
FORD ECOSPORT I  AKČNÍ CENÍK

Nenechte si ujít mimořádnou nabídku TOP Edition

    Výbava      Motor Výkon Převodovka Cenové
zvýhodnění*/**

Zvýhodněná
cena*/**

    Trend     1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW 6st. manuální 30 000  399 900

    Trend TOP Edition     1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW 6st. manuální 38 000 424 900

    Titanium TOP Edition     1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW  6st. manuální  82 000 464 900 

    ST-Line TOP Edition     1.0 EcoBoost 125 k / 92 kW 6st. manuální 96 000 484 900

 *Uvedená cena vychází ze základní ceny modelu Ford EcoSport ve výbavě Trend. **Uvedená cena vychází ze základní ceny modelu a dodatečné výbavy Ford EcoSport ve výbavě Trend, Titanium a ST-Line. Uvedený obrázek je
pouze ilustrační. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21%. Zvýhodněná nabídka platí do 31. 3. 2018. Pro konkrétní nabídku se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

 

Trend TOP Edition:

Navíc ke standardní výbavě Trend:

Sada WINTER●

vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů❍

vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce❍

vyhřívaný volant❍

Sada CITY●

parkovací asistent - přední a zadní parkovací senzory❍

vnější zpětná zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla❍

Sada COMFORT●

automatická klimatizace❍

sada AUDIO 18❍

systém SYNC 3 s Bluetooth® handsfree■

6,5" barevný dotykový displej a pokročilé hlasové ovládání v■

českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém a
telefon

Titanium / ST-Line TOP Edition:

Navíc ke standardní výbavě Titanium / ST-Line:

Sada WINTER●

vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů❍

vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce❍

vyhřívaný volant❍

Sada CITY●

parkovací asistent - přední a zadní senzory (zadní senzory jsou❍

standard pro ST-Line)
vnější zpětná zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla❍

Sada AUDIO 36●

prémiový audiosystém B&O PLAY s 10 reproduktory vč. subwooferu❍

(výstupní výkon 675 W)
systém SYNC 3 s Bluetooth® handsfree❍

8" barevný dotykový displej a pokročilé hlasové ovládání v českém❍

jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém a telefon



FORD ECOSPORT I  ZÁKLADNÍ CENÍK

 

Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH

Trend
1.0 EcoBoost benzín 92 kW / 125 k 6st. manuální 429 990

1.5 TDCi nafta 70 kW / 95 k 6st. manuální 489 990

Titanium
1.0 EcoBoost benzín 92 kW / 125 k 6st. manuální 516 990

1.5 TDCi nafta 70 kW / 95 k 6st. manuální 551 990

1.5 EcoBlue AWD nafta 92 kW / 125 k 6st. manuální dostupné od léta 2018

ST-Line

1.0 EcoBoost benzín 92 kW / 125 k 6st. manuální 552 990

1.0 EcoBoost benzín 92 kW / 125 k 6st. automatická 602 990

1.5 TDCi nafta 70 kW / 95 k 6st. manuální 587 990

1.5 EcoBlue AWD nafta 92 kW / 125 k 6st. manuální dostupné od léta 2018

Ceny jsou platné od 24. 11. 2017. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % dle předpisů Platých v ČR. Zobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Datum vydání 24. 1. 2018. 

AWD = inteligentní pohon všech kol (Intelligent All Wheel Drive)

 

 

 

Prémiový audiosystém
B&O PLAY

Moderní audiosystém s výkonem
675 W a 10 reproduktory umožňuje
poslouchat hudbu v dokonale
věrném podání. Systém byl totiž
zvukovými techniky společnosti
B&O PLAY vyladěn tak, aby
poskytoval perfektní reprodukci
zvuku.

Systém SYNC 3 s
hlasovým ovládáním

Díky systému SYNC 3 s barevným
dotykovým displejem je zajištěno
bezpečné připojení za jízdy a
umožněno ovládání v českém
jazyce pomocí intuitivních
hlasových příkazů.

