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CONNECTED

TITANIUM

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

17.250

1.000

16.250

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

19.980

2.000

17.980

bencin
1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem
1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

ST-LINE
Maloprodajna
cena

Popust

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

21.420

1.0 EcoBoost 103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

21.960

ACTIVE
Akcijska cena

Maloprodajna
cena

Popust

Akcijska cena

2.000

19.420

21.420

2.000

19.420

2.000

19.960

bencin

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 v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 300 €.
Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji EURO 6d-ISC-FCM.
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CONNECTED

TITANIUM

ST-LINE

Serijska oprema

Dodatno k opremi Connected

Dodatno k opremi Titanium

ZUNANJE LASTNOSTI
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 205/60 R16
Prednji meglenki z obrobo v črni barvi
LED dnevne luči
Srebrne letvice na maski motorja
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali v barvi karoserije
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije
Zatemnjena stekla

ZUNANJE LASTNOSTI
Shadow Silver Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 205/50 R17
Krominarane letvice na maski motorja
Kromirana obroba spodnjega dela stranskih stekel
Obroba meglenk v barvi karoserije
Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi
Prednja brisalca s senzorjem za dež
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

ZUNANJE LASTNOSTI
Unikatna ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 205/50R17
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Športni odbijač spredaj in zadaj v barvi karoserije
Letvice in obroba maske motorja v High Gloss črni barvi
Črna obroba stranskih stekel
ST-Line znižani pragovi v barvi karoserije
Športno vzmetenje
Ozadje žarometov v črni barvi
Dodatno zatemnjena stekla
ST-line oznake na blatnikih

NOTRANJE LASTNOSTI
Nadglavna konzola z predalom za sončna očala
Poklopni naslon zadaj deljiv v razmerju 60/40
Centralna konzola z držalom za pločevinke
Prednja in zadnja tepiha iz velurja
Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora
12V vtičnica zadaj
Senčnika spredaj z osveljenima ogledalcema

NOTRANJE LASTNOSTI
Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in tkanine
V usnje odet vrh prestavne ročice
V usnje odeta ročica ročne zavore
Centralna konzola z držalom za pločevinke in drsnim naslonom za roke
Prednja in zadnja tepiha iz velurja z višjo gramaturo
Zaščita pragov pri prednjih vratih z EcoSport logotipom

NOTRANJE LASTNOSTI
Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in tkanine z rdečimi/sivimi šivi
ST-Line volanski obroč z rdečimi ST-Line šivi
Prednja in zadnja tepiha z rdečimi ST-Line šivi
Zaščita pragov pri prednjih vratih z ST-Line logotipom
Stopalke iz lahke zlitine

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava
Potovalni računalnik
Električni servoojačevalnik krmiljenja 'EPAS'
Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'HomeSafe'
Električni pomik prednjih stekel (voznikovo z enojnim dotikom)
Električni pomik zadnjih stekel
V šest smeri nastavljiv voznikov sedež (naprej/nazaj, gor/dol, naslonjalo)
V štiri smeri nastavljiv sovoznikov sedež (naprej/nazaj, naslonjalo)
Sistem za preprečevanja dolivanja napačnega goriva Easy Fuel
Ford SYNC 2.5 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm ( 8") + DAB
Vsebuje: AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik, 6 zvočnikov
SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in
Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici
Tempomat
Prepoznavanje prometnih znakov

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
Električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo globalnega
zapiranja, vsa z enojnim dotikom
Ambientalna osvetlitev centralne konzole in prostora za noge
Samodejni vklop žarometov

VARNOST IN ZAŠČITA
Alarmna naprava
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC'
Vključuje: pomoč pri speljevanju v klanec (HLA), zaščita pred prevračanjem (RSC),
protiblokirni zavorni sistem ABS, pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Zračni zavesi
Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
Opozorilnik za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih
ISOFIX nastavki na zunanjih sedežih v drugi vrsti
Ključavnica za zaklepanje vrat druge vrste (za zaščito otrok)
Daljinsko centralno zaklepanje
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah 'TPMS'
Set za popravilo prazne pnevmatike

