ZCELA NOVÝ FORD FIESTA I CENÍK
LIMITOVANÁ EDICE RED & BLACK

Mimořádná
nabídka*

Zvýhodnění 30 000 Kč vč. DPH ze základních cen

Základní cena

Výbava
ST-Line Red & Black

Motor

Palivo

Výkon

Převodovka

1.0 EcoBoost

benzín

140 k (103 kW)

6st. manuální

Akční cena

3dv.

5dv.

3dv.

484 990

499 990

454 990

5dv.
469 990

Doporučené ceny platí pro vozy vyrobené od 3. 12. 2018. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený vůz může obsahovat prvky
příplatkové výbavy. *Mimořádná nabídka platí u participujících autorizovaných partnerů Ford do 31. 12. 2018 nebo do odvolání a je omezena počtem odebraných vozidel. Mimořádná nabídka je
určena pro konečné zákazníky. Konečným zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená v kupní smlouvě na předmětné vozidlo. Na bližší podmínky se informujte u svého
prodejce vozů Ford. Datum vydání 27. 11. 2018.

ST-Line Red&Black
Hlavní prvky standardní výbavy:
●
●
●

●
●

●

●
●

17" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky v černé barvě s červeným lemem
Sportovní odpružení a sportovně tvarovaná sedadla
Sportovní pruhy na kapotě, střeše a spodní části předního nárazníku v
matně černé - z vnější strany lemované černě (červeně pro Black
Edition), leskle černá horní i spodní mřížka chladiče, zadní sportovní
nárazník s difuzorem, boční nástavce prahů, velký zadní spojler v barvě
karoserie, vnější zpětná zrcátka v černé barvě s červeným pruhem,
červený lem na kolech vozu, logo ST-Line na bocích vozu
Hliníkové pedály
Volant - kožený, sportovní s červeným prošíváním, červené prošívání
na ruční brzdě, manžetě řadicí páky a podlahových rohožích
Sedadla čalouněná v kombinaci látka/ kůže s červeným prošíváním
a červenými ozdobnými detaily, ozdobné prvky interiéru v červené Race
Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou
Černé čalounění stropu + prémiová stropní konzola se schránkou
na brýle

Asistent pro jízdu
v pruzích
Standardní výbava, která
usnadňuje udržování vozidla
ve správném jízdním pruhu pomocí
vibrací volantu a zobrazení
symbolu na displeji upozorňující
na vyjetí z pruhu. Také pomáhá
navrácení do správného pruhu
natáčením volantu.

ST-Line Red&Black
Mimořádný sportovní design vás
uhrane svými pruhy na kapotě,
střeše a nárazníku, prvky, mezi
které patří např. 17'' kola z lehkých
slitin, leskle černá mřížka chladiče,
zadní sportovní nárazník s
difuzorem, velký zadní spojler
nebo polokožené čalounění s
červeným prošíváním a ozdobné
prvky interiéru v červené barvě.

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Systém SYNC 2.5 s barevným 8" dotykovým displejem, funkce Applink,
Android Auto a Apple CarPlay, Bluetooth® handsfree, automatické
nouzové volání Emergency Assist, 6 reproduktorů, 2 vstupy USB
Palubní počítač s 4,2“ monochromatickým informačním displejem
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček
LED světla denního svícení + zadní světla s LED diodami + automatická
aktivace světlometů při snížené viditelnosti
Přední okna el. ovládaná, vnější zpětná zrcátka - el. ovládaná s
integrovanými blikači, vyhřívaná, v barvě karoserie
6 airbagů + možnost deaktivace airbagu spolujezdce
ESC + HSA + TA + EBA + ABS, Asistent pro jízdu v pruzích
Varovný signál nezapnutého bezpečnostního pásu 1. a 2. řady sedadel
Ford Easy Fuel
Informační systém ECOmode a tlačítko ECO pro úspornější jízdu
Manuální klimatizace

Motor 1.0 EcoBoost
Je nazývaný nejlepším motorem
na světě a poskytuje skvělý výkon
při zachování nízké spotřeby. Je to
šestinásobný vítěz kategorie
"nejlepší motor do 1,0 l" ankety
Mezinárodní motor roku
(2012 - 2017).

