.
Freios Regenerativos. Luz ambiente - Sistema de
personalização da luz ambiente do veículo (7 cores) Modo
EV+. Motor 2.0 de ciclo Atkinson. Motor elétrico de alta
performance. Partida remota - acionamento do motor através
do controle remoto. Piloto automático adaptativo (Adaptive
Cruise Control). Piloto automático Eco Cruise. Potência
combinada de 190CV. Rodas de liga leve 18”. Sensor de
chuva. Sensor de estacionamento dianteiro. Sistema de
estacionamento automático (Active Park Assist). Sistema de
monitoramento de ponto cego (BLIS). Alerta de tráfego
cruzado. Sistema de permanência em faixa (Lane Keeping
System). SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema de
navegação, Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod,
Bluetooth, Tela de LCD multifuncional touchscreen no painel
central de 8”, Sony Premium 8 alto-falantes e 4 tweeters,
comandos de voz com funções de audio e telefone. Teto Solar.
Tomada de 110V. Transmissão eCVT..
Branco Siberia

Pintura

144.600,00

137.456,76

1.000,00

Azul Gamel

0,00

Prata Dublin

0,00

Preto Bristol

0,00

Cinza Berlin

0,00

Vermelho Vermont

0,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Nova Ranger XL
Ano-Modelo 2015
Modelo

Cat

Conteúdo

Tabela

Valor com desconto
Conselho Reg de
Farm MG

Ranger Cabine
Dupla XL 2.2
4X4 Diesel

JKH5 Air Bag Duplo frontal. Ajuste de altura do volante. Alarme anti-furto
volumétrico. Alça de acesso no pila A (lado passageiro). Alças de
segurança dianteira e traseira. Apoios de cabeça com regulagem de
altura. Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura (2). Ar
Condicionado. Assoalho com acabamento em borracha. Aviso de
utilização do cinto de segurança. Aviso dos faróis acesos. Bancos
revestidos em tecido. Capa dos retrovisores externos na cor preta.
Chave canivete com controle remoto. Cintos de segurança dianteiros
com pre-tensionador. Cintos de segurança dianteiros com regulagem de
altura. Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos e central sub
abdominal. Computador de bordo com 7 funções. Console central com
porta-objetos e descansa braço integrado. Console de teto com porta
óculos. Desembaçador do vidro traseiro. Diferencial traseiro blocante
(LRD). Direção Hidráulica. Faróis com acabamento escurecido. Freios
ABS nas 4 rodas com EBD. Gancho para reboque. Ganchos internos na
caçamba. Grade dianteira na cor prata. Grade do para-lamas na cor
prata. Limpador do pára-brisa com temporizador e velocidade variável.
Luz de cortesia dianteira e traseira com temporizador. Luz elevada de
freio (brake light). Maçaneta da porta da caçamba na cor preta.
Maçanetas externas na cor preta. Maçanetas internas na cor preta.
Moldura do painel central na cor preta. Para-barro dianteiros e
traseiros. Para-brisa degradé. Para-choque dianteiro pintado na cor
preta. Para-choque traseiro pintado na cor preta. PATS – Sistema Ford
anti-furto. Pneus 255/70 R16 AT – pneus todo terreno. Pontos de força
12V (3). Porta luvas com iluminação. Porta objetos sob o banco
traseiro. Preparação para som com 4 alto falantes e antena. Protetor
da caixa de transferência e tanque de combustível. Protetor de carter.
Retrovisores externos com ajuste manual. Rodas em aço estampado
16”. Trava da porta da caçamba com chave. Trava elétrica das portas.
Travamento automático das portas. Vidros dianteiros e traseiros com
acionamento manual.