Inteligentní AWD

Systém inteligentního pohonu
všech kol neustále vyhodnocuje,
kde je třeba přidat výkon a
automaticky dodává požadovaný
točivý moment na jednotlivá kola.
Zajišťuje tak maximální přilnavost
k vozovce bez ohledu na jízdní
podmínky.

My Colour kontrastní
střecha

Vyberte si z pestré palety barev
karoserie v kombinaci s kontrastní
střechou, A a C sloupky, zadním
spojlerem a vnějšími zpětnými
zrcátky. Všechny tyto kombinace
oživí působivý exteriér vašeho vozu
Ford EcoSport a dodají mu nádech
jedinečnosti.



PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy: 
16" ocelová kola D2XD8 se stříbrnými kryty D5ACL●

Manuální klimatizace●

Přední halogenové světlomety s LED pásky denního svícení, zpožděné●

zhasínání předních světlometů
Přední mlhová světla s přisvícením od zatáček●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se zabudovanými●

směrovými světly a kryty v barvě karoserie
Volant, hlavice řadící páky a ruční brzda potažená kůží, posuvná loketní●

opěrka
Látkové čalounění sedadel●

Přední a zadní okna elektricky ovládaná●

Sada AUDIO 16 (4,2" barevný displej, 2x USB, Bluetooth, 6 reproduktorů)●

4,2" monochromatický displej palubního počítače●

Dvě elektrické zásuvky na 12 V●

Podlahové rohože přední a zadní●

Titanium

Navíc oproti výbavě Trend: 
16" kola z lehkých slitin D2XCM se stříbrným lakováním●

Automatická klimatizace včetně vnitřní recirkulace vzduchu●

Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (neobsahuje příníčníky)●

Čalounění sedadel kůže/látka●

Startování bez použití klíče (tlačítko)●

Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem●

Automatické světlomety, vnitřní zrcátko se zatmíváním●

Prémiové ambientní osvětlení interiéru s možností volby barvy●

Sada AUDIO 18 (SYNC 3, 6,5" barevný dotykový displej, 2x USB a 6●

reproduktorů)
Ford SYNC 3 s hlasovým ovládáním v českém jazyce, rozhraní Bluetooth a●

ovladači na volantu
4,2" TFT barevný displej palubního počítače●

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlost●

ST-Line

Navíc oproti výbavě Titanium: 
17" kola z lehkých slitin D2YC5 s unikátním tmavě šdedým lakováním●

Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky)●

MyColour střecha v kontrastní barvě●

Nárazníky, boční nástavce prahů a ochranné lišty dveří lakované v barvě●

karoserie
Čalounění sedadel kůže/velur s červeným prošíváním●

Prahy předních dveří s nápisem ST-Line●

Sportovní pedály s vložkami z nerezové oceli●

Volant potažený kůží s červeným prošíváním●

Kůží potažená rukojeť páky ruční brzdy a manžeta řadící páky s červeným●

prošíváním
Přední a zadní velurové podlahové rohože s červeným prošíváním●

Zadní parkovací senzory●

Sportovní odpružení podvozku●



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Titanium ST-Line

Zvýhodněné sady    

Sada COMFORT
 - automatická klimatizace
 - sada AUDIO 18 (SYNC 3 s 6,5" barevným dotykovým displejem)

 14 000 • •

Sada WINTER
 - vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů
 - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
 - vyhřívaný volant

