FIESTA

Ο απλός τρόπος
να οδηγήσετε ένα
νέο Ford Fiesta
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Εξερευνήστε

Επιλέξτε

Διαμορφώστε

Προδιαγραφές

Ιδιοκτησία

Ανοίξτε το διαδραστικό προσπέκτους
online
Ford Fiesta ST-Line με χρώμα αμαξώματος Frozen White και ζάντες ελαφρού
κράματος 18" Rock Metallic (προαιρετικές επιλογές).

1

Εξερευνήστε

Πάρτε μαζί τον
ενθουσιασμό σας
Από την πρωινή κίνηση μέχρι το παρορμητικό
σαββατοκύριακο κάπου μακριά, το Ford Fiesta δίνει τη δική
του προσωπικότητα σε κάθε διαδρομή. Με το εντυπωσιακό
του στυλ, τη συναρπαστική δυναμική του στην οδήγηση και
μια σειρά από προαιρετικές επιλογές για να το κάνετε δικό
σας, είναι ο ιδανικός σας σύντροφος στην οδήγηση, πάντα
έτοιμος όταν είστε κι εσείς.

Ford Fiesta ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Moondust
Silver (προαιρετική επιλογή).

1Εξερευνήστε
Η προσωπική σας πινελιά
Όποιο και αν είναι το προσωπικό σας στυλ, μπορείτε να εκφραστείτε
με ένα πακέτο προαιρετικού εξοπλισμού για το Ford Fiesta. Μια
σειρά από ζάντες ελαφρού κράματος, συνδυασμούς χρωμάτων για το
αμάξωμα, τους εξωτερικούς καθρέφτες και την οροφή, καθώς και την
επιλογή εμφανούς ραφής στην επένδυση των καθισμάτων (πλαϊνά
καθισμάτων από δέρμα) σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το όμορφο
εξωτερικό του Ford Fiesta με τον τρόπο που σας εκφράζει.

Ford Fiesta ST-Line με προαιρετικό πακέτο διαμόρφωσης του εσωτερικού που
περιλαμβάνει κόκκινα διακοσμητικά στοιχεία και ημιδερμάτινη επένδυση
καθισμάτων σε Red και Ebony.

1Εξερευνήστε
Σπορ έμπνευση
Fiesta ST-Line
Το ST-Line σας προσφέρει όλη την πρακτικότητα του Ford Fiesta με
την εντυπωσιακή αισθητική ενός σπορ αυτοκινήτου επιδόσεων.
Εκπληκτικό εξωτερικό στυλ, σήματα ST-Line και ένα ιδιαίτερα κομψό
εσωτερικό συνδυάζονται μεταξύ τους αναδεικνύοντας τον σπορ
χαρακτήρα της σχεδίασής του.
■
■
■

■
■
■
■

■
■

Χαρακτηριστικό κιτ αμαξώματος ST-Line
Μεγάλο πίσω σπόιλερ (προαιρετική επιλογή)
Πάνω και κάτω μάσκα εμπρός με μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα
πλέγματος
Ζάντες ελαφρού κράματος Rock Metallic
Σπορ καθίσματα εμπρός
Σπορ τιμόνι ST-Line με δερμάτινη επένδυση και κόκκινη ραφή
Σπορ λαβή μοχλού ταχυτήτων με ένθεμα αλουμινίου και κάλυμμα
μοχλού ταχυτήτων με κόκκινη ραφή
Κάλυμμα χειρόφρενου με κόκκινη ραφή
Σπορ πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα

Ford Fiesta ST-Line με ζάντες ελαφρού κράματος 18" Rock Metallic (κατόπιν
διαθεσιμότητας) και μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue
(προαιρετική επιλογή).

1Εξερευνήστε
Επιδόσεις που κόβουν την
ανάσα
Fiesta ST
Το νέο Fiesta ST μεταφέρει όλη την αίσθηση των αγώνων
αυτοκινήτου στην καθημερινότητά σας. Με το νέο κινητήρα βενζίνης
1,5 λίτρων Ford EcoBoost 200 ίππων, μπορεί να πιάσει τα 100 km/h
από στάση σε μόλις 6,5 δευτερόλεπτα. Ξεχωρίζει με χαρακτηριστικά
όπως οι ζάντες ελαφρού κράματος 18" (βασικός εξοπλισμός στο
ST-3), το αποκλειστικό στυλ αμαξώματος ST και τα σπορ καθίσματα
οδηγού και συνοδηγού. Με τα εκπληκτικά δυναμικά χαρακτηριστικά
του προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία στην οδήγηση.
■
■
■
■

Κινητήρας 1,5 λίτρων Ford EcoBoost 200 ίππων
Σπορ ανάρτηση
Τρεις λειτουργίες οδήγησης (κανονική, σπορ, πίστας)
Χαρακτηριστική πάνω μάσκα ST, χαρακτηριστικός εμπρός
προφυλακτήρας ST και χαρακτηριστικός πίσω προφυλακτήρας ST
με διαχύτη

Ford Fiesta ST-3 με χρώμα αμαξώματος Ford Performance Blue και ζάντες
ελαφρού κράματος 18" με κόκκινες σιαγώνες φρένων (προαιρετική επιλογή στο
ST-2).

1Εξερευνήστε
Το πνεύμα της περιπέτειας
Νέο Fiesta Active
Ανακαλύψτε μια άλλη πλευρά του εμβληματικού Ford Fiesta. Η νέα
σειρά Active παρουσιάζει την απόλυτη απόλαυση που
αντιπροσωπεύει το Fiesta, με το ξεχωριστό στυλ ενός τολμηρού
crossover. Με δυναμικό χαρακτήρα, όπως και τα μεγαλύτερα SUV της
Ford, το Fiesta Active έχει εκπληκτικά εξωτερικά χαρακτηριστικά,
όπως:
■
■
■
■
■
■

Αποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος 17"
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow (προαιρετική επιλογή)
Μεγαλύτερη απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος
Ράγες οροφής
Ιδιαίτερο εξωτερικό στυλ εμπρός, πίσω και στο πλάι
Οροφή και εξωτερικοί καθρέφτες διαφορετικού χρώματος
(προαιρετική επιλογή)

Ford Fiesta Active X με αποκλειστικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Luxe Yellow,
οροφή και εξωτερικούς καθρέφτες σε χρώμα mica Agate Black (προαιρετικές
επιλογές) και ζάντες ελαφρού κράματος 17" (βασικός εξοπλισμός).

1Εξερευνήστε

Η απόλυτη έκφραση
πολυτέλειας
Fiesta Vignale
Η έκδοση Ford Vignale προσφέρει μια σειρά από πρόσθετα
πλεονεκτήματα και υπηρεσίες για μια ενισχυμένη εμπειρία ιδιοκτησίας
του αυτοκινήτου. Η ολοκληρωμένη εμπειρία Ford Vignale είναι
διαθέσιμη αποκλειστικά από τα FordStores, όπου μπορείτε να
απολαύσετε ένα γαλήνιο περιβάλλον σε μια αίθουσα Ford Vignale και
την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης
πελατών Ford Vignale, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας.
Τα αυτοκίνητα Ford Vignale εντυπωσιάζουν με την ανώτερη ποιότητα
κατασκευής και τη σημασία στη λεπτομέρεια. Μπορείτε, ακόμα, να
παραγγείλετε το δικό σας Ford Fiesta Vignale με μια σειρά από
αποκλειστικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως η ιδιαίτερη μάσκα
Vignale με χρωμιωμένο πλαίσιο και κυψελοειδές πλέγμα, τα ένθετα
πλαϊνά διακοσμητικά με φινίρισμα αλουμινίου και οι προαιρετικές
ζάντες ελαφρού κράματος 18" με γυαλιστερό μεταλλικό φινίρισμα
Luster Nickel, που κάνουν το Vignale να ξεχωρίζει.

Ford Fiesta Vignale με χρώμα αμαξώματος Frozen White και ζάντες ελαφρού
κράματος 18" με φινίρισμα Luster Nickel σε αποκλειστικό σχέδιο Vignale
(προαιρετικές επιλογές).

1Εξερευνήστε

Πρόσθετα επίπεδα άνεσης
Μπείτε στον κόσμο του Fiesta Vignale και απολαύστε έναν κόσμο
σύγχρονης πολυτέλειας. Σας καλωσορίζει η κομψή θεματική εικόνα
Ford Vignale στην οθόνη του ταμπλό, ενώ τα πολυτελή καθίσματα με
επένδυση καπιτονέ από απαλό δέρμα σε εξαγωνικό μοτίβο συνθέτουν
ένα πολυτελέστατο εσωτερικό με την απόλυτη σημασία της λέξης
(προαιρετική επιλογή).

Ford Fiesta Vignale με δερμάτινη επένδυση καθισμάτων, με κεντρική επιφάνεια σε
εξαγωνικό καπιτονέ μοτίβο, με ραφή Metal Grey (κατόπιν διαθεσιμότητας).

1Εξερευνήστε
Φέρτε μέσα το περιβάλλον
Ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή
Απολαύστε μια πιο όμορφη θέα του τοπίου γύρω σας από την άνεση
του Fiesta. Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή σας
επιτρέπει να φέρετε το περιβάλλον μέσα στην καμπίνα σας. Διαθέτει
ανακλαστική επιφάνεια για προστασία από τον ήλιο, που κρατά την
καμπίνα δροσερή όταν είναι κλειστή, ενώ πλημμυρίζει την καμπίνα με
καθαρό αέρα όταν είναι ανοικτή. Παράλληλα, ένα εσωτερικό,
χειροκίνητο σκιάδιο παρέχει πρόσθετη σκίαση όταν το χρειαστείτε
(προαιρετική επιλογή).

Ford Fiesta Titanium με προαιρετικό, ειδικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Ruby
Red και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή.

