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Podane ceny dotyczą wersji 3-drzwiowej

AMBIENTE

Skrzynia biegów

Ford Fiesta

PLN
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PLN

PLN

PLN

PLN

Silniki benzynowe

TERAZ FORD FIESTA Z RABATEM DO

10 200 PLN

1.25, 60 KM

M5

35 900,-

37 350,-

-

-

-

44 350,-

1.25, 82 KM

M5

37 400,-

39 850,-

-

-

-

46 850,-

1.0, 80 KM

M5

-

40 350,-

-

-

-

47 350,-

M5

-

43 400,-

-

-

-

50 400,-

PowerShift

-

52 400,-

-

-

-

59 400,-

1.0 EcoBoost, 125 KM (z ASS)

M5

-

-

56 000,-

56 600,-

58 200,-

54 150,-

1.0 EcoBoost, 140 KM (z ASS)

M5

-

-

57 650,-

58 250,-

59 850,-

55 800,-

1.4, 96 KM

M5

-

41 350,-

-

-

-

48 350,-

PowerShift

-

51 300,-

-

-

-

58 300,-

1.5 TDCi, 75 KM

M5

43 550,-

46 000,-

-

-

-

53 000,-

1.5 TDCi, 95 KM

M5

-

48 200,-

57 050,-

-

-

55 200,-

1.5 TDCi ECOnetic, 95 KM (z ASS)

M5

-

50 000,-

-

-

-

56 250,-

1.0 EcoBoost, 100 KM

Promocyjna oferta FORD UBEZPIECZENIA już od 2,1%
Promocyjna oferta FORD MULTIOPCJE już od 294 PLN /mies.1,2

3

1.6 Ti-VCT, 105 KM

Silniki wysokoprężne

Wersja 5-drzwiowa: dopłata do wersji 3-drzwiowej: 1 000 PLN (niedostępne dla: Sport, Red/Black Edition)
ASS - system Auto Start Stop. Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych.
Ti-VCT - silnik benzynowy, EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, TDCi - silnik wysokoprężny,
M5 - 5-biegowa, manualna skrzynia biegów, PowerShift - 6-biegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów

1 Dla Forda Fiesta 3dr 1.25 benzynowy 60 KM Ambiente z pakietem Silver X w cenie 39 000 zł brutto, roczny limit przebiegu samochodu 20 000 km,

Wkładka promocyjna nr 1/2016

Ważna od 1 stycznia 2016 do wyczerpania pojazdów objętych promocją.
Limitowana oferta promocyjna tylko dla klientów detalicznych. Oferta przygotowana wspólnie przez Ford Polska Sp. z o.o.
i Autoryzowanych Dealerów Forda. Niniejszy cennik zawiera ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto
pomniejszone o rabat)
Na zdjęciu przedstawiono samochód z wyposażeniem opcjonalnym

wpłata własna 25%. Przykład reprezentatywny zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim dla Ford MultiOpcje: całkowita kwota kredytu 40 057,70 zł,
okres kredytowania 48 miesięcy, oprocentowanie kredytu 6,29%, opłata przygotowawcza 2002,89 zł, całkowita kwota do zapłaty 51 666,70 zł,
miesięczna rata 518,16 zł, ostatnia 48-a rata 23 805 zł, RRSO 9,85% zawierająca szacunkowy koszt ubezpieczenia AC.

2 W przypadku wybrania Promocyjne Ford MultiOpcje rabat pomniejszany jest o 1000 PLN.

Promocyjne Ford MultiOpcje niedostępne dla wersji Ambiente 1.25 60 KM.

3 W przypadku wybrania Promocyjne Ford Ubezpieczenia rabat pomniejszany jest o 1000 PLN.

Promocyjne Ford Ubezpieczenia niedostępne dla wersji Ambiente 1.25 60 KM.

