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PROZKOUMEJTE

VYBERTE

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOUPĚ

Fiesta Titanium s 16" koly z lehkých slitin a unikátním metalickým lakem
červená Ruby (výbava na přání).

1

Prozkoumejte

JEZDĚTE S NADŠENÍM
Ať už se jedná o každodenní jízdu do zaměstnání nebo
výlet na celý víkend, Ford Fiesta vám bude věrným
společníkem na každé cestě. Nepřehlednutelný interiér,
jízdní dynamika a široká škála výbavy na přání zajistí, že
budete do svého Fordu Fiesta vždy usedat s nadšením.

Ford Fiesta ST-Line s volitelnou sadou Interior Race Plus pro
individuální přizpůsobení interiéru.

1 PROZKOUMEJTE
POHRAJTE SI S BARVAMI
Ať už je váš styl jakýkoli, s Fordem Fiesta dostáváte možnost ho
vyjádřit. Nejen díky volitelným barvám laku karoserie, nabídce kol,
lakované střeše či zrcátkám. Přizpůsobit si totiž můžete nejen exteriér
vašeho nového vozu, ale také jeho interiér, a to díky na přání
dostupnému čalounění.

Fiesta Active s 18" koly z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení (výbava na
přání) ve speciální barvě modrá Freedom.

1 PROZKOUMEJTE
ELEKTRIFIKOVANÝ VÝKON
FIESTA ECOBOOST MILD-HYBRID
Fiesta EcoBoost mHEV nabízí novou technologii mild-hybrid, která
napomáhá jak k nižším emisím CO2 a nižší spotřebě paliva, tak k
dynamičtější jízdě. Zdokonalený systém Stop-Start může spalovací
motor vypnout například při dojezdu ke křižovatce či při jiném
zastavení. Jakmile je motor znovu zapotřebí, systém Stop & Go ho
rychle a hladce znovu spustí. Samostatný 48V Li-Ion akumulátor
mild-hybridních vozů se automaticky dobíjí rekuperací kinetické
energie při brzdění nebo jízdě setrvačností. Není tedy nutné ho
připojovat k externímu napájecímu zdroji.

Fiesta EcoBoost Mild-Hybrid vám ukáže, kolik elektrické energie bylo díky
mild-hybridnímu systému získáno a zároveň sleduje, zda je energie ukládána do
akumulátoru, nebo je využívána pro ještě lepší výkon či nižší spotřebu.

Fiesta ST-Line s 18" koly z lehkých slitin (z výbavy na přání) ve speciální
nemetalické barvě bílá Frozen.
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1 PROZKOUMEJTE
NÁDECH DOBRODRUŽSTVÍ
FIESTA ACTIVE
Objevte evoluci ikonického vozu Ford Fiesta. Model Active ve
výjimečném stylu neohroženého crossoveru představuje zábavu a
sofistikovanost. Jedinečný charakter modelu Fiesta Active se inspiruje
stylem vozů SUV. Její unikátní prvky exteriéru zahrnují:
■
■
■
■
■

■
■

Exkluzivní 17" kola z lehkých slitin Active
Vyšší světlou výšku
Černé střešní ližiny
Přední a zadní nárazníky částečně lakované ve stříbrném odstínu
Nelakované spodní části nárazníků, nástavce blatníků a ochranné
lišty dveří
Logo Active na bocích vozu
Přední masku s mřížkou chladiče se vzorem včelí plástve

Fiesta Active s 18" koly z lehkých slitin a metalickým lakem žlutá Luxe (výbava na
přání).
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Dopřejte si ještě krásnější výhled do okolí, aniž byste museli opouštět
pohodlí svého vozu Ford Fiesta. Elektricky ovládaná panoramatická
střecha umožňuje opravdové prolnutí vnějšího světa s interiérem
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vozu. Posuvné sklo je potaženo vrstvou odrážející sluneční světlo,
čímž přispívá k udržování příjemné teploty v interiéru, je-li střešní okno
zavřené. Vnitřní manuálně ovládaná sluneční clona pak poskytuje
dodatečný stín, kdykoli jej potřebujete (výbava na přání).
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více než 40
ve více
evropských
než 40 evropských
zemích a zemích a
regionech. Jednotlivé
regionech.funkce
Jednotlivé
se mohou
funkcev se
průběhu
mohoučasu
v průběhu
lišit. Některé
času lišit.
služby,
Některé
včetně
služby,
služeb
včetně
původně
služeb
nabízených
původně nabízených
bezplatně, mohou
bezplatně,
být dodatečně
mohou být zpoplatněny
dodatečně zpoplatněny
a vyžadují samostatné
a vyžadují samostatné
předplatné. předplatné.
Funkčnost služeb
Funkčnost
je ovlivněna
služeb je
lokálním
ovlivněna
pokrytí
lokálním
mobilního
pokrytí mobilního
signálu.
signálu.

1 PROZKOUMEJTE
UŽIJTE SI BEZSTAROSTNOU
JÍZDU

FORD
FORD
FIESTA
FIESTA
ZVLÁDNE
ZVLÁDNE
ZAPARKOVAT
ZAPARKOVAT
SÁM
SÁM

Přeplněné městské ulice. Jízda s neustále se střídajícím zastavováním
a rozjížděním. Ford Fiesta vám stres z hustého provozu pomůže
překonat.

AktivníAktivní
parkovací
parkovací
asistent
asistent
dokáže dokáže
zaparkovat
zaparkovat
vaši Fiestu
vašiza
Fiestu
vás. za vás.
PomůžePomůže
vám zaparkovat
vám zaparkovat
do řadydo
podélně
řady podélně
stojícíchstojících
vozidel vozidel
a poradía si
poradí si
také s příčným
také s příčným
parkováním.
parkováním.
SenzorySenzory
vyhledají
vyhledají
parkovací
parkovací
místo amísto
poté a poté
vůz převezme
vůz převezme
kontrolukontrolu
nad volantem
nad volantem
– na vás
– zůstane
na vás zůstane
pouze pouze
ovládání
ovládání
pedálů pedálů
a řazení.a Součástí
řazení. Součástí
je i asistent
je i asistent
pro vyjetí
pro
z podélného
vyjetí z podélného

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go* usnadňuje jízdu v hustém
provozu. Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go udržuje bezpečnou
vzdálenost od vozu vpředu a může dokonce váš vůz úplně zastavit a
opět jej rozjet, jak to umožňuje provoz.

parkovacího
parkovacího
místa. místa.
■

Inteligentní asistent rychlosti monitoruje dopravní značky, používá
navigační data k automatickému nastavení omezení rychlosti a
následně reguluje rychlost vašeho vozu. Systém umožňuje nastavit
toleranci rychlostního limitu nebo jej lze zcela deaktivovat (součástí
adaptivního tempomatu).

Aktivní
■ Aktivní
parkovací
parkovací
asistent
asistent
dokáže dokáže
zaparkovat
zaparkovat
vozidlo vozidlo
na
na
podélných
podélných
i kolmých
i kolmých
parkovacích
parkovacích
místech,
místech,
která jsou
která
pouze
jsouopouze
20 %o 20 %
delší nebo
delší
širší
nebo
nežširší
samotné
než samotné
vozidlo.vozidlo.
Stačí stisknout
Stačí stisknout
tlačítkotlačítko
a
a
snímače
snímače
tohoto inovativního
tohoto inovativního
systému
systému
při projíždění
při projíždění
ulicí vyhledají
ulicí vyhledají
vhodnévhodné
místo pro
místo
zaparkování.
pro zaparkování.
Poté systém
Poté systém
automaticky
automaticky
zaparkuje.
zaparkuje.
Vy pouze
Vyovládáte
pouze ovládáte
plynovýplynový
a brzdový
a brzdový
pedál apedál
pohybujete
a pohybujete
řadicí řadicí
pákou dle
pákou
pokynů
dle pokynů
na obrazovce
na obrazovce
a zvukových
a zvukových
signálů.signálů.

■

Asistent
■ Asistent
pro vyjetí
prozvyjetí
parkovacího
z parkovacího
místa funguje
místa funguje
jako aktivní
jako aktivní
parkovací
parkovací
asistent,
asistent,
jen naopak.
jen naopak.
UsnadníUsnadní
vám vyjet
vám
z podélného
vyjet z podélného
parkovacího
parkovacího
místa. Tento
místa.systém
Tento systém
ovládá volant,
ovládá zatímco
volant, zatímco
vám stačí
vám stačí
pouze ovládat
pouze ovládat
pedály a
pedály
řadicí apáku.
řadicíJakmile
páku. Jakmile
vozidlo vozidlo
opustí opustí
parkovací
parkovací
místo, systém
místo, systém
na přístrojovém
na přístrojovém
panelu panelu
zobrazí zobrazí
výzvu k výzvu k
převzetípřevzetí
řízení. řízení.

*K dispozici pouze u modelů s automatickou převodovkou.

Fiesta ST-Line s 18" koly z lehkých slitin (výbava na přání), ve speciální
nemetalické barvě bílá Frozen .

1 PROZKOUMEJTE
UVIDÍTE A BUDETE VIDĚNI

ŽIVÝ
ŽIVÝ
KONCERT
KONCERT
S B&O
S B&O
PRÉMIOVÝ
PRÉMIOVÝ
AUDIOSYSTÉM
AUDIOSYSTÉM
B&O B&O

Pokročilá LED světla Fordu Fiesta vždy upoutají tu správnou
pozornost. Zajistí vám dokonalý výhled a zároveň si můžete být jisti,
že budete na cestách vždy vidět i za snížené viditelnosti.
■

■

Přední LED potkávací světlomety s funkcí denního svícení vám
zaručí, že budete nepřehlédnutelní ve dne i v noci.
Systém automatického přepínání dálkových světel dočasně ztlumí
dálková světla, aby neoslňovala řidiče protijedoucích vozidel a
vozidel jedoucích před vámi. Jakmile je vpředu opět volno, dálková
světla se znovu automaticky rozsvítí, abyste měli potřebný rozhled.

Fiesta ST-Line ve speciální nemetalické barvě bílá Frozen (výbava na přání).

