FORD FIESTA

K Ä E PÄ R A S U S

LUKSUS
Titanium keskendub kõrgemate mugavus- ja rafineeritustasemete
pakkumisel detailidele, kõrge kvaliteediga materjalidele ja
lisatehnoloogiatele, mida täiendavad lisaks ainulaadsed
kujustuselemendid.

Connected pakub muljetavaldavate integreeritud tehnoloogiate,
kauni kujustuse ning säästlike ja erksate mootoritega dünaamilist
sõiduelamust.

FIESTA

TEILE

Active linnamaastur vastab kõigile seiklusjanuliste ootustele.
Maasturitele omane tugev kujustus ja kõrge sõiduasend annavad
autole julge iseloomu.

ST nõuab kõigilt tähelepanu. Pilkupüüdev ilu, sportlik salong ja
ainulaadne ST kujustus on selle sooritusele suunatud sõiduki puhul
märksõnadeks.

SEIKLUS

JÕUDLUS

LIHTNE VIIS UUE FORD
FIESTAGA SÕITMISEKS

1
2
3
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AVASTAGE

VALIGE

LISAGE ISIKUPÄRA

TEHNILISED ÜKSIKASJAD

Fiesta Titanium Vignale (pole saadaval), millel on pildil 17" peenlihvitud
valuveljed Pearl Grey (standard) ja metallikvärv Beautiful Berry (pole
saadaval).

1

AVASTAGE

LAADIGE END
PÕNEVUSEGA
Hommikusest töölesõidust kuni spontaanse
nädalalõpureisini – Ford Fiesta isikupära saadab teid igal
teekonnal. Pilku pöörama paneva disaini, kaasahaarava
sõidudünaamika ja suure valiku isikupärase
valikvarustusega sõidukaaslane on alati valmis, kui seda
olete ka teie.

Fiesta ST-Line Vignale (pole saadaval), millel on pildil 18"
peenlihvitud valuveljed Pearl Grey (standard) ja metallikvärv Frozen
White (valikvarustus).

1 AVASTAGE
MÄNGIGE VÄRVIGA
Milline ka poleks teie isikuomane stiil, saate te väljendada ennast
erinevate valikvarustusse kuuluvate Fiesta
isikupärastamispakettidega. Valige erinevate valuvelgede, katuste,
uksepeeglite ja kerevärvi kombinatsioonide seast. Lisaks on võimalik
valida juurde istmepolstrite kontrastõmblusi, et teie Fiesta kaunile
salongile peeneid värvinüansse lisada.

Fiesta ST-Line Vignale (pole saadaval), Spotlight Neosuede Generic Red/Black
istmesiseosadel, Sensico®, perforatsiooni värv Ebony, punased õmblused (ST
puhul standard).

1 AVASTAGE
ELEKTRILINE JÕUDLUS
FIESTA ECOBOOST HYBRID
Põneval Fiesta EcoBoost Hybridil kasutatakse kütusekulu
optimeerimiseks ja jõudluse suurendamiseks kaasaegset
mahehübriidtehnoloogiat*. 48-voldine mahehübriid-elektriajam lisab
elektrilise veojõu madala hõõrduvusega kolmesilindrilisele
bensiinimootorile, saavutades koguvõimsuseks 125 hj (92 kW).
Regeneratiivne pidurdamine talletab pidurdamisel energiat ja
kasutab seda kiirendamisel jõu lisamiseks, aidates seeläbi parandada
jõudlust ja tõhusust ning vähendada emissioone*.

Fiesta EcoBoost Hybrid näitab, kui palju elektrienergiat on mahehübriidsüsteem
tekitanud ja jälgib, kas energiat juhitakse parajasti tagasi akusse või kasutatakse
kütusesäästlikkuse või jõudluse suurendamiseks.

*Kütusekulu ja heitmete kohta lisateabe saamiseks vt tehniliste andmete jaotist.