1Εξερευνήστε
Διασύνδεση και έλεγχος
Ford SYNC

FordPass

Ενσωματώνει με διαφάνεια το κινητό σας τηλέφωνο, επιτρέποντας άνετη
επικοινωνία. Ελέγχετε συμβατές εφαρμογές μέσω AppLink επιτρέποντας να
χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής 8",
όπως ακριβώς την ίδια τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής
μπορείτε να κάνετε ή να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις, να συντάσσετε και να
στέλνετε γραπτά μηνύματα, καθώς και να ελέγχετε τη μουσική και τη

Η εφαρμογή FordPass σας προσφέρει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες
δυνατότητες μέσω smartphone. Για απόλυτη σιγουριά, μπορείτε να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητό σας από τη συσκευή σας, όπου
και αν βρίσκεστε. Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μπορείτε
ακόμα και να τα βάλετε εμπρός μέσω της εφαρμογής – έτσι μπορείτε να
δροσίσετε την καμπίνα όταν κάνει ζέστη ή να την προθερμάνετε όταν κάνει

δορυφορική πλοήγηση.

κρύο.

FordPass Connect*

Το Live Traffic† σας βοηθά να επιλέξετε την καλύτερη διαδρομή. Η εφαρμογή
μπορεί να στείλει στη συσκευή σας ειδοποιήσεις για την κατάσταση του

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ενσωματωμένο modem με δυνατότητες
σχεδιασμένες να κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική, όπως
το Live Traffic†, το οποίο παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για την
κυκλοφορία, και το Local Hazard Information††, το οποίο σας ενημερώνει
εγκαίρως για κινδύνους που πρόκειται να συναντήσετε στον δρόμο σας
(κατόπιν διαθεσιμότητας). Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλήσης
έκτακτης ανάγκης eCall‡ βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις υπηρεσίες

αυτοκινήτου, όπως την πίεση των ελαστικών και τη στάθμη καυσίμου.
Άλλες δυνατότητες της εφαρμογής FordPass μπορούν να σας βοηθήσουν να
αναζητήσετε κοντά σας ή στην πορεία σας πρατήρια καυσίμων, καφετέριες,
εστιατόρια και άλλα. Μπορεί ακόμα και να σας βοηθήσει να βρείτε χώρους
στάθμευσης και να σημειώσετε τη θέση του αυτοκινήτου σας στον χάρτη,
όταν παρκάρετε, για να μπορείτε να το βρείτε πάλι αργότερα.

έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική
γλώσσα. Διαθέτει, επίσης, ενσωματωμένο κέντρο πρόσβασης Wi-Fi** που
υποστηρίζει έως 10 συσκευές.

Παρακαλούμε σημειώστε: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. Ορισμένες λειτουργίες του Ford SYNC απαιτούν σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την αντίστοιχη
χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες. Οι ενημερώσεις χαρτών διατίθενται
χωρίς χρέωση για περιορισμένο διάστημα από την ταξινόμηση του αυτοκινήτου.
*Το FordPass Connect αποτελεί προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η
τεχνολογία είναι διαθέσιμη από τα μέσα του 2020. Η χρήση του FordPass Connect είναι δωρεάν για όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.
**Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά, χωρίς χρέωση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη
συνέχεια απαιτείται συνδρομή δεδομένων της Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα μοντέλο Ford πρέπει να διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό και πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις
για μηνύματα και δεδομένα.
†
Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC και σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.
††Η υπηρεσία Local Hazard Information είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC και σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.
‡
Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αυτόματα, μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα, ή
χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

1Εξερευνήστε
Άνετη οδήγηση
Πολυσύχναστοι δρόμοι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση. Διαφορετικά όρια
ταχύτητας. Η οδήγηση μέσα στην πόλη παρουσιάζει διάφορες
προκλήσεις, αλλά το Ford Fiesta μπορεί να αντιμετωπίσει
οποιαδήποτε πρόκληση.
Το Adaptive Cruise Control με Stop & Go*‡ διατηρεί μια άνετη
απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο και μπορεί ακόμα και
να σταματήσει το αυτοκίνητο τελείως και να ξεκινήσει πάλι όταν το
επιτρέψει η κυκλοφορία.
Το Intelligent Speed Assist εντοπίζει τις οδικές πινακίδες και
χρησιμοποιεί τα στοιχεία του συστήματος πλοήγησης για να επιλέξει

Το Ford Fiesta μπορεί να
σας βοηθήσει να
παρκάρετε
Το Active Park Assist παρκάρει το Fiesta για σας. Το σύστημα
εντοπίζει μια κατάλληλη θέση στάθμευσης και αναλαμβάνει τον
έλεγχο του τιμονιού, παρκάροντας το αυτοκίνητο. Μπορεί επίσης να
βγει από μια θέση στάθμευσης με τον ίδιο τρόπο. Εσείς πρέπει μόνο να
χειρίζεστε γκάζι, φρένο και ταχύτητες.

το όριο ταχύτητας και να ρυθμίσει ανάλογα την ταχύτητά σας.

*Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, κατόπιν διαθεσιμότητας.
‡
Χρησιμοποιεί αισθητήρες.

Ford Fiesta με ST-Line με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue
(προαιρετική επιλογή).

Το Active Park Assist μπορεί να
παρκάρει σε παράλληλη ή κάθετη
θέση στάθμευσης μόλις 20%
μεγαλύτερη από το μήκος ή το
πλάτος του αυτοκινήτου αντίστοιχα.
Απλά πατάτε ένα κουμπί και οι
αισθητήρες αυτού του
πρωτοποριακού συστήματος
εντοπίζουν μια κατάλληλη θέση όταν
την προσπεράσει το αυτοκίνητο. Στη
συνέχεια, το σύστημα αναλαμβάνει
το τιμόνι παρκάροντας το
αυτοκίνητο, ενώ εσείς ελέγχετε γκάζι,
φρένο και κιβώτιο ταχυτήτων.

Το σύστημα Park-Out Assist
λειτουργεί όπως και το Active Park
Assist αλλά αντίστροφα και σας
βοηθά να βγείτε από μια παράλληλη
θέση στάθμευσης. Το σύστημα
χειρίζεται το τιμόνι ενώ εσείς
χειρίζεστε γκάζι, φρένο και
ταχύτητες. Όταν το σύστημα βγάλει
το αυτοκίνητο από τη θέση
στάθμευσης, εμφανίζει ένα μήνυμα
στον πίνακα οργάνων.

1Εξερευνήστε
Η οδήγηση που προτιμάτε
Δυνατότητα επιλογής τρόπου οδήγησης
Για πρώτη φορά, μπορείτε να προσαρμόσετε την οδήγηση του Ford
Fiesta ανάλογα με τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας
μια από τις λειτουργίες οδήγησης που διαθέτει (μόνο στα Fiesta ST
και Fiesta Active).

Fiesta ST

Fiesta Active

Προσαρμόστε τις προτιμήσεις σας
στην οδήγηση και τη δυναμική
συμπεριφορά του Fiesta ST,
επιλέγοντας λειτουργία Normal, Sport
ή Track για κανονική οδήγηση, σπορ
οδήγηση ή πίστα.

Δώστε προτεραιότητα σε επιδόσεις,
ισχύ ή οικονομία, επιλέγοντας
λειτουργία Normal, Eco ή Slippery
για κανονική οδήγηση, οικονομική
οδήγηση ή ολισθηρή επιφάνεια.

Ford Fiesta Active με οροφή & εξωτερ.καθρέφτες μαύρου χρώματος και μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος Moondust Silver, και Ford Fiesta ST με αποκλειστικό
μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Performance Blue (προαιρετικές επιλογές).

1Εξερευνήστε
Βλέπετε και σας βλέπουν

Ζωντανός ήχος με B&O

Κατευθυντικοί προβολείς (AFS)

Ό,τι μουσική και αν προτιμάτε, αξίζει να την ακούτε όπως θα ήθελαν
και οι δημιουργοί της. Αποκλειστικά σχεδιασμένο και συντονισμένο για
το Ford Fiesta από τους ειδικούς μηχανικούς του οίκου Bang &
Olufsen, το συναρπαστικό ηχοσύστημα 675 W της Ford το
επιτυγχάνει.

Οι προηγμένοι εντυπωσιακοί προβολείς LED προσφέρουν εξαιρετικό
φωτισμό τη νύχτα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Οι
κατευθυντικοί προβολείς Ford Dynamic LED με πλήρως δυναμικό
φωτισμό χρησιμοποιούν κάμερα για να τροποποιούν τη φωτεινή
δέσμη εγκαίρως, φωτίζοντας τις στροφές πριν μπείτε, για ευκολότερη
και πιο άνετη οδήγηση τη νύχτα.
■

■

■

Με τη βοήθεια των οδικών πινακίδων αναγνωρίζουν αν

πλησιάζετε σε πλατεία ή στοπ και προσαρμόζουν τη δέσμη ανάλογα.
Οι κατευθυντικοί προβολείς χρησιμοποιούν τη διαγράμμιση του
δρόμου για να ανιχνεύσουν τις στροφές του δρόμου και τις
φωτίζουν πριν μπείτε.
Η αντιθαμβωτική λειτουργία στη μεγάλη σκάλα ρυθμίζει τη
γωνία των προβολέων για μέγιστο φωτισμό και προστατεύει τους
άλλους οδηγούς όταν η κάμερα υπερύθρων ανιχνεύσει επερχόμενο
όχημα.

Η αντιθαμβωτική λειτουργία στη μεγάλη σκάλα ρυθμίζει τη γωνία των προβολέων για μέγιστο φωτισμό και
προστατεύει τους άλλους οδηγούς όταν η κάμερα υπερύθρων ανιχνεύσει επερχόμενο όχημα.

Σύστημα κατευθυντικών προβολέων Adaptive Front Lighting System (AFS)
(κατόπιν διαθεσιμότητας στο μοντέλο).

