
FORD FIESTA
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2020.25 (20-1.1)
Velja od: 29.05.2020 za vozila iz zaloge



FORD FIESTA
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2020.25 (20-1.1)
Velja od: 29.05.2020 za vozila iz zaloge

5 vrat
bencin
1.1 55 kW (75 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 15.800 1.000 14.800

1.0 EcoBoost 70 kW (95 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 16.710 1.000 15.710

dizel
1.5 TDCi 63 kW (85 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 19.480 1.000 18.480

Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d.

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve 
prevoženih kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 450 €. 

CONNECTED ACTIVE
Maloprodajna 

cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena
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Serijska oprema Dodatno k opremi Connected

PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Potovalni računalnik Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport) Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Pomočnik za varčno vožnjo (EcoCoach)
Ford SYNC 2.5  z zaslonom na dotik + DAB ZUNANJE LASTNOSTI

Vsebuje: AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45 R17
SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Brisalca s tipalom za dež
Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal

Ford Pass Connect modem Akustično laminirano vetrobransko steklo
Električno pomični stekli spredaj in zadaj, s pomikom na enojni dotik (5-vratni model) LED projektorski žarometi (LED zasenčeni žarometi, halogenski dolgi žarometi, halogenske
Električno pomični stekli spredaj, s pomikom na enojni dotik (3-vratni model) dnevne luči)
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva 'EasyFuel' LED  zadnje luči

Prednji meglenki z lučkama za osvetlitev zavojev
ZUNANJE LASTNOSTI Unikatni Active zadnji odbijač
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 195/55 R16 Unikatna Active prednja maska
LED reflektorski žarometi (LED zasenčeni žarometi, halogenski dolgi žarometi, halogenske Active oznake na blatnikih
dnevne luči) Črni strešni nosilci
Prednji odbijač v barvi karoserije 18 mm višji odmik od tal
Gornji del zadnjega odbijača v barvi karoserije, spodnji del v črni barvi 10 mm širši kolotek
Mrežica za zajem zraka v lastni barvi
Ogrevani, električno nastavljivi vzvratni ogledali v barvi karoserije z vpetima smernikoma, NOTRANJE LASTNOSTI
ročno poklopni Unikatne Active zaščite prednjih pragov
Zadnji spojler Športna prednja sedeža

Usnjen 3 kraki volanski obroč
NOTRANJE LASTNOSTI Temna stropna obloga z držalom za očala
Osvetljen predal za rokavice Osvetljena ogledala v senčnikih spredaj
Sredinska konzola s prostorom za dve pločevinki Sredinska konzola z naslonom za roke in prostorom za odlaganje
Prednja tepiha iz velurja Prednja in zadnja tepiha iz velurja
Voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo) Usnjena ročica ročne zavore
Sopotnikov sedež nastavljiv v 4 smeri  (naprej/nazaj, naslonjalo) V usnje odet vrh prestavne ročice
Zadaj poklopni naslon, deljiv 60/40 Ambientalna osvetlitev

Športna prednja sedeža
VARNOST IN ZAŠČITA
Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti VARNOST IN ZAŠČITA
Opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu Izbira voznega načina: Normal, Eco, Sport, Slippery  in Trail
Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA) Posebej nastavljeno vzmetenje s hidravličnim odbojnim zadržalom 
Elektronski nadzor stabilnosti ESP vključuje: za ublažitev sunkov in tresljajev pri vožnji čez grobe površine
 - protiblokirni zavorni sistem ABS
 - pomoč pri zaviranju v sili EBA
 - pomoč pri speljevanju v klanec HLA
Kolutne zavore spredaj, zadaj bobnaste
Opozorilo za pripenjanje varnostnega pasu na vseh sedežih
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Bočni zračni zavesi za prvo in drugo vrsto
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi 
Varnostni zaklep zadnjih vrat 'Child Lock' pri 5 vratnem modelu
Daljinsko centralno zaklepanje 
My Key z dvema preklopnima ključema
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

CONNECTED ACTIVE
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OPREMA ZA DOPLAČILO
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ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije 73O 180 180

Opomba: velja za  Frozen White, Race Red. Frozen white je serijsko pri ST in Vignale
Kovinska barva karoserije 73C 450 450

