R8S EERSTE S.
Ben VOOR EKONOMIE.

FORD TAUNUS BRAVO.

DE NIEUWE TAUNUS BRAVO IS VAN BINNEN NET 10
Vanaf het simpele gemak van binnenverlichting
(met vertraagde uitstand) voor uw passagiers tot de luxueuze, ergonomisch verantwoord gekonstrueerde stoelen
maakt alles in het ruime en rustige interieur van de Bravo
dat u en uw gasten er steeds met veel plezier in zullen
plaatsnemen.
Voegdaarbij de bijzonder aantrekkelijke prijs en de
lange lijst van zeer speciale kenmerken en u heeft een
auto van topklasse voor een ekonomisch lage prijs. Dit zijn
slechts enkele van de unieke kenmerken waarmee de
Taunus Bravo van binnen en van buiten is
uitgerust: • Ghia stoelen
met Durham/Cashmere bekleding

• Cashmere deurbekleding • met hout afgewerkt dashboard
en regelbare dashboardverlichting • 4-spakig stuurwiel
van uniek ontwerp. grote middenconsole met
opbergruimte en middenarmsteun • tapijtbekleding in aangepaste kleurstelling. sportieve wielen met zwarte naafdoppen en wielmoerdoppen • brede beschermlijsten en
sierstrippen op de zijkanten van de carrosserie. van binnenuit verstelbare linker buitenspiegel. kontaktsleutel met
verlichting. zwart gespoten bumpers, deurhandles,
raarnlijsten en radiateurgrille • het Econolite • verstelbare
hoofdsteunen. verlichte asbak. verlichting in
de motorruimte en kofferruimte. chroomkleurige sierlijst onder de zijramen. Wis/was-installatie op de
achterdeur, bij de Station Wagon

MOOI ALSZ'N PRIJS•
• beklede hoedeplankfniet bij de Station Wagon)
• drukknopradio.
TAUNUS BRAVO STATION WAGON:
EEN SPECIALE AANBIEDING VOOR GEZINNEN
DIE DE RillMTE WILLEN HEBBEN.
De Iaunus Bravo Station Wagon is er speciaal voor die gezinnen die een exclusieve auto
willen hebben, maar daarbij ook de vele voordelen van 1778 liter effektieve laadruimte.
De achterklep gaat ver naar boven open en
de neerklapbare achterbank maakt deze auto net
zo veelzijdig als u - of de kinderen - zich maar
kunt voorstellen.

BIJ DE TAUNUS BRAVO IS ALLESNAAR WENS.
Bij de Ford Taunus Bravo zijn veel aantrekkelijke
kenmerken en een unieke vormgeving gekombineerd in
één speciale auto, die slechts beperkt leverbaar zal zijn.
Omdat het echter meestal niet mogelijk is, dat een
auto aan werkelijk alle eisen van een bestuurder voldoet,
zijn voor de Iaunus Bravo nog een aantal zeer billijk
gepriisde extra's leverbaar.
Zo is er een zornerpakket, bestaande uit een stalen
schuifdak en getint glas rondom (4-deLu's uitvoering)
en voor de 2-dems uitvoering een stalen schuifdak, getint
glas rondom plus uitklapbare zijramen.
Ook een probleemloze, automatische versnellingsbak en, voor de personenauto-uitvoering, zes metallickleuren, behoren tot de mogelijkheden.
De Ford Iäunus Bravo wordt standaard geleverd
met de 1.6ltr. lijnmotor (54 kW/73 DIN-pk). Of, tegen
meerprijs, met de 2.0 Itr.lijnmotor (74 kW/lOl DlN-pk),
of de 2.0 Itr. v-6 motor (66 kW/90 DIN-pk).
Natuurliik is het "Long Life"-llitlaatsysteem ook
standaard, net als op a\Je Taun us modellen.
Voorlorj~~gcvcns: Ford Nederland NV die er immer naar streeft
haar produkten en werkmethoden te verbeteren. behoudt zich te allen tilde het
recht voor specifikaties. uitrustingen ('11prijzeil te wijzigen zonder voorulgunde kennisgeving of enige andere verplichting.
De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra
accessoires welke niet in de advies katuogusprijs zijn inbegrepen.
Neem kontakt op met uw Ford Dealer voor de in Nederland te leveren tI pen
eu/of modellen series.

DE VAN BINNENUIT VERSTELBARE LINKER BUITENSPIEGEL VAN DE BRAVO

VERBRUII\SCIJFERS
1600CM3 MOTOR
2000 CMl MOTOR(4-CYU
2000 CMl MOTOR,V61

FORD TAUNUS BRAVO vLG ECE NORM
90 KM H
1 14.1
I 13.3
I 12.2

DETAILOPNAME VAN DE GHIASTOELEN

STADSVERKEER
I 9.5
1 9.0
1 7.8

MET DURHAMICASHMERE

~~ 6JAAR GARANTIE
~

120 KM H
I 10.5
1 10.2
1 9.6

~~~

FORD TAUNUS BRAVO. MEER WAARD OP DE WEG.

BEKLEDING

