FORD FIESTA

2
VYBERTE SI

VYBERTE SI SVOU FIESTU
VYJÁDŘETE SVOU INDIVIDUALITU
Fiesta opět přichází s rozsáhlým výběrem výbav. Každá z nich má svůj osobitý charakter vyladěný tak,
aby si každý zákazník našel ten svůj. Vyberte si model Trend Edition s působivými integrovanými
technologiemi, úsporným motorem a vděčnou jízdní dynamikou. Model Titanium představuje
dokonalou eleganci, která v sobě spojuje moderní design a sofistikované funkce. Dobrodružný
crossover Active, který se vyznačuje sportovně robustními liniemi a sebevědomým, vynalézavým
charakterem skvěle doplní každého dobrodruha. Model ST-Line, který je inspirován výjimečným
výkonem, okamžitě zaujme svým jedinečným stylem a sportovním vzhledem. Pro ty, kteří nepřijímají
žádné kompromisy, je k dispozici výbava ST-Line X.

POHODLÍ

DOBRODRUŽSTVÍ

LUXUS

VÝKON

2 VYBERTE SI

PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY

Trend Edition
Standardní prvky vnější výbavy
■
■

■

■
■
■

15" ocelová kola s kryty kol s 10 paprsky
Přední LED světlomety, LED světla denního svícení,
LED odbočovací světla, automatická aktivace
světlometů při snížené viditelnosti
Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná s
integrovanými blikači, v barvě karoserie
Asistent pro jízdu v pruzích
Přepínatelné jízdní režimy pomocí tlačítka
Tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti

Standardní prvky vnitřní výbavy
■
■
■

■
■

Manuální klimatizace
6 airbagů + možnost deaktivace airbagu spolujezdce
Rádio a systém SYNC 2.5 s barevným 8" dotykovým
displejem, Bluetooth® handsfree, ovládání audia na
volantu, 2 USB vstupy
Automatické nouzové volání Emergency Assist
Přední okna – elektricky ovládaná

Motory
Zážehové
1.1 75 k (55 kW)
1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)

2 VYBERTE SI

PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY

Titanium

Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Trend Edition
■
■
■

■
■

15" strukturovaná ocelová kola s 10 paprsky
Automatické přepínání dálkových světel
Chromované lišty u spodní linie bočních oken, horní
mřížka chladiče s vodorovnými lištami lakovanými ve
stříbrném odstínu
Zadní parkovací senzory
Funkce sledování bdělosti řidiče, inteligentní omezovač
rychlosti

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Trend Edition
■
■
■
■

■
■

Zadní okna – elektricky ovládaná
Automatická klimatizace
Přední sedadla sportovně tvarovaná
Prémiová středová konzola - loketní opěrka s velkou
úložnou přihrádkou, 2 držáky nápojů, elektrická
zásuvka (12 V)
Podlahové rohože přední – prémiové
Volant – vinyl Sensico®

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k (92 kW)

2 VYBERTE SI

PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY

Active

Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Trend
■
■

■
■
■
■
■

17" x 7.0 strukturovaná ocelová kola Active
Přepínatelné jízdní režimy Kluzký povrch a Nezpevněná
cesta (pro mHEV)
Automatické přepínání dálkových světel
Střešní ližiny černé
Zvýšená světlá výška
Zadní parkovací senzory
Funkce sledování bdělosti řidiče, inteligentní omezovač
rychlosti

■

Přední maska s mřížkou chladiče ve vertikálním
designu, nelakované spodní části nárazníků, nástavce
blatníků a ochranné lišty dveří, spodní lišty dveří a
přední a zadní nárazníky částečně lakované ve
stříbrném odstínu, logo Active na bocích vozu

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Trend Edition
■
■
■

Automatická klimatizace
Zadní okna – elektricky ovládaná
Přední sedadla sportovně tvarovaná

■

■
■

Prémiová středová konzola – loketní opěrka s velkou
úložnou přihrádkou, 2 držáky nápojů, elektrická
zásuvka (12 V)
Podlahové rohože přední – prémiové
Volant – vinyl Sensico®

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k (92 kW)

2 VYBERTE SI

PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY

ST-Line

Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Trend Edition
■
■
■

■
■

17" x 7.5 kola z lehkých slitin, pneu 205/45 R17
Automatické přepínání dálkových světel
Unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním
nárazníkem ST-Line, zadní sportovní nárazník s
difuzorem, boční nástavce prahů
Sportovní odpružení se sníženým zavěšením kol
Zadní parkovací senzory

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Trend Edition
■
■
■

■

■
■

■

Automatická klimatizace
Zadní okna – elektricky ovládaná
Přední sedadla sportovně tvarovaná, prémiové
osvětlení interiéru
Volant – vinyl Sensico, sportovní, s červeným
prošíváním, červené prošívání na ruční brzdě, manžetě
řadicí páky a prémiových podlahových rohožích
Černé čalounění stropu
Prémiová středová konzola – loketní opěrka s velkou
úložnou přihrádkou
Podlahové rohože přední – prémiové

