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NOVÝ FORD FIESTA VIGNALE
už od 22.090 € 

Cenník vozidiel vrátane DPH  platný od 20. 3.2020

BONUS AŽ 2.500 €

FORD
Servis vozidla zdarma zahŕňa povinú údržbu 
vozidla na 5 rokov alebo 120.000 km pričom  
platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr.  
Pre bližšie informácie navštívte AUTOPOLIS.



  Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustra�ný charakter.

  Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.marec 2020 (Fiesta Vignale - 20.01  STD) www.ford.sk
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Systém Štart / Stop •
50 €

•
•
•

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

Elektricky vyhrievané  sedadlo vodi�a s nastavite�nou intenzitou teploty + elektricky vyhrievaný volant

Sklopné operadlo zadných sedadiel, delené v pomere 60:40

Výškovo a pozd�žne nastavite�ný kožený volant + hlavica radiace páky v koži

Zadná parkovacia kamera

Systém BLIS (optická signalizácia objektu v m�tvom uhle vonkajších spätných zrkadiel vrátane funkcie sklápania 
zrkadiel ) + systém Cross Traffic Alert - detekcia prechádzajúcich vozidiel pri výjazde z parkovacieho miesta

Sada exterierových a interierových doplnkov  Vignale : kryty prahov predných dverí s logom Vignale, maska chladi�a 
v prevedení Vignale

Predné Full LED svetlomety 

HLA - asistent rozjazdu do kopca

EPAS - elektrický posil�ova� riadenia s variabilným ú�inkom

Systém varovania neúmyselného opustenia jazdného pruhu LDW a systém pre automatické navrátenie do jazdného pruhu LKA   s 
funkciou kontroly bdelosti vodi�a + funkcia rozpoznávania dopravných zna�iek
6 x airbag : predné a bo�né airbagy, hlavové záclonové airbagy, predný airbag spolujazdca - vypínate�ný

poznámka

poznámka

Kotú�ové brzdy vpredu a vzadu 

TCS - systém trak�nej kontroly 

Svetlomety a osvetlenie

Pre-Collision Assist slúžiaci  na podporu aktívneho brzdenia bez zásahu vodi�a v prípade hrozby kolízie. Pre-Collision Assist 
pozostáva z nasledovných podsystémov: Ukazovate� bezpe�nej vzdialenosti (Distance Indication) - aktívny monitoring vopred 
idúcich vozidiel, Výstraha bezpe�nej vzdialenosti (Distance Alert) - zvuková a vizuálna signalizácia porušenia stanoveného odstupu 
od vozidla. Aktívne brzdenie (Collision Warning + Active braking) - systém znižuje možnos� kolízie s vozidlom, chodcom alebo 
cyklistom prostredníctvom aktívneho brzdenia

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabra�ujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Predná lak�ová opierka s integrovanou odkladacou schránkou a zásuvkou 12 V 

El. ovládané,sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie s integrovanou smerovkou

Thatcham  - obvodový alarm s priestorovým sníma�om a sníma�om náklonu, dvojité centrálne zamykanie s dia�kovým ovládaním 
v k�ú�i

ABS + elektronický systém EBD; výstražná funkcia svetiel pri núdzovom brzdení

EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách

ESC (ESP) - elektronický stabiliza�ný systém

My Key - systém nastavenia vybraných funkcií pre jeden z k�ú�ov s dia�kovým ovládaním pre zvýšenú bezpe�nos� vodi�a - 
za�iato�níka

Detské poistky zámku zadných dverí

Imobilizér PATS

Predpríprava pre uchytenie detskej seda�ky ISOFIX - krajné zadné sedadlá

Centrálne zamykanie s dia�kovým ovládaním v k�ú�i

Bezk�ú�ové zamykanie KeyFree + bezk�ú�ové štartovanie tla�idlom FordPower 

Sedadlo vodi�a a spolujazdca nastavite�né  v 4 - smeroch 

LED stretávacie svetlomety + halogénové �ia�kové svetlá + LED denné svietenie

Auto-funkcia zapnutia svetlometov + daž�ový senzor + monochromatické vnútorné spätné zrkadlo

poznámkaBezpe�nos�

Chráni� hrany dverí - unikátny výsuvný systém na ochranu hrany dverí aktivovaný ich otvorením

Zadný spojler s integrovaným tretím brzdovým svetlom

Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-st�pika )

