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Απόδοση
Το Ford Fiesta Van EcoBoost Hybrid διαθέτει εξελιγμένη τεχνολογία ήπιας υβριδικής
ηλεκτροκίνησης που συνδυάζει την απόδοση ενός κινητήρα βενζίνης με βελτιστοποιημένη
οικονομία καυσίμου*, χωρίς περιορισμούς στον όγκο ή το βάρος του φορτίου**.

Το νέο Fiesta Van EcoBoost Hybrid προσθέτει στη γκάμα μοντέλων του Fiesta Van μια επιλογή ηλεκτροκίνησης με εξαιρετική απόκριση στην οδήγηση και οικονομική

λειτουργία*.

Το σύστημα ενισχύει τον κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 1,0 λίτρου με ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκκινητή που λειτουργεί και ως γεννήτρια (Belt-driven Integrated

Starter/Generator ή BISG), το οποίο ανακτά την ενέργεια που συνήθως χάνεται όταν το όχημα φρενάρει ή κινείται χωρίς γκάζι και τη χρησιμοποιεί για να φορτίζει τη μπαταρία

του.

Το BISG λειτουργεί, επίσης, και ως μοτέρ, σε άψογο συνδυασμό με τον κινητήρα βενζίνης, αξιοποιώντας την αποθηκευμένη ενέργεια της μπαταρίας για την παροχή

πρόσθετης ροπής κατά την οδήγηση και την επιτάχυνση, ιδιαίτερα όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά

συστήματα του οχήματος, ενισχύοντας έτσι την απόδοση και την οικονομία*.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δείτε τους πίνακες προδιαγραφών.

**Η ικανότητα φορτίου περιορίζεται ανάλογα με το βάρος και την κατανομή του. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος και τον εξοπλισμό του. Δείτε την πινακίδα στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για τη μεταφορική ικανότητα του
συγκεκριμένου οχήματος.

Το Ford Fiesta Van EcoBoost Hybrid διαθέτει:

■ Κινητήρα βενζίνης 1.0L Ford EcoBoost 125 PS (92 kW) με τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων και ήπια υβριδική

τεχνολογία (mHEV).

■ Ολοκληρωμένη μονάδα εκκινητή και γεννήτριας Belt-driven Integrated Starter/Generator (BISG) που κινείται με

ιμάντα και παρέχει πρόσθετη ροπή κατά την επιτάχυνση.

■ Αερόψυκτη μπαταρία λιθίου 48 V τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Επαναφορτίζεται

αυτόματα από τον κινητήρα κατά την οδήγηση, καθώς και μέσω της τεχνολογίας αναγεννητικής πέδησης που

ανακτά ενέργεια από τα φρένα κατά την επιβράδυνση.

■ Αναβαθμισμένο σύστημα αυτόματης διακοπής και επανεκκίνησης του κινητήρα Auto-Start-Stop που λειτουργεί σε

πολλά διαφορετικά σενάρια για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου*, όπως όταν το όχημα ακινητοποιείται μόνο του,

χωρίς φρένο και γκάζι, σε ταχύτητες κάτω από 24 km/h.

■ Χωρητικότητα φορτίου 0,96 m3 και ωφέλιμο φορτίο 531 kg.**
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Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmØØØ
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Βενζίνης

1.1L Ti-VCT 75 ίππων (55 kW) 5-τάχυτο μηχανικό 4,12 102 5,4 4,0 4,5

1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW) 6-τάχυτο μηχανικό 3,94 99 5,2 3,8 4,3

1.0L Ford EcoBoost mHEV 125 ίππων (92 kW) 6-τάχυτο μηχανικό 3,94 93 4,8-4.9 3,7 4,1

Σημείωση: Οι τιμές που εμφανίζονται είναι για οχήματα με σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης τουκινητήρα όταν σταματά το όχημα Auto-Start-Stop. Το σύστημα Auto-Start-Stop περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) και την κατανάλωση

καυσίμου κατά 6 g/km και 0,2-0,3 λίτρα/100 km αντίστοιχα. ØØΗ σχέση μετάδοσης του διαφορικού που αναφέρεται είναι αυτή που διατίθεται ανάλογα με το μοντέλο, το μικτό βάρος και τον κινητήρα. ØØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής
ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) 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 CO

2
και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO

2
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 CO

2
, 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.
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Πλάτος: 1783 mm 
 Πλάτος (με καθρέφτες): 1941 mm

