
• ABS, EBD a TCS • Elektricky vyhrievané čelné sklo • Zásuvka 12V na stredovej konzole

• ESC (ESP) - elektronický stabilizačný systém • Manuálna klimatizácia + peľový filter 
• HLA - asistent rozjazdu do kopca • Kľučky dverí  a pätné zrkadlá vo farbe karosérie • Palubný počítač + ECOmode
• 7x airbag • DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia • Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"
• Imobilizér PATS • Predné svetlomety do hmly • ICE 7 - rádio + CD/MP3 + ovládanie na volante 

• My Key • Zadný spojler • USB/AUX konektor +  2-riadkový displej

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • Sklopné operadlo zadných sedadiel (delené 60:40) • 15" oceľové disky s krytmi
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant • Kryt batožinového priestoru • Rezerva pre núdzový dojazd
• Predné sedadlá - typ Comfort • Elektricky ovládané predné okná

• Elektricky vyhrievané predné sedadlá • El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

• Tempomat •  Parkovací asistent so snímačmi vzadu • ICE11 rádio s CD/MP3, Bluetooth® + displej 3,5"
• Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-stĺpika ) •  El. sklápanie vonkajších spätných zrkadiel • Systém SYNC + funkcia núdzového volania

Kód Trend Titanium
0 € 0 €

73H 195 € 195 €
495 € 495 €
795 € 795 €

    

        
               

         
        

                    

              

5-dver.
1.25 Duratec 60 kW / 82 k M5 - mech.

motor výkon prevodovka mimoriadna 
cena verzie

Poznámka : EcoBoost SCTi - benzínový turbo motor, Všetky motory spĺňajú emisnú normu EURO V alebo EURO 6

11 990 €

10 390 €

10 890 €

karoséria štandardná
cenaverzia s balíkom

Trend X Plus

Family X

Family X

13 290 €

13 738 €

14 938 €1.0 EcoBoost 74 kW / 100 k M5 - mech.

Farby poznámka

Nemetalický lak - Race Red

výbava Trend X Plus

výbava Family X

• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Špeciálny metalický lak - Red Candy

Nemetalický lak - Frozen White
Metalický lak  - Deep Impact Blue  alebo Magnetic

Cenník vozidiel vrátane DPH
Platný od 1.6.2017

Limitovaná ponuka vozidiel        

HAVARIJNÉ A PZP POISTENIE NA 1 ROK ZDARMA platí 
len v prípade zakúpenia vozidla v hotovosti. LETNÁ ZĽAVA 
platí na skladové vozidlá do vypredania zásob. ODKUPNÝ 
BONUS, FINANCOVANIE S 0% ÚROKOM a HAVARIJNÉ A 
PZP POISTENIE NA 1 ROK ZDARMA sa nedajú navzájom
kombinovať. Viac informácií u Vášho predajcu Ford.
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Ku každému vozidlu: Autorizovaný predajca Ford:

Predĺžená záruka Ford Protect 5 rokov / 120 000km
( - platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtom km)

Asistenčná 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. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.
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Autopolis, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
IČO: 35 728 311, IČ DPH: SK 2020241938
OS BA I,Oddiel: Sro, vložka č.: 15610/B



Celková dĺžka
Celková dĺžka - verzia Sport a sadou Sport
Celková šírka s /bez spätných zrkadiel
Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami
Celková výška ( maximálna )
Rázvor

Objem batožinového priestoru  po predné sedadlá ( v litroch ) s  minirezervou pre núdzový dojazd *
Objem batožinového priestoru podľa VDA: po predné sedadlá ( v litroch ), so sadou na opravu pneumatiky s defektom *
Objem palivovej nádrže - Benzín / nafta
Priemer otáčania 
* Meraný v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu v závislosti od modelu a výbavy líšiť.

Objem Max. 
rýchlosť

Zrýchl. 
0 – 100 km/h emisie CO2

cm3 kW / k min-1 Nm min-1 km/h s V meste Mimo mesta Kombinovaná g / km

M5 1242 60 / 82 5800 114 4200 168 13,3 6,8 4,3 5,2 120

M5 998 74 / 100 5500 170 4000 180 11,2 6,0 3,7 4,6 105

3-dver. 5-dver. 3-dver. 5-dver. 12% 8% 3-dver. 5-dver.
1.25 Duratec 60kW / 82k M5 1045 1055 1525 1530 600 900 520 525

1.0 EcoBoost SCTi 74kW / 100k M5 1091 1101 1550 1555 900 - 545 550

  Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., jún 2017 (FIesta - 17.03 X) www.ford.sk

1.25 Duratec EURO6

1.0 EcoBoost SCTi 
EURO6

10,1

Predstavuje najnižšiu pohotovostnú hmotnosť za predpokladu hmotnosti vodiča 75 kg a stavu prevádzkových kvapalín a PHM na úrovni 90%, nezohľadňuje výrobné tolerancie a výbavu individuálneho vozidla pod. Maximálna 
hmotnosť prívesu predstavuje schopnosť vozidla potiahnuť príves (po naštartovaní) na 12% stúpaní, vzhľadom na celkovú hmotnosť vozidla. Výkon vozidla, spotreba a jazdné parametre sa pri ťahaní prívesu menia. Zaťaženie na 
guli ťažného zariadenia s pripojeným prívesom je maximálne 75 kg na všetkých modeloch. Celková hmotnosť prívesu zahŕňa hmotnosť vozíka aj nákladu. 

Poznámka: * Verzia s funkciou krátkodobého zvýšenia krútiaceho momentu "overboost", Údaje z testov Fordu. Deklarované údaje o emisiách CO2 v g/km a spotrebe PHM v L/100 km sú merané v zmysle požiadaviek nariadenia 
Európskej smernice 80/1268/EEC alebo smernice EC 715/2007 v znení smernice EC 692/2008. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu 
paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, správanie vodiča, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj iné netechnické faktory (počasie). 

Hmotnosti a zaťaženia prevodovka
Pohotovostná 

hmotnosť* (kg)
Celková hmotnosť 

vozidla (kg)
Max. hmotnosť prívesu - 

brzdený (kg)
Max. hmotnosť prívesu - 

nebrzdený (kg)

Výkon, spotreba a 
emisie CO 2

Prevodovka
Výkon Krútiaci moment Spotreba paliva litre / 100 km

Objem batožinového priestoru ( v litroch ) po operadlá zadných sedadiel a do výšky krytu batožinového priestoru 
( s  minirezervou pre núdzový dojazd  ) * 276

Objem batožinového priestoru ( v litroch ) po operadlá zadných sedadiel a do výšky krytu batožinového priestoru ( so sadou na opravu 
pneumatiky s defektom ) * 290

960

974

42 / 40

3982

 

2 489

1 978 / 1 722

1 764

1 495

Rozmery 5-dver.
3 969

"Financovanie s 0% úrokom je financovanie na tretiny napr. pri cene 
vozidla 9.990 EUR je financovaním formou finančného leasingu na 
36 mesiacov s akontáciou vo výške 3.330,67 EUR, s prvou splátkou 
po jednom roku a druhou splátkou po dvoch rokoch vo výške 
3.330,17 EUR. Spracovateľský poplatok je vo výške 299,70 EUR. 
RPMN vrátane poistenia je 13,10%, celková čiastka spotrebiteľa je 
11 227,43 EUR. 
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