■
■
■
■
■
■

Εξειδικευμένη ισοστάθμιση του ήχου
Κορυφαίο ηχοσύστημα με 10 ηχεία
Subwoofer διπλού πηνίου (DVC)
Ήχος Surround
Ενισχυτής 675 W
Ιδιαίτερο design B&O

1Εξερευνήστε
Υποβοήθηση διατήρησης
λωρίδας (LKA)

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες

Το σύστημα Lane Keeping Aid (LKA) χρησιμοποιεί
κάμερα υπερύθρων εμπρός που ανιχνεύει αν το
όχημα αρχίσει να παρεκκλίνει από τη λωρίδα του.
Εφαρμόζει στο τιμόνι δύναμη για να σας βοηθήσει
να επανέλθετε στη λωρίδα σας. Αν δεν
αντιδράσετε αρκετά γρήγορα ή δεν αντιδράσετε
καθόλου, το σύστημα Lane Keeping Alert (LKA)
σας προειδοποιεί με δονήσεις στο τιμόνι και

Επιτήρηση τυφλών σημείων
(BLIS)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
προστατεύονται από ζημιές κατά το παρκάρισμα,

Το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind

εμφανίζει μια φωτεινή ένδειξη. Το σύστημα έχει
σχεδιαστεί για δρόμους με πολλαπλές λωρίδες

Spot Information System (BLIS) σας ειδοποιεί με
φωτεινές ενδείξεις στους εξωτερικούς καθρέφτες

ενώ καθαρίζονται από την πάχνη και τον πάγο
όταν κάνει κρύο. Είναι στο χρώμα του
αμαξώματος και έχουν ενσωματωμένα φλας και

κυκλοφορίας, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, και
απενεργοποιείται αυτόματα σε ταχύτητες κάτω

όταν ένα άλλο όχημα – αυτοκίνητο, βαν ή
φορτηγό – κινείται στα τυφλά σημεία των

φώτα εδάφους.

από τα 65 km/h ενώ μπορεί να απενεργοποιηθεί
και χειροκίνητα.

εξωτερικών καθρεφτών σας.

Ελαστικά εξαιρετικά χαμηλής
αντίστασης κύλισης (ULRR)

Αυτόματο ηλεκτρονικό
σύστημα κλιματισμού (EATC)

Υποβοήθηση έναντι
σύγκρουσης (PCA)

Σχεδιασμένα να περιορίζουν την απώλειες
ενέργειας από την κίνηση του ελαστικού, τα

Επιλέγοντας την ιδανική θερμοκρασία για την
καμπίνα, το σύστημα διατηρεί αυτόματα σταθερή

Το σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης
Pre-Collision Assist (PCA) χρησιμοποιεί την

ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης βελτιώνουν
την οικονομία καυσίμου.

αυτή την θερμοκρασία με ένα προηγμένο
σύστημα κλιματισμού για απόλυτη άνεση οδηγού

κάμερα υπέρυθρων και το ραντάρ εμπρός για να
εντοπίσει τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης και

και επιβατών.

χρησιμοποιεί ακουστική και οπτική προειδοποίηση,
προφορτίζει τα φρένα και μπορεί να φρενάρει
αυτόματα αν δεν αντιδράσετε. Παράλληλα, η
έκτακτη υποβοήθηση πέδησης Emergency Brake
Assist (EBA) ενισχύει τα φρένα για μέγιστη
απόδοση.

2

Μοντέλα

Επιλέξτε

Connected

Titanium

Active X

Vignale

Το Ford Fiesta διατίθεται σε μια σειρά από
διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές, για να

Κομψό design, εντυπωσιακές ενσωματωμένες
τεχνολογίες και μια εκπληκτική γκάμα κινητήρων,

Τα υλικά ανώτερης ποιότητας και οι επιπλέον

Το μοντέλο crossover του Ford Fiesta αποτελεί

Το Fiesta Vignale σας μεταφέρει σε έναν κόσμο

μπορείτε να επιλέξετε αυτό που είναι κατάλληλο
για σας.

κάνουν το Ford Fiesta πραγματικά ακαταμάχητο.

τεχνολογίες του Titanium προσφέρουν ανώτερα
επίπεδα άνεσης και εξυπηρέτησης.

εξέλιξη ενός συμβόλου, με λεπτομέρειες
εμπνευσμένες από τα μοντέλα SUV, αποκλειστικό

απαράμιλλης λεπτότητας, με τα εξαιρετικά
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του και τα πολυτελή

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά

χρώμα αμαξώματος και υπερυψωμένη θέση
οδήγησης.

ημιδερμάτινα καθίσματά του.

■
■

■
■

■

■
■
■

■

Χαλύβδινες ζάντες 16"
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με
ενσωματωμένα φλας
Υπολογιστής ταξιδιού
Μεσαία σκάλα προβολέων (low beam) με λαμπτήρα
LED
Προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας και υποβοήθηση
διατήρησης λωρίδας (LKA)
4 ηλεκτρικά παράθυρα
Air Condition
Hχοσύστημα με κεντρική οθόνη αφής 8", Bluetooth,
USB, ενσωματωμένο modem
3 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco και Sport)

■
■
■
■

■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 10 ακτίνων
Φώτα ημέρας LED
Ανατομικά, σπορ εμπρός καθίσματα
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
3 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco και Sport)

Βασικά χαρακτηριστικά
■
■
■

■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων
18 mm μεγαλύτερη απόσταση από έδαφος
Χαρακτηριστική πάνω μάσκα εμπρός και
χαρακτηριστικός πίσω προφυλακτήρας Active
Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα
5 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco, Slippery,
Trail και Sport)

Βασικά χαρακτηριστικά
■
■

■
■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 10 ακτίνων
Μάσκα πάνω εμπρός με χαρακτηριστικό πλέγμα
Vignale και χρωμιωμένο πλαίσιο
Ημιδερμάτινα καθίσματα
Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο
σύστημα σταθερής ταχύτητας
3 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco και Sport)

2 Επιλέξτε

ST-Line

ST-2 και ST-3

Το εντυπωσιακό Fiesta ST-Line έχει ιδιαίτερα

Καθαρά σπορ, από κάθε άποψη, τα Fiesta ST-2

σπορ χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικό
εξωτερικό στυλ και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες

και ST-3 προσφέρουν απόλυτη δύναμη που κόβει
την ανάσα – μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε

στο εσωτερικό του.

μια δυναμική εμπειρία οδήγησης.

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά

■
■
■
■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων ST-Line
Σπορ ανάρτηση
Σπορ πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
Σπορ εμπρός καθίσματα
3 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco και Sport)

■
■
■
■
■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων
Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5 ακτίνων ST στο ST-3
Δύο χρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης
Σπορ δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων
Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED στον χώρο των
ποδιών, στις ποτηροθήκες, στις θήκες στην εσωτερική
πλευρά των θυρών, φώτα ανάγνωσης εμπρός
3 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Sport και Track)

2 Επιλέξτε

Μοντέλα

Connected
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■
■

■

■

■

Χαλύβδινες ζάντες 16"
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες, στο χρώμα του αμαξώματος, με
ενσωματωμένα φλας
Μεσαία σκάλα προβολέων (low beam) με λαμπτήρα
LED
Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford Easy-Fuel
χωρίς τάπα ρεζερβουάρ
Λαβές θυρών και πόρτας χώρου αποσκευών στο
χρώμα του αμαξώματος

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■
■
■
■
■
■

■

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Air Condition
Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
Παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών (TPMS)
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA)
Ραδιόφωνο AM/FM, κεντρική έγχρωμη οθόνη αφής 8",
6 ηχεία, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® , υποδοχή
USB, ενσωματωμένο modem
Σύστημα σταθερής ταχύτητας Cruise Control

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 95 ίππων (70 kW)
Diesel
1.5L Duratorq TDCi 85 ίππων (63 kW)

2 Επιλέξτε

Μοντέλα

Titanium
Εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
Connected
■

■

■
■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 10 ακτίνων με φινίρισμα
Sparkle Silver
Πάνω μάσκα με χρωμιωμένο πλαίσιο και οριζόντιες
μπάρες
Φώτα ημέρας LED
Πίσω φώτα τεχνολογίας LED
Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με
αισθητήρα βροχής

Εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του
Trend Connected
■
■

■
■

■
■
■

Σπορ ανατομικά καθίσματα
Δερμάτινο τιμόνι, δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων
και δερμάτινη λαβή χειρόφρενου
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
Πολυτελής κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο με
κάλυμμα και υποδοχή USB
Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED
Πολυτελής επένδυση οροφής

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW)
Diesel
1.5L Duratorq TDCi 85 ίππων (63 kW)

2 Επιλέξτε
Active X

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
Connected
■

■

■
■
■
■
■
■
■

■

Χαρακτηριστικές ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων με
φινίρισμα Magnetic/φρεζαριστό μεταλλικό
Χαρακτηριστική πάνω μάσκα εμπρός και χαρακτηριστικός πίσω
προφυλακτήρας Active
Πλαϊνά προστατευτικά με μαύρο φινίρισμα
18 mm μεγαλύτερη απόσταση από έδαφος
Προβολείς ομίχλης εμπρός με πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα
Χαρακτηριστικά καλύμματα μαρσπιέ Active
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω
Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες, στο χρώμα του αμαξώματος, με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους
Αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

Μοντέλα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του
Trend Connected
■

■

■
■

■
■
■
■

■

■
■

Τιμόνι με πολυτελή επένδυση Sensico με εμφανή ραφή
ραμμένη στο χέρι
Δερμάτινη λαβή χειρόφρενου και δερμάτινη λαβή μοχλού
ταχυτήτων
Σπορ εμπρός καθίσματα
5 επιλογές τρόπου οδήγησης (Normal, Eco, Slippery, Trail και
Sport)
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
Σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise control
Σπορ επένδυση οροφής σε σκούρο χρώμα
Κεντρική κονσόλα premium με καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο,
υποδοχή USB, πρίζα 12 V και ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό
LED
Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί
εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα Ford Power
Αναγνώριση οδικών πινακίδων (TSR)
Ford SYNC 3 με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB,
έγχρωμη οθόνη αφής 8", σύστημα πλοήγησης, κλήση έκτακτης
ανάγκης, υποδοχή USB και ηχοσύστημα B&O με 10 premium
ηχεία υψηλής απόδοσης

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW)

Ford Fiesta Active X με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue (προαιρετική επιλογή).