Motory
Zážehové motory
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k (92 kW)

2 VYBERTE SI

PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY

ST X

Standardní prvky vnější výbavy
■

■

■
■

■
■

18" x 7.5 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y Magnetite
a červeně lakovanými brzdovými třmeny
LED Matrix přední světlomety – LED odbočovací
světla, neoslňující dálkové světlomety, automatické
přizpůsobení světel ve špatném počasí, automatické
nastavení sklonu, charakteristický design předních
světlometů + zadní LED světla
Tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti
Automatická aktivace světlometů při snížené
viditelnosti + automatické přepínání dálkových světel,
automatické stěrače s dešťovým senzorem, vnitřní
zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Zadní parkovací kamera, zadní parkovací senzory
Sportovní odpružení ST se sníženým zavěšením kol,
speciální vyladění pružin na zadní nápravě

■
■
■

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Zadní spojler velký, v barvě karoserie
Zadní nárazník ST – sportovní, s difuzorem, v barvě
karoserie, spodní část nárazníku částečně lakovaná ve
stříbrném odstínu, dvojitá koncovka výfuku, aktivní
klapka výfuku

Standardní prvky vnitřní výbavy
■
■
■

■
■

Automatická klimatizace
Vyhřívané čelní sklo
Přední sportovní sedadla Ford Performance –
čalouněná v kombinaci látky/prémiového vinylu
Sensico s červeným prošíváním
Řadicí páka s koženou hlavicí a červeným prošíváním
Ozdobné stříbrné lišty prahů předních dveří s logem
Ford Performance

■

■

Systém SYNC 3 s integrovanou navigací, modem
FordPass Connect
Digitální přístrojový štít – 12,3" barevný displej

Motor
1.5 EcoBoost 200 k (147 kW)

1.0 EcoBoost
(100 k)

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)
+ 7st.
Powershift

1.5 EcoBoost
(200 k)

1.1 (75 k)

1.0 EcoBoost
(100 k)

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)
+ 7st.
Powershift

1.5 EcoBoost
(200 k)

Palivo a výkon

1.1 (75 k)

Palivo a výkon

0-100 km/h (s)

14,7

10,8

9,4

9,6

6,5

Emisní norma

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

50-100 km/hø (s)

17,9

11,1

9,2

–

6,1

Maximální výkon k (kW)

75 (55)

100 (74)

125 (92)

125 (92)

200 (147)

Hmotnosti a zatížení**

Maximální točivý moment (Nm)

110

170

210

200

320

Provozní hmotnost 3dv./5dv. (kg)

–/1 159

–/1 179

–/1 211

–/1 251

1 267/1 280

Emise CO2 (g/km)*

121

125-131

113-122

119-126

151

Maximální celková přípustná hmotnost vozidla 3dv./5dv. (kg)

–/1 525

–/1 690

–/1 690

–/1 710

1 645/1 660

5st. manuální

6st. manuální

6st. manuální

7st. Powershift

6st. manuální

Maximální hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání (kg)

–

1,000

1,000

1,000

–

5,3

5,5-5,8

5,0-5,4

5,3-5,6

6.7

165

180

200

199

230

Převodovka
Spotřeba paliva (l/100 km)
Kombinace
Výkon
Maximální rychlost (km/h)

Výše uvedené hodnoty nejsou finálně homologované.
øNa 4. převodový stupeň.
*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus).
Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich
výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva
motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.
**Provozní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90 % kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Všechny uváděné hmotnosti platí pro vozidla v sériové výbavě. Hmotnost přípojného
vozidla je vyjádřena schopností plně naloženého vozu zastavit a znovu se rozjet ve 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Zatížení na střeše je maximálně 50 kg; s panoramatickou střechou je to 0 kg. Zatížení na kouli tažného zařízení je
maximálně 65 kg, pro provedení 1.0 EcoBoost mHEV s převodovkou Powershift je to 45 kg (pro motor 1.1 PFI 0 kg). Všechna provedení jsou vybavena filtrem pevných částic GPF.
Poznámka: Vůz nelze vybavit tažným zařízením, pokud obsahuje následující výbavu:
• Motor 1.1 75 k
• panoramatická střecha
• rezervní kolo v kombinaci s výbavou Active nebo převodovkou Powershift

Výše uvedené hodnoty nejsou finálně homologované.
øNa 4. převodový stupeň.
*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus).
Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich
výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva
motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.
**Provozní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90 % kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Všechny uváděné hmotnosti platí pro vozidla v sériové výbavě. Hmotnost přípojného
vozidla je vyjádřena schopností plně naloženého vozu zastavit a znovu se rozjet ve 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Zatížení na střeše je maximálně 50 kg; s panoramatickou střechou je to 0 kg. Zatížení na kouli tažného zařízení je
maximálně 65 kg, pro provedení 1.0 EcoBoost mHEV s převodovkou Powershift je to 45 kg (pro motor 1.1 PFI 0 kg). Všechna provedení jsou vybavena filtrem pevných částic GPF.
Poznámka: Vůz nelze vybavit tažným zařízením, pokud obsahuje následující výbavu:
• Motor 1.1 75 k
• panoramatická střecha
• rezervní kolo v kombinaci s výbavou Active nebo převodovkou Powershift