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

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Poznámka

ST-Line
Red&Black

Zvýhodněné sady
Sada Winter
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaná přední sedadla

5 600

Sada Winter Plus
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaná přední sedadla
- vyhřívaný kožený volant

7 500

Sada City
- parkovací senzory - zadní
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

4 000

Funkční výbava
Manuální klimatizace

•

Automatická klimatizace

3 400

Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím
Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím, globální otevírání /
zavírání oken dálkovým ovladačem

•
nelze pro 3dv.

Palubní počítač - základní
- 4,2“ monochromatický informační displej
Palubní počítač - prémiový
- 4,2“ barevný informační TFT displej

•
dostupné v sadách
Assist 1 a 4

Informační systém ECOmode a tlačítko ECO pro úspornější jízdu

•

Funkce ECO Coach - vyhodnocování stylu jízdy za účelem úspory paliva

1 300

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání

•

Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče

4 000

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání

•

Obvodový alarm + dvojité zamykání

7 400

LED světla denního svícení + zadní světla s LED diodami

•

Přední LED světlomety + zadní světla s LED diodami

16 500

Automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti
Automatické přepínání dálkových světel

- / 6 000

•
dostupné v sadách
Assist 1 a 4

Přední mlhová světla s přisvícením do zatáček

•

Nastavitelný omezovač rychlosti

•

Tempomat

také dostupné v sadě
Assist 1

Adaptivní tempomat s funkcí 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

dostupné v sadě Assist 4

Vyhřívané čelní sklo

také dostupné v sadách
Winter a Winter Plus

Sada Viditelnost
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
Parkovací senzory - zadní

2 900 /

4 350

také dostupné s parkovací
kamerou a se sadou City

Zadní parkovací kamera se zobrazením na barevném multifunkčním displeji audiosystému + zadní parkovací
senzory
Chrániče hran předních + zadních dveří pro 5dv.

3 550 /

3 250 /

8 650
cena pro 3dv. / 5dv.

2 700 / 4 000

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Poznámka

ST-Line
Red&Black

Funkční výbava
Elektrický posilovač řízení (EPAS) s variabilním účinkem

•

Sportovní odpružení se sníženým zavěšením kol

•

Systém Stop-Start

•

Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole

•

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
+ asistent pro rozjezd ve svahu HSA
+ protiprokluzový asistent TA
+ bezpečnostní brzdový asistent EBA
+ protiblokovací brzdový systém ABS

•

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

•

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech

•

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

•

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

•

Pre-Collision Assist
- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80 km/hod) nebo jiným vozem (do 130 km/hod)
+ výstraha v případě hrozícího nebezpečí
+ autonomní nouzové brzdění
Sada Assist 1
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost (TSR)
- sledování bdělosti řidiče (DIM)
- automatické přepínání dálkových světel (AHBC)
- tempomat
- 4,2“ barevný informační TFT displej palubního počítače

4 000

také dostupné v sadě Assist
4 navíc s adaptivním
tempomatem

6 400 /

Sada Assist 2
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)
- vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru, elektricky sklopná s možností automatického
sklopení při uzamčení vozidla

10 950

Sada Assist 4
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost (TSR)
- sledování bdělosti řidiče (DIM)
- automatické přepínání dálkových světel (AHBC)
- adaptivní tempomat s funkcí 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
- 4,2“ barevný informační TFT displej palubního počítače

21 250

Audio systémy a navigace
Sada Audio 54
- rádio a systém SYNC 2.5 s barevným 8" dotykovým displejem
- Bluetooth® handsfree
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu
- 2 vstupy USB pro externí přehrávače
Sada Audio 6
- 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
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- 7 reproduktorů, ovládání audia na volantu
- 2 vstupy USB pro externí přehrávače