116.300,00

110.554,78

Ranger Cabine
Simples XL 2.2
4X4 Diesel

IKF5 Air Bag Duplo frontal. Ajuste de altura do volante. Alarme anti-furto
volumétrico. Alça de acesso no pila A (lado passageiro). Apoios de
cabeça com regulagem de altura. Ar Condicionado. Assoalho com
acabamento em borracha. Aviso de utilização do cinto de segurança.
Aviso dos faróis acesos. Bancos revestidos em tecido. Capa dos
retrovisores externos na cor preta. Chave canivete com controle
remoto. Cintos de segurança motorista e passageiro com pretensionador. Computador de bordo com 7 funções. Console central com
porta-objetos. Console no teto com luz de leitura e porta óculos.
Diferencial traseiro blocante (LRD). Direção Hidráulica. Freios ABS nas 4
rodas com EBD. Gancho para reboque. Ganchos internos na caçamba.
Grade do para-lamas na cor preta. Grade do radiador pintado em prata
(“Super Alloy”). Limpador do pára-brisa com temporizador e velocidade
variável. Luz de cortesia com temporizador. Luz elevada de freio
(brake light). Maçaneta da porta da caçamba na cor preta. Maçanetas
externas na cor preta. Maçanetas internas na cor preta. Moldura do
painel central na cor preta. Painel de portas com inserto em tecido.
Para-barro dianteiros e traseiros. Para-brisa degradé. Para-choque
dianteiro pintado na cor preta. Para-choque traseiro pintado na cor
preta. Para-sol do motorista com porta documentos. PATS – Sistema
Ford anti-furto. Pneus 255/70 R16 AT – pneus todo terreno. Preparação
para som com 2 alto falantes e antena. Protetor da caixa de
transferência e tanque de combustível. Protetor de carter. Retrovisores
externos com ajuste manual. Rodas em aço estampado 16”. Trava da
porta da caçamba com chave. Trava elétrica das portas. Travamento
automático das portas. Vidros com acionamento manual.

105.800,00

100.573,48

Ranger Cabine
Dupla XL 2.5
4X2
Flex

JQA5 Air Bag Duplo frontal. Ajuste de altura do volante. Alarme anti-furto
volumétrico. Alça de acesso no pila A (lado passageiro). Alças de
segurança dianteira e traseira. Apoios de cabeça com regulagem de
altura. Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura (2). Ar
Condicionado. Assoalho com acabamento em borracha. Aviso de
utilização do cinto de segurança. Aviso dos faróis acesos. Bancos
revestidos em tecido. Capa dos retrovisores externos na cor preta.
Chave canivete com controle remoto. Cintos de segurança dianteiros
com pre-tensionador. Cintos de segurança dianteiros com regulagem de

89.500,00

85.078,70

altura. Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos e central sub
abdominal. Computador de bordo com 7 funções. Console central com
porta-objetos e descansa braço integrado. Console de teto com porta
óculos. Desembaçador do vidro traseiro. Diferencial traseiro com
deslizamento limitado (LSD). Direção Hidráulica. Faróis com
acabamento escurecido. Freios ABS nas 4 rodas com EBD. Gancho para
reboque. Ganchos internos na caçamba. Grade dianteira na cor prata.
Grade do para-lamas na cor prata. Limpador do pára-brisa com
temporizador e velocidade variável. Luz de cortesia dianteira e traseira
com temporizador. Luz elevada de freio (brake light). Maçaneta da
porta da caçamba na cor preta. Maçanetas externas na cor preta.
Maçanetas internas na cor preta. Moldura do painel central na cor
preta. Para-barro traseiros. Para-brisa degradé. Para-choque dianteiro
pintado na cor preta. Para-choque traseiro pintado na cor preta. PATS –
Sistema Ford anti-furto. Pneus 255/70 R16 STR. Pontos de força 12V
(3). Porta luvas com iluminação. Porta objetos sob o banco traseiro.
Preparação para som com 4 alto falantes e antena. Protetor de carter.
Retrovisores externos com ajuste manual. Rodas em aço estampado
16”. Trava da porta da caçamba com chave. Trava elétrica das portas.
Travamento automático das portas. Vidros dianteiros e traseiros com
acionamento manual.
Pintura

Branco Ártico

0,00

Prata Geada

1.451,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

Nova Ranger
Ano-Modelo 2015
Modelo

Cat

Conteúdo

Tabela

Valor com desconto
Conselho Reg de Farm
MG

Nova Ranger
Cabine Simples
Sport 2.5 Flex

IRF5

Airbag duplo frontal. Alarme anti furto volumétrico. Ar condicionado.
Diferencial traseiro deslizante. Direção hidráulica. Faróis de neblina
dianteiros. Freios ABS com EBD. Kit Sport – Aplique frontal, adesivo
Sport e faixas laterais. Motor 2.5 Duratec iVCT Flex (173cv). Piloto
automático. Retrovisores externos com ajuste elétrico. Rodas de liga
leve 17”. Santo antonio tubular exclusivo Sport. SYNC MEDIA SYSTEM:
Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD
multifuncional colorida no painel central de 4,2”, 2 alto-falantes, 2
tweeters, comandos de áudio no volante, comandos de voz com
funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de Emergência
Soleiras nas portas Sport. Transmissão manual 5 velocidades. Trava
da porta da caçamba com chave. Trava elétrica das portas. Vidro
elétrico do motorista com sistema de abertura / fechamento com um
toque para cima / baixo.