Fiesta ST-Line Vignale (pole saadaval), millel on pildil 18" peenlihvitud valuveljed
Pearl Grey (standard) ja metallikvärv Frozen White (valikvarustus).

1 AVASTAGE
ERAKORDNE SOORITUS
FIESTA ST
Fiesta ST toob kootorispordi poolt pakutava erakordse soorituse teie
igapäevaellu. Iga komponent on loodud pakkuma teie meeltele
maksimaalseid elamusi. 1,5-liitrine 200 hj (151 kW) Ford EcoBoost
bensiinimootor kiirendab nullist 100 km/h-ni vaid 6,5 sekundiga.
Fiesta ST ainulaadsete omaduste hulka kuuluvad standardina 18"
valuveljed, eksklusiivne ST kerekujustus ja sportlikud esiistmed.
Erakordse käsitsetavuse ja sõidudünaamikaga Fiesta ST pakub
erakordselt põnevat sõiduelamust.
■
■
■
■
■

200 hj (151 kW) 1,5-liitrine Ford EcoBoosti mootor
Sportvedrustus
Kolm valitavat sõidurežiimi (Normal, Sort, Track)
Mehhaaniliselt piiratud libisemisega diferentsiaal
Ainulaadsed ST ülemine esivõre, esipõrkeraud ja difuuseriga
tagapõrkeraud

Fiesta ST, millel on 18" valuveljed Magnetite punast värvi pidurisadulatega
(standard), metallikvärv Mean Green (valikvarustus).

1 AVASTAGE
SEIKLUSVAIM
FIESTA ACTIVE
Tutvuge kuulsa Ford Fiesta arenguga. Seeria Active väljendab Fiestale
omast rõõmu ja väljapeetust, mis on pakendatud julgesse crossoveristiilis kesta. Suuremate linnamaasturitest sugulastega sobimiseks
rõhutavad võimuka Fiesta Active ainulaadset välimust:
■
■
■
■

■

Eksklusiivsed 18-tollised valuveljed
Metallikvärviga Boundless Blue (pole saadaval)
Lisakliirens
Valikvarustusse kuuluvad musta või hõbedase viimistlusega
katusesiinid
Ainulaadne kere esi- ja tagaosa ning külgede stiil

Pildil näidatud autole on paigaldatud valikvarutust.

Fiesta Active Vignale (pole saadaval), näidatud 18" peenlihvitud valuvelgedega
Absolute Black (valikvarustus), eksklusiivse metallikvärviga Boundless Blue (pole
saadaval) ning kontrastkatuse ja uksepeeglitega Agate Black (pole saadaval).

1 AVASTAGE
ELEGANTNE ELAMUS
Fiesta Titanium Vignale (pole saadaval) hellitab teid moodsa
luksusega. Ford Vignale elegantne ekraanikuva tervitab teid,
sünkroonib mänglevalt teie mobiiltelefoniga ning seab kontaktid,
navigeerimise ja meelelahutuse teie kasutusse.
Täiendavat luksust lisavad ainulaadse kuuskantpolstrimustriga
luksuslikult pehmendatud Sensico® istmed. Soojendusega esiistmed,
soojendusega rool ja luksuslikud põrandamatid kaitsevad teid halva
ilma korral külma eest.

Fiesta Titanium Vignale (pole saadaval), näidatud Spotlight Neosuede, musta
värvi, Sensico® perforatsiooni värv Ebony, (pole saadaval).