4 SPECIFIKACE ROZMĚRY

FIESTA ST-LINE

Fiesta
ST-Line

Fiesta
Active

Fiesta
ST X

311

311

311

Po opěradla zadních sedadel – s revezervním kolem/
minirezervou

288

288

288

288

1487

Prostor po střechu a opěradla předních sedadel – se sadou na
opravu pneumatik

1093

1093

1093

1093

2493

2493

Prostor po střechu a opěradla předních sedadel – s rezervním
kolem/minirezervou

1070

1070

1070

1070

1513

1516

Rozměry zavazadlového prostoru (mm)
Maximální výška – po kryt zavazadlového prostoru

553

553

553

553

Maximální výška – po střechu

824

824

824

824

Maximální šířka mezi podběhy

984

984

984

984

Vnější rozměry (mm)

Objem zavazadlového prostoru (l)‡

Celková délka bez tažného zařízení/s taž. zařízením 4048/4148

4069/4169

4068/4168

4091/–

Celková šířka se zrcátky/bez zrcátek

1941/1735

1941/1735

1941/1756

1941/1735

Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky

1783

1783

1783

1783

Celková výška nenaloženého vozidla vč. antény

1490

1484

1509

Rozvor

2493

2493

Přední rozchod

1508

1504

Zadní rozchod
Světlá výška – nenaložené/plně naložené vozidlo

1471

1472

1476

1477

130/110

122/106

150/131

126/108

Vnitřní rozměry (mm)
První řada sedadel
Výška*
Místo pro nohy
Šířka ve výšce ramen 3dv./5dv.

992

992

992

992

1125

1125

1125

1125

–/1347

–/1347

–/1347

1347/1350

Místo pro nohy
Šířka ve výšce ramen 3dv./5dv.

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel

723

723

723

723

Délka ložné plochy po opěradla předních sedadel

1479

1479

1479

1479

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo)

700

694

720

701

42

42

42

42

Objem palivové nádrže (l)

Druhá řada sedadel
Výška*

Výška: 1,484 mm
(Titanium: 1,490 mm,
(Active: 1,509 mm,
ST: 1,487 mm)

Fiesta

311

Fiesta
ST X

Po opěradla zadních sedadel – se sadou na opravu
pneumatik

Fiesta
Active

Fiesta
ST-Line

Rozměry
Fiesta

Rozměry

955

955

955

955

835

835

835

835

–/1301

–/1301

–/1301

1301/1300

Benzín

*Výška interiéru je nižší, pokud je vůz vybaven panoramatickou střechou.

Délka: 4 069 mm
(Titanium: 4 048 mm, Active: 4 068, ST: 4 091 mm)

Šířka: 1 735 mm
(Active: 1 756 mm)
(včetně zrcátek: 1 941 mm)

Ford Service

Ford Protect

Ford Service Plan

Služby Ford Service jsou zajištovány
autorizovanou sítí servisních partnerů Ford, jenž
udržují váš vůz v perfektním stavu po celou dobu
jeho životnosti.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.

S jednou jedinou platbou můžete pokrýt náklady
na doporučené servisní prohlídky po dobu 2 až 5
let od doby, kdy si nové vozidlo Ford převezmete.
To může vyjít levněji, než kdybyste platili za
jednotlivé servisní prohlídky. Dále vám to přináší
následující výhody:

■
■
■

■

■

Komplexní plány servisu a údržby
Použití kvalitních náhradních dílů Ford
Vyškolení mechanici Ford používají nejnovější
diagnostické vybavení a nástroje
Snadné objednání prostřednictvím online
rezervačního systému
Jedno telefonní číslo na všechny služby
společnosti Ford: 800 3673 29 (800 FORD
CZ)

Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek).
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:
■
■

■

■

Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze
uplatnit u autorizovaných opravců Ford po celé
Evropě
Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití
originálních dílů Ford
Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

■

■

■

■

■

Asistenční služba Ford Assistance – asistenční
služba v Evropě bude prodloužena podle délky
vašeho servisního plánu
Úspora nákladů - výhodnější ceny oproti
platbě za služby jednotlivě
Výdaje pod kontrolou - cena je konečná a to i
bez ohledu na její vývoj (inflace, zdražování dílů
a práce)
Plnou servisní historii Ford, která může zvýšit
prodejní hodnotu vašeho vozidla
Váš Ford zůstane Fordem - jistota použití
originálních dílů

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy
a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci
položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno
jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném
provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje
jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných
dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti
Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených
společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna
aktuálními klimatickými podmínkami.
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