ACTIVE
Dodatno k opremi Titanium
ZUNANJE LASTNOSTI
Črna streha
Unikatna Active platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 205/50 R17
Active obrobe kolesnih lokov v črni barvi
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Letvice in obroba maske motorja v High Gloss črni barvi
Črna obroba stranskih stekel
Ozadje žarometov v črni barvi
Dodatno zatemnjena stekla
Active oznake
NOTRANJE LASTNOSTI
Sedežne prevleke v kombinaciji usnja in umetnega usnja z Nordic Blue šivi
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ZUNANJE LASTNOSTI

WERS

Nekovinska barva karoserije - standardna

STND

S

S

S

-

73R

260

260

260

S

73

570

570

570

570

73P

690

690

690

690

73K

810

810

810

810

Črna streha

CJDAS

-

-

410

S

Brez vzdolžnih strešnih nosilcev

AG5AM

-

-

0

-

Odstranljiva vlečna kljuka

C1MAC

480

480

480

480

OPREMA ZA DOPLAČILO

Blazer Blue

Nekovinska barva karoserije
Connected, Titanium. ST-Line: Frozen White, Race Red
Active: Frozen White

Kovinska barva karoserije
Connected, Titanium. ST-Line: Agate Black, Solar Silver, Metropolis White
Active: Solar Silver

Posebna kovinska barva karoserije
Connected, Titanium. ST-Line: Luxe Yellow, Magnetic, Desert Island Blue
Active: Luxe Yellow, Desert Island Blue

Unikatna kovinska barva karoserije
Connected, Titanium: Fantastic Red
ST-Line, Active: Fantastic Red, Grey Matter
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ACTIVE
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D2XD8

S

-

-

-

A 5-kraka Magnetic Low Gloss platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 205/60 R16

D2XCH

510

-

-

-

B 5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/50 R17

D2YL5

-

S

-

-

Unikatna ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17 ˝) in pnevmatikami 205/50 R17

D2YC5

-

-

S

-

Unikatna Active platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17 ˝) in pnevmatikami 205/50 R17

D2YGR

-

-

-

S

C 5x2 kraka Absolute Black High Gloss platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 215/45 R18

D2ULM

-

-

del DesIgn paketa

-

Rezervno kolo

CSHAE

260

260

-

-

OPREMA ZA DOPLAČILO
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Sparkle Silver jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 205/60 R16

Opomba: jekleno kolo s premerom 40,6 cm (16˝) , rezervno kolo je nameščeno na prtljažnih vratih. Brez seta za popravilo prazne pnevmatike. Ni na
voljo z zadnjim spojlerjem, vzvratno kamero in odstranljivo vlečno kljuko

A

B

C
Rezervno kolo
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JBBAC

-

590

590

590

AGWAB

430

430

430

430

AGEAC

-

1.340

1.340

1.340

AGGAD

-

-

490

-

AB4AC

-

790

790

790

150

150

150

150

OPREMA ZA DOPLAČILO
PRIROČNOST IN UDOBJE
Ksenonska žarometa

PAKETI OPREME
Zimski paket
- ogrevana sedeža spredaj
- ogrevan volanski obroč
- ogrevano vetrobransko steklo

X paket
- odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
- električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
- navigacijski sistem Ford SYNC 3 + B&O Play Sound System + DAB
Vsebuje: AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®, glasovno upravljanje, funkcija povezljivosti z
Android Auto in Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, B&O Play Sound system z 10 zvočniki, navigacija, Ford Pass
Connect modem

Design paket
- platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 215/45 R18 (D2ULM)
- zadnji spojler

Paket za pomoč vozniku
- sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' s prepoznavanjem prečnega prometa
- prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
- kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
- opozarjanje na nezbranost voznika
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

FORD ECOSPORT
BARVNE MOŽNOSTI
Connected

Titanium

ST-Line

Active

Notranjost

Temna - Ebony Black

Temna - Ebony Black

Temna - Ebony Black

Temna - Ebony Black

Sedeži

Tkanina

Sensico umetno usnje/tkanina

3JNE6

3JRE6

WERS koda

Sensico umetno usnje/tkanina z Usnje Salerno/umetno usnje z
Nordic Blue šivi
Generic Red šivi
12UE6