80.500,00

76.523,30

Nova Ranger
Cabine Dupla
XLS 2.5 Flex

JRC5

2 Air bags (Frontais). Ar condicionado. Diferencial traseiro deslizante.
Direção hidráulica. Faróis de neblina dianteiros. Freios ABS com EBD.
Motor 2.5l Duratec iVCT (173cv). Piloto automático. Retrovisores
externos com ajuste elétrico. Rodas de liga leve 16”. Sistema de som
com Radio AM/FM, CD Player MP3, USB/iPOD, Bluetooth, Tela de LCD
multifuncional colorida no painel central de 4.2”, 4 auto-falantes e 2
tweeters, camando de áudio no volante, comando de voz com
funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de emergência.
Transmissão manual 5 velocidades. Trava da porta da caçamba com
chave. Trava elétrica das portas. Vidros elétricos dianteiros com
sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo
no motorista

90.700,00

87.979,00

Nova Ranger
Cabine Dupla XLT
2.5 Flex

JSC5

2 Air bags frontais. Advantace Trac – Controle eletrônico de
estabilidade
(ESC)
e
tração
(TCS).
Ar
condicionado
automático/digital com controle individual de temperatura
motorista/passageiro. Bancos revestidos em couro. Diferencial
traseiro aberto. Direção hidráulica. Estribos laterais. Faróis de
neblina dianteiros. Freios ABS com EBD. Motor 2.5l Duratec iVCT
(173cv). Piloto automático. Retrovisores externos com ajuste
elétrico. Rodas de liga leve 17”. Santo Antônio tubular. Sensor de
estacionamento traseiro. SYNC MEDIA SYSTEM: Rádio AM/FM, CD
Player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD multifuncional colorida
no painel central de 4,2”, 4 alto-falantes, 2 tweeters, comandos de
áudio no volante, comandos de voz com funções de áudio e telefone,
App Link e Assistência de Emergência. Transmissão manual de 5
velocidades. Trava da porta da caçamba com chave. Trava elétrica
das portas. Vidros elétricos dianteiros/traseiros com sistema de
abertura / fechamento com um toque para cima / baixo.

100.500,00

95.535,30

Nova Ranger
Cabine Dupla
Limited 2.5 Flex

JTY5

6 Air bags (frontais, laterais e cortina). Abertura e fechamento
global do vidros e portas. Acendimento automático dos faróis.
Advantace Trac – Controle de estabilidade anti-capotamento
(ESC/ROM) e tração (TCS) mais 6 funções: Assinstência em frenagem
de emergência (EBA), Assistente de partida em rampa (HLA), Luz de
emêrgencia em frenagens bruscas (EBL), Controle de oscilação de
reboques (TSM), Controle adaptativo de carga (LAC). Ajuste de altura
do volante. Ajuste do banco do motorista elétrico com 8 posições.
Alarme anti-furto volumétrico. Alça de acesso no pila A (lado
passageiro). Alças de segurança dianteira e traseiras. Apoios de
cabeça dianteiros com regulagem de altura. Apoios de cabeça
traseiros com regulagem de altura (3). Ar condicionado automático e
digital com controle individual de temperatura para motorista e
passageiro. Assoalho com acabamento em carpete. Aviso de
utilização do cinto de segurança. Aviso dos faróis acessos. Aviso
luminoso do nivel do fluido do tanque do lavador do para-brisas.
Aviso sonoro do cinto de segurança não atado para motorista e
passageiro. Bagageiro no teto. Bancos revestidos parcialmente em
couro. Câmera de ré. Capa dos retrovisores externos cromados.
Capota marítima. Chave canivete com controle remoto. Cintos de
segurança dianteiros com pre-tensionador. Cintos de segurança
dianteiros com regulagem de altura. Cintos de segurança traseiros
laterais de 3 pontos e central sub abdominal. Computador de bordo

