FORD FIESTA

POHODLÍ

LUXUS

Trend Edition přináší skvělý zážitek z jízdy díky působivým
integrovaným technologiím, elegantnímu designu a komfortnímu
interiéru.

Výbava Titanium má vše do detailu vyladěné tak, aby poskytovala
vysokou úroveň komfortu. Díky špičkovým materiálům, praktickým
technologiím a jedinečným stylovým prvkům vám bude vždy
příjemným společníkem.

FIESTA

PRO VÁS

Active crossover splňuje všechny podmínky pro ty, kteří vyhledávají
dobrodružství. Robustní styl inspirovaný SUV a zvýšená pozice řidiče
dodávají tomuto modelu odvážnou osobnost.

ST-Line upoutá pozornost každého. Lákavá estetika exteriéru,
sportovně laděný interiér a jedinečné prvky výbavy jsou
charakteristickými znaky této sportovní řady, která vás nadchne.

DOBRODRUŽSTVÍ

VÝKON

SEZNAMTE SE S VOZY
FORD FIESTA
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OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

SPECIFIKACE

KOUPĚ

Fiesta Titanium Vignale (pro český trh dostupná verze Titanium) s 17" koly z
lehkých slitin a unikátním metalickým lakem červená Beautiful Berry (výbava
na přání).

1

OBJEVTE

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

Fiesta ST-Line Vignale (pro český trh dostupná verze ST-Line) s 18"
koly z lehkých slitin a speciálním nemetalickým lakem bílá Frozen
(výbava na přání).

1 OBJEVTE
POHRAJTE SI S BARVAMI
Ať už je váš styl jakýkoli, s Fordem Fiesta dostáváte možnost ho
vyjádřit. Díky volitelným barvám laku karoserie nebo nabídce kol si
exteriér doladíte podle svých představ. Přizpůsobit si můžete nejen
exteriér vašeho nového vozu, ale na základě zvolené výbavy také jeho
interiér, a to díky na přání dostupným audio sadám a dalších
technologiím.

Interiér Fiesty ST-Line Vignale (pro český trh dostupná verze ST-Line s
čalouněním v kombinaci látek Eton a Enzit s červeným prošíváním).

1 OBJEVTE
ELEKTRIFIKOVANÝ VÝKON
FIESTA ECOBOOST MILD-HYBRID
Fiesta EcoBoost Hybrid (mHEV) nabízí 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 nebo jiném
zastavení. Jakmile je motor znovu třeba, systém 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 potřeba ho připojovat k externímu
napájecímu zdroji a nepřináší vám žádné povinnosti navíc.

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 a emise.

Fiesta ST-Line Vignale (pro český trh dostupná verze ST-Line) s 18" koly z lehkých
slitin a speciálním nemetalickým lakem bílá Frozen (výbava na přání).

1 OBJEVTE
ÚCHVATNÝ VÝKON
FIESTA ST
Fiesta ST X vám bude každý den přinášet radost svým sportovním
výkonem, dynamickým exteriérem a příjemným, moderním
interiérem. Každá její část byla navržena tak, aby umocnila sportovní
charakter vozu. Zážehový motor 1.5 EcoBoost o výkonu 200 k
umožňuje zrychlení 0-100 km/h za pouhých 6,5 sekund. Fiesta ST X
ve standardní výbavě obsahuje jedinečné prvky výbavy jako
například 18" kola z lehkých slitin, exkluzivní design karoserie, zbrusu
nová přední, sportovní a vyhřívaná sedadla z dílny Ford Performance
nebo LED světlomety s technologií Matrix. Fiesta ST X přináší díky
své jedinečné jízdní dynamice nezapomenutelný zážitek.
■
■
■

■
■
■

Motor 1.5 EcoBoost o výkonu 200 k
Sportovní odpružení ST se sníženým zavěšením kol
Čtyči přepínatelné jízdní režimy (Normální, Eko, Sportovní,
Závodní trať)
Mechanický samosvorný diferenciál (výbava na přání)
Unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním nárazníkem
ST, boční nástavce prahů, logo ST na přední masce a na zadní
části vozu

Fiesta ST X s 18" koly z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y v provedení Magnetite,
červeně lakovanými brzdovými třmeny (standardní výbava) a prémiovým
metalickým lakem ST zelená Mean (výbava na přání).

