
Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα Ford Approved

Τι είναι το πρόγραμμα Ford Approved

Το πρόγραμμα Ford Approved αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα ποιότητας των 
μεταχειρισμένων οχημάτων Ford που έχουν περάσει από Επιθεώρηση Πιστοποίησης Ποιότητας 
Οχήματος. Προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα όχημα (επιβατικό ή επαγγελματικό) στο 
πρόγραμμα Ford Approved, θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια και προσφέρει:  

 Δυνατότητα αλλαγής εντός 30 ημερών (14 ημερών για επαγγελματικά οχήματα) ή 
1.000χλμ

 Μέγιστος χρόνος παλαιότητας: 5 έτη από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας 
 Μέγιστη χιλιομετρική κάλυψη 120.000 χλμ / 70.000 μίλια
 Προετοιμασία του οχήματος σύμφωνα µε το «Φύλλο Επιθεώρησης για την Πιστοποίηση 

Ποιότητας Οχήματος»  
 Καμία προηγούμενη δομική φθορά ούτε φθορά από φωτιά ή νερό  
 Πλήρες ιστορικό προγραμματισμένων σέρβις (εξαιρούνται τα προϊόντα Motorcraft ή 

οποιαδήποτε άλλα μεμονωμένα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά)

Πλεονεκτήματα Ford Approved

Το μεταχειρισμένο όχημα που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ford Approved συνοδεύεται με τα εξής 
προνόμια:

 12μηνη εγγύηση με τις minimum καλύψεις του προγράμματος
 12μηνη Πανευρωπαϊκή Οδική Βοήθεια
 Πλήρες ιστορικό σέρβις

 Πιστοποίηση χιλιομέτρων

Τα μοντέλα Ford για τα οποία χρησιμοποιείται Το Φύλλο Επιθεώρησης για την 
Πιστοποίηση Ποιότητας Οχήματος είναι: (συμπεριλαμβάνονται οι εκδόσεις 
CNG/LPG και εξαιρούνται οι εκδόσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, καθώς 
και υβριδικών οχημάτων µε φόρτιση σε ηλεκτρική πρίζα):

 Ka/Ka+ 

 Fiesta 

 B-MAX 

 Focus 

 (Grand) C-MAX 

 Mondeo 

 S-MAX 

 Galaxy 

 Mustang 

 EcoSport 

 Kuga 

 Edge 



 Tourneo Connect 

 Tourneo Custom

 Tourneo Courier 

 Vignale (όλη τη γκάμα) 

Κατηγορία 1: Εκτίµηση - Αρχικός έλεγχος

Κατά την αρχική διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου πραγματοποιούμε εκτενής ελέγχους στο 
εξωτερικό και εσωτερικό του αυτοκινήτου, τόσο για την άρτια εμφάνιση και όσο και τη λειτουργία 
του. Εξωτερικός έλεγχος Εσωτερικός έλεγχος

Κατηγορία 2: Πριν από την παράδοση στον πελάτη

Πραγματοποιούμε όλα τα απαιτούμενα σέρβις, ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι έτοιμο όταν το 
παραλάβετε και να μην χρειάζεται κάποια συντήρηση από εσάς για τους επόμενους 12 μήνες / 
20.000 χλμ (12.500 μίλια).

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD APPROVED

Κινητήρας

Όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα που λιπαίνονται και αναγράφονται παρακάτω: Καταλύτης, Φίλτρο 
DPF (εξαιρούμενης της προσθετικής ουσίας DPF ), Μπλοκ κυλίνδρων, Κυλινδροκεφαλές, Μπεκ 
πετρελαίου και σωληνώσεις καυσίμου, Αντλία µπεκ πετρελαίου, Αντλία πετρελαίου, Βάσεις 
κινητήρα, Σφόνδυλος κινητήρα, Οδοντωτός δακτύλιος σφονδύλου, Ρεζερβουάρ καυσίµου και 
σωληνώσεις, Μπεκ βενζίνης και σωληνώσεις καυσίµου, Τροχαλίες και βίδες τροχαλιών, 
Πολλαπλής εισαγωγής και εξαγωγής, Πολλαπλή και βίδες, Ελαιολεκάνη (κάρτερ), Αντλία λαδιού, 
Μονάδα διαχείρισης εγκεφάλου (PCM), Ψυγείο, Ανεµιστήρας ψυγείου (συµπλέκτη ή κινητήρα), 
Τσιµούχες και φλάντζες, Θερµοστάτης, Περίβληµα Θερµοστάτη, Κάλυµµα καδένας ή ιµάντα 
χρονισµού, Καδένα χρονισµού (γρανάζια ή ιµάντες), Τουρµπίνα/ Υπερτροφοδότηση 
(Εργοστασιακή), Καλύµµατα βαλβίδων, Αντλία νερού

Κιβώτιο ταχυτήτων

Όλα τα εσωτερικά εξαρτήµατα που αναγράφονται παρακάτω: Εξαρτήµατα συµπλέκτη, (εξαιρείται 
ο δίσκος), Γκρουπ ∆ιαφορικού, Σύνδεσµοι Kickdown, Μηχανισµοί Σύµπλεξης και ρουλεµάν, 
Τσιµούχες και φλάντζες, Μετατροπέας ροπής, Κέλυφος κιβωτίου µετάδοσης, 
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των εσωτερικών εξαρτηµάτων), Κέλυφος µετάδοσης, Σύνδεσµος 
µετάδοσης, Εξωτερική Μονάδα ελέγχου διαχείρισης (TCM), Βάσεις µετάδοσης, Μονάδα 
υποπίεσης. 