•

8 950

Poznámka

ST-Line
Red&Black

Sada Audio 9
- 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 audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- ovládání audia na volantu
- 2 vstupy USB pro externí přehrávače

nelze s rezervním kolem

11 000

Sada Audio 10
- 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
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- ovládání audia na volantu
- 2 vstupy USB pro externí přehrávače

nelze s rezervním kolem

18 250

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Audio systémy a navigace

Externí CD přehrávač v přihrádce u spolujezdce

2 500

Interiér
Přední sedadla sportovně tvarovaná

•

Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 4 směrech + posuvné sedadlo spolujezdce

•

Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech

také dostupné v sadě
Sedadla

Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou

Sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou

1 500/

•
také dostupné v sadě
Sedadla; pouze s výškově
nastavitelným sedadlem
spolujezdce

Sada Sedadla
- sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech
- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou
- prémiová středová konzola s loketní opěrkou

1 500/

3 500

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

•

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech třech zadních sedadlech

•

Sada Interior Race Plus
- sedadla čalouněná v kombinaci látka/ kůže Salerno s červeným prošíváním a červenými ozdobnými
detaily
- ozdobné prvky interiéru v červené Race (výdechy klimatizace na středovém panelu, nad přihrádkou u
spolujezdce, madla předních dveří)
- vnitřní zpětné zrcátko v karbonovém designu

•

Volant - kožený, sportovní tříramenný, nastavitelný ve čtyřech směrech s červeným prošíváním, červené
prošívání na ruční brzdě, manžetě řadicí páky a podlahových rohožích

•

Kožená hlavice řadicí páky s hliníkovou ozdobou

•

Kuřácká sada (zapalovač + popelník)

300

Základní středová konzola
- odkládací přihrádka
- dva držáky nápojů vpředu, jeden pro cestující v druhé řadě
- elektrická zásuvka (12 V)
Prémiová středová konzola
- loketní opěrka s velkou úložnou přihrádkou
- dva držáky nápojů
- elektrická zásuvka (12 V)

•

také dostupné v sadě
Sedadla

1 900 /

Černé čalounění stropu s prémiovou stropní konzolou s držákem na brýle

•

Podlahové rohože přední a zadní - prémiové

•

Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem ST-Line

•

Hliníkové pedály

•

Zavazadlový prostor s výškově nastavitelnou podlahou a skrytým úložným prostorem

2 000

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Poznámka

ST-Line
Red&Black

standardně pro ST-Line Red

•/-

standardně pro ST-Line
Black

-/•

Exteriér
Nemetalický lak karoserie speciální - červená Race
Mica lak karoserie - černá Shadow
Vnější zpětná zrcátka v černé barvě s červeným pruhem - elektricky ovládaná s integrovanými blikači,
vyhřívaná, v barvě karoserie
Vnější zpětná zrcátka - s osvětlením nástupního prostoru, elektricky sklopná s možností automatického
sklopení při uzamčení vozidla

•
dostupné v sadě City
a se sadou Assist 2

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

3 200

Zadní spojler velký, v barvě karoserie

•

Exteriérová sada Red Edition:
sportovní pruhy na kapotě, střeše a spodní části předního nárazníku v matně černé - z vnější strany
lemované černě, leskle černá horní i spodní mřížka chladiče, zadní sportovní nárazník s difuzorem, boční
nástavce prahů, velký zadní spojler v barvě karoserie, vnější zpětná zrcátka v černé barvě s červeným pruhem,
červený lem na kolech vozu, logo ST-Line na bocích vozu

jen pro ST-Line Red

•/-

Exteriérová sada Black Edition:
sportovní pruhy na kapotě, střeše a spodní části předního nárazníku v matně černé - z vnější strany
lemované červeně, leskle černá horní i spodní mřížka chladiče, zadní sportovní nárazník s difuzorem, boční
nástavce prahů, velký zadní spojler v barvě karoserie, vnější zpětná zrcátka v černé barvě s červeným pruhem,
červený lem na kolech vozu, logo ST-Line na bocích vozu

jen pro ST-Line Black

-/•

Kola
17" x 7.0 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky typu "Y" v černé barvě s červeným lemem, pneu 205/45 R17

