
18 990 € -4 300 €

158 € mesane*

20 790 € -4 600 €

174 € mesane*

Ku každému vozidlu:

Predžená záruka Ford Protect 5 rokov / 120 000km

( - platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia potom km)

Asistenná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

( Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.)

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. 
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14 690 €

16 190 €

EcoBoost 70 kW/95k M6°

EcoBoost mHEV 92 kW/125k M6°
benzín 

mildHybrid

benzín 

Poskytnutie akejkovek zavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedenia o evidencii – as II. Kópiu osvedenia je potrebné pred jej doložením 
anonymizova – odstráni z nej (napr. zaierni) všetky osobné údaje vlastníka aj držitea motorového vozidla. 
Poznámka : EcoBoost - benzínový turbo motor. Všetky motory spajú emisnú normu EURO6.2. 

Motorizácia Palivo Adventure
Fiesta 5 - dverová

NOVÝ FORD FIESTA

Adventure
už od 158 € mesačne

Cenník vozidiel vrátane DPH platný od 24.11.2020

Nový FORD
mildHybrid

FordPass
Connect 

SYNC 2,5 s 
8 dotykovým
displejom

EcoBoost
šes násobný víaz
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Prehad výbavových stupov

Adventure

 15" disky kolies z ahkej zliatiny

 Zadné parkovacie senzory

 SYNC 2.5 s 8´´ dotykovým displejom + DAB

 2x USB + Bluetooth

 Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla, dažový senzor

 Elektricky sklopné vyhrievané spätné zrkadlá

 Elektricky ovládané predné a zadné okná

 Centrálne zamykanie s diakovým ovládaním

 Ambientné osvetlenie interiéru

 Športovo tvarované predné sedadlá

 Predné hmlové svetlomety

 Predná laková opierka, predné podlahové rohože

 Chrómová lišta spodnej hrany okien

 Rezervné koleso

 FordPass Connect - prepojenie vozidla s mobilným telefónom

 eCall

Kód

68AJ

Kód

Kód
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•

•
•
•

Adventure

•

Zvýhodnené sady výbav Poznámky Adventure

•

Bezpenos Poznámky Adventure

6 x airbag : predné a boné airbagy, hlavové záclonové airbagy, predný airbag spolujazdca - vypínatený •

 Automatická klimatizácia

Hlavné prvky štandardnej výbavy:

 Airbag vodia a spolujazdca, hlavové airbagy, boné airbagy vpredu

 Elektronický stabilizaný systém ESC

 LDW + LKA - asistenné systémy pre jazdu v jazdných pruhoch

 LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením 

Sada Winter

- Vyhrievané elné sklo
- Vyhrievané predné sedadlá  
- Vyhrievaný volant 

•

Predpríprava pre uchytenie detskej sedaky ISOFIX - krajné zadné sedadlá •
Signalizácia nezapnutých bezpenostných pásov •
LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
LKA - systém pre automatické navracanie do jazdného pruhu

Elektronický stabilizaný systém ESC

+ automatická aktivácia bzd po náraze
+ asistent rozjazdu do kopca HHC
+ bezpenostný brzdový asistent EBA
+ Protiblokovací systém ABS

•
Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla + dažový senzor •

•
Palubný poíta s 4,2" displejom •
LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením •
Predné hmlové svetlomety •

Automatická klimatizácia 

Parkovacie senzory vzadu

Funkná výbava Poznámky

Tempomat •
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá

•

Elektricky ovládané predné a zadné okná

Výškovo nastavitené sedadlo vodia

Zadné sedadlá delené v pomere 60/40, sklápatené

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Predná laková opierka •
Ambientné osvetlenie interiéru •
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Kód

Kód

55D

562

Kód

Kód

•  štandardná výbava 

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

CO2

k / kW min
-1 Nm min

-1 (km/h) (sek) (g/km)

1.0 EcoBoost M6 95 / 70 6000 170 1750 - 3900 175 11,5 5,0 - 6,0 114 - 135

1.0 EcoBoost mHEV M6 125 / 92 6000 210 1750 203 9,4 5,0 - 6,0 112 - 135

Výkon

k

95

1.0 EcoBoost mHEV 125
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Poznámky Adventure

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

1000 605 1680

1.0 EcoBoost 1000 580 1680

Rozmery

Hmotnosti a zaaženia

Max. hmotnos 
nebrzdeného prívesu 

pri 12 % stúpaní

Najväšia prípustná 

celková hmotnos 
vozidla 

Svetlá výška - nenaložené vozidlo 

Celková džka 

Celková šírka s / bez spätných zrkadiel

Celková výška nenaložené vozidlo 

Rázvor

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 Komisie (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 poda 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 ovplyvujú najmä jeho výbava, 
konfigurácia, správanie vodia, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad poasie.

Max. hmotnos 
brzdeného prívesu pri 

12 % stúpaní

Výbava

Kód

Vyhotovenie interiéru design

Farba palubnej dosky - vrchná as
Farba palubnej dosky - spodná as
Farba sedadiel

1476

2493

133 / 124 / 152

311

42

4040

1941 / 1735

  Spotreba, výkony a emisie Prevodovka

kg kg kg

Spotreba PHM v L/100 km 

poda WLTP**

kombi.

Max. rých.
Zrýchlenie 

0-100 km/h

Objem batožinového priestoru (so sadou na opravu pneumatík)

Objem palivovej nádrže 

Max. výkon Krútiaci moment

Adventure

ierna - Ebony

ierna - Ebony

ierna

Látka

12NZH / 761C

štandard

Materiál alúnenia sedadiel



Poznámky AdventurePneumatiky a disky

Audio, navigácia a konektivita

Farby Poznámky Adventure

FordPass Connect

- vzdialene ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne 
- eCall 

•

Rádio a systém SYNC 2,5 s 8" dotykovým displejom a Bluetooth

- hlasové ovládanie
- 6 reproduktorov
- ovládanie audia na volante
- 2 vstupy pre USB 
- Android auto, Apple carPlay
- DAB príjem digitálneho rozhlasového vysielania

•

15" disky z ahkej zliatiny, pneumatiky  195/60 •
Rezerva 14", pneumatika 175/65 •

893 €

0 €

Nemetalický lak Frozen White 289 €

Metalický lak Agate Black,  Moondust Silver, Chrome Blue 630 €

762 €

Nemetalický lak Race Red

Metalický lak Magnetic, Freedom Blue

Prémiový metalický lak Metropolis White, Ruby Red

Ostatné Poznámky Adventure

Originálna továrenská záruka FORD Protect 5 rokov / 120 000 km •
Servis 5 rokov / 120 000 km 699 €
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