Opomba: velja za Agate Black, Moondust Silver, Blue Metallic, Luxe Yellow
Posebna kovinska barva karoserije 73F 560 560

Opomba: velja za  Magnetic, Desert Island Blue
Unikatna kovinska barva karoserije 73P 670 670

Opomba: velja za  Metropolis White, Ruby Red,  Silver Fox

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
A  Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 195/55 R16 D2XB5 S -
C  Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45 R17 D2YBU - S
Jekleno rezervno kolo s premerom 35,6 cm (14˝) in pnevmatiko 175/65 R14 D17BD 60 60

A C
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PRIROČNOST IN UDOBJE
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom) B2GAM 80 80

PAKETI OPREME
Zimski paket AGWAB 290 210

 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevano vetrobransko steklo 
 - ogrevan volanski obroč
 - usnjen volanski obroč, gumb na prestavni ročici in ročica ročne zavore 

Paket za pomoč vozniku 1 AGKAB 320 S
 - zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
 - prednji meglenki z lučkama za osvetlitev zavojev
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 150 150



FORD FIESTA
BARVE ZUNANJOSTI IN DESIGN PAKETI ZUNANJOSTI

Connected Active
Barva dekoracij na gornjem delu armature Ebony Light Grey/karbonska
Barva dekoracij na spodnjem delu armature Satin Aluminium Race Red anodizirana
Sedeži Tkanina Tkanina
Vstavki na sedežih Intersection/View

Metal Grey šivi
Jean Diamond/View

Metal Grey šivi
Barva sedežev Ebony Ebony
WERSO 121ZH 5ZXZH
nekovinska barva
Blazer Blue ● ●
Frozen White ○ ○
Race Red ○ ○
kovinska barva 
Moondust Silver ○ ○
Agate Black ○ ○
Blue Metallic ○ ○
Luxe Yellow - ○
posebna kovinska barva
Magnetic ○ ○
Desert Island Blue ○ ○
unikatna kovinska barva
Metropolis White ○ ○
Ruby Red ○ ○
Silver Fox - ○

Notranjost

Zunanjost

Blazer Blue Frozen White Race Red Moondust Silver Agate Black

Blue Metallic Luxe Yellow Magnetic Desert Island Blue Metropolis White

Ruby REd Silver Fox



FORD FIESTA TEHNOLOGIJE

Start/Stop sistem Ford SYNC 2.5 z barvnim zaslonom na dotik
Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine Ford SYNC 2,5 z zaslonom na dotik vam omogoča, da prek velikega barvnega zaslona na dotik ostanete

 pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko  povezani in upravljate svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem. Fordov klic v sili vam lahko pomaga

ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru prometne nesreče.

sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Klic v sili
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'.  Če slučajno pride do 

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto 

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah.  Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi 

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi 

spolzkih podlagah. če ste nezavestni.

* Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah.  Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim 

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, 

Sistem s pomočjo kamere zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu izklopi črpalko za gorivo.  Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, 

bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas. DAB (Digital Audio Broadcasting)
Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti 

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj 

vsakršne spremembe, ki jih povzroči utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni, enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih 

se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek. storitev. 

Inteligentni zaščitni sistem IPS Ogrevano vetrobransko steklo
Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 

trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam 

pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

sprednjih sedežih, bočne zračne blazine in zavese ter kolensko zračno blazino za voznika.

Ogrevan volanski obroč
Ford MyKey® Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan 

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo 

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate Ford EcoBoost
omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite 1,0-litrski 3-valjni bencinski motor EcoBoost vam zagotavlja moč, ki bi jo sicer pričakovali od običajnega

zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev. 1,6-litrskega motorja, pri tem pa dosega za 24 % manjšo porabo in za 25 % nižje izpuste CO2. 

Diamantu podobna prevleka na batnih obročkih zmanjšuje trenje; turbopolnilnik, neposredni vbrizg in 

Ford Easy-Fuel spremenljiva časovna uskladitev ventilov pa izboljšujejo izkoristek. 

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, 

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne 

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili 

za vedno. 

Slike so simbolične. Fotografija na prvi strani prikazuje model Vignale.  