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης πίσω 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Άξονες ηµιαξόνια, Ρουλεµάν (εµπρός και πίσω), Κέλυφος 
άξονα µετάδοσης (και εµπρόσθιο για 4x4) συµπεριλαµβανοµένων όλων των εσωτερικών 
εξαρτηµάτων, Άξονες Κίνησης, Αποστάτες Τσιµούχες και φλάντζες, Σύνδεσµοι µετάδοσης 

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης εµπρός 



Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Άξονες ηµιαξόνια, Ρουλεµάν τροχών (εµπρός και πίσω), 
Κέλυφος άξονα µετάδοσης (και οπίσθιο για 4x4) συµπεριλαµβανοµένων όλων των εσωτερικών 
εξαρτηµάτων, πλήµνες και σύστηµα αυτόµατης εµπλοκής 4χ4, ∆ακτύλιοι κλειδώµατος (locking 
rings) 4x4, Τσιµούχες και φλάντζες, Σύνδεσµοι µετάδοσης

Σύστημα διεύθυνσης

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Κλειδαριά κολόνας τιμονιού, Βαλβίδα ελέγχου, Ψύξη και 
γραμμές, Σταθεροί Βραχίονες, Αντλία υποβοήθησης τιµονιού, ΣυγκρότημαΤροχαλίας Υδραυλικής 
Υποβοήθησης, Φλάντζες και τσιμούχες, Κρεµαγιέρα υποβοηθούμενη ή όχι (υδραυλικά ή 
ηλεκτρικά), µε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα, Σύνδεσμοι υποπλαισίου 

Σύστηµα πέδησης 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτημάτων: Σύστημα ABS (Anti-Lock Brake) και αισθητήρες, Κιθάρα, 
Σύστημα υποβοήθησης πέδησης, ∆αγκάνες, Βαλβίδα Σερβό, Αντλία φρένων, Μεταλλικές 
σωληνώσεις και τα εξαρτήματα τους, Σύνδεσμος χειρόφρενου και ντίζες, Ελατήρια συγκράτησης 
και κλιπ, Αυτόματος Ρυθμιστής ταµπούρου, Άξονας πεντάλ φρένου, Ελατήρια, Κυλινδράκι. 

Ανάρτηση 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Μπιλιοφόροι άνω και κάτω, Ακρόµπαρα άνω και κάτω, 
Άξονες και δακτύλιοι ακρόµπαρων, Πείροι και δακτύλιοι, Σύνδεσµοι και δακτύλιοι, Σύστηµα 
κατανοµής βάρους, Γόνατα MacPherson , Ακραξόνια (βάση ακραξονιού και περιστρεφόµενος 
άξονας ακραξονίου), Αντιστρεπτική δοκός, Ράβδοι Σύνδεσης 

Ηλεκτρικό σύστημα 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Εναλλάκτης, Όργανα φόρτισης και τάσης, Ρολόι 
(ηλεκτρικό), Σύστηµα διανοµέα (Distributor), Καπάκι και στροφείο διανοµέα, Άξονας και κέλυφος 
διανοµέα, Σύστηµα ηλεκτρικής ανάφλεξης, Αντλία καυσίµου, Θερµαινόµενο πίσω τζάµι (µόνο τα 
ηλεκτρικά όχι θραύση η ζηµιά κρυστάλλου), Θερµαινόµενο παρµπρίζ (µόνο τα ηλεκτρικά όχι 
θραύση η ζηµιά κρυστάλλου), Κόρνα, Μίζα, Κλειδαριά ανάφλεξης, Ηλεκτρικό σύστηµα ανάφλεξης, 
∆ιακόπτης ανάφλεξης, Εσωτερικά και εξωτερικά φώτα (εξαιρουµένων λαµπτήρων και xenon), 
Καθρέπτες (µόνο τα ηλεκτρικά όχι θραύση η ζηµιά κρυστάλλου), Ρελέ ανεµιστήρα ψυγείου, 
Ταχύµετρο/οδόµετρο (ηλεκτρικό ή µηχανικό), µίζα, Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα µίζας, Χειροκίνητοι 
ηλεκτρικοί 2 διακόπτες, Όργανο θερµοκρασίας, Ρυθµιστής τάσης, Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων, 
Καλωδιώσεις (εξαιρουµένων καλωδίων µπουζί), Σύστηµα ανάφλεξης Xenon