115.500,00

109.794,30

com 7 funções. Console central com compartimento climatizado.
Console central com parta objetos e descansa braço integrado.
Console de teto com porta óculos. Descansa braço central integrado
ao banco traseiro. Desembaçador do vidro traseiro. Direção
hidráulica. Espelho retrovisor interno eletrocrômico. Estribos
laterais. Faróis com acabamento cromado. Faróis com ajuste de
altura manual. Faróis de neblina. Freios ABS nas 4 rodas com EBD.
Gancho para reboque. Ganchos internos na caçamba. Grade dianteira
cromada. Grade do para-lamas cromada. Limpador do pára-brisa com
temporizador e velocidade vairável. Luz ambiente na cor azul “Ice
Blue”. Luz de cortesia dianteira e traseira com temporizador. Luz
elevada de freio (brake light). Maçaneta da porta
da caçamba
cromada. Maçanetas externas cromadas. Maçanetas internas
cromadas. Moldura do farol de neblina dianteiro na cor prata.
Moldura do painel central na cor grafite. Para-barro dianteiros e
traseiros. Para-brisa degradé. Para-choque dianteiro pintado na cor
do veiculo. Para-choque traseiro cromado. Para-sol do passageiro
com espelho de cortesia. PATS – Sistema Ford Anti-Furto. Piloto
Automático. Pneus 265/65 R17 ATR – pneus todo terreno. Porta luvas
com chave. Porta luvas com iluminação. Porta objetos sob o banco
traseiro. Protetor de caçamba. Protetor de carter. Retrovisores
externos com ajuste elétrico. Retrovisores externos com luz
indicadora de direção, luz de aproximação e rebatíveis
elétricamente. Rodas de liba leve 17”. Santo Antônio exclusivo
pintado na cor do veículo. Sensor de chuva. Sensor de
estacionamento traseiro. Sistema de navegação.
SYNC MEDIA
SYSTEM: Rádio AM/FM, CD Player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de
LCD multifuncional colorida no painel central de 5”, 4 altofalantes, 2 tweeters, comandos de áudio no volante, comandos de
voz com funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de
Emergência. Tapetes dianteiros e traseiros em borracha com sistema
de travamento para o motorista. Trava da porta da caçamba com
chave. Trava elétrica das portas. Travamento automático das portas.
Travamento dos vidros traseiros pelo motorista. Vidros elétricos
dianteiros / traseiros com sistema de abertura / fechamento com um
toque para cima / baixo.
Nova Ranger
Cabine Dupla
XLS 2.2 Diesel
4X4

JLK5

2 Air bags (Frontais). Ar condicionado. Diferencial traseiro blocante.
Direção hidráulica. Faróis de neblina dianteiros. Freios ABS com EBD.
Motor 2.2l Duratorq (150cv / 375Nm). Piloto automático. Retrovisores
externos com ajuste elétrico. Rodas de liga leve 16”. SYNC MEDIA
SYSTEM: Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de
LCD multifuncional colorida no painel central de 4,2”, 4 altofalantes, 2 tweeters, comandos de áudio no volante, comandos de
voz com funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de
Emergência. Tração 4x4 com opção reduzida. Transmissão manual de
6 velocidades. Trava da porta da caçamba com chave. Trava elétrica
das portas. Vidro elétrico do motorista com sistema de abertura /
fechamento com um toque para cima / baixo

123.000,00

116.923,80

Nova Ranger
Cabine Dupla
XLS 3.2 Diesel
4X4

JLL5

2 Air bags (Frontais). Ar condicionado. Diferencial traseiro blocante.
Direção hidráulica. Faróis de neblina dianteiros. Freios ABS com EBD.
Motor 3.2l Duratorq (200cv / 470Nm). Piloto automático. Retrovisores
externos com ajuste elétrico. Rodas de liga leve 16”. SYNC MEDIA
SYSTEM: Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de
LCD multifuncional colorida no painel central de 4,2”, 4 altofalantes, 2 tweeters, comandos de áudio no volante, comandos de
voz com funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de
Emergência. Tração 4x4 com opção reduzida. Transmissão manual de
6 velocidades. Trava da porta da caçamba com chave. Trava elétrica
das portas. Vidro elétrico do motorista com sistema de abertura /
fechamento com um toque para cima / baixo.

136.500,00

129.756,90

Nova Ranger
Cabine Dupla
Automática XLS
3.2 Diesel 4X4

JLM5

2 Air bags (Frontais). Ar condicionado. Diferencial traseiro blocante.
Direção hidráulica. Faróis de neblina dianteiros. Freios ABS com EBD.
Motor 3.2l Duratorq (200cv / 470Nm). Piloto automático. Retrovisores
externos com ajuste elétrico. Rodas de liga leve 16”. SYNC MEDIA
SYSTEM: Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de
LCD multifuncional colorida no painel central de 4,2”, 4 altofalantes, 2 tweeters, comandos de áudio no volante, comandos de
voz com funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de
Emergência. Tração 4x4 com opção reduzida. Transmissão automática
de 6 velocidades. Trava da porta da caçamba com chave. Trava
elétrica das portas. Vidro elétrico do motorista com sistema de
abertura / fechamento com um toque para cima / baixo.