Ford FIESTA

Wyposażenie standardowe bez kompromisów.
FIESTA Ambiente
•• 14” stalowe obręcze kół z kołpakami o wzorze 6-ramiennym, ogumienie 175/65
•• Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
•• System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)
oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

•• Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
•• Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA)
•• Światła awaryjnego hamowania, włączające się automatycznie w momencie
gwałtownego hamowania

•• Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
•• Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
•• Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń
•• Poduszka kolanowa dla kierowcy
•• Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
•• Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, z kierunkowskazami,
obudowy nielakierowane

•• System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
•• Centralny zamek; zawiera 2 zwykłe kluczyki bez zdalnego sterowania
•• Immobilizer (PATS)
•• Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający
zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa

•• Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
•• Wycieraczki przedniej szyby z przerywaczem pracy ze zmiennym interwałem
•• Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)
•• Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
•• Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, szyba kierowcy opuszczana
i podnoszona jednym naciśnięciem przycisku

•• Przednie fotele w stylistyce komfortowej
•• Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w płaszczyźnie przód - tył
•• Przedni fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w płaszczyźnie przód - tył
•• Tylna kanapa ze składanym oparciem, dzielonym w proporcji 60:40
•• Trzeci zagłówek na środku tylnej kanapy
•• Wykładzina przestrzeni bagażowej
•• Oświetlenie przestrzeni bagażowej
•• Wyjmowana półka pod tylną szybą
•• Tylny spojler lakierowany w kolorze nadwozia
•• Zestaw do naprawy ogumienia

FIESTA Trend

Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Ambiente

•• 15” stalowe obręcze kół z kołpakami o wzorze 12-ramiennym,

ogumienie 195/50 (14” 175/65 z silnikiem wysokoprężnym ECOnetic)

•• Centralny zamek sterowany pilotem

zawiera: 2 składane kluczyki ze zdalnym sterowaniem

•• Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w płaszczyznach:
przód - tył, góra - dół

•• Kierownica oraz uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończone skórą
•• Kieszenie na mapy z tyłu oparć przednich foteli
•• Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie,
z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia

•• Wewnętrzne klamki drzwi z wykończeniem chromowanym
•• Zewnętrzne klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

FIESTA Sport

Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Trend

•• 16” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 12-ramienny, ogumienie 195/45
•• Klimatyzacja manualna
•• Zawieszenie sportowe
•• Reflektory halogenowe projekcyjne, ze światłami do jazdy dziennej

w technologii LED (zawierają tylne światła częściowo w technologii LED)

•• Przednie światła przeciwmgielne z obudowami w kolorze czarnym
•• Zderzaki w stylistyce sportowej, z dyfuzorem z tyłu
•• Duży, tylny spojler w stylistyce sportowej

•• Stylizowane listwy progowe
•• Przednie kraty wlotu powietrza w stylistyce sportowej
•• Przednie fotele w stylistyce sportowej
•• Komputer pokładowy
•• Konsola centralna z podłokietnikiem
•• Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
•• Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
•• Podsufitka materiałowa

FIESTA Red / Black Edition

Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Sport

•• 16” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 12-ramienny,

•• Uchwyt dźwigni zmiany biegów z wykończeniem skórzanym,

•• Nadwozie lakierowane w kolorze Panther Black lub Race Red
•• Dach i lusterka boczne lakierowane w kolorze Panther Black

•• Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego z wykończeniem skórzanym,

lakierowane w kolorze czarnym; ogumienie 195/45

(Red Edition) lub Race Red (Black Edition)

•• Kierownica 3-ramienna, wykończona skórą, z czerwonymi przeszyciami

z czerwonymi przeszyciami
z czerwonymi przeszyciami

•• Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu z czerwonymi przeszyciami

FIESTA Titanium

Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji Trend

•• 16” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 10-ramienny,

ogumienie 195/50 (14” 175/65 z silnikiem wysokoprężnym ECOnetic)

•• Klimatyzacja manualna
•• Reflektory halogenowe projekcyjne, ze światłami do jazdy dziennej

w technologii LED (zawierają tylne światła częściowo w technologii LED)

•• Przednie światła przeciwmgielne z obudowami z chromowanym
pierścieniem

•• Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych w kolorze aluminium
•• Uchwyt drzwi tyłu nadwozia lakierowany w kolorze nadwozia
z chromowanym wykończeniem

•• Komputer pokładowy
•• Konsola centralna z podłokietnikiem
•• Uchwyt dźwigni zmiany biegów z wykończeniem skórzanym
•• Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego z wykończeniem skórzanym
•• Dywaniki welurowe z przodu z kontrastującymi przeszyciami
•• Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie diodami LED:
konsoli centralnej, uchwytów na kubki

•• Kierownica wykończona skórą
•• Podsufitka materiałowa