1 AVASTAGE
MURETU SÕITMINE
Fiesta peidab endas ohtralt tehnoloogiaid, mis aitavad aeglases
linnaliikluses end pingevabamalt tunda. Kohanduv püsikiiruse hoidik
funktsiooniga Stop & Go* hoiab teid eessõitvast sõidukist ohutul
kaugusel, isegi kui see aeglustub peatumiseni. Liikluse
taasalustamisel hakkab ka teie auto liikuma. Sõiduraja keskel
püsimise abi Lane-Centring Assist korrigeerib õrnalt rooli ja aitab teil
sõiduraja märgistuste vahel püsida. Liikluskorraldusest ja -märkidest
annavad aga märku teised süsteemid, nagu:
■

■

■

Liiklusmärkide tuvastussüsteemØ2) kuvab olulist liiklusmärkide
teavet armatuurlaual ja esiklaasinäidikul
Nutikas kiiruspiirikØ2) skannib liiklusmärke ja kasutab tuvastatud
andmeid, et seada automaatselt kiiruse piirang ja seejärel
kohandada vastavalt teie kiirust
Vale tee hoiatusØ2) on ettenähtud nähtava ja kuuldava hoiatuse
esitamiseks, kui olete möödunud sissesõidu keelu märgist

Kasutab andureid.
2)Juhiabisüsteem.
Märkus Juhiabifunktsioonid on mõeldud vaid abistamiseks ja ei ole ettenähtud asendama juhi tähelepanu,
olukorra hindamist ega vajadust omada kontrolli sõiduki üle.
*Saadaval ainult automaatkäigukastiga mudelitel. Kui peatus kestab kauem kui 3 sekundit, peab juht sekkuma
ja vajutama süsteemi töötamise taastamiseks nuppu „RES“ või gaasipedaali. Valikvarustus maksab lisaks.
Ø

1AVASTAGE
ÜHENDATUD JA KONTROLLITAV
FORD SYNC 3

RAKENDUS FORDPASS

Ford SYNC 3 ühendub sujuvalt teie nutitelefoniga, muutes side ja
navigatsiooni lihtsaks*. AppLink võimaldab hallata SYNCiga ühilduvaid
rakendusi ning Apple CarPlay ja Android Auto kaudu saate kasutada 8-tollist
(20,3 cm) värvilist puuteekraani nii, nagu see oleks mobiiltelefon.
Puuteekraani või lihtsaid häälkäsklusi kasutades saate helistada,
tekstisõnumeid kirjutada ja kuulata ning juhtida muusikat ja
satelliitnavigatsiooni.

Võtke ühendatud auto elamusest viimast, kasutades FordPassi rakendustØ,
mille targad kaugjuhtimissüsteemid annavad nutitelefoni kaudu juurdepääsu
veelgi enamatele funktsioonidele. Meelerahu säilitamiseks saate sõiduki
lukustada või avada asukohast sõltumata. Saate külmal talvehommikul isegi
esiklaasi sulama panna ning aktiveerida istme- ja roolisoojenduse (kui need
on teie autol olemas). (Saadaval ainult Euroopa Liidu turgudel).

FORDPASS CONNECT

Ühendage Fiesta FordPassiga.

Süsteemiga FordPass Connect** varustatud Fiesta võimaldab kasutada
funktsioone, mis muudavad sõitmise hõlpsamaks ja nauditavamaks. Nende
hulka kuuluvad Live Traffic†, mis saadab regulaarselt liiklusinfot otse teie
SYNC 3 navigatsioonisüsteemi, ning Local Hazard Information††, mis hoiatab
teid ees ootavatest ohtudest enne, kui auto nendeni jõuab. Õnnetuse korral
aitab eCall‡ sõitjatel hädaabikeskusesse helistada ja neile sõiduki asukoha
anda.