Ford Fiesta Active X με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Metropolis White (προαιρετική επιλογή).

2 Επιλέξτε

Μοντέλα

Vignale

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■

■

■
■

■

■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 10 ακτίνων με φινίρισμα
Luster Nickel
Πάνω μάσκα με ιδιαίτερο πλέγμα Vignale και
χρωμιωμένο πλαίσιο
Ιδιαίτεροι προφυλακτήρες Vignale εμπρός και πίσω
Αυτόματοι προβολείς με αυτόματη εναλλαγή μεγάλης
σκάλας προβολέων (AHB)
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του
αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας και φώτα
εδάφους
Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός με το λογότυπο Vignale

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■

■

■
■
■
■
■

Ford SYNC 3 με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη
DAB, έγχρωμη οθόνη αφής 8", σύστημα πλοήγησης,
κλήση έκτακτης ανάγκης, υποδοχή USB και
ηχοσύστημα B&O με 10 premium ηχεία υψηλής
απόδοσης
Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας
(ACC)
Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist
Κάμερα οπισθοπορείας
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
Ημιδερμάτινα καθίσματα
Tαπέτα δαπέδου από βελούδο με το λογότυπο Vignale

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW)

Ford Fiesta Vignale με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Magnetic (προαιρετική
επιλογή).

2 Επιλέξτε

Μοντέλα

ST-Line

Εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Trend
Connected
■
■
■

■
■

Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων ST-Line
Σπορ ανάρτηση
Ιδιαίτερη πάνω μάσκα, προφυλακτήρες και πλαϊνές
ποδιές ST-Line
Μία χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης
Φώτα ημέρας LED εμπρός

Εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του
Trend Connected
■
■
■
■

■
■

■

Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
Σπορ πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
Σπορ τιμόνι με δερμάτινη επένδυση
Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων με ένθεμα
αλουμινίου
Ταπέτα δαπέδου από πολυτελή μοκέτα
Καλύμματα μαρσπιέ με το λογότυπο ST-Line στις
πόρτες εμπρός
Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του
κινητήρα χωρίς κλειδί

■
■

Μαύρη σπορ επένδυση οροφής
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW)

2 Επιλέξτε

Μοντέλα

ST-2

ST-3

Βασικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line

Βασικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST -2

■

■

■
■
■
■
■
■

■

Χαρακτηριστικές ζάντες ελαφρού κράματος ST 17" 5x2 ακτίνων με
μαύρο ματ φινίρισμα
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έκδοσης ST: πάνω μάσκα, εμπρός
προφυλακτήρας και πίσω προφυλακτήρας με διαχύτη
Τρεις επιλέξιμες λειτουργίες οδήγησης (Normal, Sport και Track)
Μεγάλο πίσω σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος
Δύο χρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης
Σπορ καθίσματα Recaro
Φιμέ κρύσταλλα πίσω
Σπορ δερμάτινο τιμόνι με το λογότυπο ST, δερμάτινη λαβή
χειρόφρενου και λαβή μοχλού ταχυτήτων
Χαρακτηριστικά ταπέτα δαπέδου ST εμπρός και πίσω

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 200 ίππων (147 kW)

■

■
■
■
■

■

Χαρακτηριστικές ζάντες ελαφρού κράματος ST 18" 5x2
ακτίνων με φινίρισμα Magnetic/φρεζαριστό μεταλλικό
Κόκκινες δαγκάνες φρένων
Εμπρός θερμαινόμενο παρμπρίζ
Θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry) με κουμπί
εκκίνησης/διακοπής κινητήρα χωρίς κλειδί (Keyless Start)
Ηχοσύστημα B&O με οθόνη αφής 8”, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB
και 10 premium ηχεία υψηλής απόδοσης, σύστημα πλοήγησης,
σύστημα Ford SYNC 3 µε κλήση έκτακτης ανάγκης, ανοικτή
συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth, θύρα USB

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost 200 ίππων (147 kW)

3

Η ζωή σε εκπληκτικά
χρώματα
Το αμάξωμα του νέου Ford Fiesta είναι τόσο όμορφο και ανθεκτικό χάρη σε
μια ειδική πολυβάθμια διαδικασία βαφής. Από την επικέρωση τμημάτων του
αμαξώματος, μέχρι την τελική επίστρωση προστασίας, νέα υλικά και
διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη διατήρηση της καλής
εμφάνισης για πολλά χρόνια.

Blazer Blue
Απλό χρώμα αμαξώματος

Chrome Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Luxe Yellow+
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Moondust Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος*

Desert Island Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Silver Fox†
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Race Red
Απλό χρώμα αμαξώματος*

Ford Performance Blue**
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Metropolis White
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Ruby Red
Ειδικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Agate Black
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

*Με πρόσθετο κόστος.
‡
Ιδιαίτερο χρώμα αμαξώματος αποκλειστικά στο Vignale.
†
Χρώμα αμαξώματος μόνο για Active X, ST-2 και ST-3.
+
Χρώμα αμαξώματος αποκλειστικά για το Active X.
**Χρώμα αμαξώματος αποκλειστικά για ST-2 και ST-3.
Το Ford Fiesta καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις.
Σημείωση: Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του αυτοκινήτου ή τα
μοντέλα που μπορεί να διατίθενται σε συγκεκριμένες αγορές. Χρώματα και επενδύσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις σελίδες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω
περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης.

Διαμορφώστε
Επιλέξτε το χρώμα σας, τις
ζάντες σας, προαιρετικό
εξοπλισμό και πρόσθετα, και
δημιουργήστε ένα Ford Fiesta
μοναδικά δικό σας.

3 Διαμορφώστε Επενδύσεις
Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε
Επενδύσεις εσωτερικού
Η εμφάνιση και η αίσθηση των υλικών θα σας
κάνει να εκτιμήσετε ακόμα περισσότερο το
εσωτερικό του νέου Ford Fiesta. Τα καθίσματα
οδηγού και συνοδηγού προσφέρουν εξαιρετική
άνεση και στήριξη του σώματος, ενώ η σχεδίαση
και η κατασκευή των επενδύσεων αναβαθμίζουν
ακόμα περισσότερο τη συνολική εμπειρία της
οδήγησης.

Dynamo
σε Ebony για το Titanium (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Intersection
σε Ebony για το Trend Connected

Δέρμα καπιτονέ εξαγωνικό
σε Ebony για το Vignale (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Jean Diamond
σε Ebony για το Active X (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Acceleration
σε Black Dinamica για το ST-3

Court
σε Ebony για το ST-Line

Gozil
σε Ebony/Blue για το ST-2

σας Ζάντες
3 Προσαρμόστε το στις ανάγκεςΖάντες

15"

χαλύβδινη, 5 ακτίνων, με πλήρη τάσια,
ασημί
(δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

16"

ελαφρού κράματος, 10 ακτίνων, με
φινίρισμα Sparkle Silver
(βασικός εξοπλισμός στο Titanium)

16"

χαλύβδινη, 5 ακτίνων, με πλήρη τάσια,
ασημί
(βασικός εξοπλισμός στο Trend Connected)

17"

ελαφρού κράματος, 8 ακτίνων, με
φινίρισμα Sparkle Silver
(προαιρετική επιλογή στο Titanium)

15"

18"

17"

18"

17"

18"

ελαφρού κράματος, 8 ακτίνων, με
φινίρισμα Sparkle Silver
(δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

ελαφρού κράματος, 5x2 ακτίνων, με
φινίρισμα μαύρο γυαλιστερό/μεταλλικό
φρεζαριστό
(προαιρετική επιλογή στο Active X)

ελαφρού κράματος, 5x2 ακτίνων, ST-Line,
με φινίρισμα Rock Metallic/μεταλλικό
φρεζαριστό
(κατόπιν διαθεσιμότητας στο ST-Line)

ελαφρού κράματος, 10 ακτίνων, με
φινίρισμα Luster Nickel
(βασικός εξοπλισμός στο Vignale)

ελαφρού κράματος, 5 ακτίνων, με
φινίρισμα μαύρο ματ/μεταλλικό
φρεζαριστό
(βασικός εξοπλισμός στο ST-2)

ελαφρού κράματος, 8 ακτίνων, με
φινίρισμα Luster Nickel
(προαιρετική επιλογή στο Vignale)

18"

ελαφρού κράματος, 5x2 ακτίνων, ST, με
φινίρισμα Magnetite/μεταλλικό
φρεζαριστό
(βασικός εξοπλισμός στο ST-3, προαιρετική
επιλογή στο ST-2)

3 Διαμορφώστε

Μπάρες για τις ράγες
οροφής

Προστασία πίσω
προφυλακτήρα

Χώρισμα χώρου
αποσκευών

Στιβαρές μπάρες οροφής,
αποκλειστικά για τοποθέτηση στις
ράγες οροφής, που ασφαλίζουν και
επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά
διαφόρων φορτίων με ασφάλεια
(αξεσουάρ).

Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα
που παρέχει προστασία στον
προφυλακτήρα από φθορές και
τριβές κατά τη φόρτωση και την
εκφόρτωση, ενώ παράλληλα
προσθέτει μια κομψή
διακόσμηση στο όχημά
σας (αξεσουάρ).

Στιβαρό χώρισμα που τοποθετείται
πίσω από τη 2η σειρά καθισμάτων
και περιορίζει με ασφάλεια τις
αποσκευές σας στον χώρο
αποσκευών. Ικανοποιεί τις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
ασφαλείας ECE-R17.07/ISO
27955-2 (αφαιρείται όταν

Αξεσουάρ οροφής
Thule®+
Υψηλής ποιότητας αξεσουάρ
οροφής από την Thule®, όπως

δεν χρησιμοποιείται)
(αξεσουάρ).