Μήκος: 4040 mm
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Διαστάσεις

Χωρητικότητα

Χώρος φόρτωσης
Ύψος: 923 mm 

Πλάτος: 1281 mm
Μήκος: 1283 mm

0,96
m3

Φορτίο

Διαστάσεις (mm)

Εμφάνιση και στυλ
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Συνολικό μήκος 4040 4065

Συνολικό πλάτος με καθρέφτες 1941 1941

Συνολικό πλάτος με τους καθρέφτες διπλωμένους 1783 1783

Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες και λαβές θυρών 1735 1735

Συνολικό ύψος (άφορτο, με ρεζερβουάρ πλήρες) 1477 1469

Μεταξόνιο 2493 2493

Εμπρός πρόβολος 839 842

Πίσω πρόβολος 708 730

Πλάτος φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους των τροχών 984 984

Μέγιστο πλάτος δαπέδου φόρτωσης 1281 1281

Πλάτος ανοίγματος φόρτωσης 948 948

Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο
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Ύψος ανοίγματος φόρτωσης 613 613

Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (στο δάπεδο) 1283 1283

Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης (στη μέση) 1104 1104

Μέγιστο ύψος φόρτωσης μέχρι την οροφή εμπρός από το
χώρισμα

923 923

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) (βενζίνης/diesel) 42/40 42/40

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (m3) 0,96 0,96

Κύκλος στροφής (m)

Στους τροχούς 9,8 10,0

Στον προφυλακτήρα 10,2 10,4

Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο
και τον εξοπλισμό.
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Ζάντες

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

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

j –

Ελαφρού κράματος – 17"17x7" Sport με φινίρισμα Rock Metallic και
ελαστικά 205/45 R17*

– i

Ελαφρού κράματος – 18"x7" με φινίρισμα Rock Metallic/
φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 205/40 R18*

– j

Κιτ επισκευής ελαστικών i i

Χαλύβδινη ρεζέρβα j j

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Λαβές θυρών και λαβή πόρτας χώρου φόρτωσης – Στο χρώμα του
αμαξώματος

i i

Φιμέ κρύσταλλα πίσω i i

Μάσκα πάνω εμπρός – Στο δικό της χρώμα, με πλέγμα i –

Μάσκα πάνω εμπρός – Ιδιαίτερη μάσκα Sport – i

Ενεργό διάφραγμα μάσκας i i

= Βασικός εξοπλισμός. = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. = Σε
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Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος i –

Προφυλακτήρας εμπρός – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας Sport – i

Σπόιλερ πίσω – Οροφής, στο χρώμα του αμαξώματος με κεντρικό
φως φρένων

i i

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

i –

Προφυλακτήρας πίσω – Ιδιαίτερος προφυλακτήρας Sport – i

Κάτω πλευρικά προστατευτικά – Στο χρώμα του αμαξώματος – i

Προστατευτικά στα άκρα των θυρών (Door Edge Protector) j j

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = 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 Van είναι σχεδιασμένες να δίνουν στο όχημα πιο σπορ
χαρακτηριστικά στην οδήγηση και πιο σταθερό κράτημα σε σύγκριση με τις βασικές
ζάντες 16" και 17". Όλες οι ζάντες 17" και 18" απαιτούν αναστολείς κρεμαγιέρας
(τοποθετούνται από το εργοστάσιο ή από το δίκτυο).
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Υποβοήθηση του οδηγού

Ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας f i

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 j –

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Εμπρός f –

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω j/f j/f

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας f f

Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας f f

Κάμερα οπισθοπορείας (μόνο με αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω) j j

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

Blind Spot Information System (BLIS) – Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενα οχήματα Cross Traffic Alert (CTA)2) j/f j/f

Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση οδικής σήμανσης (διατίθενται ως προαιρετική επιλογή μόνο με αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC)) f f

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς – με λαμπτήρα LED στη μεσαία σκάλα και φώτα ημέρας i –

Προβολείς – με λαμπτήρα LED στη μεσαία σκάλα και φώτα ημέρας LED και πίσω φώτα LED – i

Προβολείς – Πλήρως εμπρός προβολείς LED με μαύρο πλαίσιο και φώτα ημέρας LED (περιλαμβάνονται πίσω φώτα LED) – j

Προβολείς – Αυτόματοι (περιλαμβάνονται αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής) i i

Προβολείς ομίχλης εμπρός – Πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα (περιλαμβάνουν στατικούς λαμπτήρες στροφής) i –