1 OBJEVTE
NÁDECH DOBRODRUŽSTVÍ
FIESTA ACTIVE
Objevte dobrodužnou stránku vozu Ford Fiesta. Model Active ve
výjimečném stylu neohroženého crossoveru přináší zábavu i
sofistikovanost. Jedinečný charakter modelu Fiesta Active se
inspiruje stylem vozů SUV. Její unikátní prvky exteriéru zahrnují:
■
■
■
■
■

■

Charakteristická 17" ocelová strukturovaná kola 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

Vůz je zobrazen s prvky dostupnými jako příslušenství.

Fiesta Active Vignale (pro český trh dostupná verze Active) s 18" koly z lehkých
slitin v černo-stříbrném provedení s 5x2 paprsky Y (výbava na přání) a speciálním
metalickým lakem modrá Boundless (výbava na přání).
Vozy a vybavení v tomto katalogu se mohou lišit od aktuální specifikace vozu. Pro
aktuální nabídku a specifikace se prosím podívejte na náš konfigurátor nebo
ceník.

1 OBJEVTE
ELEGANCE NA PRVNÍ POHLED
Fiesta Titanium Vignale není na českém trhu k dispozici, k dispozici je
výbava Titanium.

1 OBJEVTE
SNADNÉ ŘÍZENÍ
Fiesta je vybavena množstvím technologií, které mohou ulevit řidiči a
mnohdy ho zbavit stresu, například z jízdy se zastavováním
a rozjížděním v hustém provozu. Adaptivní tempomat s funkcí
Stop & Go* a inteligentním asistentem rychlosti udržuje bezpečnou
vzdálenost od vozidla vpředu, a to i v případě, že toto vozidlo bude
zpomalovat až do zastavení. A když se dá doprava opět do pohybu,
vaše vozidlo se rozjede také. Asistent pro jízdu v pruzích jemně
koriguje řízení, aby vás udržel ve vyznačeném jízdním pruhu, zatímco
další systémy vás upozorňují na dopravní předpisy, včetně:
■

■

■

Rozpoznávání dopravních značekØ2) zobrazuje důležité
informace o dopravních značkách na displeji palubního počítače
Inteligentní asistent rychlostiØ2) sleduje dopravní značky
a používá načtené údaje k automatickému regulování rychlosti
vašeho vozu (možnost nastavení tolerance nebo deaktivace
funkce)
Upozornění na jízdu v protisměruØ2) vás vizuálně i zvukově
upozorní v případě, že byste nerespektovali, či omylem přejeli
zákaz vjezdu

Používá senzory.
Asistenční funkce pro řidiče.
Poznámka Asistenční systémy pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují neustálou pozornost
řidiče, úsudek a nutnost řízení vozidla.
*K dispozici pouze u modelů s automatickou převodovkou. Pokud je zastavení delší než tři sekundy, musí řidič
zasáhnout a stisknout tlačítko „RES“ nebo sešlápnout plynový pedál, aby se činnost systému obnovila. Výbava
na přání, za příplatek.
Ø

2)

1OBJEVTE
ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI, NEZTRÁCEJTE KONTROLU, BAVTE SE
FORD SYNC

APLIKACE FORDPASS

I při cestování autem můžete být dále ve spojení se světem. Standardně
dodávaný systém SYNC 2.5 přináší bezproblémové propojení vašeho
chytrého telefonu s vozem, díky čemuž máte stále pod kontrolou všechny
potřebné funkce, jako jsou například telefonní hovory, hudba nebo zrcadlení
navigace z vašeho telefonu – to vše prostřednictvím 8" dotykové obrazovky.
SYNC 2.5 zprostředkovává také nouzové volání Emergency Assist‡, které se
automaticky spojí s tísňovou linkou 112 a sdělí jí vaši polohu. U infotainmentu
Ford SYNC 3 (výbava na přání, pro ST-Line X standardní výbava) se můžete
navíc těšit na integrovaný navigační systém nebo pokročilé hlasové ovládání
v českém jazyce.