Δάπεδο χώρου
αποσκευών με
υπερυψωμένο χείλος
Ανθεκτικό δάπεδο με υπερυψωμένο
περιμετρικό χείλος, σχεδιασμένο να
διατηρεί τον χώρο αποσκευών
καθαρό και τακτοποιημένο, ιδανικό
για τη μεταφορά υγρών ή ρυπαρών
φορτίων (αξεσουάρ).

Αντιανεμικά ClimAir®+
Επιτρέπουν να μπαίνει στην καμπίνα
καθαρός αέρας όταν οδηγείτε με τα

μπαγκαζιέρα οροφής που κλειδώνει,
εύκολη στην τοποθέτηση βάση

εμπρός και πίσω παράθυρα ανοικτά,
ακόμα και όταν βρέχει ή χιονίζει

ποδηλάτου και βάσεις σκι/
snowboard που κλειδώνουν

(αξεσουάρ).

(αξεσουάρ).

Κοτσαδόροι

Λασπωτήρες
Καμπυλωτοί λασπωτήρες που

Διατίθεται αποσπώμενος

συμβάλλουν στην προστασία του
αμαξώματος από πέτρες και νερά

κοτσαδόρος και σταθερός
κοτσαδόρος (αξεσουάρ).

που πετάγονται από τον δρόμο.
Διατίθενται σε σετ για εμπρός και
πίσω (αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου από
ελαστικό υλικό

Κιτ ασύρματης
φόρτισης ACV+ Qi

Μπαγκαζιέρα οροφής
Elegance Europe 300
G3+

Ταπέτα δαπέδου με υπερυψωμένο
χείλος και το λογότυπο της Ford,
κατασκευασμένα ακριβώς στα

Ειδικά κατασκευασμένο σύστημα
plug-and-play που επιτρέπει τη
γρήγορη και εύκολη ασύρματη

μέτρα του αυτοκινήτου, που
παρέχουν προστασία από λάσπες

φόρτιση smartphone με
συμβατότητα Qi. Η φόρτιση αρχίζει

και χωρητικότητα 330 λίτρων.
Ανοίγει και από τις δύο πλευρές,

και χώματα. Το ταπέτο του οδηγού
στερεώνεται με ασφάλεια στο

αμέσως μόλις το smartphone
τοποθετηθεί πάνω στη βάση

ώστε να μη χρειάζεται να στέκεστε
στον δρόμο για να την ανοίξετε.

δάπεδο του αυτοκινήτου για να μη
γλιστράει (αξεσουάρ).

φόρτισης, μέσα στον ειδικό
αποθηκευτικό χώρο, και σταματά

Διαθέτει προστασία από όλες τις
καιρικές συνθήκες που εξασφαλίζει

μόλις η μπαταρία φτάσει σε πλήρη
φόρτιση ενώ η συσκευή τίθεται σε

την αντοχή της. Μπορεί να
μεταφέρει φορτία μέχρι 75 kg

λειτουργία αναμονής.

(αξεσουάρ).

Μπαγκαζιέρα οροφής που κλειδώνει,
ανθεκτική, με αεροδυναμικό σχήμα

Περισσότερες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα των διαθέσιμων αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε εδώ.

+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για οδηγίες.

Για περισσότερα αξεσουάρ, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ www.fordaccessories.gr
Για μια συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford – από είδη ρουχισμού μέχρι προσωπικά αξεσουάρ και μινιατούρες αυτοκινήτων – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.fordlifestylecollection.com

1.0L Ford
EcoBoost
95 ίππων
βενζίνης

1.0L Ford
EcoBoost
125 ίππων
βενζίνης

1.5L Ford
EcoBoost
200 ίππων
βενζίνης

1.5L
Duratorq
TDCi
85 ίππων
diesel

4

Οικονομία και επιδόσεις

Euro 6d-Temp

Euro 6d-Temp

Euro 6d-Temp

Euro 6d-Temp

95 (70)

125 (92)

200 (147)

85 (63)

170

170 (200)

290

215

94-97

96-98

136

92-93

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

4x2

4x2

4x2

4x2

Εντός πόλης##

5,0-5,1

5,0-5,1

7,6

3,8

Εκτός πόλης

##

3,6-3,7

3,7-3,8

5,1

3,4

Μικτός κύκλος##

4,1-4,2

4,2-4,3

6,0

3,5

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

183

195

232

175

0-100 km/h (sec)

10,5

9,9

6,5

12,5

50-100 km/h* (sec)

11,0

9,9

6,1

12,8

3-θυρο

Δύναμη

Πρότυπο εκπομπών
Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW)
Ροπή (Nm)

1.5 Ford EcoBoost 200 ίππων
βενζίνης με εκπομπές CO2
136 g/km

Εκπομπές CO2 (g/km)

ØØ##

Κιβώτιο ταχυτήτων
Κίνηση

Προδιαγραφές

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 km

Γνωρίστε το νέο σας Ford Fiesta εσωτερικά
και εξωτερικά, από την έξυπνη τεχνολογία
του κινητήρα του μέχρι τον έξυπνο χώρο
φόρτωσης που διαθέτει.

ØØ

ΕπιδόσειςØ

Οικονομία
1.5 Duratorq TDCi 85 ίππων diesel
με εκπομπές CO2 94-99 g/km*
*Εμφανίζονται στοιχεία με Auto-Start-Stop.

Βάρη και φορτία
Απόβαρο (kg)#

1163

1163

1262

1194 (1189**)

Μικτό βάρος οχήματος (kg)

1655

1655

1635

1660 (1655**)

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (κλίση 12%) (kg)

1000

1000

–

750

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg)

580

580

–

595 (590**)

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg)

65

65

–

45

*Με 4η ταχύτητα. **Χωρίς Auto-Start-Stop. ***Στοιχεία με καύσιμο
RON98. 1)Active με Auto-Start-Stop. 2)Active χωρίς Auto-Start-Stop.
Ø
Στοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης
καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007
και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά
οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία
τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European
Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα
αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η
τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση
μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών
κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η
συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες
παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής
ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος.
Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για
την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση
καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει
στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται
δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη
διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι
με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Όλοι οι
κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#
Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,
πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις
κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης
αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με
το μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο
επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων
περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Μικτό βάρος
συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. Το μέγιστο φορτίο οροφής
είναι 50 kg σε όλα τα μοντέλα (περιορίζεται στα 0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή). Η ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg με κινητήρα
1.0 Ford Ecoboost ή 1.5 Duratorq και πανοραμική ηλιοροφή. Η ικανότητα
ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg με κινητήρα 1.0 Ford Ecoboost ή 1.5
Duratorq 120 ίππων και ρεζέρβα ή ζάντες ελαφρού κράματος 18". Η
ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg για την έκδοση ST-Line.
##
Στη γκάμα περιλαμβάνονται προαιρετικά ελαστικά χαμηλής αντίστασης
κύλισης (LRR)/ελαστικά παντός καιρού/χειμερινά ελαστικά.

1.0L Ford
EcoBoost
95 ίππων
βενζίνης

1.0L Ford
EcoBoost
125 ίππων
βενζίνης

1.5L Ford
EcoBoost
200 ίππων
βενζίνης

1.5L
Duratorq
TDCi
85 ίππων
diesel

4 Προδιαγραφές Καύσιμα και επιδόσεις
Euro 6d-Temp

Euro 6d-Temp

Stage VI

Euro 6d-Temp

95 (70)

125 (92)

200 (147)

85 (63)

170

170 (200)

290

215

94-97

96-98

136

92-93

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

4x2

4x2

4x2

4x2

Εντός πόλης##

5,0-5,1

5,0-5,1

7,6

3,8

Εκτός πόλης

##

3,6-3,7

3,7-3,8

5,1

3,4

Μικτός κύκλος##

4,1-4,2

4,2-4,3

6,0

3,5

195

232

175

Ο κινητήρας 1.0L Ford Ecoboost του Ford Fiesta αναδείχθηκε κινητήρας της χρονιάς και το 2019, παραμένοντας
στην κορυφή της κατηγορίας κάτω των 150 ίππων επί σειρά ετών. Δείτε τη διεύθυνση https://www.ukimediaevents.
com/engineoftheyear

5-θυρο
Πρότυπο εκπομπών
Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW)
Ροπή (Nm)
Εκπομπές CO2 (g/km)

øø##

Κιβώτιο ταχυτήτων
Κίνηση
Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 km

ØØ

Επιδόσεις

Ø

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

185

0-100 km/h (sec)

10,5 (11,2 )

9,9 (10,4 )

6,5

12,5 (12,71)2))

50-100 km/h* (sec)

11,0 (12,01))

9,9 (10,41))

6,1

12,8 (12,71)2))

Απόβαρο (kg)#

1190 (1241)2))

1190 (12411)2))

1283

1213 (1209**)
(12651)) (12612))

Μικτό βάρος οχήματος (kg)

1675 (16851)2))

1675 (16851)2))

1655

1680 (16901)2))

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (κλίση 12%) (kg)

1000 (1000 )

1000

–

750 (7501)2))

595 (6201)2))

595 (6201)2))

–

605 (600**)
(6301)2))

65

65 (451)2))

–

45 (451)) (502))

1)

1)

Βάρη και φορτία

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg)
Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg)

1)2)