Ať už máte
Ať už
rádi
máte
jakýkoli
rádi jakýkoli
hudebníhudební
styl, vaše
styl,
oblíbená
vaše oblíbená
hudba si
hudba
zaslouží,
si zaslouží,
aby zněla
abypřesně
zněla tak,
přesně
jak tak,
její autor
jak jejípůvodně
autor původně
zamýšlel.
zamýšlel.
Speciálně
Speciálně
navržený
navržený
audiosystém
audiosystém
značky značky
Bang &Bang
Olufsen
& Olufsen
s výkonem
s výkonem
575 W 575 W
poskytuje
poskytuje
přesně takovou
přesně takovou
reprodukci
reprodukci
zvuku. zvuku.
■
■
■
■
■

Špičkový
■ Špičkový
zvukovýzvukový
systém systém
s 10 reproduktory
s 10 reproduktory
Dvoupásmový
■ Dvoupásmový
přídavný
přídavný
basový basový
reproduktor
reproduktor
Prostorový
■ Prostorový
zvuk zvuk
Výstupní
■ Výstupní
výkon 575
výkon
W 575 W
Jedinečný
■ Jedinečný
design B&O
design B&O

Fiesta ST-Line
Fiesta ve
ST-Line
speciální
ve speciální
nemetalické
nemetalické
barvě červená
barvě Race
červená
(standard).
Race (standard).

1 PROZKOUMEJTE

VÝBAVA
VÝBAVA

Hlídání
Hlídání
mrtvého
mrtvého
úhlu s
úhlu
varováním
s varováním
před před
projíždějícími
projíždějícími
vozy při
vozy při
Ø2)
Ø2)
couvání
couvání
z parkovacího
z parkovacího
místamísta
Hlídání Hlídání
mrtvého
mrtvého
úhlu (BLIS)
úhlu pomocí
(BLIS) pomocí
senzorůsenzorů
sleduje sleduje
vozidla vozidla
po oboupo
stranách
obou stranách
vozu v oblasti
vozu v oblasti
mrtvýchmrtvých
úhlů. Pokud
úhlů.senzory
Pokud senzory
zaznamenají
zaznamenají
vozidlo,vozidlo,
které vám
které
zůstává
vám zůstává
skryto, rozsvítí
skryto, rozsvítí
se ve vnějším
se ve vnějším
zpětném
zpětném
zrcátkuzrcátku
na odpovídající
na odpovídající
straně jasně
straně jasně

Elektricky sklopná zpětná zrcátka
Elektricky sklopná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

viditelná
viditelná
oranžová
oranžová
kontrolka.
kontrolka.
Součástí
Součástí
systému
systému
BLIS je BLIS
také varování
je také varování
před projíždějícími
před projíždějícími
vozy přivozy při

zabrání potenciální škodě když parkujete svůj Ford
Fiesta na veřejných místech a zároveň jsou díky

Červeně prošívaná, kožená řadicí páka a sedadla
(dostupné u modelu Ford Fiesta ST-Line).

svému vyhřívání nenahraditelná například při
mrazivých ránech. Vnější zpětná zrcátka rovněž

couvánícouvání
z parkovacího
z parkovacího
místa. Systém
místa. Systém
automaticky
automaticky
aktivujeaktivuje
brzdy, pokud
brzdy,nestihnete
pokud nestihnete
zareagovat
zareagovat
(součást
(součást
zvýhodněné
zvýhodněné
sady Sada
sadyAssist
SadaPlus).
Assist Plus).

osvětlí nástupní prostor vašeho vozu (výbava na
přání).

ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
2)Asistenční
senzory. 2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce
Poznámka:
řidiče. Poznámka:
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce řidiče
jsou pouze doplňkové
jsou pouzefunkce
doplňkové
– nenahrazují
funkce – nenahrazují
pozornost řidiče,
pozornost
jeho úsudek
řidiče, jeho
a úsudek a
nutnost řízení
nutnost
vozidla.
řízení vozidla.

Automatická klimatizace

Ø2)
Ø2)
Asistent
Asistent
pro jízdu
pro jízdu
v pruzích
v pruzích

AsistentAsistent
pro jízdu
pro
v pruzích
jízdu v pruzích
zaznamená
zaznamená
přiblížení
přiblížení
k
k
dělicímdělicím
a vodicím
a vodicím
čarám bez
čarám
zapnutého
bez zapnutého
směrového
směrového
světla asvětla
na tuto
a na
skutečnost
tuto skutečnost
upozorní
upozorní
vibracemi
vibracemi
volantuvolantu
a grafickým
a grafickým
symbolem
symbolem
na
na
informačním
informačním
displeji.displeji.
Pokud nezareagujete,
Pokud nezareagujete,
pomůžepomůže
vám Systém
vám Systém
pro automatické
pro automatické
navrácení
navrácení
do jízdního
do jízdního
pruhu natáčet
pruhu natáčet
volant tak,
volant
abytak,
se aby se
vozidlo vozidlo
vrátilo do
vrátilo
správného
do správného
pruhu. Systém
pruhu. Systém
pracujepracuje
v rychlostech
v rychlostech
vyššíchvyšších
než 65 km/h
než 65na
km/h na
komunikacích
komunikacích
s vyznačenými
s vyznačenými
dělicímidělicími
nebo nebo
vodicími
vodicími
čárami.čárami.

ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
2)Asistenční
senzory. 2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce
Asistent
řidiče.
proAsistent
jízdu v pruzích
pro jízdu
neovládá
v pruzích neovládá
řízení.
řízení.

Vyberte ideální teplotu, kterou si přejete v kabině

Adaptivní
Adaptivní
tempomat
tempomat
s funkcí
s funkcí
Ø2)
Ø2)
Pre-Collision
Pre-Collision
Assist
Assist

vozu udržovat a systém se sám automaticky
postará o to, aby vám bylo po celou dobu

Snižuje Snižuje
riziko nehody
riziko nehody
s chodcem,
s chodcem,
cyklistou
cyklistou
či
či
jiným vozidlem.
jiným vozidlem.
Zaznamená-li
Zaznamená-li
riziko střetu
rizikosstřetu s

strávenou ve voze komfortně (standardně pro
Titanium, ST-Line, Active a ST Plus).

jedním jedním
z nich, upozorní
z nich, upozorní
vás na hrozící
vás na střet
hrozící
jakstřet jak
vizuálně,
vizuálně,
tak zvukově.
tak zvukově.
Pokud včas
Pokud
nezareagujete,
včas nezareagujete,
systém systém
začne automaticky
začne automaticky
brzdit, aby
brzdit,
snížil
aby snížil
závažnost
závažnost
následků
následků
srážky nebo
srážky
jí vnebo
některých
jí v některých
případech
případech
dokonce
dokonce
zcela zabránil,
zcela zabránil,
zatímcozatímco
bezpečnostní
bezpečnostní
brzdovýbrzdový
systém systém
(EBA) připraví
(EBA) připraví
brzdy na
brzdy
maximální
na maximální
výkon. výkon.
Ø

Ø
2)
Používá senzory.
Používá
Asistenční
senzory. 2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.
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PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

Trend

Titanium

Active
Active

Ať už toužíte po voze s pokročilými technologiemi,
prémiovými materiály nebo sportovními detaily,

Fiesta Trend nabízí elegantní design, působivé
technologie i skvělé jízdní vlastnosti.

Prémiové materiály a širší nabídka technologií
posouvá Fiestu Titanium na vyšší úroveň.

Crossover
Crossover
Fiesta Active
Fiestazaujme
Active zaujme
svým exteriérem
svým exteriérem
Tato výbava
Tato výbava
není dostupná
není dostupná
pro český
protrh.
český trh.
inspirovaným
inspirovaným
vozy SUV.
vozy
Nabízí
SUV.tedy
Nabízí
například
tedy například

se širokou nabídkou Fordu Fiesta si můžete být
jisti, že najdete ten vhodný vůz přesně pro vás.

Klíčové prvky výbavy

Klíčové prvky výbavy

vyšší posez
vyššíza
posez
volantem.
za volantem.

VYBERTE

■
■
■

■
■
■

15" ocelová kola, kryty kol s 5x2 paprsky
Manuální klimatizace
Přední potkávací LED reflektorové světlomety,
halogenové dálkové světlomety, funkce denního
svícení, automatická světla
Asistent pro jízdu v pruzích
Přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport a Eco)
Tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti

■
■
■

■

■

Motory
Zážehové
1.1 75 k (55 kW)
1.0 EcoBoost 95 k (70 kW)

■

15" kola z lehkých slitin s 8 paprsky
Automatická klimatizace
Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED
světly denního svícení, přední mlhová světla s
přisvícením do zatáček
Automatické stěrače a vnitřní zpětné zrcátko s
automatickým zatmíváním
Chromované lišty u spodní linie bočních oken a kolem
horní mřížky chladiče s vodorovnými chromovanými
lištami
Zadní parkovací senzory

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 95 k / 125 k (70 kW / 92 kW)
1.0 EcoBoost mHEV 125 k (92 kW)

KlíčovéKlíčové
prvky výbavy
prvky výbavy
■

■

■
■
■

17" kola
■ z
17"
lehkých
kola z slitin
lehkých
Active
slitin
v černo-stříbrném
Active v černo-stříbrném
provedení
provedení
Přepínatelné
■ Přepínatelné
jízdní režimy
jízdníKluzký
režimypovrch
Kluzkýapovrch
Nezpevněná
a Nezpevněná
cesta cesta
Vyšší světlá
■ Vyšší
výška
světlá výška
Černé■střešní
Černéližiny
střešní ližiny
Přepínatelné
■ Přepínatelné
jízdní režimy
jízdníKluzký
režimypovrch
Kluzkýapovrch
Nezpevněná
a Nezpevněná
cesta cesta

MotoryMotory
Zážehové
Zážehové
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
95 k / 125
95k k(70
/ 125
kW
k /(70
92 kW
kW)/ 92 kW)
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost
mHEV 125
mHEV
k (92125
kW)
k (92 kW)

2 VYBERTE PŘEHLED STUPŇŮ VÝBAVY

ST-Line

ST Plus

Fiesta ST-Line vás ohromí svým
charakteristickým, dynamicky designovaným

Nezkrotně dynamická. Přesně taková je Fiesta ST
Plus. Její výkon a jízdní vlastnosti vás ohromí a

interiérem i exteriérem.

udělají z každé vaší cesty nezapomenutelný
zážitek.

