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Ford Fiesta B479 
Titanium 5 ajtós 1.0L EcoBoost [95 Le] M6 

 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
Alapfényezés (Race Red) 

Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó fejtámlák 

Automata, esőérzékelős első ablaktörlők 

Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás) 

Automatkusan elsötétedő belső visszapillantó tükör 

Biztonság elektronikai rendszerek 

-Menetstabilizáló rendszer (ESP)   

-Blokkolásgátló (ABS) 

-Visszagurulásgátló (HLA) 

Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés) 

Bőr kézifékkar borítás (fekete) 

Bőr sebesságváltó gomb 

Egyzónás automata légkondícionáló berendezés 

Elektromos első hátsó ablakemelők (csak 5- ajtós változat esetén) 

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel 

Elöl tárcsafék, hátul dobfék 

ST-Line szérián 125LE mHEV motor esetén 

Első és hátsó szőnyegek 

Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, króm kerettel 

Első légzsák a vezető oldalán 

Első légzsák az utas oldalán 

Első lökhárító - színrefújt 

- Króm hűtőrács, króm kerettel 

Első oldallégzsákok 

Fedélzeti számítógép 

FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás 

Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez 

Gyermekzár a hátsó ajtókon 

(csak 5 ajtós modellek esetében) 

Halogén hátsó lámpa 

Harmadik féklámpa 

Harmadik hátsó fejtámla 

Hátsó lökhárító 

- Színrefújt felső rész 

- Fekete alsó rész 

Hátsó parkolóradar 

Hátsó spoiler 

Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva 

ICE Csomag 55 
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- 2 db USB csatlakozás 

- 8" érintőkijelző 

- AM/FM rádió + DAB 

- 6 hangszórós audió rendszer 

- SYNC 2.5 

- Bluetooth 

- Kormánykerékről irányítható rádió 

ISOFIX előkészítés 

Keréknyomás figyelő rendszer 

Középkonzol kartámasszal 

- elöl 2 db pohártartó 

- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz 

- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó 

Króm díszítőcsík az övvonalon 

Láthatósági csomag 

- Esőérzékelő ablaktörlő 

- Automatikusan elsötétedő belső tükör 

Magasságában nem állítható biztonsági öv 

MyKey 2 db behajtható kulcs 

Napellenző sminktükörrel 

Prémium tetőkárpit 

Projektoros LED fényszórók 

- LED tompított, halogén távolsági 

- LED nappali menetfénnyel 

Részlegesen fűthető első szélvédő 

(a szélvédő kamera előtti felületét fűti) 

Sávelhagyásra figyelmeztetés 

Sávtartó automatika 

Sebességhatároló (ASLD) 

Sebességtartó automatika 

Start-Stop indítórendszer 

Színezett üvegek 

Színrefújt visszapillantó tükrök 

Szövetkárpit ezüst varrással - sportos első ülések (Titanium) 

Távirányítós központi zár 

Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján 

Tetőkonzol 

- Szemüveg számára kialakított tárolórekesszel 

- 2 db térképolvasó lámpával 

Utasoldali légzsák deaktiválás 

Választható vezetési módok 

15"-os könnyűfém kerekek (Titanium) 

- 195/60 R15 gumikkal 

2 irányban (előre/hátra) manuálisan állítható utasülés 

3 küllős Sensico kormánykerék 

4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezetőülés 
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A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Acél pótkerék 

5.5 x 14" acélkerék 175/65 R14 gumival 

Metálfényezés I. (Moondust Silver) 

Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé 

Téli csomag 

- Fűthető szélvédő 

- Fűthető első ülések 

- Fűthető kormánykerék 

- Sensico kormánykerék Connected széria esetén 

 

 

A kiállított modell listaára:5.925.000Ft 

*Akciós ár: 5.450.000Ft 
*Ford Credit Finanszírozásigénybevétele esetén 