*Με 4η ταχύτητα. **Χωρίς Auto-Start-Stop. ***Στοιχεία με καύσιμο
RON98. 1)Active με Auto-Start-Stop. 2)Active χωρίς Auto-Start-Stop.
ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης
καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007
και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά
οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία
τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European
Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα
αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η
τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση
μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών
κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η
συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες
παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής
ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος.
Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για
την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση
καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει
στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται
δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη
διεύθυνση http://www.seaa.gr. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι
με φίλτρο σωματιδίων αιθάλης DPF (Diesel Particulate Filter). Όλοι οι
κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα.
#
Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,
πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις
κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης
αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του αυτοκινήτου με
το μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο
επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων
περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Μικτό βάρος
συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ. Το μέγιστο φορτίο οροφής
είναι 50 kg σε όλα τα μοντέλα (περιορίζεται στα 0 kg με πανοραμική
ηλιοροφή). Η ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg με κινητήρα
1.0 Ford Ecoboost ή 1.5 Duratorq και πανοραμική ηλιοροφή. Η ικανότητα
ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg με κινητήρα 1.0 Ford Ecoboost ή 1.5
Duratorq 120 ίππων και ρεζέρβα ή ζάντες ελαφρού κράματος 18". Η
ικανότητα ρυμούλκησης περιορίζεται στα 0 kg για την έκδοση ST-Line.
##
Στη γκάμα περιλαμβάνονται προαιρετικά ελαστικά χαμηλής αντίστασης
κύλισης (LRR)/ελαστικά παντός καιρού/χειμερινά ελαστικά.
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Fiesta ST-Line 3-θυρο

5-θυρο

3-θυρο

5-θυρο

Συνολικό μήκος χωρίς/με κοτσαδόρο (mm)

4040/
4140

4040/
4140

4065/
4140

4065/
4140

4068/
4140

4068/
–

4068/
–

Συνολικό πλάτος με/χωρίς καθρέφτες (mm)

1941/
1735

1941/
1735

1941/
1735

1941/
1735

1941/
1756

1941/
1735

1941/
1735

Συνολικό πλάτος με διπλωμένους καθρέφτες (mm)

1783

1783

1783

1783

1783

1783

1783

1469

1469

Συνολικό ύψος με/χωρίς ράγες οροφής (mm) (άφορτο)

1476

1476

1466

1466

1498/
1495

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών (μέσα στον χώρο
αποσκευών) (mm)

980

980

980

980

980

980

980

Κύκλος στροφής στους τροχούς (m)

9,8

9,8

10,0

10,0

10,3

11,0

11,0

Εσωτερικές διαστάσεις
Ύψος οροφής στην 1η σειρά (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) (mm)

992

992

992

992

992

992

992

Χώρος για τα πόδια στην 1η σειρά (μέγιστος χώρος, με το κάθισμα τελείως πίσω,
σε μέσο ύψος) (mm)

1125

1125

1125

1125

1125

1125

1125

Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 1η σειρά (mm)

1350

1347

1350

1347

1347

1350

1347

Ύψος οροφής στη 2η σειρά (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) (mm)

955

955

955

955

955

955

955

Χώρος για τα πόδια στη 2η σειρά (μέγιστος χώρος, με το κάθισμα τελείως πίσω,
σε μέσο ύψος) (mm)

835

835

835

835

835

835

835

Πλάτος στο ύψος των ώμων στη 2η σειρά (mm)

1300

1301

1300

1301

1301

1300

1301

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με κιτ επισκευής
ελαστικών)

311

311

311

311

311

311

311

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με κιτ επισκευής
ελαστικών)

1093

1093

1093

1093

1093

1093

1093

Μέγιστο ύψος φόρτωσης (mm)

824

824

824

824

824

824

824

Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών (mm)

984

984

984

984

984

984

984

Μήκος φόρτωσης στο δάπεδο μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων (mm)

723

723

723

723

723

723

723

Βενζίνης

42

42

42

42

42

42

42

Diesel

42

42

42

42

42

–

–

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡

Ύψος: 1.466 mm
(ST: 1.469 mm)

5-θυρο

Fiesta ST

3-θυρο

Fiesta
Active

5-θυρο

Fiesta ST-Line

3-θυρο

Fiesta

Πλάτος: 1.735 mm
(με καθρέφτες: 1.941 mm)
Ύψος: 1.495 mm
(με ράγες οροφής: 1.498 mm)

4 Προδιαγραφές Διαστάσεις

Fiesta Active X 5-θυρο

Πλάτος: 1.756 mm
(με καθρέφτες: 1.941 mm)

‡

Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Ύψος: 1.476 mm

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR ή να δείτε τον
ψηφιακό κατάλογο ή τον διαδραστικό κατάλογο στην
ιστοσελίδα μας www.ford.gr.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Μήκος: 4.068 mm

Fiesta Titanium 5-θυρο

Χώρος φόρτωσης

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές;

Μήκος: 4.065 mm (ST: 4.068 mm)

Πλάτος: 1.735 mm
(με καθρέφτες: 1.941 mm)

Μήκος: 4.040 mm

Επιφάνεια καθισμάτων: Intersection σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: View σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

Χρώμα
mica*

Agate
Black

Ruby Red

Silver
Fox

Ford
Performance
Blue

Metropolis
White

Moondust
Silver

Ειδικά
μεταλλικά
χρώματα*

Magnetic

Luxe Yellow

Desert
Island Blue

Connected

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος*

Chrome
Blue

Απλά χρώματα αμαξώματος

Race Red

Χρώμα
mica*

Blazer Blue

Ειδικά
μεταλλικά*

Frozen
White*

Silver Fox

Ford
Performance
Blue

Metropolis
White

Magnetic

Moondust
Silver

Luxe Yellow

Desert
Island Blue

Chrome
Blue

Race Red*

Blazer Blue

Frozen
White*

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος*

Agate
Black

Συνδυασμοί χρωμάτων οροφής και αμαξώματος
Απλά χρώματα
αμαξώματος

Ruby Red

Χρώματα και επενδύσεις

Active X
121ZH

Agate Black

ST-Line
Επιφάνεια καθισμάτων: Court σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: View σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

3JYP5

Titanium
Επιφάνεια καθισμάτων: Dynamo σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Domo σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

12NZH

Vignale
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα εξαγωνικό καπιτονέ σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Windsor σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

5ZEZH

Active X
Επιφάνεια καθισμάτων: Jean Diamond σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: View σε Ebony με ραφή Metal Grey
Χρώμα ταμπλό: Ebony

5ZXZH

Επιφάνεια καθισμάτων: Flagstone σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno σε Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

3KCZH

ST-2
Επιφάνεια καθισμάτων: Gozil σε Ebony/Blue με ρέλι Motion Blue
Πλαϊνά καθισμάτων: Domo σε Ebony με ραφή True Blue
Χρώμα ταμπλό: Ebony

5ZQVF

ST-3
Επιφάνεια καθισμάτων: Acceleration σε Black Dinamica με ρέλι βινυλίου Moondust
Silver
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα Salerno/βινύλιο Salerno σε Ebony με ραφή Metal Grey
Χρώμα ταμπλό: Ebony

11PZH

Διατίθεται
*Τα απλά χρώματα αμαξώματος Frozen White και Race Red, τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα χρώματα αμαξώματος mica, η ημιδερμάτινη και η δερμάτινη επένδυση είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Connected

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Εμφάνιση και στυλ
Connected

Εμφάνιση και στυλ

Ζάντες
Χαλύβδινες – 16"x6,5" με τάσια και ελαστικά 195/55 R16*

D2XB5 / D5AAK

Προφυλακτήρας πίσω – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας Vignale με διαχύτη και ένθετο προστατευτικό με φινίρισμα ματ αλουμινίου

Ελαφρού κράματος – 16"x6,5" 10 ακτίνων, με φινίρισμα Sparkle Silver και ελαστικά 195/55 R16*

D2XC1

Προφυλακτήρας πίσω – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας Active με διαχύτη

Ελαφρού κράματος – 17"x7" 5 ακτίνων με φινίρισμα Magnetic/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 205/45 R17*

D2YBU

Προφυλακτήρας πίσω – Ιδιαίτερος σπορ προφυλακτήρας ST με διαχύτη

Ελαφρού κράματος – 17"x7" 8 ακτίνων, με φινίρισμα Sparkle Silver και ελαστικά 205/45 R17*

D2YB7

Κάτω πλευρικά προστατευτικά – Στο χρώμα του αμαξώματος, πλαστικά

Ελαφρού κράματος – 17"x7" 5x2 ακτίνων ST-Line με φινίρισμα Rock Metallic και ελαστικά 205/45 R17*

D2YAM

Κάτω πλευρικά προστατευτικά – Ιδιαίτερα Active, πλαστικά

Ελαφρού κράματος – 17"x7" 10 ακτίνων Vignale με φινίρισμα Luster Nickel και ελαστικά 205/45 R17*

D2YBT

Ένθετο πλευρικό διακοσμητικό – Ιδιαίτερο Vignale, σε σχήμα βέλους, με φινίρισμα ματ αλουμινίου

Ελαφρού κράματος – 17"x7,5" 5 ακτίνων, με φινίρισμα μαύρο ματ/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 205/45 R17*

D2YCM

Πίσω σπόιλερ – Οροφής, στο χρώμα του αμαξώματος, με κεντρικό φως στοπ

Ελαφρού κράματος – 18"x7,5" 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα μαύρο γυαλιστερό/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 205/40 R18*
Ελαφρού κράματος – 18"x7,5" 5 ακτίνων ST με φινίρισμα Magnetite/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 205/40 R18*
Φρένα – Κόκκινες σιαγώνες (μόνο με ζάντες ελαφρού κράματος 18"x7,5" 5 ακτίνων ST, με φινίρισμα Magnetite/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 205/40 R18*)
Ρεζέρβα – Χαλύβδινη

Πίσω σπόιλερ – Οροφής, μεγάλο, στο χρώμα του αμαξώματος, με κεντρικό φως στοπ
D2UDT
FBBAF / D2UDT
D17BD

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Πλαίσιο με μαύρο φινίρισμα κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα
Πλαίσιο με χρωμιωμένο φινίρισμα κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα
Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος
Λαβή πόρτας χώρου αποσκευών – Στο χρώμα του αμαξώματος