Klíčové prvky výbavy
■
■
■
■

■

■

■

17" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky v šedé barvě
Sportovní odpružení se sníženým zavěšením kol
Zadní parkovací senzory
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového
ovládání
Unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním
nárazníkem ST-Line
Sportovně tvarovaná přední sedadla, prémiové
osvětlení interiéru
Sportovní volant s červeným prošíváním, červené
prošívání na ruční brzdě, manžetě řadicí páky a
podlahových rohožích

Motory

Klíčové prvky výbavy
■

■

■
■
■
■
■

18" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky v tmavě šedém
provedení a červěně lakovanými brzdovými třmeny
Přední vyhřívaná sportovní sedadla Recaro, čalouněná
v kombinaci černé látky a kůže / vinylu s šedým
prošíváním
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Velký zadní spojler, v barvě karoserie
Sportovní odpružení ST
Tři přepínatelné jízdní režimy - Normal, Sport, Track
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování pomocí
startovacího tlačítka bez použití klíče, dva pasivní klíče
dálkového ovládání

Zážehové

Motory

1.0 Ford EcoBoost mHEV 125 k (92 kW)

Zážehové
1.5 EcoBoost 200 k (147 kW)

2 VYBERTE

PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

Trend

Standardní prvky vnější výbavy
■
■

■

■
■

■

15" ocelová kola s kryty kol s 5x2 paprsky
Přední potkávací LED reflektorové světlomety,
halogenové dálkové světlomety, funkce denního
svícení, automatická světla
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná
s integrovanými blikači, vyhřívaná, v barvě karoserie
Asistent pro jízdu v pruzích
Přepínatelné jízdní režimy pomocí tlačítka - Normal,
Sport, Eco
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 s funkcí stažení /
vytažení jedním stisknutím

Motory
Zážehové
1.1 75 k (55 kW)
1.0 EcoBoost 95 k (70 kW)

2 VYBERTE

PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

Titanium
Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Trend
■
■

■

■

■

15" kola z lehkých slitin s 8 paprsky
Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED
světly denního svícení, přední mlhová světla
s přisvícením do zatáček
Automatické stěrače a vnitřní zpětné zrcátko
s automatickým zatmíváním
Chromované lišty u spodní linie bočních oken
a chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče
s vodorovnými chromovanými lištami
Zadní parkovací senzory

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Trend
■

■
■
■

■
■
■
■

Zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení /
vytažení jedním stisknutím, globální otevírání / zavírání
oken dálkovým ovladačem
Automatická klimatizace
Přední sedadla sportovně tvarovaná
Prémiová středová konzola - loketní opěrka s velkou
úložnou přihrádkou
Prémiové osvětlení interiéru
Podlahové rohože přední - prémiové
Prémiová stropní konzola s držákem na brýle
Volant - vinyl Sensico

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 95 k / 125 k (70 kW /92 kW)
1.0 EcoBoost mild-hybrid 125 k (92 kW)

2 VYBERTE

Nedostupné na českém trhu

PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

2 VYBERTE

PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

Active

Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti

■

výbavě Trend
■

■

■
■
■

■

17" kola z lehkých slitin Active v černo-stříbrném
provedení s 5 paprsky
Přepínatelné jízdní režimy Kluzký povrch a Nezpevněná
cesta
Střešní ližiny černé
Zadní parkovací senzory
Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED
světly denního svícení, přední mlhová světla
s přísvícením do zatáček
Automatické stěrače s dešťovým senzorem a vnitřní
zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

Přední maska s mřížkou chladiče se vzorem včelí
plástve, 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
■
■

■

Automatická klimatizace
Zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení /
vytažení jedním stisknutím, globální otevírání / zavírání
oken dálkovým ovladačem
Přední sedadla sportovně tvarovaná

■
■
■

Prémiová stropní konzola s držákem na brýle
Podlahové rohože přední - prémiové
Volant - vinyl Sensico

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 95 k / 125 k (70/92 kW)
1.0 EcoBoost mild-hybrid 125 k (92 kW)

2 VYBERTE

PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

ST-Line

Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Trend
■
■

■
■
■

■

17" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky typu "Y" v šedé
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
Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED
světly denního svícení + zadní LED světla, přední
mlhová světla s přisvícením do zatáček
Automatické stěrače a vnitřní zpětné zrcátko
s automatickým zatmíváním

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti

■

výbavě Trend
■

■
■

■

■

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového
ovládání
Automatická klimatizace
Zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení /
vytažení jedním stisknutím, globální otevírání / zavírání
oken dálkovým ovladačem
Přední sedadla sportovně tvarovaná, prémiové
osvětlení interiéru
Volant - sportovní s červeným prošíváním, červené
prošívání na ruční brzdě, manžetě řadicí páky a
podlahových rohožích

■

■

Černé čalounění stropu s prémiovou stropní konzolou s
držákem na brýle
Prémiová středová konzola - loketní opěrka s velkou
úložnou přihrádkou
Podlahové rohože přední - prémiové

Motory
Zážehové motory
1.0 EcoBoost mild-hybrid 125 k (92 kW)

2 VYBERTE

PŘEHLED
PŘEHLED
STUPŇŮ
STUPŇŮ
VÝBAVY
VÝBAVY

ST Plus

Standardní prvky vnější výbavy
■

■

■

■
■
■

■

18" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky v tmavě šedém
provedení a červeně lakovanými brzdovými třmeny
Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED
světly denního svícení, halogenové dálkové světlomety
+ zadní LED světla
Automatická aktivace světlometů při snížené
viditelnosti
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček
Tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, vnitřní
zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Zadní parkovací senzory

■

■

■
■
■

Sportovní odpružení ST se sníženým zavěšením kol,
speciální vyladění pružin na zadní nápravě
Vnější zpětná zrcátka - el. ovládaná s integrovanými
blikači, vyhřívaná, s osvětlením nástupního prostoru,
el. sklopná s možností automatického sklopení při
uzamčení vozidla
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Zadní spojler velký, v barvě karoserie
Zadní nárazník ST - sportovní, s difuzorem, spodní část
nárazníku částečně lakovaná v barvě karoserie, dvojitá
koncovka výfuku, aktivní klapka výfuku

Standardní prvky vnitřní výbavy
■
■
■
■
■

■
■
■

Automatická klimatizace
Přední a zadní okna - el. ovládaná
Vyhřívané čelní sklo
Přední sportovní vyhřívaná sedadla RECARO
Volant ST - tříramenný, kožený, vyhřívaný, s šedým
prošíváním
Ozdobné stříbrné lišty prahů předních dveří s logem ST
Hliníkové pedály
Prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč.
subwooferu,integrovaný navigační systém

Motor 1.5 EcoBoost 200 k (147 kW)

3

BARVYBARVY
LAKU KAROSERIE
LAKU KAROSERIE

ŽIVOT V JASNÝCH BARVÁCH
Vozy Ford Fiesta vděčí za svůj oslnivý a odolný zevnějšek
speciálnímu několikafázovému procesu lakování. Díky vstřikování
vosku do ocelových částí karoserie či ochranné horní vrstvě
nátěru, novým materiálům a postupům při aplikaci, bude
váš nový Ford Fiesta vypadat dobře i za mnoho let.

Žlutá Luxe
Žlutá Luxe

StříbrnáStříbrná
Moondust
Moondust

†
† Metalický
SpeciálníSpeciální
nemetalický
nemetalický
lak karoserie*
lak karoserie*
Metalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

ČervenáČervená
Race
Race

Modrá Performance
Modrá Performance

Šedá Magnetic
Šedá Magnetic

†
†
SpeciálníSpeciální
nemetalický
nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

Unikátní Unikátní
metalický
metalický
lak karoserie*
lak karoserie*

SpeciálníSpeciální
metalický
metalický
lak karoserie*
lak karoserie*

Černá Agate
Černá Agate

Modrá Freedom
Modrá Freedom

Bílá Metropolis
Bílá Metropolis

ČervenáČervená
Ruby Ruby

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

SpeciálníSpeciální
metalický
metalický
lak karoserie*
lak karoserie*

SpeciálníSpeciální
metalický
metalický
lak karoserie*
lak karoserie*

Unikátní Unikátní
metalický
metalický
lak karoserie*
lak karoserie*

Bílá Frozen
Bílá Frozen

Modrá Metallic
Modrá Metallic

PŘIZPŮSOBTE SI
VŮZ

Zvolte si barvu, kola, výbavu
na přání a příslušenství
a přizpůsobte si váš Ford
Fiesta přesně podle vašich
potřeb.

Červená Race
Speciální nemetalický lak karoserie

*Za příplatek.
†
Pro ST - Bílá Frozen standardně, Červená Race za příplatek.
Na model Ford Fiesta poskytuje společnost Ford záruku proti prorezivění v délce 1až 2 let od data první registrace. Podléhá stanoveným pravidlům a podmínkám.
Poznámka: Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev karoserie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostupnosti produktu na některých trzích. Barvy a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od
skutečných barev v důsledku omezení daných použitou tiskovou technologií.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ

Trend

Titanium

Titanium* a Active*

ST Plus ST Plus

Střed sedadel: látka Intersection v černé Ebony

Střed sedadel: látka Vibrant v černé Ebony

Střed sedadel: látka Flagstone v černé Ebony

Střed sedadel:
Střed sedadel:
látka Acceleration
látka Acceleration

Boky sedadel: látka View v černé Ebony

Boky sedadel: látka Eton v černé Ebony

Boky sedadel: vinyl Cuir v černé Ebony

Boky sedadel:
Boky sedadel:
kůže a vinyl
kůže
s šedým
a vinyl sprošíváním
šedým prošíváním

Active

ST-Line

Střed sedadel: látka Jean Diamond v černé Ebony

Střed sedadel: látka Court v černé Ebony

Boky sedadel: látka View v černé Ebony

Boky sedadel: látka View v černé Ebony

Čalounění není dostupné pro český trh.