Aplikace FordPass vám umožní využívat připojení vozidla na maximum.
Prostřednictvím chytrého telefonu získáte díky aplikaci FordPass přístup k
ještě více funkcím, počínaje inteligentním ovládáním na dálku až po
podrobné zprávy o stavu vozidla. Jako mávnutím kouzelného proutku můžete
zamknout či odemknout vozidlo z pohodlí vašeho telefonu, ať už jste kdekoli.
Během chladného rána zase oceníte funkci startování na dálku, která
automaticky vyhřeje kabinu či spustí vyhřívání čelního skla a sedadel (pouze
u modelů s automatickou převodovkou, vybavených těmito prvky). Díky
funkci Upozornění na stav vozidla, budete dostávat důležité informace přímo
na obrazovku vašeho telefonu (například informace o tlaku v pneumatikách
nebo zbývajícího množství paliva).

FORDPASS CONNECT*
Modem FordPass Connect (dostupný v rámci výbavy na přání, standardně
pro ST-Line X) umožňuje využívat řadu funkcí pro usnadnění každodenního
používání vozu**. To vše například díky službě Live Traffic†, která přenáší
pravidelné informace o dopravním provozu do vašeho navigačního systému
SYNC a funkci Informace o nebezpečí v okolí (LHI)††, která vás informuje o
blížících se nebezpečích ještě předtím, než se s nimi setkáte.

Díky nové funkci SecuriAlert bude vaše auto ještě o něco více v bezpečí.
Funkce vás upozorní na jakékoli neoprávněné pokusy o vniknutí do vozu, ať
už duplikovaným či kradeným klíčem.
Veškeré informace naleznete na ford.cz nebo u svého autorizovaného
prodejce vozů Ford.

Poznámka: Plné propojení jednotky systému SYNC 3 a chytrého telefonu je k dispozici pouze u verzí iPhone 5/Android 5.0 nebo vyšších. Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky za mobilní data. Nejnovější
informace o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách aplikací Apple CarPlay a Android Auto.
*Nenechte se za jízdy rozptylovat. Kde je to možné, používejte funkce ovládané hlasem; nepoužívejte při řízení přenosná zařízení. Pokud je vozidlo v pohybu, některé funkce mohou být uzamknuty. Ne všechny funkce jsou kompatibilní se všemi telefony.
**Modem FordPass Connect bude připraven k připojení již při předání vozidla. Sami si můžete vypnout/zapnout sdílení některých dat v nastavení FordPass Connect. Při používání mobilní aplikace mohou být účtovany poplatky za datové přenosy dle
vašeho tarifu.
††Přístup k funkci Informace o nebezpečí v okolí je zdarma na prvních 12 měsíců po registraci nového vozu Ford, vybaveného modemem FordPass Connect; poté se platí ceny dle příslušného předplatného.
‡Funkce automatického nouzového volání Emergency Assist je pokročilou funkcí systému SYNC, která využívá mobilní telefon spárovaný pomocí technologie Bluetooth® ke kontaktování dispečinku záchranných složek poté, co se u havarovaného vozidla
aktivuje airbag nebo odpojí palivové čerpadlo. Tuto funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a regionech. Jednotlivé funkce se mohou v průběhu času lišit. Některé služby, včetně služeb původně nabízených bezplatně, mohou být dodatečně
zpoplatněny a vyžadují samostatné předplatné. Funkčnost služeb je ovlivněna lokálním pokrytí mobilního signálu. Více informací hledejte u autorizovaného prodejce Ford.