Pidage meeles, et SYNC 3 süsteem ühendub täielikult ainult kas iPhone 5 või uuemate nutitelefonidega või Android 5.0 (Lollipop) või uuemate platvormidega. 100% ühendatud. AppLink võib küsida lisatasusid. Kontrollimaks, kas Apple CarPlay ja
Android Auto töötavad teie riigis, vaadake kõige värskemat teavet Apple CarPlay ja Android Auto ametlikelt kodulehtedelt. Kaardiuuendused on piiratud aja jooksul pärast sõiduki registreerimist tasuta.
*Pühendage kogu tähelepanu juhtimisele. Võimaluse korral kasutage hääljuhtimissüsteeme, ärge kasutage juhtimise ajal pihuseadmeid. Osa funktsioone võivad lukustuda, kui sõidukil on käik sees. Kõik funktsioonid ei ühildu kõigi telefonidega.
**FordPass Connect võimaldab ühendatud teenuseid ja on saadaval valitud sõidukites või navigatsiooniga sõidukites. FordPass Connect võimaldatakse auto üleandmisel. Te saate mõnede andmete jagamise kas lubada või keelata. Andmeside ja levi ei
pruugi igal pool saadaval olla. Kohalduda võivad andmeside tasud. Kehtivad FordPassi ja Connected Cari privaatsuspõhimõtted, mis on kättesaadavad teie kohalikul Fordi veebisaidil.
†Live Trafficu juurdepääs on pärast uue Fordi ostmist tasuta vaid piiratud aja jooksul, sisaldades SYNC 3-e koos navigeerimisega; pärast seda on vajalik litsentsi tellimine.
††Local Hazard Information on pärast uue Fordi ostmist tasuta saadaval vaid piiratud aja jooksul, sisaldades teatavaid juhi teabemooduleid; pärast seda on vajalik litsentsi tellimine.
‡Ford eCall on uuenduslik SYNC-i funktsioon, mis kasutab Bluetooth®-i kaudu süsteemiga seotud ja ühendatud nutitelefoni, et aidata autos viibijatel kiiresti kohalikku häirekeskusesse helistada, kui on juhtunud liiklusõnnetus, milles auto turvapadjad on
avanenud või kütusepump lakanud töötamast. Funktsioon toimib rohkem kui 40 Euroopa riigis ja piirkonnas.
ØFordPassi rakendus, mis ühildub valitud nutitelefonidega, tuleb eraldi alla laadida. Kohalduda võivad sõnumite ja andmeside tasud.

1 AVASTAGE
VALITAVAD SÕIDUREŽIIMID

LED-ESITULED

Teil on võimalik kohandada Fiestaga sõiduelamust vastavalt oludele,
valides saadaolevate sõidurežiimide vahel: Eco, Normal ja Sport.
Neile, kes autosõittu tera tõsisemalt suhtuvad, pakub Fiesta ST Eco
asemele režiimi Track samas kui Fiesta Active laseb teil valida kahe
täiendava sõidurežiimi – Slippery ja Trail – vahel.

Fiesta LED-esituled aitavad muuta pimedas või halva nähtavuse
korral sõitmise ohutumaks ja kergemaks. LED-tehnoloogia näitab
intensiivselt eredat loomuliku valgusega valgusvihku, mis tagab
sõidutee erakordse valgustatuse. LED-päevasõidutuled kuuluvad
mudeli standardvarustusse. LED signatuur-tagatuled on paigaldatud
aga vaid kõrgema varustusastmega mudelitele.

Süsteem kohandab erinevaid seadeid, sh gaasipedaali
reageerimiskiirust ja roolitunnetust, automaatkäigukastiga mudelitel
ka käiguvahetust. Näidikupaneel muutub vastavalt teie valitud
seadistusele ja sisaldab „vaikset“ režiimi kuvades ainult kõige
olulisema info.

■

■

Staatilised kurvituled eesmistesse udutuledesse sisseehitatud
kurvituled pakuvad rooli pööramisel või suunatule sisselülitamisel
(valikvarustus) lisavalgustust
Automaatsed kaugtuled tuvastavad vastutulevaid sõidukeid ja
lülitavad automaatselt sisse lähituled (valitud mudelitel
standardvarustuses)

FIESTA ÕPETAB TEID SAAVUTAMA ROHKEM

B&O HELISÜSTEEM

Fiesta EcoBoost mahehübriid näitab, kui palju elektrienergiat on
mahehübriidsüsteem analoogklastri kaudu tootnud. Siin on teil
võimalik näha pidurdamisõpetajat, mis kuvatakse, kui sõiduk on
peatunud. Funktsioon õpetab teid pidurdama viisil, mis suurendab
regeneratiivse pidurdussüsteemi abil tagastatud energia hulka,
aidates seeläbi optimeerida igal teekonnal sõiduulatust.