Προβολείς ομίχλης εμπρός – Σπορ (περιλαμβάνουν στατικούς λαμπτήρες στροφής) – i

Auto High Beam (AHB) – Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων f f

Ford Easy-Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ i i

Ανάρτηση

Ανάρτηση – Με γόνατα MacPherson και αντιστρεπτική δοκό εμπρός, δοκό στρέψης πίσω i –

Ανάρτηση – Σπορ – i

Όργανα και χειριστήρια

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

Προαιρετικά πακέτα

Visibility Pack – Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης και κόρνα δύο τόνων j j

Exclusive Pack 1 – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Aid (LKA) με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert και ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας j i

Exclusive Pack 9 – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Aid (LKA) με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert, αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR), έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού (DAC), αυτόματοι
προβολείς με αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων (ΑΗΒ), Collision Mitigation System (σύστημα αποφυγής σύγκρουσης), Adaptive Cruise Control (ACC) (αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας)

j j

Exclusive Pack 7 – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Aid (LKA) με προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας Lane-Keeping Alert, σύστημα σταθερής ταχύτητας Cruise Control με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας,
αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR)

j –

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. 1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Confidential - PDF Created: 2 August 2020, 1 : 0:22 - Origin: FIV_2021_Dri ing x erien_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

FiestaVan_21MY_V3_#SF_GRC_GR_bpGRC_GR_10:12_08.09.2020



20

Απόδοση και οικονομία

Άνεση και ευκολία
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Κινητήρες

1.1L Ti-VCT 75 PS (55 kW) με 5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο j –

1.0L Ford EcoBoost 125 PS (92 kW) με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο – j

1.0L Ford EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 PS (92 kW) με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο j j

Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου i i

Τεχνολογία

Electric Power Assisted steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού i i

Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το όχημα i i

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.
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Εσωτερική εργονομία

Φωτιζόμενο ντουλαπάκι ταμπλό i i

Αναπτήρας (στη θέση της πρίζας 12V) j j

Κεντρική κονσόλα – Με ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους, πρίζα 12V και 2 ποτηροθήκες i i

Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα χωρίς κλειδί – i

Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί Ford Power j j

Ford MyKey 2ης γενιάς – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται i i

Κονσόλα οροφής – Εμπρός, με πλαφονιέρα φωτισμού που σβήνει σταδιακά i

Κονσόλα οροφής – Εμπρός, με με πλαφονιέρα φωτισμού που σβήνει σταδιακά και θήκη γυαλιών i

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός f f

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Ford SYNC με ραδιόφωνο και ψηφιακό δέκτη DAB, ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 4 ηχεία, δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth® και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με ανοικτή συνομιλία
κινητού τηλεφώνου

i i

Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, ραδιόφωνο και ψηφιακό δέκτη DAB, ψηφιακή οθόνη αφής 8" TFT, 4 ηχεία, δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, κέντρο πλοήγησης, GPS, φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης*, Bluetooth® και
υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου

j j

FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem για σύνδεση στο Internet i i

Κλιματισμός

Air Condition i i

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

= Βασικός εξοπλισμός. = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί
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Άνεση και ευκολία
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Εσωτερικός φωτισμός

Πλαφονιέρα φωτισμού στην οροφή εμπρός που σβήνει σταδιακά με φώτα ανάγνωσης και πλαφονιέρα φωτισμού στην οροφή πίσω i

Πλαφονιέρα φωτισμού LED στην οροφή εμπρός που σβήνει σταδιακά με φώτα ανάγνωσης LED και και πλαφονιέρα φωτισμού LED στην οροφή πίσω – i

Καθίσματα

Καθίσματα εμπρός – Καθίσματα Comfort για μεγαλύτερη άνεση i –

Καθίσματα εμπρός – Καθίσματα Sport για καλύτερη στήριξη του σώματος – i

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και κλίση της πλάτης) i i

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης f f

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού με χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης f f

Καθίσματα εμπρός – Θερμαινόμενη έδρα και πλάτη f f

Όργανα και χειριστήρια

Τιμόνι – 3 ακτίνων, με επένδυση από πολυουρεθάνη i –

Τιμόνι – Σπορ, 3-ακτίνων, κοφτό (flat-bottom) – i

Χειρόφρενο – Πλαστική επένδυση λαβής i –

Χειρόφρενο – Δερμάτινη λαβή με χρωμιωμένο κουμπί – i

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Από πολυουρεθάνη i –

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Σπορ, δερμάτινη με ένθεμα αλουμινίου – i