Σύστηµα θέρµανσης και Air condition 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Συµπυκνωτής A/C, Συµπλέκτης A/C, Ρουλεµάν συµπλέκτη,
Συµπιεστής A/C, ∆ιακόπτης συµπλέκτη συµπιεστή A/C, Κεφαλή συµπιεστή A/C, Φλάντζες 
συµπιεστή A/C, Συµπυκνωτής A/C, Σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου θερµοκρασίας, Αποστακτήρας, 
Ελικοειδής σωλήνωση κυκλώµατος ψύξης (σερπαντίνα), Μοτέρ ανεµιστήρα, Όργανα ελέγχου και 
αεραγωγοί, Τροχαλία 

Εξαρτήµατα τεχνολογίας 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Ανάρτηση αέρος (Ηλεκτρονικά ελεγχόµενη), Αντικλεπτικός 
Συναγερµός (εργοστασιακά εγκατεστηµένος), FordLink, Μίκτης καυσίµου (Εναλλακτική), Σύστηµα 
Ελέγχου θέρµανσης, Προεγκατεστηµένο Σύστηµα Πλοήγησης (εργοστασιακό), Όργανα ελέγχου 
(εξαιρουµένης της οθόνης του ταµπλό), Σύστηµα εισόδου χωρίς κλειδί (Εξαιρουµένων 
χειρολαβών), Κεραία, Αυτόµατες κλειδαριές στις πόρτες (Εξαιρουµένων χειρολαβών), Μοτέρ 
ηλεκτρικών καθισµάτων, Μοτέρ και ρυθµιστές ηλεκτρικών παραθύρων, Σύστηµα ελέγχου 



ταχύτητας, Ειδικά εξαρτήµατα του υβριδικού συστήµατος οχήµατος (εξαιρουµένης της µπαταρίας 
υψηλής και καλωδίων) 

Σύστηµα Εκποµπών ρύπων 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Βαλβίδας ελέγχου αέρα, Βαλβίδα ελέγχου κενού αέρα, 
Βαλβίδα παροχής αέρα (και σωληνώσεις), Σύστηµα βαλβίδας ελέγχου αέρα, Αισθητήρας 
βαροµετρικής πίεσης, Σύστηµα ρελέ ECC, Βαλβίδα EGR, Αισθητήρας πίεσης EGR, Σύστηµα 
ρύθµισης EGR, Σύνδεσµος βαλβίδας EGR, ∆οχείο συλλογής υδρατµών EVAP, Βαλβίδα ελέγχου 
αέρα, Αισθητήρας προανάφλεξης (Knock Sensor), Σύστηµα σωλήνων PCV, Βαλβίδα PCV, Φίλτρο
υδρατµών PCV, Αισθητήρας θερµοκρασίας (ψυκτικού κινητήρα), Περιοριστής κενού (αισθητήρας 
µέτρησης όγκου αέρα VAF) 

Ηχοσύστηµα FORD 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Κεραία, Ραδιόφωνο (βάση στήριξης), Στηρίγµατα, 
Καλωδίωση, τηλέφωνο, Ηχεία, Ακουστικό και κεραία (µόνο εργοστασιακά τοποθετηµένο, 
Χειριστήρια (πίσω καθίσµατος), Ραδιόφωνο (AM, AM/FM), ηχεία, Ψηφιακή συσκευή 
αναπαραγωγής CD, Equalizer, Ενισχυτή (εγκατεστηµένα από το εργοστάσιο), Σύστηµα 
Ψυχαγωγίας πίσω καθισµάτων (εγκατεστηµένο από το εργοστάσιο) 

Συστήµατα ασφαλείας 

Αστοχία των παρακάτω εξαρτηµάτων: Σύστηµα µονάδας αερόσακων, Μονάδα διάγνωσης 
αερόσακων, Σύστηµα προειδοποίησης ανοικτής πόρτας, Οδηγοί, Στεφάνες και υποστηρίγµατα 
(Ζωνών ασφαλείας), ∆ιάταξη συγκράτησης προσκέφαλων και µανίκια (Ζωνών ασφαλείας), 
SecuriLock® (κωδικοποιηµένο κλειδί µε Microchip), Ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, Κλειδαριά 
(Πόρτα), Μοχλός ασφάλισης (Πόρτα), Μοχλός ασφάλισης (πίσω πόρτα), Μοχλός ασφάλισης 
(πόρτα χώρου αποσκευών), Μοχλοί κλειδώµατος κλιπ και βάσεις, σύστηµα παθητικής 
συγκράτησης, Σύστηµα ζωνών ασφαλείας, Αερόσακοι και καλωδίωση αεροσάκων, Σύστηµα 
πρόσδεσης ώµου, Κολόνα τιµονιού.
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