Μάσκα εμπρός πάνω – Στο δικό της χρώμα, με πλέγμα

B2LAH

Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Μάσκα εμπρός πάνω – Με χρωμιωμένο πλαίσιο και ασημί οριζόντιες μπάρες

B2LAG

Σήμα ST-Line – Στα φτερά

Μάσκα εμπρός πάνω – Ιδιαίτερη μάσκα ST-Line

B2LAR

Σήμα Vignale – Στα φτερά και πίσω

Μάσκα εμπρός πάνω – Με χρωμιωμένο πλαίσιο και ιδιαίτερο κυψελοειδές πλέγμα Vignale

B2LAJ

Σήμα Active – Στα φτερά

Μάσκα εμπρός πάνω – Ιδιαίτερη μάσκα Active, σπονδυλωτή

B2LAX

Σήμα ST – Πίσω

Μάσκα εμπρός πάνω – Ιδιαίτερη μάσκα ST

B2LAU

Ράγες οροφής – Μαύρες

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος

CLFBA

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, με το λογότυπο ST-Line

Προφυλακτήρας εμπρός – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας ST-Line

CLFBB

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, με το λογότυπο Vignale

Προφυλακτήρας εμπρός – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας ST

CLFBB

Προφυλακτήρας εμπρός – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας Vignale

CLFGY

Προφυλακτήρας πίσω – Πάνω μέρος στο χρώμα του αμαξώματος, κάτω μέρος στο δικό του χρώμα

CLMAT

Προφυλακτήρας πίσω – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας ST-Line

CLMHV
Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.
Σημείωση: Οι ζάντες 18" που διατίθενται στο Ford Fiesta είναι σχεδιασμένες να δίνουν στο αυτοκίνητο πιο σπορ χαρακτηριστικά στην οδήγηση και πιο σταθερό κράτημα σε σύγκριση με τις βασικές ζάντες 15" και 16". Όλες οι ζάντες 17" και
18" απαιτούν αναστολείς κρεμαγιέρας (τοποθετημένους από το εργοστάσιο ή από το δίκτυο).

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Connected

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Οδήγηση
Connected

Εμφάνιση και στυλ

Υποβοήθηση του οδηγού
Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, με το λογότυπο Active
Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, με το λογότυπο ST
Σπορ πεντάλ – Καλύμματα πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα με ενθέματα από ελαστικό υλικό
Επένδυση οροφής – Από πλαστικό, άπλεκτη
Επένδυση οροφής – Deluxe (περιλαμβάνεται με την επιλογή πανοραμικής ηλιοροφής)
Επένδυση οροφής – Σπορ, σε σκούρο χρώμα
Επένδυση ταμπλό από βινύλιο – Σε χρώμα Ebony
Προαιρετικά πακέτα
Interior Pack 13 – Ημιδερμάτινα καθίσματα, λαβή χειρόφρενου, τιμόνι και κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων, ταπέτα δαπέδου και υποβραχιόνια θυρών από βινύλιο με
κόκκινη ραφή (υποβραχιόνια πίσω θυρών χωρίς ραφή)

A1PBS Active Park Assist – Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω, υποβοήθηση στάθμευσης σε κάθετη θέση
στάθμευσης και υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης Park-Out Assist
A1PBZ
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω
GCEAE
Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
BBZAE
Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
BBZAX
Κάμερα οπισθοπορείας
BBZBA
Εξωτερικός φωτισμός
B5JAP
Προβολείς ομίχλης εμπρός – Πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα (περιλαμβάνουν λαμπτήρες στροφής)
Προβολείς ομίχλης εμπρός (με λαμπτήρες στροφής) – ST-Line
A2TAM

Προβολείς ομίχλης εμπρός (με λαμπτήρες στροφής) – Με μαύρο πλαίσιο ST
Προβολείς ομίχλης εμπρός – Ιδιαίτερο πλαίσιο Vignale με φινίρισμα ματ αλουμινίου (περιλαμβάνουν λαμπτήρες στροφής)
Φώτα ομίχλης πίσω
Προβολείς – Λαμπτήρας LED στη μεσαία σκάλα και ξεχωριστά φώτα ημέρας
Προβολείς – Λαμπτήρας LED στη μεσαία σκάλα και ξεχωριστά φώτα ημέρας LED (περιλαμβάνονται πίσω φώτα LED)

Προβολείς – Πλήρως LED, με μαύρο πλαίσιο και ξεχωριστά φώτα ημέρας LED (περιλαμβάνονται προβολείς ομίχλης με λαμπτήρες στροφής και πίσω φώτα LED)
Προβολείς – Πλήρως LED, με γκρι πλαίσιο και ξεχωριστά φώτα ημέρας LED (περιλαμβάνονται πίσω φώτα LED)
Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

ST-2

ST-3
ST-3

Active X
Active X

ST-2

Vignale

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου

Auto-Start-Stop – Αυτόματη διακοπή/εκκίνηση κινητήρα όταν σταματά το αυτοκίνητο

Αναλογικός πίνακας οργάνων – Μεσαίας σειράς, διαθέτει φωτισμό με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης, μονοχρωματική οθόνη 4,2", ταχύμετρο και στροφόμετρο,
DWAAE
ένδειξη στάθμης καυσίμου, ένδειξη θερμοκρασίας νερού και προειδοποιητικές ενδείξεις
Αναλογικός πίνακας οργάνων – Υψηλής σειράς, διαθέτει μπλε φωτισμό με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης, έγχρωμη οθόνη 4,2" TFT, ταχύμετρο και στροφόμετρο,
ένδειξη στάθμης καυσίμου, ένδειξη θερμοκρασίας νερού και προειδοποιητικές ενδείξεις
GTACN
Αναλογικός πίνακας οργάνων – Υψηλής σειράς, διαθέτει φωτισμό με χειροκίνητη ρύθμιση της έντασης, έγχρωμη οθόνη 4,2" TFT, ταχύμετρο και στροφόμετρο, ένδειξη
GTABT
στάθμης καυσίμου, ένδειξη θερμοκρασίας νερού και προειδοποιητικές ενδείξεις

Τιμόνι – ST-Line, 3 ακτίνων, με ευθύ κάτω μέρος (flat-bottom) και κόκκινη ραφή

GTAC4

Τιμόνι – ST, 3 ακτίνων, δερμάτινο με κόκκινη ραφή

GTADH

Τιμόνι – ST, 3 ακτίνων, δερμάτινο με ραφή Motion Blue

GTADJ

Τιμόνι – Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω

GRAAF

Driver Assistance Pack 1 – Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω, ηλεκτρικά θερμαινόμενοι, ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με
ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους, προβολείς ομίχλης εμπρός με λαμπτήρες στροφής

Vignale

Τεχνολογία

DWAAZ

Προαιρετικά πακέτα

Titanium

DWABR

Τιμόνι – 3-ακτίνων, δερμάτινο (περιλαμβάνεται δερμάτινο χειρόφρενο και δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων)

Titanium

Ανάρτηση – Σπορ
Ανάρτηση – Υψηλής ακαμψίας για ανώμαλο δρόμο

Τιμόνι – 3-ακτίνων, από πολυουρεθάνη

ST-Line

DWAAF

Όργανα και χειριστήρια

ST-Line

Κινητήρας

Ανάρτηση – Βασικού τύπου (γόνατα MacPherson και αντιστρεπτική δοκός εμπρός, δοκός στρέψης πίσω)

Ανάρτηση – Ειδική ανάρτηση τύπου ST

Connected

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Connected

Ανάρτηση

Connected

Άνεση και ευκολία

Οδήγηση

Άνεση
και ευκολία
AGKAB

Driver Assistance Pack 2 – Προστατευτικά στα άκρα των θυρών, σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information System (BLIS) με προειδοποίηση
για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA), αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist, σταθερή κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο
σύστημα αποφυγής σύγκρουσης Collision Mitigation System, και αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control (για τις εκδόσεις
Titanium, ST-Line & Active X)

AGKAC

Driver Assistance Pack 5 – Αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR), έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού (DAC), αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (ΑΗΒ),
υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (PCA) με ένδειξη απόστασης και προειδοποίηση απόστασης, αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC) και έγχρωμη
οθόνη πίνακα οργάνων 4,2"

AB4AP

Driver Assistance Pack 3a – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας (LKA), αυτόματοι προβολείς με αυτόματη αλλαγή μεγάλης
σκάλας (ΑΗΒ), αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR) και έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού (DAC) και σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise control

AB4AM

Εσωτερική εργονομία
Ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή
Λαβές θυρών – Με χρωμιωμένο φινίρισμα
Κεντρική κονσόλα – Απλή, με ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους, πρόσθετη πρίζα 12 V και 2 ποτηροθήκες
Κεντρική κονσόλα – Αναβαθμισμένη, με υποβραχιόνιο και καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο, υποδοχή USB και πρίζα 12 V

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Όργανα και χειριστήρια

Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 6 ηχεία (4 εμπρός και 2 πίσω), αναπαραγωγή MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford
SYNC και κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών

ICFBW (ICE Pack 55)

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας

Ραδιόφωνο με ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 7 ηχεία (4 εμπρός, 2 πίσω και 1 στο κέντρο), αναπαραγωγή MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford
SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης και κλήση έκτακτης ανάγκης*, GPS, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και υποδοχή USB για τη
σύνδεση εξωτερικών συσκευών

ICFAQ (ICE Pack 14)

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο, ψηφιακό δέκτη DAB, έγχρωμη ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 10 ηχεία (4 εμπρός, 4 πίσω, 1 στο κέντρο και subwoofer), αναπαραγωγή
MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης και κλήση έκτακτης ανάγκης*, GPS, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, ασύρματη σύνδεση
Bluetooth® και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών

ICFAM (ICE Pack 11)