Obrázek vpravo: sportovní sedadla Recaro s modrým prošíváním jsou dostupná u skladových vozů Fiesta ST.
*Výbava na přání.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ KOLA

15"

16"

16"

(na přání pro Trend, standardně pro Titanium)

(na přání pro Trend)

(na přání pro Titanium)

kola z lehkých slitin s 8 paprsky

kola z lehkých slitin s 8 paprsky

kola z lehkých slitin s 10 paprsky

18" 18"

18" 18"

povrchem
povrchem

(na přání(na
propřání
ST-Line)
pro ST-Line)

kola z lehkých
kola z lehkých
slitin s 8slitin
paprsky
s 8 paprsky
a prémiovým
a prémiovým
leštěným
leštěným
kola z lehkých
kola z lehkých
slitin s 5x2
slitin
paprsky
s 5x2 paprsky
Rock Metallic
Rock Metallic
(dostupná
(dostupná
jako příslušenství,
jako příslušenství,
nelze pronelze
Active
pro
a ST)
Active a ST)

17"

18"

18"

leštěným povrchem

provedení

s 5x2 paprsky Y

kola z lehkých slitin s 10 paprsky a prémiovým
(dostupná jako příslušenství, nelze pro Active a ST)

kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y v tmavě šedém
(standardně pro ST Plus)

Poznámka: Zobrazená kola jsou dostupná také jako příslušenství. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Ford.

kola z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení
(na přání pro Active)

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

3.

1.

Odolná rohož do zavazadlového
prostoru

2.

Gumové podlahové rohože

3.

Sportovní kryty pedálů

4.

Odnímatelné tažné zařízení

5.

Oddělující mříž v poloviční výšce

6.

Základní střešní nosič

7.

Zástěrky

8.

Ochranná lišta hrany nárazníku

9.

13.

17" broušené hliníkové ráfky

Magnetic

10. Tažné zařízení
11.

13.

12.

12.

Uebler+ nosič kol na tažné
zařízení

12. Střešní příčníky
13. G3+ střešní box
+Výrobek je krytý zárukou externího dodavatele.

4.

5.

6.

Stáhněte si průvodce příslušenstvím
Fiesta zde

Pro kompletní nabídku příslušenství
Fiesta navštivte stránku

www.prislusenstvi-ford.cz
Brandované výrobky Ford můžete
7.

8.

9.

zakoupit na stránce

www.fordlifestylecollection.com/cz

11.

10.

10.

11.

4

VÝKONVÝKON
MILD-HYBRIDU
MILD-HYBRIDU
1

Řemenem poháněný integrovaný startér/generátor
Startér/generátor funguje jako elektromotor, hladce integrovaný se
zážehovým motorem za účelem poskytování dodatečného točivého
momentu během jízdy a akcelerace.

2

Zážehový motor EcoBoost
Ford Fiesta je dostupný také s motorem 1.0 EcoBoost mild-hybrid
o výkonu 125 k (92 kW).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Seznamte se s Fordem Fiesta a jeho
inteligentním mild-hybridním systémem.
2

3

3

1

Fiesta EcoBoost
mild-hybrid
Objevte mild-hybridní motory
o výkonu 125 k (92 kW).

Poznámka: Detailní informace o spotřebách naleznete dále ve specifikacích.

3

3 48voltový
48voltový
akumulátor
akumulátor
Lithium-iontoý
Lithium-iontoý
akumulátor,
akumulátor,
který pohání
který pohání
elektromotor,
elektromotor,
se
se
nacházínachází
pod předním
pod předním
sedadlem
sedadlem
spolujezdce.
spolujezdce.
Automaticky
Automaticky
se dobíjísezadobíjí
jízdy za
přijízdy
rekuperačním
při rekuperačním
brzděníbrzdění
a energie,
a energie,
která která
by jinakby
zůstala
jinak zůstala
nevyužita,
nevyužita,
se do něj
seukládá.
do něj ukládá.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORY

1.0 EcoBoost
(95 k)

1.0 EcoBoost
(125 k)

1.5 EcoBoost
(200 k)

1.5 EcoBoost
(200 k)

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

95 (70)

125 (92)

125 (92)

125 (92)

125 (92) 200 (147) 200 (147)

Maximální točivý
Maximální
moment
točivý
(Nm)
moment (Nm)105

105

170

170

210

210

Emise CO2 (g/km)*
Emise CO2 (g/km)*121

121

115 - 123

115 - 123

114 - 123

114 - 123

1.0 EcoBoost
(125 k)

1.0 EcoBoost
(95 k)

Euro 6.2

Emisní norma
Emisní norma
Euro 6.2

1.5 EcoBoost (200k)
Emise CO2 149 - 150 g/km

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

1.1 (75 k)

Euro 6.2

Maximální výkon
Maximální
k (kW)
výkon k (kW)
75 k (55 kW)75 k (55 kW) 95 (70)

1.1 (75 k)

Výkonnější

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

Technické
Technické
údajeúdaje

170

170

290

290

128 - 134 128 - 134 149 - 150 149 - 150

7st. automatická
7st. automatická
6st. manuální
6st. manuální
PřevodovkaPřevodovka
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
6st. manuální
DCT
DCT
SpotřebaSpotřeba
paliva (l/100
palivakm)
(l/100 km)
KombinaceKombinace5,3

5,3

5,0 - 5,4

5,0 - 5,4

5,0 - 5,4

5,0 - 5,4

5,6 - 5,9

5,6 - 5,9

6,6

6,6

Nižší emise
1.0 EcoBoost (95 k)
Emise CO2 115 - 123 g/km

*Údaje o emisích
*ÚdajeCO
o emisích
a o2 vspotřebě
g/km a opaliva
spotřebě
byly paliva
získánybyly
pomocí
získány
metodiky
pomocítzv.
metodiky
celosvětově
tzv. celosvětově
harmonizovaného
harmonizovaného
zkušebníhozkušebního
postupu propostupu
lehká vozidla
pro lehká
(WLTP)
vozidla
zavedené
(WLTP)nařízením
zavedenéKomise
nařízením
C(2017)
Komise
3521
C(2017)
a v souladu
3521 asvnařízením
souladu sKomise
nařízením Komise
2 v g/kmCO
nahradila
zcelapůvodní
nahradila
metodiku
původníNEDC
metodiku
(novýNEDC
evropský
(novýjízdní
evropský
cyklus).
jízdní cyklus).
(EU) 2017/1151
(EU)ve2017/1151
znění pozdějších
ve znění pozdějších
předpisů. WLTP
předpisů.
představuje
WLTP představuje
novou reálnější
novou
metodiku
reálnějšítestování
metodikuhodnot
testování
spotřeby
hodnotpaliva
spotřeby
a emisí
paliva
CO2a, která
emisízcela
CO2, která
Pro testovací
Propostupy
testovací
a cykly
postupy
všakaplatí,
cykly že
však
zjištěné
platí, hodnoty
že zjištěné
spotřeby
hodnotya spotřeby
emisí se nevztahují
a emisí se na
nevztahují
konkrétní
najednotlivé
konkrétnívozidlo
jednotlivé
a musí
vozidlo
být achápány
musí býtvýhradně
chápányjako
výhradně
směrnéjako
hodnoty
směrné
umožňující
hodnoty umožňující
srovnání mezi
srovnání
různými
mezi
modely
různými
vozů
modely
a jejichvozů a jejich
výrobci. Výbava
výrobci.
na Výbava
přání nebo
na přání
výbava
nebo
z příslušenství
výbava z příslušenství
může mít vliv
může
na zvýšení
mít vliv hodnot
na zvýšení
emisí
hodnot
a spotřeby
emisí apaliva
spotřeby
vozidla.
paliva
Konkrétní
vozidla.spotřebu
Konkrétnípaliva
spotřebu
a výšipaliva
emisíauvýši
CO2emisí
konkrétního
u CO2 konkrétního
vozu navíc vozu
neovlivňuje
navíc neovlivňuje
pouze účinnost
pouzevyužívání
účinnostpaliva
využívání paliva
motorem, ale
motorem,
také jízdní
ale styl
takéajízdní
další styl
netechnické
a další netechnické
faktory, jakofaktory,
např. aktuální
jako např.
jízdní
aktuální
podmínky,
jízdní celkový
podmínky,
jízdní
celkový
výkonjízdní
a údržba
výkonvozu.
a údržba vozu.
Pro bližší informace
Pro bližší oinformace
spotřebě oa spotřebě
emisích sea obraťte
emisích na
se obraťte
autorizovaného
na autorizovaného
prodejce vozů
prodejce
Ford. vozů Ford.

4SPECIFIKACE
4SPECIFIKACE

1.0 EcoBoost
mHEV (125 k)

1.0 EcoBoost
(125 k)

1.5 EcoBoost
(200 k)

Maximální rychlost (km/h)

165

180

203

199

230

0-100 km/h (s)

14,7

10,9

9,4

9,9

6,5

50-100 km/h (s)

17,9

11,2

9,6

–

6,1

1.1 (75 k)

1.0 EcoBoost
(95 k)

Palivo a výkon

Výkon

ø

Hmotnosti a zatížení**
Provozní hmotnost 3dv./5dv. (kg)

–/1164

–/1164

–/1217

–/1236

1262/1283

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

–/1520

–/1690

–/1685

–/1690

1635/1655

Maximální hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání (kg)

–

1000

1000

1000

–

of the of
year
theawards
year awards
2019 2019

øNa 4. převodový stupeň.
**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 45 kg, pro provedení 1.0 EcoBoost 95 k je to 65 kg. Všechna provedení jsou vybavena filtrem pevných částic GPF / DPF.
Poznámka: Vůz nelze vybavit tažným zařízením, pokud obsahuje následující výbavu: motor 1.1 75 k, panoramatická střechu, rezervní kolo v kombinaci s výbavou Active.