•

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

•

Sada na opravu pneumatik

•
nahrazuje sadu na opravu
pneumatik;
nelze se sadami Audio 9
a 10

1 500

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km

záruka je omezena
skutečností, která nastane
dříve

•

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

záruka je omezena
skutečností, která nastane
dříve

5 000

Ocelové rezervní kolo 14" x 5.5, pneu 175/65 R14

Záruky a servisní smlouvy*

Reprezentativní příklad značkového financování Ford Credit
2,99 úvěr*

Záloha z
ceny vozu

Celková výše
úvěru

Poplatek za
zpracování
smlouvy

Celková částka splatná
spotřebitelem

Doba trvání
úvěru

Měs.
splátka

RPSN

Pevná zápůjční
úroková sazba

225 250
(49,51 %)

229 740 Kč

2 297

308 957

60 měsíců

5 111

11,54 % (vč.
havarijního
pojištění)

2,99 %

Ford Fiesta ST-Line
Red&Black za
454 990 Kč (vč. DPH)

*Nabídka platí pouze pro spotřebitele do 31. 12. 2018 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. 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.

Technické údaje
Emise CO2*
Spotřeba
paliva a
výkonnostní
parametry

Spotřeba paliva* (l/100 km)

Max.
rychlost

Zrychlení

(g/km)

Emisní
norma

Město

Mimo
město

Kombinace

(km/h)

0-100
km/h
(s)

112

Euro 6.2

6,0

4,3

4,9

202

9,0

1.0 EcoBoost
(140 k)

Hmotnostní parametry (3dv. / 5dv.)**

50-100
km/h
ø
(s)

Max. celková
přípustná
hmotnost
(kg)

Provozní
hmotnost
vozidla (kg)

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

8,7

1655 / 1675

1163 / 1190

1000

Na 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 užitková 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). Naměřené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 pomocí nové metodiky WLTP jsou
aktuálně přepočítávány zpět na hodnoty odpovídající metodice NEDC.
Pro oba testovací postupy a cykly (NEDC i WLTP) však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se ani v případě NEDC ani v případě WLTP cyklu nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a
musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu také 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 nebo na www.ford.cz.
**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 0 kg. Zatížení na kouli tažného zařízení je maximálně 65 kg.
Vůz je vybaven filtrem pevných částic GPF / DPF.
Poznámka: Vůz nelze vybavit tažným zařízením, pokud obsahuje panoramatickou střechu.
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Rozměry
Vnitřní rozměry (mm)

Vnější rozměry (mm)
Celková délka

4 065

Celková délka s tažným zařízením

4 140

Celková šířka se zrcátky

1 941

Celková šířka se sklopenými zrcátky

1 783

Celková šířka bez zrcátek

1735

Celková výška (nenaložené vozidlo)

První řada sedadel (mm)

Druhá řada sedadel (mm)

1 466

Výška

992

Místo pro nohy

1 125

Šířka ve výšce ramen

1 346

Výška

955

Místo pro nohy

835

Šířka ve výšce ramen (3dv. / 5dv.)
Rozměry zavazadlového prostoru
(mm)

Rozvor

2 493

Přední rozchod

1 504

Maximální šířka mezi podběhy

Zadní rozchod

1 472

Délka ložné plochy po opěradla zadních / předních sedadel

Přední převis

842

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo)

Zadní převis

730

Světlá výška - nenaložené vozidlo

124

Světlá výška - plně naložené vozidlo

102

Objem zavazadlového prostoru (l)

Maximální výška - po kryt zavazadlového prostoru / po střechu

Po opěradla zadních sedadel - se sadou na opravu pneumatik /
s rezervním kolem nebo subwooferem
Prostor po střechu a opěradla předních sedadel - se sadou na
opravu pneumatik / s rezervním kolem nebo subwooferem

Objem palivové nádrže (l)

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

1 300
553 / 824
980
721 / 1 479
700
311 / 288
1093 / 1070
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