143.800,00

136.696,28

Nova Ranger
Cabine Dupla

JMN5

2 Air bags (Frontais). AdvanceTrac® - Controle eletrônico de
estabilidade (ESC) e tração (TCS).
Ar condicionado

141.300,00

134.319,78

XLT 3.2 Diesel
4X4

automático/digital com controle individual de temperatura
motorista/passageiro. Bancos revestidos em couro. Diferencial
traseiro blocante. Direção hidráulica. Estribos laterais. Faróis de
neblina dianteiros. Freios ABS com EBD. Motor 3.2l Duratorq (200cv /
470Nm). Piloto automático. Retrovisores externos com ajuste
elétrico. Rodas de liga leve 17”. Santo Antonio tubular . Sensor de
estacionamento traseiro. SYNC MEDIA SYSTEM: Radio AM/FM, CD
player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD multifuncional colorida
no painel central de 4,2”, 4 alto-falantes, 2 tweeters, comandos de
áudio no volante, comandos de voz com funções de áudio e telefone,
App Link e Assistência de Emergência. Tração 4x4 com opção
reduzida. Transmissão manual de 6 velocidades. Trava da porta da
caçamba com chave . Trava elétrica das portas. Vidros elétricos
dianteiros / Traseiros com sistema de abertura / fechamento com
um toque para cima / baixo.

Nova Ranger
Cabine Dupla
XLT Automática
3.2 Diesel 4X4

JM05

2 Air bags (Frontais). AdvanceTrac® - Controle eletrônico de
estabilidade
(ESC)
e
tração
(TCS).
Ar
condicionado
automático/digital com controle individual de temperatura
motorista/passageiro. Bancos revestidos em couro. Diferencial
traseiro blocante. Direção hidráulica. Estribos laterais. Faróis de
neblina dianteiros. Freios ABS com EBD. Motor 3.2l Duratorq (200cv /
470Nm). Piloto automático. Retrovisores externos com ajuste
elétrico. Rodas de liga leve 17”. Santo Antonio tubular . Sensor de
estacionamento traseiro. SYNC MEDIA SYSTEM: Radio AM/FM, CD
player MP3, USB/iPod, Bluetooth, Tela de LCD multifuncional colorida
no painel central de 4,2”, 4 alto-falantes, 2 tweeters, comandos de
áudio no volante, comandos de voz com funções de áudio e telefone,
App Link e Assistência de Emergência. Tração 4x4 com opção
reduzida. Transmissão automática de 6 velocidades. Trava da porta
da caçamba com chave . Trava elétrica das portas. Vidros elétricos
dianteiros / Traseiros com sistema de abertura / fechamento com um
toque para cima / baixo.

149.700,00

142.304,82

Nova Ranger
Cabine Dupla
LIMITED
Automática 3.2
Diesel 4X4

JNY5

6 Air bags (Frontais, Laterais e Cortina). Acendimento automático
dos faróis. AdvanceTrac® - Controle eletrônico de estabilidade (ESC)
e tração (TCS). Ar condicionado automático/digital com controle
individual de temperatura motorista/passageiro. Bancos revestidos
parcialmente em couro. Camera de ré. Capota Marítima. Console
central com porta objetos climatizado. Diferencial traseiro
blocante. Direção hidráulica. Espelho retrovisor interno
eletrocrômico. Estribos laterais. Faróis com ajuste de altura
manual. Faróis de neblina dianteiros. Freios ABS com EBD. Motor 3.2l
Duratorq (200cv / 470Nm). Piloto automático. Protetor de Caçamba.
Retrovisores externos com ajuste elétrico. Retrovisores externos
com luz indicadora de direção, luz de aproximação e rebatíveis
elétricamente. Rodas de liga leve 17”. Santo Antonio exclusivo
pintado na cor do veículo. Sensor de estacionamento traseiro. SYNC
MEDIA SYSTEM: Radio AM/FM, CD player MP3, USB/iPod, Bluetooth,
Tela de LCD multifuncional colorida no painel central de 5”, 4
alto-falantes, 2 tweeters, comandos de áudio no volante, comandos
de voz com funções de áudio e telefone, App Link e Assistência de
Emergência. Tração 4x4 com opção reduzida. Transmissão automática
de 6 velocidades. Trava da porta da caçamba com chave. Trava
elétrica das portas. Vidros elétricos dianteiros / Traseiros com
sistema de abertura / fechamento com um toque para cima / baixo

160.900,00

152.951,54

Pintura

Branco Ártico

0,00

Vermelho Bari

0,00

Prata Geada

1.451,00

Prata Atenas

1.451,00

Azul Aurora

1.800,00

Azul Mônaco

1.800,00

Cinza Ubatuba

1.800,00

Cinza Novara

1.800,00

Preto Gales

1.800,00

Vanuza Goulart – Consultora Venda Direta – (31) 2122-8074 / (31) 8219-7002