FORD
FORD
EcoBoost
EcoBoost

Powered
Powered
by
by

992

992

1783

1783

1783

1783

Místo pro nohy

1125

1125

1125

1125

1346

1346

1346

1346

Celková výška nenaloženého vozidla

1476

1466

1498

1469

Šířka ve výšce ramen

Rozvor

2493

2493

2493

2493

Druhá řada sedadel

Přední rozchod

1508

1504

1513

1506

Výška*

955

955

955

955

Zadní rozchod

1471

1472

1476

1467

Místo pro nohy

835

835

835

835

133/105

124/102

152/130

121/103

Šířka ve výšce ramen

1300

1300

1300

1300

Po opěradla zadních sedadel – se sadou na opravu pneumatik

311

311

311

311

Po opěradla zadních sedadel – s revezervním kolem/
minirezervou/subwooferem

288

288

288

288

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

1093

1093

1093

1093

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

1070

1070

1070

1070

Světlá výška – nenaložené/plně naložené vozidlo

Objem zavazadlového prostoru (l)‡

Délka:Délka:
4 065 4
mm
065
(ST:
mm
4 (ST:
068 4
mm)
068 mm)

Fiesta
Fiesta
Active
Active

Rozměry zavazadlového prostoru (mm)

Všechny dostupné prvky, specifikace tohoto vozu
a další užitečné informace jsou vám k dispozici na

553

553

553

553

Maximální výška – po střechu

824

824

824

824

Maximální šířka mezi podběhy

980

980

980

984

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel

721

721

721

723

Délka ložné plochy po opěradla předních sedadel

1479

1479

1479

1479

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo)

700

700

700

701

42

42

42

42

Fiesta
Fiesta
Titanium
Titanium

Objem palivové nádrže (l)
Benzín

webových stránkách www.ford.cz. Můžete na ně
plynule přejít načtením kódu pod tímto textem.

‡Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě.
*Výška interiéru je o 4 cm nižší v první řadě a o 2,5 cm nižší ve druhé řadě, pokud je vůz vybaven panoramatickou střechou.

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

Délka:Délka:
4 068 4
mm
068 mm

Výška: 1 476 mm

Chcete se dozvědět ještě o něco
více?

Maximální výška – po kryt zavazadlového prostoru

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

Výška: 1 498 mm

Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky

Výška: 1 466 mm
(ST: 1 469 mm)

Fiesta
ST Plus

992

Výška: 1 498 mm

Fiesta
Active

992

Celková délka bez tažného zařízení/s taž. zařízením 4040/4140 4065/4140 4068/4140

Délka:Délka:
4 040 4
mm
040 mm

Výška: 1 476 mm

Fiesta
ST‑Line

Výška*

Vnitřní rozměry (mm)

Vnější rozměry (mm)

Celková šířka se zrcátky/bez zrcátek

Fiesta
Fiesta
ST-Line
ST-Line
Výška: 1 466 mm
(ST: 1 469 mm)

Fiesta

1941/1735

Fiesta
ST Plus

1941/1756

Fiesta
Active

První řada sedadel

1941/1735

Fiesta
ST‑Line

4068/–

1941/1735

Fiesta

4 SPECIFIKACE ROZMĚRY

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

BarvyBarvy
karoserie
karoserie
a čalounění
a čalounění

Barvy karoserie a čalounění

Trend

ST-Line ST-Line

Materiál a barva sedadel: látka Intersection v barvě černá Ebony s šedým prošíváním
Materiál a barva boční strany sedadel: látka View v barvě černá Ebony

Materiál a Materiál
barva sedadel:
a barvalátka
sedadel:
Court látka
v barvě
Court
černá
v barvě
Ebonyčerná Ebony
Materiál a Materiál
barva boční
a barva
strany
boční
sedadel:
stranylátka
sedadel:
View vlátka
barvěView
černá
v barvě
Ebonyčerná
s červeným
Ebony sačerveným a
šedým prošíváním
šedým prošíváním

Titanium
Materiál a barva sedadel: látka Vibrant v barvě černá Ebony
Materiál a barva boční strany sedadel: látka Eton v barvě černá Ebony s šedým
prošíváním
Materiál a barva sedadel: látka Flagstone v barvě černá Ebony
Materiál a barva boční strany sedadel: Cuir (vinyl) v barvě černá Ebony s šedým
prošíváním*

Modrá
Performance

Černá
Modrá
Agate
Performance

Červená
Černá
Ruby
Agate

Žlutá
Červená
Luxe
Ruby

Modrá
Žlutá
Freedom
Luxe

Bílá
Modrá
Metropolis
Freedom

Šedá
Bílá
Magnetic
Metropolis

Stříbrná
Šedá
Moondust
Magnetic

Modrá
Stříbrná
Metallic
Moondust

Červená
Modrá
Race*
Metallic

Bílá
Červená
Frozen*
Race*

Bílá
Frozen*

Modrá
Performance

Černá
Agate

Červená
Ruby

Žlutá
Luxe

Modrá
Freedom

Bílá
Metropolis

Nemetalické
Nemetalické
laky
laky
MetalickéMetalické
laky*
laky*

Šedá
Magnetic

Stříbrná
Moondust

Metalické laky*

Modrá
Metallic

Červená
Race*

Bílá
Frozen*

Nemetalické laky

Materiál a Materiál
barva sedadel:
a barvalátka
sedadel:
Skip vlátka
barvěSkip
černá
v barvě
Ebonyčerná Ebony
Materiál a Materiál
barva boční
a barva
strany
boční
sedadel:
stranyCuir
sedadel:
(vinyl) vCuir
barvě
(vinyl)
černá
v barvě
Ebonyčerná
s červeným
Ebony s červeným
prošíváním prošíváním
Ozdobné prvky
Ozdobné
interiéru:
prvkyčervená
interiéru:
Race*
červená Race*
Active

Active

Materiál a Materiál
barva sedadel:
a barvalátka
sedadel:
Jean Diamond
látka Jeanv barvě
Diamond
černá
v barvě
Ebonyčerná Ebony
Materiál a Materiál
barva boční
a barva
strany
boční
sedadel:
stranylátka
sedadel:
View vlátka
barvěView
černá
v barvě
Ebonyčerná
s šedým
Ebony s šedým
prošíváním prošíváním
Materiál a Materiál
barva sedadel:
a barvalátka
sedadel:
Flagstone
látkavFlagstone
barvě černá
v barvě
Ebonyčerná Ebony
Materiál a Materiál
barva boční
a barva
strany
boční
sedadel:
stranyCuir
sedadel:
(vinyl) vCuir
barvě
(vinyl)
černá
v barvě
Ebonyčerná
s šedým
Ebony s šedým
prošíváním*prošíváním*
ST Plus ST Plus
Materiál a Materiál
barva sedadel:
a barvalátka
sedadel:
Acceleration
látka Acceleration
v barvě černá
v barvě
Ebonyčerná Ebony
Materiál a Materiál
barva boční
a barva
strany
boční
sedadel:
stranyvinyl
sedadel:
v barvěvinyl
černá
v barvě
Ebonyčerná
s šedým
Ebony
prošíváním
s šedým prošíváním

Dostupná kombinace
Dostupná kombinace

Poznámka:
Poznámka:
Barva přístrojové
Barva přístrojové
desky je ve desky
všech je
provedeních
ve všech provedeních
v barvě černá
v barvě
Ebony.
černá Ebony.
*Za příplatek.
*Za příplatek.

ST Plus

Active
ST Plus

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Trend

ST Plus

Active

ST‑Line

Titanium

Trend

Kola
Exteriér

Trend
Titanium

Exteriér
Exteriér

Exteriér

Kola

15" x 6.0 ocelová
15" x 6.0
kola,
ocelová
kryty kol
kola,
s 5x2
kryty
paprsky,
kol s 5x2
pneu
paprsky,
195/60pneu
R15 195/60 R15

Střecha a vnější zpětná zrcátka lakovaná v černé barvě (nelze s panoramatickou střechou)

CJDAS

15" x 6.0 kola
15"z xlehkých
6.0 kolaslitin
z lehkých
s 8 paprsky,
slitin spneu
8 paprsky,
195/60pneu
R15 195/60 R15

Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná s integrovanými blikači, vyhřívaná, v barvě karoserie

BSHDJ

16" x 6.5 kola
16"z xlehkých
6.5 kolaslitin
z lehkých
s 8 paprsky,
slitin spneu
8 paprsky,
195/55pneu
R16 195/55 R16

Vnější zpětná zrcátka – s osvětlením nástupního prostoru, elektricky sklopná s možností automatického sklopení při uzamčení vozidla (dostupné v sadách City, Technology a
Assist Plus)

BSHDY

16" x 6.5 kola
16"z xlehkých
6.5 kolaslitin
z lehkých
s 10 paprsky,
slitin s pneu
10 paprsky,
195/55pneu
R16 195/55 R16

Střešní ližiny černé (ne s panoramatickou střechou)

BLYAZ

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

B2GAM

Zadní spojler malý, v barvě karoserie

BPFAJ

Zadní spojler velký, v barvě karoserie

BPFAH

Chromované lišty u spodní linie bočních oken

BMFAE

Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s vodorovnými chromovanými lištami

B2LAG

Unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním nárazníkem ST-Line, zadní sportovní nárazník s difuzorem, boční nástavce prahů, logo ST-Line na bocích vozu

B2LAR

Unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním nárazníkem ST, boční nástavce prahů, logo ST na přední masce a zadní části vozu
Zadní nárazník ST – sportovní, s difuzorem, v barvě karoserie, spodní část nárazníku částečně lakovaná v barvě karoserie, dvojitá koncovka výfuku, aktivní klapka výfuku

CLMBJ

Exteriérová sada Active: přední maska s mřížkou chladiče se vzorem včelí plástve, 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

B2LAH

Příprava pro tažné zařízení – elektroinstalace, funkce stabilizace jízdy s přívěsem (pro Active nelze s rezervním kolem; nelze s panoramatickou střechou a s motorem 1.1 75 k)

/–

C1QAB

Tažné zařízení – odnímatelné
(obsahuje elektroinstalaci a funkci stabilizace jízdy s přívěsem; pro Active nelze s rezervním kolem; nelze s panoramatickou střechou a s motorem 1.1 75 k)