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

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

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, το παράθυρο του οδηγού ανεβαίνει/κατεβαίνει σε μία κίνηση i i

Τεχνολογία

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear j j

Προαιρετικά πακέτα

Comfort Pack 2 – Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης, κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και κλίσης της πλάτης) και ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης, κεντρική κονσόλα premium με
υποβραχιόνιο

j j

Winter Pack 1 – Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τιμόνι με επένδυση sensico, δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων και δερμάτινη λαβή χειρόφρενου j –

i = Βασικός εξοπλισμός.j= Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f= Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance 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.
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Λειτουργικά χαρακτηριστικά
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Αμάξωμα

Παράθυρα – Με σταθερά φιμέ κρύσταλλα στη δεύτερη σειρά i i

Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός, από βελούδο i –

Ταπέτα δαπέδου – Εμπρός, από πολυτελή μοκέτα – i

Χώρος φόρτωσης

Χώρισμα χώρου φόρτωσης σε όλο το ύψος i i

Επίπεδο δάπεδο χώρου φόρτωσης i i

Δακτύλιοι πρόσδεσης στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης i i

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος.
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Παθητική ασφάλεια

Αερόσακοι – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (ενός σταδίου)u1) (περιλαμβάνεται διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού) και ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με προεντατήρες και υπενθύμιση i i

Αερόσακοι – Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός1) j j

Αντικλεπτική προστασία

Ηλεκτρικές κλειδαριές i i

Περιμετρικός συναγερμός Thatcham με αισθητήρα όγκου (με κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και σύστημα διπλοκλειδώματος) j j

Intelligent Protection System (IPS) – Έξυπνο σύστημα προστασίας1) i i

Ενεργητική ασφάλεια

Anti-lock Braking System (ABS)1) – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονική κατανομή πέδησης Electronic Brake-force Distribution (EBD)1) i i

Electronic Stability Control (ESC)1) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με έλεγχο πρόσφυσης Traction Control (TCS)1), υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα Emergency Brake Assist (EBA)1)και υποβοήθηση εκκίνησης στην
ανηφόρα Hill Start Assist (HSA)2)

i i

Φρένα – Δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα πίσω (όχι με 1.0L Ford EcoBoost 125 PS) i –

Φρένα – Δισκόφρενα εμπρός και πίσω (μόνο με 1.0L Ford EcoBoost 125 PS) – i

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

Collision Mitigation System – Σύστημα αποτροπής σύγκρουσης2) j j

Emergency Brake Assist (EBA) – Υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα1) i i

Emergency Brake Warning (EBW)2) – Τα φώτα στοπ αρχίζουν αυτόματα να αναβοσβήνουν όταν το αυτοκίνητο φρενάρει απότομα2) i i

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το
όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. 1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Confidential - PDF Created: 11 August 2020, 11: 2:2  - Origin: FIV_2021_ a e _GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

FiestaVan_21MY_V3_#SF_GRC_GR_bpGRC_GR_10:12_08.09.2020

23

Active Park AssistØ2)

Αφήστε το Fiesta Van να παρκάρει για εσάς. Το σύστημα
εντοπίζει κατάλληλες θέσεις στάθμευσης και μπορεί να σας
κατευθύνει αυτόματα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς
είναι να χρησιμοποιήσετε γκάζι, φρένο και ταχύτητες
ακολουθώντας τις οδηγίες του συστήματος (προαιρετική
επιλογή).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Σημείωση Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή,
την κρίση και την ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο
του αυτοκινήτου.

Εγγύηση

Ειδικός εξοπλισμός (SVO)

� �
�
�
�
�

�
�
�
�
��
�

� �

�� ������ ������������ �������������������� ����������� �

�� ���� ������ ����������� �
��� 	��������������������������� ������ ���������������� �������� ��� ��� ������������ �

��� ����������������� ���������� ������� ����
��	������� ���������� ������ ������ ������� 	���� �� ���������� �

��������� ��������� ��������������������� ������ ����������� ������������ ����������� ���������� ��� 
���� ��������� �

����������� ������������� �������������
� ����	� ������ �

��� ������ ��������� ����������� ������� �� �������� �������

���� ��� ���������� ������ ������������ ������� �� ���� ��� �������������

Tr
en

d

S
p

o
rt

Ειδικά χρώματα αμαξώματος j j

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.
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Κατασκευαστικές ανοχές

Λόγω διακυμάνσεων στην παραγωγική και κατασκευαστική
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο δύο ίδια οχήματα να έχουν
ακριβώς το ίδιο βάρος.