 11 000 11 000 11 000

Sada EASY
 - střešní okno s elektrickým otevíráním/zavíráním
 - systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče

není dostupné s rezervním
kolem - 14 200 14 200

Sada CITY
- parkovací asistent - přední a zadní senzory
- vnější zpětná zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla

sady CITY nelze vzájemně
kombinovat 8 600 8 600 6 000

Sada CITY PLUS
- parkovací asistent - přední a zadní senzory
- vnější zpětná zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla
- zadní parkovací kamera

není dostupné s rezervním
kolem;

sady CITY nelze vzájemně
kombinovat

- 13 450 9 450

Sada CITY ASSIST
 - parkovací asistent - zadní senzory (standard pro ST-Line)
 - zadní parkovací kamera
 - BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných
zrcátkách
 - CTA varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

není dostupné s rezervním
kolem;

sady CITY nelze vzájemně
kombinovat

- 20 450 16 450

Sada STYLE TREND
 - střešní ližiny v černém provedení
 - zadní tmavě tónovaná skla Privacy
 - 16" kola z lehkých slitin D2XCH s šedým matným lakováním Magnetic

 19 500 - -

Sada STYLE TITANIUM
 - zadní tmavě tónovaná skla Privacy
 - 17" kola z lehkých slitin D2YLW s šedým lakováním Flash Grey a broušenou
povrchovou úpravou

 - 13 500 -

Sada PREMIUM TITANIUM
-  kožené čalounění sedadel Salerno v černé barvě
- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
- Xenonové světlomety

 - 34 500 -

Sada PREMIUM ST-LINE
- zadní spojler 5. dveří v barvě karoserie
- zadní tmavě tónovaná skla Privacy
- Xenonové světlomety

 - - 19 900

Audiosystémy, zábava a navigace    

Sada AUDIO 16
 - rádio s Bluetooth® handsfree
 - 4,2" barevný displej
 - funkce automatického nouzového volání Emergency Assist
 - 6 reproduktorů  (výstupní výkon 100 W)
 - ovládání audia na volantu
 - 2x USB konektor
 - jednoduchá anténa
 - podporované formáty: .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, flac, .ogg

 • - -

Sada AUDIO 18
 - systém SYNC 3 s Bluetooth® handsfree
 - 6,5" barevný dotykový displej a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce,
pomocí kterého lze ovládat audiosystém a telefon
 - funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
 - automatické nouzové volání Emergency Assist
 - 6 reproduktorů (výstupní výkon 100 W)
 - ovládání audia na volantu
 - 2x USB konektor
 - dvojitá anténa
 - podporované formáty: .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .flac

dostupné také v sadě
COMFORT 16 150 • •



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Titanium ST-Line

Sada AUDIO 36
 - prémiový audiosystém B&O PLAY s 10 reproduktory vč. subwooferu
(výstupní výkon 675 W)
 - systém SYNC 3 s Bluetooth® handsfree
 - 8" barevný dotykový displej a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce,
pomocí kterého lze ovládat audiosystém a telefon
 - funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
 - automatické nouzové volání Emergency Assist
 - ovládání audia na volantu
 - 2x USB konektor
 - dvojitá anténa
 - podporované formáty: .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .flac

 30 300 11 000 11 000

Sada AUDIO 39
 - viz sada AUDIO 36 výše, navíc:
 - 3D navigace s vykreslováním budo
 - příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)

 - 21 000 21 000

Externí CD přehrávač v přihrádce před spolujezdcem  4 050 4 050 4 050

Funkční výbava    

Palubní počítač s 4,2" monochromatickým displejem  • - -

Palubní počítač s 4,2" TFT barevným displejem  - • •

Klimatizace - manuální  • - -

Klimatizace - automatická, včetně vnitřní recirkulace vzduchu dostupné také v sadě
COMFORT 3 400 • •

Klimatizovaná a osvětlená přihrádka před spolujezdcem  • • •

Přední a zadní okna elektricky ovládaná
 - přední okna s jednorázovým otvíráním/zavíráním
 - zadní okna s jednorázovým otvíráním/zavíráním (kromě Trend)

globální otevírání/zavírání
dálkovým ovladačem jen ve
spojení se střešním oknem

• • •

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken  • • •

Čelní sklo s akustickou fólií  • • •

Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů dostupné jen v sadě WINTER