/–

C1MAC

17" x 7.0 kola17"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky
slitin s 5x2
typu
paprsky
"Y" v šedé
typubarvě,
"Y" v šedé
pneubarvě,
205/45
pneu
R17 205/45 R17
17" x 7.0 kola17"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
Activeslitin
v černo-stříbrném
Active v černo-stříbrném
provedení sprovedení
5 paprsky,spneu
5 paprsky,
205/45
pneu
R17 205/45 R17
18" x 7.0 kola18"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky
slitin s 5x2
"Rock
paprsky
Metallic",
"Rockpneu
Metallic",
205/40
pneu
R18205/40 R18
18" x 7.0 kola18"z lehkých
x 7.0 kolaslitin
z lehkých
v černo-stříbrném
slitin v černo-stříbrném
provedení sprovedení
5x2 paprsky
s 5x2
Y, pneu
paprsky
205/40
Y, pneu
R18205/40 R18
18" x 7.5 kola18"
z lehkých
x 7.5 kolaslitin
z lehkých
s 5x2 paprsky
slitin s 5x2
Y vpaprsky
tmavě šedém
Y v tmavě
provedení,
šedémpneu
provedení,
205/40
pneu
R18205/40 R18
Systém monitorování
Systém monitorování
tlaku v pneumatikách
tlaku v pneumatikách
(TPMS) (TPMS)
Sada na opravu
Sadapneumatik
na opravu pneumatik
Ocelové rezervní
Ocelové
kolorezervní
14" x 5.5,
kolo
pneu
14" 175/65
x 5.5, pneu
R14 (nahrazuje
175/65 R14 sadu
(nahrazuje
na opravu
sadupneumatik;
na opravu pneumatik;
/nelze s motorem
nelze 1.1
s motorem
a s výbavou
1.1 aActive
s výbavou
s panoramatickou
Active s panoramatickou
střechou nebo
střechou
s tažným
nebozařízením)
s tažným zařízením)

/-

Ocelová minirezerva
Ocelová minirezerva
14" x 5.5, pneu
14" 125/80
x 5.5, pneu
R15 125/80
(nahrazuje
R15 sadu
(nahrazuje
na opravu
sadupneumatik;
na opravu pneumatik;
nelze s panoramatickou
nelze s panoramatickou
střechou) střechou)

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání, zana
příplatek
přání, za příplatek
Součást zvýhodněné
Součást zvýhodněné
sady, za příplatek
sady, za příplatek

/ /

ST Plus

ST‑Line
Active

/ /

Active
ST Plus

Titanium
ST‑Line

Trend

ST Plus

Active

ST‑Line

Titanium

Trend

Trend
Titanium

Funkční
Funkční
výbava
výbava

Funkční výbava

Funkční výbava
Manuální klimatizace
Automatická klimatizace
Přední a zadní okna – elektricky ovládaná s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím, globální otevírání/zavírání oken dálkovým ovladačem (nelze pro 3dv.)

–/

AC S

Tempomat Tempomat
a nastavitelný
a nastavitelný
omezovač rychlosti
omezovač rychlosti

AC C

Adaptivní tempomat
Adaptivní tempomat
s funkcí Pre-Collision
s funkcí Pre-Collision
Assist
Assist
– snižuje riziko
– snižuje
nehody
riziko
s chodcem,
nehody scyklistou
chodcem,
(docyklistou
80km/hod)
(do 80km/hod)
nebo jiným nebo
vozemjiným
(do max.
vozem
rychlosti)
(do max. rychlosti)
+ výstraha a+indikace
výstrahabezpečné
a indikacevzdálenosti
bezpečné vzdálenosti
+ autonomní
+ autonomní
nouzové brzdění
nouzové brzdění
(dostupné v(dostupné
sadách Assist
v sadách
4 a Assist
AssistPlus)
4 a Assist Plus)

B2KAJ

Palubní počítač – základní, 4,2" monochromatický informační displej

HCAAH

Palubní počítač – prémiový, 4,2" barevný informační TFT displej (dostupné v sadách Assist)

HCAAV

Přepínatelné jízdní režimy pomocí tlačítka – Normal, Sport, Eco; pro Active navíc Kluzký povrch a Nezpevněná cesta

AAQAB

Tři přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport, Track) ovlivňující nastavení posilovače řízení, ESC, motoru a výfuku

HECAA

Funkce ECO Coach – vyhodnocování stylu jízdy za účelem úspory paliva pro manuální převodovku

/–

/-

HECAH

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + dva sklopné klíče

CBFAM

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání (dostupné v sadě Technology navíc se systémem KeyFree)

CBGAJ

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání
Funkce MyKey – možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání

A64AB

Obvodový alarm + dvojité zamykání

HNAAG

Přední potkávací LED reflektorové světlomety, halogenové dálkové světlomety, funkce denního svícení

JBBBS

Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED světly denního svícení, halogenové dálkové světlomety

JBBBT

Sada Viditelnost
Sada Viditelnost
– automatické
– automatické
stěrače s dešťovým
stěrače ssenzorem,
dešťovýmvnitřní
senzorem,
zpětné
vnitřní
zrcátko
zpětné
s automatickým
zrcátko s automatickým
zatmívánímzatmíváním
Zadní parkovací
Zadnísenzory
parkovací
(také
senzory
dostupné
(takés dostupné
Aktivním parkovacím
s Aktivním parkovacím
asistentem)asistentem)
/
Aktivní parkovací
Aktivníasistent
parkovací
– podélné
asistenta–příčné
podélné
parkování
a příčnébez
parkování
nutnostibez
otáčení
nutnosti
volantem,
otáčeníasistent
volantem,
proasistent
vyjetí z podélného
pro vyjetí z parkovacího
podélného parkovacího
místa, přední
místa,
a zadní
přední
parkovací
a zadnísenzory
parkovací senzory
(také dostupné
(takév dostupné
sadě Assistv sadě
Plus)Assist Plus)

/
/

/

Elektrický posilovač
Elektrickýřízení
posilovač
(EPAS)
řízení
s variabilním
(EPAS) s variabilním
účinkem účinkem
Sportovní odpružení
Sportovníseodpružení
sníženýmsezavěšením
sníženým kol
zavěšením kol
Sportovní odpružení
SportovníST
odpružení
se sníženým
ST sezavěšením
sníženým kol,
zavěšením
speciálníkol,
vyladění
speciální
pružin
vyladění
na zadní
pružin
nápravě
na zadní nápravě
Systém Stop-Start
Systém Stop-Start
Ford Easy Fuel
Ford– Easy
bezzátkové
Fuel – bezzátkové
doplňování doplňování
paliva s detekcí
paliva
správné
s detekcí
palivové
správné
pistole
palivové pistole
Panoramatická
Panoramatická
střecha s elektrickým
střecha s elektrickým
ovládáním –ovládáním
+ sedadlo–spolujezdce
+ sedadlo spolujezdce
výškově nastavitelné
výškově nastavitelné
– základní stropní
– základní
konzola
stropní
(bezkonzola
držáku(bez
na brýle)
držáku na brýle)
– bez střešních
– bez
ližin
střešních
pro Active
ližin pro Active
(nelze s tažným
(nelzezařízením
s tažnýmpro
zařízením
Active; nelze
pro Active;
s rezervním
nelze skolem,
rezervním
se střešními
kolem, senosiči
střešními
a s kontrastně
nosiči a s lakovanou
kontrastněstřechou)
lakovanou střechou)

Zadní LED světla (dostupné s LED světly)
Přední LED světlomety + zadní LED světla

JBBA7 / JBBAL

Automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti

JEDAE

Automatické přepínání dálkových světel (dostupné v sadách Assist)

JEDAF

Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček (dostupné v sadě City)

JBKAB

StandardníStandardní
výbava výbava
volitelná výbava
volitelná
za příplatek
výbava za příplatek
Součást volitelného
Součást volitelného
balíčku (zabalíčku
příplatek)
(za příplatek)

AGWAB

Sada City
– přední mlhová světla s přisvícením do zatáček, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

AGKAB

Sada Performance
– mechanický samosvorný diferenciál (zlepšuje rozdělení točivého
momentu mezi přední kola a tím zajišťuje lepší dynamiku a
hbitost vozidla), systém kontroly optimálního rozjetí Launch Control, světelná indikace řazení ST při maximálních otáčkách
Sada Technology
– systém KeyFree – vstup do vozu bez použití klíče, startovací tlačítko, dva pasivní klíče dálkového ovládání, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního
prostoru

Sada Assist
Sada
1 Assist 1
– funkce rozpoznávání
– funkce rozpoznávání
dopravních dopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost a zákaz
rychlost
předjíždění
a zákaz (TSR),
předjíždění
sledování
(TSR),bdělosti
sledování
řidiče
bdělosti
(DIM),řidiče
automatické
(DIM), automatické
přepínání dálkových
přepínánísvětel
dálkových
(AHBC),
světel (AHBC),
inteligentní inteligentní
omezovač rychlosti
omezovač
– detekuje
rychlosti dopravní
– detekuje
značky
dopravní
omezující
značkyrychlost
omezující
a arychlost
automaticky
a a automaticky
může nastavit
může
maximální
nastavit rychlostní
maximálnílimit
rychlostní
+ spolupráce
limit + spolupráce
s navigací, 4,2"
s navigací,
barevný4,2" barevný
informační TFT
informační
displej TFT
palubního
displejpočítače
palubního počítače
(také dostupné
(takév dostupné
sadách Assist
v sadách
4 a Assist
AssistPlus
4 a navíc
AssistsPlus
dalšínavíc
výbavou)
s další výbavou)

/

/ /

/

Sada Assist
Sada
4 Assist 4
– funkce rozpoznávání
– funkce rozpoznávání
dopravních dopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost a zákaz
rychlost
předjíždění
a zákaz (TSR),
předjíždění
sledování
(TSR),bdělosti
sledování
řidiče
bdělosti
(DIM),řidiče
automatické
(DIM), automatické
přepínání dálkových
přepínánísvětel
dálkových
(AHBC),
světel (AHBC),
adaptivní tempomat
adaptivní tempomat
s inteligentním
s inteligentním
asistentem asistentem
rychlosti – sníží
rychlosti
rychlost
– sníží
při detekci
rychlostznačky
při detekci
omezující
značkyrychlost
omezující
+ spolupráce
rychlost + spolupráce
s navigací (nastavitelná
s navigací (nastavitelná
tolerance), funkce
tolerance),
Pre-funkce PreCollision Assist
Collision
– snižuje
Assist
riziko
– snižuje
nehody
riziko
s chodcem,
nehody scyklistou
chodcem,
(docyklistou
80km/hod)
(do 80km/hod)
nebo jiným nebo
vozemjiným
(do max.
vozem
rychlosti)
(do max.+ rychlosti)
výstraha a+indikace
výstrahabezpečné
a indikacevzdálenosti
bezpečné vzdálenosti
+ autonomní
+ autonomní
nouzové brzdění,
nouzové
4,2"brzdění,
barevný4,2"
informační
barevný TFT
informační
displej TFT
palubního
displejpočítače
palubního počítače
(také dostupné
(takév dostupné
sadě Assistv sadě
Plus)Assist Plus)