1 OBJEVTE
VOLITELNÉ JÍZDNÍ REŽIMY

UVIDÍTE A BUDETE VIDĚNI

Svůj zážitek z jízdy ve vozidle Fiesta si můžete přizpůsobit tak, aby
vyhovoval aktuálním jízdním podmínkám nebo vaší náladě. Umožní
vám to výběr z jízdních režimů Normal, Eko a Sport. Pro ty, kteří si
chtějí užít trochu více adrenalinu, je u Fiesty ST k dispozici jízdní režim
Závodní trať místo režimu Eko. Fiesta Active zase nabízí navíc režimy
Kluzký povrch a Nezpevněná cesta. Vůz na základě zvolených režimů
přizpůsobuje různá nastavení, včetně odezvy plynového pedálu nebo
volí jiné řazení rychlostních stupňů u vozidel s automatickou
převodovkou. I díky tomu vám řízení Fordu Fiesta jen tak nezevšední.
Podle zvoleného jízdního režimu se mění i vzhled digitálního
přístrojového štítu (pokud je vůz touto technologií vybaven), která
nabízí také tzv. „tichý“ režim. Po jeho aktivaci se zobrazují pouze
nejdůležitější informace a vy se tak můžete plně soustředit na jízdu.

Standardně dodávaná 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.

POVEDE VÁS

PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM B&O

Fiesta EcoBoost mild-hybrid na displeji palubního počítače zobrazuje,
kolik bylo díky mild-hybridní technologii vygenerováno elektrické
energie. K dispozici je také instruktor brzdění, který se zobrazí po
zastavení vozidla. Ten se vás bude snažit naučit brzdit tak, abyste
maximalizovali množství energie vrácené rekuperačním brzdovým
systémem, a co nejvíce tak pomáhali optimalizaci dojezdu při každé
jízdě.

Ať už máte rádi jakýkoli hudební styl, vaše oblíbené písně si zaslouží,
aby zněly přesně tak, jak jejich autor původně zamýšlel a vy si je tak
mohli užít naplno. Speciálně navržený audiosystém značky Bang &
Olufsen s výkonem 575 W poskytuje přesně takovou reprodukci
zvuku.

Na přání si můžete vybrat inteligentní světlomety s technologií LED
Matrix (na obrázku vlevo), která přizpůsobují světelný paprsek
aktuálním jízdním podmínkám. Když senzory vozu zaznamenají
manévrování v nízké rychlosti nebo zapnutí stěračů, spustí se funkce
manévrovacího osvětlení, respektive osvětlení do nepříznivého
počasí, aby měl řidič co nejlepší výhled. Funkce ochrany proti oslnění
protijedoucích řidičů pak prostřednictvím čelní kamery detekuje
provoz v protisměru a blokuje světelné paprsky tak, aby nedošlo k
oslnění jiných účastníků provozu. Tato technologie umožňuje
maximálně využívat při jízdě v noci dálkových světel.

■
■
■
■
■

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

Fiesta ST-Line Vignale (pro český trh dostupná verze ST-Line) s nemetalickým
Obrázek vpravo nahoře: Fiesta ST-Line Vignale (pro český trh dostupná verze

speciálním lakem červená Race (standard) a audiosystémem B&O (výbava na

ST-Line) se speciálním nemetalickým lakem bílá Frozen (výbava na přání).

přání).

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)

2 VYBERTE SI

Pro český trh je dostupná také výbava ST-Line X. Ta oproti výbavě
ST-Line navíc nabízí:
■
■
■
■
■
■
■

■

■

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Zadní parkovací kamera
Zadní LED světla
Přední mlhová světla – integrovaná do LED světel
Bezklíčový systém KeyFree – vstup do vozu bez použití klíče, startovací
tlačítko, dva pasivní klíče dálkového ovládání
Integrovaný navigační systém, systém SYNC 3, vestavěný modem 4G a
FordPass Connect
Ambientní osvětlení interiéru

UPGRADY

3

BARVY 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 Ford Fiesta
vypadat stejně dobře i za mnoho let.

Bílá Frozen

Modrá Boundless

Šedá Magnetic

Nemetalický lak karoserie

Speciální metalický lak karoserie

Speciální metalický lak karoserie

(pouze pro skladové vozy)

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

Červená Race

Červená Beautiful Berry

Stříbrná Moondust

Nemetalický lak karoserie

Unikátní metalický lak karoserie

Metalický lak karoserie

(pouze pro skladové vozy)