Střešní okno s elektrickým otevíráním/zavíráním včetně funkce globálního
otevírání/zavírání dálkovým ovladačem dostupné jen v sadě EASY -

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním  - • •

Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením
citlivosti  - • •

Automatické světlomety  - • •

Zpožděné zhasínání předních světlometů  • • •

Přední halogenové světlomety s LED pásky denního svícení  • • •

Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček (černý rámeček okolo mlhovky
pro Trend, rámeček v barvě karoserie pro Titanium a ST-Line)  • • •

Xenonové světlomety
- Xenonová potkávací světla
- halogenová dálková světla

dostupné také v sadách
PREMIUM - 16 200 16 200

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění  • • •

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole
Ford EasyFuel  • • •

Obvodový alarm  • • •

Startování bez použití klíče
 - startovací tlačítko v přístrojové desce
 - 2 pasivní klíče dálkového ovládání 

 - • •

Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče dostupné také v sadě EASY - 6 700 6 700

Parkovací asistent - zadní senzory dostupné také v sadách CITY 4 000 4 000 •

Parkovací asistent - přední a zadní senzory dostupné jen v sadách CITY



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Titanium ST-Line

Zadní parkovací kamera včetně zadních parkovacích senzorů
dostupné také v sadách CITY

PLUS a CITY ASSIST;
 není dostupné s rezervním

kolem
9 400 9 400 5 400

Auto Stop/Start (součástí všech motorizací)  • • •

Bezpečnost    

7 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě řady
sedadel, 1x kolenní airbag řidiče  • • •

Elektronický stabilizační systém ESC
 - ABS - protiblokovací systém brzd
 - RSC - řízení stability
 - HLA - asistent rozjezdu do svahu

 • • •

Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů
dálkového ovládání  • • •

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti ASLD  5 400 • •

BLIS
 - systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných
zrcátkách
 - CTA varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

dostupné také v sadě CITY
ASSIST 10 000 10 000 10 000

Interiér    

Látka
- látkové čalounění sedadel Belgrano/Dwell v černé Ebony  • - -

Kůže/látka
- kombinované čalounění sedadel (boky kůže Salerno/střed látka Groove) v
černé Ebony

 - • -

Kůže/velur
- kombinované čalounění sedadel (boky kůže Salerno/střed velur Miko) v
černé Ebony s červeným prošíváním

 - - •

Kůže
- čalounění sedadel kůží  Salerno v černé Ebony
 - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce

dostupné také v sadě
PREMIUM TITANIUM - 32 400 -

Manuální nastavení sedadla řidiče včetně nastavení výšky a bederní opěrky  • • •

Manuální nastavení sedadla spolujezdce  • • •

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
dostupné jen v sadě WINTER,

PREMIUM TITANIUM a v
položce čalounění Kůže

Hlavové opěrky předních a zadních sedadel nastavitelné ve 2 směrech
(nahoru/dolů)  • • •

Zadní sedadla dělená v poměru 60/40  • • •

ISOFIX úchyty krajních zadních sedadel pro dětské sedačky  • • •

Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla  • • •

Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami s možností volby
barevného provedení  - • •

Potah stropu - De Luxe tkanina  - • •

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou, úložnou přihrádkou a držáky
nápojů  • • •

Vyhřívaný volant dostupné jen v sadě WINTER

Sekvenční řazení pádly pod volantem pro automatickou převodovku  - - •/-

Volant, hlavice řadicí páky a ruční brzda potažená kůží červené prošití pro ST-Line • • •

Nerezové pedály  - - •

Ozdobné lišty prahů předních dveří  - • •

Podlahové rohože přední a zadní  • - -



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Titanium ST-Line

Podlahové rohože přední a zadní prémiové červené prošití a logo pro
ST-Line - • •

Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru  • • •

4 úchytná oka v zavazadlovém prostoru  • • •

Osvětlení zavazadlového prostoru  • • •

Dvě elektrické zásuvky na 12 V (1x pro první a 1x pro druhou řadu)  • • •

Exteriér    

Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer  • • •

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen  5 400 5 400 5 400

Nemetalický lak karoserie - speciální - červená Race  5 400 5 400 5 400

Mica lak karoserie - černá Shadow  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - oranžová Tiger  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - modrá Lightning  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - hnědá Burnished Glow  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - béžová Silk  13 500 13 500 13 500

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Ruby  20 200 20 200 20 200

Metalický lak karoserie - unikátní - bílá Platinum (4vrstvý)  20 200 20 200 20 200

My Colour - kontrastní lakování střechy, A a C sloupků, horních rámů dveří,
zadního spojleru a krytů vnějších zpětných zrcátek oproti barvě karoserie

standard černá Shadow;
volitelná bez příplatku bílá

Frozen, červená Race,
oranžová TIger

- - • / 0

Bez My Colour - lakování střechy, A a C sloupků, horních rámů dveří, zadního
spojleru a krytů vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

pro ST-Line vždy s lakem
karoserie černá Shadow • • 0

Trend/Titanium exteriérová sada obsahuje:
- lišta pod linií bočních oken v černé barvě pro Trend / chromovaná pro
Titanium
- horní mřížka chladiče s vodorovnými lištami a linií okolo se stříbrným
lakováním pro Trend / s chromovaným dekorem pro Titanium 
- spodní části nárazníků nelakované v černé barvě 
- ochranný plát předního a zadního nárazníku nelakovaný pro Trend / se
stříbrným lakováním pro Titanium
- lišta 5. dveří osvětlující RZ v barvě karoserie pro Trend / chromovaná pro
Titanium (bez lišty při objednání rezervního kola) 
- boční nástavce prahů a ochranné lišty dveří nelakované v černé barvě, navíc s
chromovanou lištou pro Titanium

 • • -

ST-Line exteriérová sada obsahuje:
- lišta pod linií bočních oken v černé barvě
- horní mřížka chladiče s vodorovnými lištami a linií okolo s černým lakováním
ve vysokém lesku
- spodní části nárazníků se sportovním tvarováním lakované v barvě karoserie
- ochranný plát nárazníku přední nelakovaný / zadní lakovaný lesklým černým
odstínem Ebony
- lišta 5. dveří osvětlující RZ v barvě karoserie (bez lišty při objednání rezervního
kola)
- boční nástavce prahů a ochranné lišty dveří ve sportovním provedení
lakované v barvě karoserie
- ST-Line znak

 - - •

Kliky dveří v barvě karoserie  • • •

5. dveře vozu s levostranným otevíráním (panty vlevo)  • • •

Zadní spojler 5. dveří v barvě karoserie
dostupné také v sadě

PREMIUM ST-LINE; není
dostupné s rezervním kolem

- 6 050 6 050

Střešní ližiny v černém nelakovaném provedení (neobsahuje příčníky) pro Trend dostupné také v
sadě STYLE TREND 5 400 - -



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Titanium ST-Line

Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky)  - • -

Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky)  - - •

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru  • • •

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
(sklápěná)
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru
 - osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky
 - elektricky sklápěná při uzamčení vozu

dostupné jen v sadách CITY

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy dostupné také v sadách
STYLE a PREMIUM ST-LINE 4 000 4 000 4 000

Tažné zařízení - odnímatelné není dostupné s rezervním
kolem 12 100 12 100 12 100

Sportovní odpružení podvozku  - - •

Kola    

16" x 6.5 ocelová kola D2XD8 se stříbrnými kryty D5ACL, pneu 205/60 R16  • - -

16" x 6.5 kola z lehkých slitin D2XCH s 5 paprsky a šedým matným lakováním
Magnetic, pneu 205/60 R16  16 200 - -

16" x 6.5 kola z lehkých slitin D2XCM se 7 paprsky a stříbrným lakováním
Premier Aluminum, pneu 205/60 R16  - • -