/

/ /

/

ST Plus

Active
ST Plus

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Trend

ST Plus

Active

ST‑Line

Titanium

Trend

Sada Winter – vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant

Trend
Titanium

Zvýhodněné
Zvýhodněné
sady sady

Zvýhodněné sady

Sada Assist
Sada
PlusAssist Plus
– hlídání mrtvého
– hlídání
úhlu
mrtvého
se signalizací
úhlu seve
signalizací
vnějších zpětných
ve vnějšíchzrcátkách
zpětných(BLIS),
zrcátkách
varování
(BLIS),
před
varování
projíždějícími
před projíždějícími
vozy při couvání
vozy zpřiparkovacího
couvání z parkovacího
místa (CTA)místa
s aktivním
(CTA)brzděním,
s aktivním brzděním,
elektricky sklopná
elektricky
vnější
sklopná
zpětná
vnější
zrcátka
zpětná
s osvětlením
zrcátka s osvětlením
nástupníhonástupního
prostoru, zadní
prostoru,
parkovací
zadníkamera
parkovací
se zobrazením
kamera se zobrazením
na barevném
namultifunkčním
barevném multifunkčním
displeji audiosystému,
displeji audiosystému,
aktivní parkovací
aktivníasistent
parkovací
vč. asistent
předníchvč.
parkovacích
předních parkovacích
senzorů – podélné
senzorůa–příčné
podélné
parkování
a příčnébez
parkování
změny směru
bez změny
řidičem,
směru
asistent
řidičem,
proasistent
vyjetí z podélného
pro vyjetí z parkovacího
podélného parkovacího
místa,
místa,
funkce rozpoznávání
funkce rozpoznávání
dopravních dopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost (TSR),
rychlost
sledování
(TSR),bdělosti
sledování
řidiče
bdělosti
(DIM),řidiče
automatické
(DIM), automatické
přepínání dálkových
přepínánísvětel
dálkových
(AHBC),
světel
adaptivní
(AHBC),tempomat
adaptivní tempomat
s
s
inteligentním
inteligentním
asistentem asistentem
rychlosti – sníží
rychlosti
rychlost
– sníží
při detekci
rychlostznačky
při detekci
omezující
značkyrychlost
omezující
+ spolupráce
rychlost + spolupráce
s navigací (nastavitelná
s navigací (nastavitelná
tolerance), pro
tolerance),
automatickou
pro automatickou
převodovkupřevodovku
funkce
funkce
Stop & Go, funkce
Stop &Pre-Collision
Go, funkce Pre-Collision
Assist – snižuje
Assist
riziko
– snižuje
nehody
riziko
s chodcem,
nehody scyklistou
chodcem,
(docyklistou
80km/hod)
(do 80km/hod)
nebo jiným nebo
vozemjiným
(do max.
vozem
rychlosti)
(do max.+ rychlosti)
výstraha a+indikace
výstrahabezpečné
a indikace bezpečné
vzdálenostivzdálenosti
+ autonomní
+ autonomní
nouzové brzdění,
nouzové
chrániče
brzdění,
hran
chrániče
předních
hran
a zadních
předníchdveří,
a zadních
4,2" barevný
dveří, 4,2"
informační
barevný TFT
informační
displej TFT
palubního
displejpočítače
palubního počítače

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání, zana
příplatek
přání, za příplatek
Součást zvýhodněné
Součást zvýhodněné
sady, za příplatek
sady, za příplatek

ST Plus

Active
ST Plus

ST‑Line
Active

Titanium
ST‑Line

Trend

ST Plus

Active

ST‑Line

Titanium

Trend

Trend
Titanium

Interiér
Interiér

Interiér

Audio systémy, konektivita a navigace
FordPass Connect
– vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Live Traffic pro navigaci SYNC 3 a funkce
Informace o nebezpečí v okolí (LHI) (předplatné na 1 rok od registrace vozu), Wi-Fi Hotspot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce nebo 3 GB dat od aktivace)

IEPAM

Sada Audio 55
– rádio a systém SYNC 2.5 s barevným 8" dotykovým displejem, Bluetooth® handsfree, příjem DAB/DAB+, funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay, automatické
nouzové volání Emergency Assist, 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy

ICFBW

Sada Audio 14
– integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR, rádio a systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce,
pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB/DAB+, funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay,
automatické nouzové volání Emergency Assist, 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy

ICFAQ

Sada Audio 11
– integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR, prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu, systém SYNC 3 (Bluetooth®
handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB/DAB+,
funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay, automatické nouzové volání Emergency Assist, ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy

ICFAM

Sada Interior
Sada
RaceInterior
Plus –Race
sedadla
Plusčalouněná
– sedadla včalouněná
kombinacivlátka/
kombinaci
vinyl látka/
Cuir s červeným
vinyl Cuir sprošíváním,
červeným prošíváním,
ozdobné prvky
ozdobné
madelprvky
předních
madel
dvěří
předních
v červené
dvěříRace,
v červené
sedadlo
Race,
spolujezdce
sedadlo spolujezdce
výškově nastavitelné,
výškově nastavitelné,
sedadlo řidiče
sedadlo
a spolujezdce
řidiče a spolujezdce
s nastavitelnou
s nastavitelnou
bederní opěrkou
bederní opěrkou
Volant nastavitelný
Volant nastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech
(vinylový
směrech
pro(vinylový
automatickou
pro automatickou
převodovku)převodovku)
Volant – vinyl
Volant
Sensico,
– vinyl
tříramenný,
Sensico, tříramenný,
nastavitelnýnastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech směrech
Volant - vinyl
Volant
Sensico,
- vinyl
sportovní,
Sensico,nastavitelný
sportovní, nastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech
s červeným
směrech sprošíváním,
červeným prošíváním,
červené prošívání
červené
naprošívání
ruční brzdě,
na ruční
manžetě
brzdě,
řadicí
manžetě
páky ařadicí
podlahových
páky a podlahových
rohožích rohožích
Volant ST –Volant
tříramenný,
ST – tříramenný,
vyhřívaný, kožený
vyhřívaný,
s šedým
kožený
prošíváním,
s šedým prošíváním,
sportovní, nastavitelný
sportovní, nastavitelný
ve čtyřech směrech
ve čtyřech směrech
Hlavice řadicí
Hlavice
páky sřadicí
hliníkovou
páky sozdobou
hliníkovou ozdobou
Řadicí pákaŘadicí
s koženou
pákahlavicí
s koženou
ve stříbrném
hlavicí vedesignu,
stříbrném
manžeta
designu,
řadicí
manžeta
páky ařadicí
ručnípáky
brzdaa ruční
s šedým
brzda
prošíváním
s šedým prošíváním
Kuřácká sada
Kuřácká
(zapalovač
sada (zapalovač
+ popelník)+ popelník)
Základní středová
Základní
konzola
středová
– odkládací
konzola –přihrádka,
odkládacídva
přihrádka,
držáky nápojů
dva držáky
vpředu,
nápojů
jeden
vpředu,
pro cestující
jeden pro
v druhé
cestující
řadě,
v druhé řadě,
elektrická zásuvka
elektrická
(12zásuvka
V)
(12 V)

Interiér
Přední sedadla komfortně tvarovaná

FS--B

Prémiová středová
Prémiová
konzola
středová
– loketní
konzola
opěrka
– loketní
s velkou
opěrka
úložnou
s velkou
přihrádkou,
úložnou přihrádkou,
dva držáky nápojů,
dva držáky
elektrická
nápojů,zásuvka
elektrická
(12zásuvka
V), prémiové
(12 V),ambientní
prémiovéosvětlení
ambientní
interiéru
osvětlení interiéru

Přední sedadla sportovně tvarovaná

FS--A

Prémiová stropní
Prémiová
konzola
stropní
s držákem
konzolana
s držákem
brýle (nena
s panoramatickou
brýle (ne s panoramatickou
střechou) střechou)

Přední sportovní sedadla RECARO v černém provedení s šedým prošíváním

FS--M

Černé čalounění
Černéstropu
čalounění
s prémiovou
stropu s stropní
prémiovou
konzolou
stropnís držákem
konzolouna
s držákem
brýle na brýle

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 4 směrech + posuvné sedadlo spolujezdce

BYPAD

Podlahové velurové
Podlahové
rohože
velurové
– přední
rohože – přední

Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné (dostupné s panoramatickou střechou, v sadě Sedadla a s čalouněním látka / vinyl)

BYQAD

Podlahové rohože
Podlahové
přední
rohože
– prémiové
přední – prémiové

Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou (dostupné v sadě Sedadla a s čalounením látka / vinyl)

BWRAB

Podlahové rohože
Podlahové
přední
rohože
a zadní
přední
s šedým
a zadní
prošíváním
s šedým prošíváním

Sada Sedadla – sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech, sedadlo řidiče a spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou, prémiová středová konzola s loketní
opěrkou, prémiové ambientní osvětlení interiéru

AGRAC

Ozdobné stříbrné
Ozdobné
lištystříbrné
prahů předních
lišty prahů
dveří
předních
s logem
dveří
ST s logem ST

Zadní sedadla – sklopná, opěradla dělená v poměru 60:40

BWCAC

Hliníkové pedály
Hliníkové pedály

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech třech zadních sedadlech

BWJAB

Sedadla čalouněná v kombinaci látka / vinyl – sedadla čalouněná v kombinaci látka/ vinyl Cuir s šedým prošíváním, podlahové rohože s lemováním v šedé Metal, sedadlo
spolujezdce výškově nastavitelné, přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou

A2TAP

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání, zana
příplatek
přání, za příplatek
Součást zvýhodněné
Součást zvýhodněné
sady, za příplatek
sady, za příplatek

Záruky
Záruky
a servisní
a servisní
smlouvy
smlouvy
Ford Ford
ST Plus

Active

ST‑Line

Titanium

Trend

Bezpečnost

Záruky aZáruky
servisníasmlouvy
servisní smlouvy
ProdlouženáProdloužená
záruka FORD
záruka
PROTECT
FORD PROTECT
– 5 let /100–000
5 letkm
/100 000 km