Αξεσουάρ και μετατροπές

Πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά αν πρόκειται να κάνετε
οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο όχημά σας μετά την παραλαβή
του. Αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετήσετε ή μετατροπές που
μπορεί να κάνετε στο όχημα θα επηρεάσουν το ωφέλιμο
φορτίο του. Παρακαλούμε, να απευθύνεστε στο δίκτυο της
Ford για περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις.

Αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρίσιμης σημασίας για την
επιχείρησή σας ή σκοπεύετε να μεταφέρετε φορτίο που
προσεγγίζει τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του οχήματος, το
δίκτυο της Ford μπορεί να σας βοηθήσει. Με την εμπειρία και
τις γνώσεις που διαθέτει, θα σας συμβουλεύσει για τις
προδιαγραφές που πρέπει να έχει το όχημα που θα επιλέξετε,
για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας
ανάγκες.

Διαμορφώστε το όχημά σας ανάλογα με τη δουλειά σας

Τα επαγγελματικά οχήματα Ford διατίθενται με μια ευρεία
γκάμα βασικού εξοπλισμού και προαιρετικών επιλογών. Το
δίκτυο της Ford θα σας επισημάνει τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά του οχήματος για τις συγκεκριμένες
επαγγελματικές σας ανάγκες, καθώς και όσα πρέπει να
γνωρίζετε για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και
μετατροπές που μπορεί να χρειαστείτε μετά την πώληση.

Σημείωση: Για τις μετατροπές αμαξοποιείου, η Ford διαθέτει
το εγχειρίδιο τοποθέτησης αμαξωμάτων και εξοπλισμού (Body
and Equipment Mounting Manual ή BEMM) στη διεύθυνση
www.etis.ford.com, στην ενότητα > information > > vehicle
conversions

Αξιοποιήστε το νέο σας Ford
όσο το δυνατόν καλύτερα
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο σας Ford. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε πόσο φορτίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει

με ασφάλεια, τόσο από άποψη βάρους όσο και άποψη όγκου.  Το δίκτυο της Ford μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές για τις προδιαγραφές των οχημάτων

και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο βαν, ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες και τα χρήματα που διαθέτετε.

Το Ford Fiesta Van έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει φορτίο – και
μάλιστα πολύ.

Η επιλογή ενός νέου βαν αποτελεί σημαντική απόφαση με
πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες
επιλογές όπως η καταλληλότερη έκδοση, η κύρια χρήση του
οχήματος και το μέγεθος της κιβωτάμαξας μπορεί να είναι
σχετικά απλές, άλλες όμως όπως ο υπολογισμός του ωφέλιμου
φορτίου είναι πιο περίπλοκες.

Ωφέλιμο φορτίο

Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να γνωρίσετε
δύο στοιχεία: Το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) και το
απόβαρο.

Μικτό βάρος του οχήματος (GVM) είναι το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος για να κυκλοφορήσει στον
δρόμο όταν είναι φορτωμένο – περιλαμβάνει το βάρος του
ίδιου του οχήματος, του βασικού εξοπλισμού, οδηγού και
πληρώματος (υποθέτοντας βάρος 75 kg για κάθε άτομο),
υγρών, καυσίμου με 90% πληρότητα ρεζερβουάρ (1 λίτρο
πετρελαίου κίνησης = περίπου 0,85 kg), προαιρετικού
εξοπλισμού, αξεσουάρ και φορτίου.

Απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικών
προδιαγραφών με υγρά και 90% πληρότητα ρεζερβουάρ,
αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα και φορτίο. Για τη μεταφορά
φορτίων που προσεγγίζουν τη μέγιστη ικανότητα του
οχήματος, συνιστάται να συνυπολογίζεται περιθώριο
σφάλματος 5% του ωφέλιμου φορτίου για να περιοριστεί ο
κίνδυνος υπερφόρτωσης.

Ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά του μικτού βάρους μείον το
απόβαρο.