Zelená Mean
Prémiový ST metalický lak karoserie
Černá Agate

Modrá Metallic

Metalický lak karoserie

Metalický lak karoserie

Na model Ford Fiesta poskytuje společnost Ford záruku proti prorezivění v délce
1 až 2 let od data první registrace. Podléhá stanoveným pravidlům a
podmínkám.
Poznámka: Nemetalický lak karoserie červená Race je ve standardní výbavě,
jiné laky karoserie jsou výbava na přání, za příplatek. Dostupnost laků se může
lišit dle zvolené výbavy. 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 mírně lišit od skutečných barev v důsledku použití
technologií.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ

Kombinace látek Logica/Belgrano v barvě černá Black

Kombinace látek Kasbah/Eton v barvách černá Black/

Standardně pro Trend Edition

Standardně pro Titanium

Kombinace látek Nunatak/Eton v barvách černá

Kombinace látek Eton/Enzit v barvách černá Black a

Standardně pro Active

Standardně pro ST-Line a ST-Line X

s šedým prošíváním

Black/modrá Nordic s tmavě modrým prošíváním

Combo s šedým prošíváním

červená Generic s červeným prošíváním

Kombinace látek Twin Track/Neosude a vinylu

Sensico® v barvě černá Ebony s červeným prošíváním

Standardně pro ST X

Poznámka Sensico® je ochranná známka společnosti Ford of Europe pro prémiové čalounění interiérů automobilů. Toto prémiové syntetické čalounění poskytuje prvotřídní pohodlí, skvěle vypadá a splňuje také požadavky pro to, aby mohlo být označeno
jako veganské (čalounění není vyrobeno na živočišné bázi). Čalounění je odolné a nenáročné na údržbu.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ KOLA

KOLA

Ocelová kola s kryty kol s 10 paprsky

Kola z lehkých slitin s 8 paprsky

15"

15"

16"

16"

Standardně pro Trend Edition

Dostupná jako příslušenství

Standardně pro Titanium

Na přání pro Trend Edition

Na přání pro Titanium

17"

17"

18"

18"

paprsky

Standardně pro ST-Line a ST-Line X

paprsky

Standardně pro ST X

15"

Strukturovaná ocelová kola Active, kryty kol s 5
Standardně pro Active

Poznámka: Zobrazená kola jsou dostupná také jako příslušenství. Pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Ford nebo navštivte www.prislusenstvi-ford.cz.

Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky "Rock Metallic"

Strukturovaná ocelová kola s kryty kol s 10 paprsky

Kola z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení s 5x2
Na přání pro Active

Kola z lehkých slitin s 8 paprsky

Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y Magnetite

Kola z lehkých slitin s 6x2 paprsky

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
Sada Design ST-Line
■
■
■

Velký zadní spojler v barvě karoserie
Hliníkové pedály a hlavice řadicí páky pro manuální převodovku
Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem ST-Line

ZVÝHODNĚNÉ SADY

Sada City
■
■

■

Sada Winter
■
■
■

Vyhřívané čelní sklo
Vyhřívaná přední sedadla
Vyhřívaný volant - vinyl Sensico®

Zadní parkovací kamera
Aktivní parkovací asistent vč. předních a zadních parkovacích senzorů - podélné a
příčné parkování bez změny směru řidičem, asistent pro vyjetí z podélného
parkovacího místa
Chrániče hran předních a zadních dveří

Sada Assist
■
■
■

■
■

■
■

Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění
Sledování bdělosti řidiče
Adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti – upraví rychlost při
detekci značky omezující rychlost
Pro automatickou převodovku funkce Stop & Go
Pre-Collision Assist – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80km/hod)
nebo jiným vozem (do max. rychlosti)
Výstraha a indikace bezpečné vzdálenosti
Autonomní nouzové brzdění

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

3.

1.

Čistička vzduchu

2.

17" kola z lehkých slitin s 5x2
paprsky tvaru Y, černě lakované s
kontrastním červeným lemem

3.

18" kola z lehkých slitin v černé

4.

Velurové podlahové koberce s
metalově šedým obšitím

5.

Odolná rohož do zavazadlového
prostoru

6.

Gumové podlahové rohože

7.

Zástěrky

8.

Ochranná lišta hrany nárazníku

9.

Střešní příčníky

barvě Magnetite (7.5x18")

10. Uebler+ nosič kol na tažné

12.

11.