Adaptívny tempomat

Palubný po�íta�

Elektricky ovládané predné a zadné okná s funkciou impulzného otvárania pre všetky okná + funkcia globálneho 
otvárania/zatvárania

Exteriér & interiér

Elektricky vyhrievané predné sedadlá s nastavite�nou intenzitou teploty

Kožený po�ah sedadiel - vzor Vignale + elektricky vyhrievané predné sedadlá s nastavite�nou intenzitou teploty

Aktívny automatický parkovací asistent ( SAPP ) pre pozd�žne a prie�ne parkovanie (sníma�e vpredu a vzadu) + 
asistent pre výjazd z pozd�žneho parkovacieho miesta

Nie je možné s minirezervouPanoramatická presklená strecha s elektrickým otváraním / zatváraním

Faj�iarska sada

poznámka

LED zadné koncové svetlá

Komfort

EATC - automatická klimatizácia + pe�ový filter
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kód Vignale

45I •

kód Vignale

•
55Q 1 325 €

•
562 70 €
373 515 €

kód Vignale

•
495 €

645 €

795 €

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii

17" disky kolies z �ahkej zliatiny, 10 - lú�ové, pneumatiky 205 / 45 - Vignale dizajn

Nemetalický lak - Frozen White

	ažné zariadenie - odnímate�né

poznámka

18" disky kolies z �ahkej zliatiny, 8- lú�ové, pneumatiky 205 / 40 - Vignale dizajn

Minirezerva pre núdzový dojazd (175/65 R14)

Audio a navigácia

ICE 11 - naviga�ný systém +  prémiový audiosystém B&O Play, 10 reproduktorov vrátane subwoofer + systém 
SYNC3 s funkciou hlasového ovládania + funkcia automatického núdzového volania "Emergency Assist" + 
multifunk�ný 8,0" dotykový farebný informa�ný displej + dostupné funkcie  Android Auto a Apple CarPlay + 2x USB 
vstup + Bluetooth sada  + DAB - príjem digitálneho rozhlasového vysielania 

Metalický lak - Agate Black, Moondust Silver, Chrome Blue 

Prémiový metalický lak - Ruby Red, Metropolis White

Špeciálny Metalický lak -   Magnetic

Farby

poznámka

Pneumatiky a disky

TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku pneumatík ( sníma�e tlaku v pneumatikách )

poznámka

Vignale prémiové celokožené �alúnenie - koža Hexagon / Windsor 

Štandardné 17"disky Vignale

Prémiové 18" disky Vignale D2UA8
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Celková d�žka

Celková šírka s /bez spätných zrkadiel

Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami

Celková výška ( maximálna )

Rázvor

Objem palivovej nádrže

* Meraný v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu v závislosti od modelu a výbavy líši�.

Výkon
Brzdený 
príves 

Nebrzdený 
príves

Najvä�šia 
prípustná 

k kg kg kg

125 1000 570 1670

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

CO2

k / kW min-1 Nm min-1 (km/h) (sek) (g/km)**

1.0 EB M6 125 / 92 6000 170 1400 195 9,9 5,5 - 6,1 123 - 137

Poznámka: *Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komise (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu 
metodiku testovania spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané pod�a metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na 
základe doposia� planej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyv�ujú najmä jeho 
výbava, konfigurácia, správanie vodi�a, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad po�asie.

�  Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižujú užito�né za�aženie. Maximálna hmotnos� prívesu predstavuje schopnos� 
vozidla potiahnu� príves do 12% stúpania. Výkon vozidla a jazdné parametre sa pri �ahaní prívesu menia. Max. nosnos� strechy 50kg, pri panoramatickej streche je max. nosnos� strechy 0kg . 

kombinovaná

  Spotreba, výkony a emisie Prevodovka
Max. výkon Krútiaci moment Max. rýchlos� zrýchlenie 

0-100 km/h

Spotreba PHM v L/100 km 
pod�a WLTP**

Hmotnosti a za�aženia

2493

Objem batožinového priestoru ( v litroch ) po operadlá zadných sedadiel a do výšky krytu batožinového priestoru 
( s  minirezervou pre núdzový dojazd  ) *

285

42

1783

1476

1.0 Ecoboost

5-dver.

4040

1941 / 1735

NOVÝ FORD FIESTA VIGNALETabuľka technických údajov

Rozmery
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