Μικτό βάρος οχήματος - απόβαρο = ωφέλιμο φορτίο

Για να μπορέσετε λοιπόν να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα για
τις δικές σας ανάγκες, σας παραθέτουμε στη συνέχεια
περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Οι
παράγοντες αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής:

Οδηγός και πλήρωμα

Υπολογίζουμε το βάρος οδηγού και πληρώματος με βάση το
τυπικό βάρος 75 kg ανά άτομο που ισχύει για τον κλάδο του
αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα ότι οδηγός και πλήρωμα δεν
περιλαμβάνονται στο απόβαρο, έτσι όταν επιβιβάζονται στο
όχημα το ωφέλιμο φορτίο του περιορίζεται ανάλογα.

Εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός

Ο περισσότερος προαιρετικός εργοστασιακός εξοπλισμός
επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος. Για παράδειγμα,
το air condition μπορεί να προσθέσει περίπου 10 kg στο βάρος
ενός οχήματος, περιορίζοντας ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο
του.

Το δίκτυο της Ford θα σας ενημερώσει για τον διαθέσιμο
εξοπλισμό, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει το απόβαρο του
οχήματος και πόσο.

Μοντέλο

Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το προσπέκτους αφορά
όχημα βασικών προδιαγραφών. Τα μοντέλα υψηλότερων
προδιαγραφών έχουν γενικά μεγαλύτερο βάρος από αυτά
βασικών προδιαγραφών, λόγω του επιπλέον εξοπλισμού που
διαθέτουν.
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Βάρη και φορτία
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Trend

1.1L Ti-VCT 75 PS (55 kW) με 5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο 449 1525 1076 1525 –

1.0L Ford EcoBoost Hybrid 125 PS (92 kW) (mHEV) με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο 1635 1199 2720 1100 (585)

Sport

1.0L Ford EcoBoost 125 PS (92 kW) με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο 515 1620 1105 2720 1100 (590)

1.0L Ford EcoBoost Hybrid 125 PS (92 kW) (mHEV) με 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο – 1635 1199 2720 1100 (585)

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι προκαταρκτικά και κυμαίνονται ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό που επιλέγεται. Το απόβαρο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως τον τύπο του αμαξώματος, τον κινητήρα και προαιρετικό εξοπλισμό. Απόβαρο είναι το
βάρος ενός οχήματος βασικών προδιαγραφών με υγρά και ρεζερβουάρ 90% πλήρες, αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα και φορτίο. Το ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά ανάμεσα στο μικτό βάρος του οχήματος και το απόβαρο μείον 75 kg επιπλέον για τον οδηγό. Πρέπει
να σημειωθεί ότι το πραγματικό βάρος υπόκειται πάντα σε κατασκευαστικές ανοχές που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορά στο απόβαρο από αυτό που αναφέρεται εδώ. Για τη μεταφορά φορτίων που προσεγγίζουν τη μέγιστη ικανότητα του οχήματος,
συνιστάταινασυνυπολογίζεταιπεριθώριοσφάλματος5%τουωφέλιμουφορτίουγιαναπεριοριστείοκίνδυνοςυπερφόρτωσης.Σημείωση:Αποτελεί ευθύνη του οδηγού του οχήματος να βεβαιωθεί ότι το όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου
για κυκλοφορία στον δρόμο. Απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford για περισσότερες λεπτομέρειες.
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Επόμενα βήματα

test drive
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε

test drive του Ford Fiesta Van. Βρείτε έναν

Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

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

επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα

χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance, τα οποία σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το όχημα που επιθυμείτε

με τους όρους που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ford.gr/finance/ford-finance

επικοινωνία
Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620

λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή από τις

09:00 έως τις 18:00, πλην επίσημων αργιών.

FordPass Pro

Το FordPass Pro είναι μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που

κινείστε. Παρέχει πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford, χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως

αναζήτηση χώρων στάθμευσης και άμεση ενημέρωση για την κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic

απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

συνθέστε
Συνθέστε το νέο σας Ford Fiesta Van ακριβώς

με τις προδιαγραφές που θέλετε

και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα 

www.ford.gr

ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford διαθέτει

ένα μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το όχημά σας στην

καλύτερη κατάσταση.

Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα

της Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το όχημά σας στην προ του ατυχήματος κατάσταση

για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

ηλεκτρονικό προσπέκτους
Για πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

κατεβάστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο ή δείτε

τον διαδραστικό ψηφιακό κατάλογο και

απολαύστε μια ολοκληρωμένη εμπειρία του

Ford Fiesta Van στη διεύθυνση www.ford.gr
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www.ford.gr

of the year awards 2019

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

Ford Lease                                                                                                                                                                                                                               
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

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

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