Bezpečnost
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
Boční airbagy řidiče a spolujezdce
Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel
Možnost deaktivace airbagu spolujezdce
Elektronický stabilizační systém (ESC) s protiprokluzovým asistentem (TA), bezpečnostním brzdovým asistentem (EBA), asistentem pro rozjezd ve svahu (HSA) a
protiblokovacím brzdovým systémem (ABS)

CPGAB

ProdlouženáProdloužená
záruka FORD
záruka
PROTECT
FORD PROTECT
– 7 let /200–000
7 letkm*
/200 000 km*

CPMAB

FORD SERVICE
FORD
PLAN
SERVICE PLAN
-pravidelné-pravidelné
servisní prohlídky
servisnípředepsané
prohlídky předepsané
výrobcem výrobcem

CP1AB

2 roky záruka
2 roky
na lak*
záruka na lak*

CPQAB
FEAAE

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

FCCAB

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech

CPSAB

Varovný signál nezapnutého bezpečnostního pásu 1. a 2. řady sedadel

BY5AN

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW) + systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)

12 let záruka12na
letochranu
záruka na
proti
ochranu
prorezivění*
proti prorezivění*

AB4AB

StandardníStandardní
výbava výbava
Poznámka: Je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce, nesmí být na sedadle spolujezdce nikdy umístěna dětská sedačka v poloze v protisměru jízdy. Nejbezpečnějším řešením je, když dítě sedí na
zadní sedačce a je řádně připoutáno.

u

Výbava na Výbava
přání, zana
příplatek
přání, za příplatek

*Od data první
*Od registrace
data prvnívozidla.
registrace
Podléhá
vozidla.
stanoveným
Podléhá stanoveným
podmínkám.
podmínkám.

5
Koupě

Usednout za volant vašeho nového vozu
Ford je tak jednoduché, když se seznámíte s
širokou nabídkou možností financování.

DalšíDalší
krokykroky

Nakonfigurujte si svůj vůz Ford
Sestavte si své nové vozidlo online. Jednoduše
přejděte na web Ford, vyberte model, typ motoru,
barvu karoserie a další výbavu. Zjistěte jeho cenu

Najděte nejbližšího
autorizovaného prodejce
a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových

a podívejte se, jak vypadá. V případě, že jste se
svým výběrem spokojeni, můžete odeslat svou

stránkách společnosti Ford vyhledávat podle
umístění nebo názvu, a zažádat si online o

konfiguraci prodejci Ford.

testovací jízdu nebo cenovou nabídku. Zadejte
vaše jméno a další potřebné informace, a zvolený
prodejce vás kontaktuje, abyste se domluvili na

www.ford.cz/konfigurator

vhodném termínu.

Financování
Financování

Emergency
Emergency
Assist
Assist

Značkové
Značkové
financování
financování
Ford Credit
FordjeCredit
při pořízení
je při pořízeníFunkce Funkce
automatického
automatického
nouzového
nouzového
volání volání

Aplikace
Aplikace
FordPass
FordPass
Aplikace
Aplikace
FordPass
FordPass
vám ve vám
spojení
ve spojení
s modemem
s modemem

vozu Ford
vozu
optimální
Ford optimální
volbou volbou
pro soukromé
pro soukromé
osoby i osoby
Emergency
i
Emergency
Assist jeAssist
pokročilou
je pokročilou
funkcí systému
funkcí systémuFordPass
FordPass
Connect
Connect
poskytuje
poskytuje
přístup přístup
k mnoha
k mnoha
podnikatele.
podnikatele.
Veškerou
Veškerou
administrativu
administrativu
i odborné
i odbornéSYNC, která
SYNC,
využívá
která využívá
mobilnímobilní
telefon telefon
spárovaný
spárovanýužitečným
užitečným
funkcímfunkcím
navrženým
navrženým
pro usnadnění
pro usnadnění
®
®
ke kontaktování
ke kontaktování
poradenství
poradenství
zajistí prodejce
zajistí prodejce
Ford. Ford.
pomocípomocí
technologie
technologie
Bluetooth
Bluetooth
cestování
cestování
a udržení
a udržení
dobrého
dobrého
stavu vozidla.
stavu vozidla.
dispečinku
dispečinku
záchranných
záchranných
složek
poté,
složek
co
poté,
se
u
co
se
u
Financujete-li
Financujete-li
vůz klasickým
vůz klasickým
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5 Koupě Servisní služby a záruky

Ford Service

Ford Protect

Ford Service Plan

Služby Ford Service jsou zajištovány

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

Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:

let od doby, kdy si nové vozidlo Ford převezmete.
To může vyjít levněji, než kdybyste platili za

■

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)

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

jednotlivé servisní prohlídky. Dále vám to přináší
následující výhody:
■

■

■

■

■

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
Obrázky,
a specifikace.
popisy a specifikace.
Tato publikace
Tatobyla
publikace
platná byla
v době
platná
předání
v době
do tisku.
předání
Společnost
do tisku. Společnost
Ford své výrobky
Ford své
neustále
výrobky
vyvíjí.
neustále
Vyhrazujeme
vyvíjí. Vyhrazujeme
si právo kdykoli
si právo
změnit
kdykoli
specifikace,
změnit specifikace,
barvy
barvy
Published
Published
by Ford Motor
by Ford
Company
Motor Company
Limited, Limited,
a ceny modelů
a ceny
a předmětů
modelů azobrazených
předmětů zobrazených
a popsaných
a popsaných
v této publikaci.
v tétoPro
publikaci.
aktuálníPro
informace
aktuálníse
informace
vždy obraťte
se vždy
na vašeho
obraťte prodejce
na vašeho
Ford.
prodejce
Výbava
Ford.
na přání.
Výbava
Pokud
na přání.
je v této
Pokud
publikaci
je v této publikaci
Laindon,Laindon,
Essex, England.
Essex, England.
položka označena
položkajako
označena
‘Výbavajako
na přání’
‘Výbava
nebo
na přání’
‘Výbava
nebo
na přání/paket’
‘Výbava na přání/paket’
atd., vezměte
atd.,
navezměte
vědomí, že
na tato
vědomí,
položka
že tato
je za
položka
příplatek
je za
k základní
příplatekceně
k základní
vozidla,
ceně
pokud
vozidla,
není pokud
výslovně
není
uvedeno
výslovně uvedeno
Registered
Registered
in England
in England
No. 235446.
No. 235446.
jinak. Všechny
jinak.
kombinace
Všechny modelů
kombinace
a barev
modelů
nemusí
a barev
být dostupné.
nemusí býtPoznámka.
dostupné. Poznámka.
Některá vyobrazení
Některápocházejí
vyobrazení
z předprodukčního
pocházejí z předprodukčního
modelu a/nebo
modelu
jsoua/nebo
vytvořena
jsouna
vytvořena
počítači, na
a vpočítači,
konečném
a v konečném
provedení seprovedení
může vzhled/vybavení
se může vzhled/vybavení
vozidla v různých
vozidla
ohledech
v různých
lišit.
ohledech
Kromě toho
lišit. Kromě
mohoutoho
některé
mohou
vyobrazené
některé vyobrazené
prvky vozidel
prvky
patřit
vozidel
do výbavy
patřitna
dopřání.
výbavy
Poznámka.
na přání. Poznámka.
Tento katalog
Tento
obsahuje
katalog obsahuje
BJN 207954.
BJN 207954.
FoE Z38E
FoE Z38E
jak originálníjak
příslušenství
originální příslušenství
Ford, tak i celou
Ford,řadu
tak ipečlivě
celou řadu
zvolených
pečlivěvýrobků
zvolených
od našich
výrobků
dodavatelů.
od našich dodavatelů.
Namontované
Namontované
příslušenstvípříslušenství
může mít vliv
může
na spotřebu
mít vliv na
vozidla.
spotřebu
+ Všechny
vozidla.výrobky
+ Všechny
jiných
výrobky jiných
0121/CZE0121/CZE
cz
cz
dodavatelů dodavatelů
podléhají záručním
podléhají
podmínkám
záručním podmínkám
příslušného příslušného
dodavatele dodavatele
a společnost
a Ford
společnost
za ně nenese
Ford zaodpovědnost.
ně nenese odpovědnost.
Více informací
Více
o těchto
informací
podmínkách
o těchto podmínkách
získáte od prodejce
získáte od
společnosti
prodejce společnosti
®
®
Ford. Poznámka.
Ford. Poznámka.
Slovní označení
Slovní
Bluetooth
označení a
Bluetooth
loga jsou vlastnictvím
a loga jsou vlastnictvím
společnosti společnosti
Bluetooth SIG,
Bluetooth
Inc. a veškeré
SIG, Inc.
jejich
a veškeré
použitíjejich
společností
použití společností
Ford Motor Ford
Company
MotorLimited
Company
a přidružených
Limited a přidružených
Leden 2021.
Leden 2021.
společností společností
je předmětem
je předmětem
licence. Slovní
licence.
označení
Slovní
iPod
označení
a loga iPod
jsou vlastnictvím
a loga jsou vlastnictvím
společnosti společnosti
Apple Inc. Další
Apple
ochranné
Inc. Další
známky
ochranné
a obchodní
známky a
názvy
obchodní
jsou majetkem
názvy jsoupříslušných
majetkem příslušných
vlastníků. vlastníků.
Poznámka. Poznámka.
Některé funkce
Některé
asistence
funkceřidiče
asistence
a bezpečnostní
řidiče a bezpečnostní
funkce popsané
funkce
v této
popsané
publikaci
v této
využívají
publikaci
snímače,
využívají
jejichž
snímače,
výkonnost
jejichžavýkonnost
spolehlivost
a spolehlivost
zasílaných údajů
zasílaných
můžeúdajů
být ovlivněna
může být ovlivněna
© Ford Motor
© Ford
Company
Motor Company
Limited. Limited.
aktuálními klimatickými
aktuálními klimatickými
podmínkami.
podmínkami.

Až tuto publikaci
Až tuto
nebudete
publikaci nebudete
potřebovat, potřebovat,
recyklujte ji, recyklujte
prosím. ji, prosím.

of the yearof
awards
the year
2019
awards 2019

MY 2021 CZE cz

jeho životnosti.

MY 2021 CZE cz

autorizovanou sítí servisních partnerů Ford, jenž
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