14.

zařízení

11.

Střešní příčníky

12. G3+ střešní box
13. Odnímatelné tažné zařízení
14. Climair®+ vzduchové deflektory
4.

5.

6.

+Výrobek je krytý zárukou externího dodavatele.

10.
Pro kompletní nabídku příslušenství
Fiesta navštivte stránku
www.prislusenstvi-ford.cz

7.

8.

9.

Brandované výrobky Ford můžete
zakoupit na stránce
www.fordlifestylecollection.com/cz

13.

4

VÝKON MILD-HYBRIDU
1

Řemenem poháněný integrovaný startér/generátor

2

Zážehový motor EcoBoost

Startér/generátor funguje jako elektromotor, hladce integrovaný se
zážehovým motorem za účelem poskytování dodatečného točivého
momentu během jízdy a akcelerace.
Ford Fiesta je dostupný s motorem 1.0 EcoBoost mild-hybrid o výkonu
125 k (92 kW).

SPECIFIKACE

Seznamte se s Fordem Fiesta a jeho
inteligentním mild-hybridním systémem.
3

2

4

1

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

4
3

48voltový akumulátor
Lithium-iontoý akumulátor, který pohání elektromotor, se
nachází pod předním sedadlem spolujezdce. Dobíjí se
automaticky za jízdy při rekuperačním brzdění a energie,
která by jinak zůstala nevyužita, se do něj ukládá.

Automatická převodovka
Pokud si vyberete Fiestu s mild-hybridním
pohonem, můžete si zvolit také
sedmistupňovou automatickou
dvouspojkovou převodovku Powershift. Její
souvislé a hladké řazení vás jistě potěší a
usnadní vám život především ve městě.

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

DALŠÍ KROKY

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
a podívejte se, jak vypadá. V případě, že jste se
svým výběrem spokojeni, můžete odeslat svou
konfiguraci prodejci Ford.
www.ford.cz/konfigurator

Najděte nejbližšího
autorizovaného prodejce
a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových
stránkách společnosti Ford vyhledávat podle
umístění nebo názvu, a zažádat si online o
testovací jízdu nebo cenovou nabídku. Zadejte
vaše jméno a další potřebné informace, a zvolený
prodejce vás kontaktuje, abyste se domluvili na
vhodném termínu.

Financování

Automatické nouzové volání

Aplikace FordPass

Značkové financování Ford Credit je při pořízení
vozu Ford optimální volbou pro soukromé osoby i
podnikatele. Veškerou administrativu i odborné
poradenství zajistí prodejce Ford.

Funkce automatického nouzového volání eCall
nebo Emergency Assist jsou standardní výbavou
každého vozu Ford (záleží na vybraném modelu).
Funkce eCall je součástí FordPass Connect,
funkce Emergency Assist vyžaduje připojení
mobilního telefonu ve voze. Obě funkce pomáhají
cestujícím navázat spojení s tísňovou linkou a
poskytují záchranným službám informace o
poloze vozidla v příslušném jazyce. Tyto inovativní
funkce pomáhají posádce vozidla po havárii, při
níž se odpálily airbagy, nebo odpojilo palivové
čerpadlo.

Aplikace FordPass vám ve spojení s modemem
FordPass Connect poskytuje přístup k mnoha
užitečným funkcím navrženým pro usnadnění
cestování a udržení dobrého stavu vozidla.

Financujete-li vůz klasickým úvěrem, splácíte část
ceny vozu v pravidelných měsíčních splátkách a
stáváte se vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty
Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného
komplexního pojištění u renomovaných
pojišťoven.
Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford
Lease, vyřešíte financování vašeho vozu bez
nutnosti koupě, i bez počáteční zálohy.
Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz

Ze svého chytrého telefonu můžete sledovat
hladinu paliva, počet najetých kilometrů,
i nahuštění pneumatik. Můžete také odemykat a
zamykat auto či vyhřát interiér vozidla na dálku
(pouze ve spojení s automatickou převodovkou).
Také vám najde cestu zpět k zaparkovanému
vozidlu a bude vám zasílat informace o
technickém stavu vozidla přímo do vašeho
telefonu. A mnohem více.

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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