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YL5 s 10 paprsky a stříbrným lakováním
Shadow Silver, pneu 205/50 R17  24 300 - -

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YLW s 10 paprsky a šedým lakováním Flash
Grey s broušenou povrchovou úpravou, pneu 205/50 R17  - 13 500 -

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YC5 s 5 paprsky a unikátním tmavě šedým
lakováním Dark Tarnish, pneu 205/50 R17  - - •

18" x 7.0 kola z lehkých slitin D2ULN s 5 paprsky a šedým lakováním Flash Grey
s broušenou povrchovou úpravou, pneu 215/45 R18  - 21 600 -

18" x 7.0 kola z lehkých slitin D2ULM s 5x2 paprsky a unikátním černým
lakováním High Gloss Black ve vysokém lesku s broušenou povrchovou
úpravou, pneu 215/45 R18

 - - 13 500

Sada na opravu pneumatik  • • •

16" x 6.5 plnohodnotné ocelové rezervní kolo D17AL zavěšené v lakovaném
krytu na 5. dveřích vozu, 205/60 R16

 není dostupné s tažným
zařízením, zadní parkovací

kamerou, zadním spojlerem a
střešním oknem

2 400 3 200 -

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)  • • •

Záruky a servisní smlouvy*    

Prodloužená záruka FORD PROTECT
 - 5 let / 120 000 km (ušetříte 15 000 Kč oproti standardní ceně)

dle skutečnosti, která nastane
dříve • • •

Prodloužená záruka FORD PROTECT
 - prodloužení z 5 na 7 let / 200 000 km

dle skutečnosti, která nastane
dříve; uvedená cena navíc k

5leté záruce
 5 000 5 000 5 000 

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.
 • standardní výbava, - nelze objednat,  součást sady 
 
 
 
  



FORD ECOSPORT I   TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje motoru

Motor Emisní
norma Zdvihový objem [cm3] Počet

válců Maximální výkonØ Maximální točivý moment (overboost Nm)Ø

1.0 EcoBoost Euro 6 999 3 92 kW (125 k)
při 6000 min-1 170 Nm (200 Nm)  při 1400 - 5000 min-1

      1.5 TDCi Euro 6 1 499 4 70 kW (95 k)
při 3750 min-1 215 Nm  při 1750 - 3000 min-1

1.5 EcoBlue AWD Euro 6 1 499 4 92 kW (125 k)
při 3600 min-1 300 Nm  při 1750 - 2000 min-1

Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

Spotřeba
paliva,
výkonnostní
a hmotnostní
parametry    

  Emise 
     CO2
[g/km]*
  

    Spotřeba paliva* [l/100 km]           Výkonnostní 
         parametry**  Hmotnostní parametry [kg]

Město Mimo
město Kombinace      Max.

rychlost 
Zrychlení
0-100
km/h [s] 

Celková
přípustná
hmotnost 
(GVM) 

Minimální
provozní
hmotnost
celkem***

Max.
hmotnost
brzděného
přívěsu při
12% stoupání
(kg)

Max.
hmotnost
nebrzděného
přívěsu při
12%
stoupání (kg)