Air Condition

AC--S
AC--C

Χειρόφρενο – Mαύρο, με ραφή Motion Blue στο κάλυμμα

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Από πολυουρεθάνη

JCFAF

Πλαφονιέρα οροφής LED με φώτα ανάγνωσης εμπρός και πίσω

JCFAC

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη (περιλαμβάνεται με δερμάτινο τιμόνι)

JCBAM

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Vignale, δερμάτινη (βασικός εξοπλισμός με μηχανικό κιβώτιο)
Λαβή μοχλού ταχυτήτων – ST-Line, δερμάτινη, με ένθεμα αλουμινίου και κόκκινη ραφή στο κάλυμμα

Καθίσματα

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο εμπρός/πίσω
Καθίσματα εμπρός – Θερμαινόμενη έδρα και πλάτη

FS--B

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – ST, με ένθεμα αλουμινίου και κόκκινους χαρακτήρες

Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα χωρίς κλειδί
FS--A
Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί Ford Power (πλήρης λειτουργία του οχήματος χωρίς κλειδί)
FS--M
Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, το παράθυρο του οδηγού ανοίγει και κλείνει σε μία κίνηση, περιμετρικό κλείσιμο (5-θυρο)
BYPAD
BYQAD
BY1AB/BY2AB

Κάθισμα πίσω – Πλάτη και κάθισμα διαιρούμενα 60:40

BWCAC

Κεντρικό προσκέφαλο στο πίσω κάθισμα

BWJAB

Εύκαμπτες θήκες πίσω από την πλάτη των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

ST-3

Χειρόφρενο – Δερμάτινο με κόκκινη ραφή στο κάλυμμα

Εσωτερικός φωτισμός
Πλαφονιέρα οροφής αλογόνου εμπρός και πίσω

Καθίσματα εμπρός – ST (σπορ καθίσματα premium για καλύτερη στήριξη του σώματος)

ST-2

Υαλοκαθαριστήρες – Αυτόματοι με αισθητήρα βροχής

Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω)

Active X

Υαλοκαθαριστήρες – Βασικοί με 6 ταχύτητες σάρωσης

Χειρόφρενο – Πλαστική επένδυση λαβής

Καθίσματα εμπρός – Sports (σπορ καθίσματα για καλύτερη στήριξη του σώματος)

Vignale

Σύστημα πλυσίματος πίσω παρμπρίζ

Χειρόφρενο – Δερμάτινη λαβή με χρωμιωμένο κουμπί (περιλαμβάνεται με δερμάτινο τιμόνι)

Καθίσματα εμπρός – Comfort (αναπαυτικά καθίσματα για μεγαλύτερη άνεση)

Titanium

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

Σύστημα κλιματισμού

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED στον χώρο των ποδιών, στις ποτηροθήκες, στους αποθηκευτικούς χώρους στην εσωτερική πλευρά των θυρών, φώτα
ανάγνωσης εμπρός και πίσω

ST-Line

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Connected

Connected

Άνεση και ευκολία

Άνεση και ευκολία

BU6AB/BU7AB

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά
από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Τεχνολογία

Ασφάλεια

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear

Εξωτερικοί καθρέφτες – Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information System (BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert
B3MAB
(CTA) (με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες)
A64AB
Intelligent Protection System (IPS) – Έξυπνο σύστημα προστασίας1)
BSBAF
Αερόσακοι – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγούu1) (ενός σταδίου)

Ford MyKey 2ης γενιάς – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται
Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν
Προαιρετικά πακέτα
Comfort Pack 2 – Κάθισμα συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις, ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης οδηγού και συνοδηγού, υποβραχιόνιο κεντρικής κονσόλας

AGRAC

Comfort Pack 5 – Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

ABSAB

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Connected

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Ασφάλεια και προστασία
Connected

Άνεση και ευκολία

Αερόσακοι – Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός1)
Αερόσακοι – Αερόσακοι οροφής εμπρός και πίσω1)
Καθίσματα – Υποδοχές για παιδικό κάθισμα ISOFIX1)
Κοτσαδόρος – Αποσπώμενος (περιλαμβάνεται κιτ 13-πινης ηλεκτρικής σύνδεσης)

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά
από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό κάθισμα, όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα
παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

Φρένα

Μοκέτα και επενδύσεις

Anti-lock Braking System (ABS) – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων1) με ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)1)

Ταπέτα δαπέδου – Από μοκέτα βελούδο εμπρός

Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας1) με έλεγχο πρόσφυσης (TCS)1) και έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA)1)

Ταπέτα δαπέδου – Από πολυτελή μοκέτα εμπρός και πίσω

Όργανα και χειριστήρια

Ταπέτα δαπέδου – Vignale, από μοκέτα βελούδο εμπρός και πίσω

Lane-Keeping Aid (LKA) – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert

HLEAC/HLNAB

Ταπέτα δαπέδου – ST, εμπρός και πίσω

Electronic Stability Control (ESC) (βελτιωμένο) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με έλεγχο πρόσφυσης (TCS) , έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (EBA) ,
υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA)2) και σύστημα ελέγχου αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου (TSC)1)

Εξωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά

1)

1)

Hill Start Assist (HSA) – Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα2)

A54AB

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών1)

HJCAC

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

Ταπέτα δαπέδου – Από μοκέτα βελούδο με εμφανή ραφή Metal Grey εμπρός και πίσω

Τεχνολογία
1)

ST-Line

Connected

ST-3

ST-2

Active X

Vignale

Titanium

ST-Line

Άνεση και ευκολία
Connected

Ασφάλεια και προστασία

Προστατευτικά στα άκρα των θυρών
Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ
Χώρος αποσκευών
Εταζέρα χώρου αποσκευών

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

1)

5
Ιδιοκτησία

Απολαύστε μια σειρά από ανεκτίμητες
υπηρεσίες και αξιοποιήστε απόλυτα το
αυτοκίνητό σας – όσο είναι στην ιδιοκτησία
σας.

Ιδιοκτησία

Συνθέστε

Test Drive

Χρηματοδότηση

Ιδιοκτησία

FordPass

Συνθέστε το νέο σας Ford ακριβώς με τις

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε Test

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο,

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας

προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς δείχνει
στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε το μοντέλο που

Drive του μοντέλου Ford που σας ενδιαφέρει.
Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford:

Ford Finance

Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι
μία απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του.

εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford
έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων

κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε.
Παρέχει πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο

επιθυμείτε και στη συνέχεια κινητήρα, χρώμα
αμαξώματος και πρόσθετο εξοπλισμό.

www.ford.gr

Απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να
ενημερωθείτε για τα ευέλικτα Χρηματοδοτικά

Επισκευαστών που θα σας βοηθήσουν να
διατηρείτε πάντα το αυτοκίνητό σας σε άριστη

της Ford, χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως
αναζήτηση χώρων στάθμευσης, καθώς και άμεση

Προγράμματα Ford Finance, τα οποία σας
επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε με τους όρους που ανταποκρίνονται

κατάσταση.

ενημέρωση για την κυκλοφορία μέσω της
εφαρμογής Live Traffic, απευθείας στο σύστημα
του Ford SYNC.

www.ford.gr

στις δικές σας ανάγκες.
Ford Lease
Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας,
η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο
όχημα που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των
αναγκών σας, προσφέροντας ολοκληρωμένες
λύσεις με τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα Ford.
www.ford.gr/ford-finance
www.ford.gr/ford-lease

www.ford.gr

www.ford.gr

5 Ιδιοκτησία Protect

Ford Service

Ford Protect

Προγράμματα FPSP

Το Ford Service έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το

Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως 8 χρόνια και
200.000 χλμ. (ό,τι παρέλθει πρώτο) με το

Τα προπληρωμένα σέρβις FPSP προσφέρουν
σταθερές τιμές για όλα τα σέρβις της πρώτης

πρόγραμμα Ford Protect.

πενταετίας. Έτσι διατηρείτε το Ford σας σε άριστη
κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό:

Ford σας σε άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του.
■
■
■

Ολοκληρωμένα προγράμματα συντήρησης
Χρήση ανταλλακτικών Ford υψηλής ποιότητας
Τεχνικοί εκπαιδευμένοι από τη Ford που
χρησιμοποιούν εξοπλισμό και εργαλεία
τελευταίας τεχνολογίας στον διαγνωστικό
έλεγχο

■

■

■

Ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού
προγραμματισμένης συντήρησης
Μία κλήση για όλα στη γραμμή Ford
210-4805620
12 μήνες οδική βοήθεια στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη (στους Επίσημους Εμπόρους /
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα)

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το
πρόγραμμα Ford Protect προσφέρει μια σειρά από
πλεονεκτήματα όπως:
■
■
■
■
■

■

■

Εξοικονομείτε χρήματα σε σύγκριση με την
πραγματοποίηση των σέρβις εκτός του
παρόντος προγράμματος
Διατηρείτε τον έλεγχο των δαπανών σας
προγραμματίζοντας τις υπηρεσίες των

Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα
Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
Πανευρωπαϊκή κάλυψη
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του

■

συντηρήσεων εκ των προτερων
Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με γνήσια

αυτοκίνητου σας

■

ανταλλακτικά Ford και από άριστα
εκπαιδευμένους τεχνικούς
Το πρόγραμμα προπληρωμένων σέρβις Ford
ενσωματώνεται εύκολα σε υφιστάμενο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του οχήματός σας

Η εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου Ford Protect
μεταφέρεται στο νέο κάτοχο αν αποφασίσετε να
πουλήσετε το όχημά σας.
www.www.ford.gr/shop/extras/warranties

■

■

Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβιβαστεί σε

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση
με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ford Finance

Ford Lease

Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
Έμπορο Ford.

Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2
και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040
F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως
τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.

περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου
Έχοντας τα πλεονεκτήματα της συντήρησης
σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή
αυξάνετε την αξία της αγοράς σε περίπτωση
μεταπώλησης
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την οικογένεια μοντέλων της Ford
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

of the year awards 2019

https://www.ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.php?id=113

www.ford.gr