3DDE6

○
○
●

●
-

○
○
○

○
-

○
○
○

○
○

○
○

○
○

BARVA STREHE

ST-Line

Active

Agate Black

Agate Black

Nekovinska barva
Frozen White
Race Red
Blazer Blue

○
○
●

○
○
●

Nekovinska barva

Race Red

Kovinska barva
Agate Black
Solar Silver
Zunanjost

Metropolis White

○
○
○

○
○
○

Blazer Blue

Posebna kovinska barva
Luxe Yellow
Magnetic
Desert Island Blue

○
○
○

○
○
○

Grey Matter

○
-

○
-

●
-

Kovinska barva
Solar Silver
Barva karoserije

Metropolis White

○
○

●
-

Posebna kovinska barva
Luxe Yellow
Magnetic
Desert Island Blue

○
○
○

●
●

Unikatna kovinska barva

Unikatna kovinska barva
Fantastic Red

○
○
-

Frozen White

Fantastic Red
Grey Matter

○
○

●
●

● - serijska oprema
○ - oprema za doplačilo
‐ ‐ ni na voljo

Frozen White

Race Red

Blazer Blue

Agate Black

Solar Silver

Metropolis White

Luxe Yellow

Magnetic

Desert Island Blue

Fantastic Red

FORD ECOSPORT TEHNOLOGIJE
Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Gumb za zagon vozila

Inteligentni zaščitni sistem IPS

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo

Zaženite svoj avtomobil s pritiskom na gumb. Zdaj ključa dejansko ne potrebujete več. Ko pritisnete

Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno

nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora,

pedal za sklopko, preprosto pritisnite gumb za zagon vozila Ford Power in motor bo zaživel.

trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in

nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in

pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na

preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA),

B&O Play Sound system

sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v

sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev

B&O Play Sound system je bil razvit posebej za novi EcoSport. S skupno močjo

drugi vrsti.

tlaka v zavornem sistemu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

ojačevalnika 675 Wattov in 10 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno z nizkotonskmi Subwoofer
zvočnikom, ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo. Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to, na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere.

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da

vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem prikazuje

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite

Ford SYNC 2.5 z barvnim zaslonom na dotik

tudi navidezne črte, ki vam pomagajo parkirati v najtesnejše parkirne prostore. Kamera se samodejno

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na

Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da prek velikega zaslona na dotik ostanete povezani

aktivira takoj, ko prestavite v vzvratno.

spolzkih podlagah.

in upravljate svoj telefon, glasbo ali navigacijski sistem. Fordov klic v sili vam lahko samodejno pomaga
poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay

Ford EcoBoost

Ford Easy-Fuel

in Android Auto.

1,0-litrski 3-valjni bencinski motor EcoBoost vam zagotavlja moč, ki bi jo sicer pričakovali od
običajnega 1,6-litrskega motorja, pri tem pa dosega manjšo porabo nižje izpuste CO2. Diamantu podobna

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

Klic v sili

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

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

Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'. Če slučajno pride do

časovna uskladitev ventilov pa izboljšujejo izkoristek. Rezultat je izjemno varčen motor,

za vedno.

nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto

ki je že šest let zapored zmagovalec mednarodnih tekmovanj.

vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi

Ogrevan volanski obroč

službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi

Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan

če ste nezavestni.

volanski obroč.

* Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah. Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim
telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk,

Ogrevano vetrobransko steklo

izklopi črpalko za gorivo. Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb
in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam

DAB (Digital Audio Broadcasting)

pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora
za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS'

digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj

s prepoznavanjem prečnega prometa

enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih

Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo

storitev.

vozila, ki bi utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo
vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem
ogledalu na isti strani. Sistem za prepoznavanje prečnega prometa pri vzvratni vožnji iz
pravokotnega ali poševnega parkirnega mesta preveri promet v obeh smereh ter vas s prikazom
in zvočnim opozorilom opozori na zaznana vozila

Inteligentni zaščitni sistem

Ford Power

Sistem za zaznavanje mrtvega kota