1.0 EcoBoost (125 k), 6st.
manuální 119 6,2 4,6 5,2 180 12,7  1730 1280 900 750

1.0 EcoBoost (125 k), 6st.
automat 134 7,2 5,0 5,8 180 11,6 1775 1324 1100 750

1.5 TDCi (95 k), 6st.
manuální 107 4,5 3,8 4,1 160 14 1735 1288 900 750

1.5 EcoBlue (125 k), 6st.
manuální AWD 119 4,8 4,4 4,5 181 10,9 1900 1456 1100 750

AWD = inteligentní pohon všech kol. Všechny motory jsou vybaveny systémem Auto Stop/Start. * Všechny motory jsou vybaveny systémem Stop/Start. * Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva v l/100 km byly
získány na základě oficiálně schválených testů podle Směrnic (EC) 715/2007 a (EC) 692/2008. Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva uvedené v tabulce nemusí odpovídat skutečně naměřeným hodnotám daného vozidla. 
Všechna vozidla jsou vybavena 6stupňovou manuální převodovkou, automatickou převodovkou nebo automatickou PowerShift převodovkou, pokud není uvedeno jinak. Všechny údaje jsou založeny na testech prováděných na
vozidlech se základní výbavou a se standardními koly a pneumatikami, volitelná kola a pneumatiky nebo kola a pneumatiky z příslušenství mohou mít vliv na emise a spotřebu paliva vozidla. Všechny zážehové motory jsou
vybaveny katalyzátorem. Město: Motor byl nastartován za studeného stavu v laboratorních podmínkách a posléze provozován při proměnných rychlostech s maximální rychlostí 50 km/h, průměrnou rychlostí 19 km/h na
teoretické vzdálenosti 4 km. Mimo město: Test byl proveden bezprostředně po skončení testu na spotřebu ve městě. Polovina vzdálenosti byla ujeta neměnnou rychlostí a druhá polovina vzdálenosti s měnící se rychlostí (max.
rychlost 120 km/h). Celková ujetá vzdálenost byla 7 km. Kombinace: Vážený průměr spotřeby v obou částech testu dle ujetých vzdáleností. **Údaje testů Ford. *** Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu,
provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při taženi přívěsu se u všech modelů sníží
výkon a zvýší spotřeba paliva. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů maximálně 75 kg. Svislé zatížení na kouli tažného zařízení je u všech modelů maximálně 90 kg. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační
údaje.

    Rozměry
Vnější rozměry [mm]
Celková délka bez / s rezervním kolem  4096 / 4273
Celková šířka bez zrcátek  1765
Celková šířka se zrcátky / sklopenými zrcátky  2057 / 1816
Celková výška (nenaloženo) s ližinymi / bez střešních
ližin  1713 / 1653

Rozvor náprav  2519
Přední převis  834
Zadní převis  742
Nájezdový úhel přední / přechodový / zadní [stupňů]  21 / 23,3 / 33,3
Světlá výška (v nezatíženém stavu) pro naftový /
benzínový motor  160 / 190

Poloměr otáčení [m]  10,6
Vnitřní rozměry
Přední sedadla (mm)   
 Prostor v oblasti hlavy 1008
 Maximální prostor pro nohy 1086
 Šířka v oblasti ramen 1355
Zadní sedadla (mm)   
 Prostor v oblasti hlavy 971
 Minimální prostor pro nohy 956
 Šířka ve výšce ramen 1302
Objem zavazadlového prostoru (l)*
 2sedadlové uspořádání (naloženo po střechu) 1238

 5sedadlové uspořádání bez / s podlahou
zavazadlového prostoru 356 / 334

Objem palivové nádrže (l)  52
Měřeno metodou ISO 3832. Údaje závisí na modelu a výbavě.



 
Ford EcoSport

Trend, 1.0
EcoBoost 125

k, 6st. manuální
 

Cena
vozu

 Kč (vč.
DPH)

Záloha
48,92 %

Pevná
zápůjční
úroková

sazba (%)

Celková
výše

úvěru (Kč)

Poplatek za
zpracování

smlouvy (Kč)

Doba
trvání
úvěru

(měsíce)

RPSN
(%)

Celková
částka

splatná
spotř. (Kč)

Měs.
splátka vč.

pojištění
(Kč)

2,99 úvěr* 399 900 195 632 2,99 204 268  2 043 60 11,45 275 343 4 555
* Nabídka platí pouze pro spotřebitele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do 31. 3. 2018. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti  sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro podnikatele vám
připraví autorizovaný partner Ford. 

Autorizovaný partner Ford

           Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)    I    infocz@ford.com    I    www.ford.cz    I    www.fordcredit.cz    I    www.fordservice.cz