Ükskõik, millist muusikat te ka ei eelista, on see väärt kõlama
niimoodi, nagu artistid seda on kavatsenud. Bang & Olufseni
akustikaspetsialistide poolt eksklusiivselt Fiesta jaoks disainitud ja
peenhäälestatud Fordi 675 vatine audiosüsteem on hämmastav.
(valikvarustuses)
■
■
■
■
■

Mudelipõhine helihäälestus
Kümne kõlariga helisüsteem
Kahe sagedusega bassikõlar
Ruumiline heli
Ainulaadne B&O disain

Ülemine parempoolne pilt: Fiesta ST-Line Vignale (pole saadaval) täis-LEDmaatriks esitulede ja integreeritud udutuledega (valikvarustus), kerevärv Frozen

Fiesta ST-Line Vignale (pole saadaval) koos valikvarustusega, kerevärv Race Red

White (valikvarustus).

(standard). Näitab B&O kõlarite asukohta.

2
VALIGE

VALIGE OMA FIESTA
VÄLJENDAGE OMA ISIKUPÄRA
Fiesta tootesarjas on palju erisuguseid ja eriliste omadustega mudeleid.

K Ä E PÄ R A S U S

LUKSUS

Valige taskukohaste Connected-mudelite seast ‒ neil kõigil on muljetavaldavad integreeritud
tehnoloogiad, mitmekülgne mootorivalik ja rahulolu pakkuva sõidudünaamika. Või valige seiklusjanune
linnamaastur Active, mida iseloomustavad sportlikult jõulised jooned ning usaldusväärne loomus.
Rafineeritud luksuslikkust esindav Titanium ühendab nüüdisaegse stiili aegumatu maitsega.
Silmatorkavat jõudlusele suunatud elamust otsides püüab kohe pilku ST, mille puhul joonistuvad välja
ainulaadne kujustus ja sportlik, tundeid kõnetav ilu.

SEIKLUS

T E H N I L I S E D N Ä I TA J A D

2 VALIGE

SEERIA

Connected
Välisvarustuse põhielemendid
■
■

■

■

■

15-tollised terasveljed koos täismõõdus ilukilpidega
Kerevärvi korpuses elektriliselt reguleeritavad
suunatuledega küljepeeglid
Reflektori tüüpi LED-esituled koos
päevasõidutuledega
Sõidurajal püsimise süsteem (sõidurajalt lahkumise
hoiatus ja sõidurajal püsimise abi)
Kerevärvi tagumine voolundi

Sisevarustuse põhielemendid
■
■
■
■
■
■

Kiirushoidik koos kiiruspiirajaga
Kolm valitavat sõidurežiimi (Normal, Eco, Sport)
Käsijuhitav kliimaseade
Veluurist eesmised põrandamatid
MyKey tehnoloogia
Reisikompuuter

Mootorid
Bensiin
1,1-liitrine Ford Ti-VCT (75 hj) (55 kW)
1,0-liitrine Ford EcoBoost (100 hj) (74 kW)

2 VALIGE

SEERIA

Titanium
Välisvarustuse põhielemendid lisaks
Connectedile
■

■

■

■
■

15" struktuurne terasvelg, värv Black e-coat, ilukilp
Deluxe
Ülemine esivõre kroomitud võru ja
horisontaalelementidega
Automaatlülitusega esituled koos kaugtulede
automaatlülituse funktsiooniga
Tagumised parkimisandurid
Sõidurajal püsimise süsteem sh ettevaatamiskaamera

Sisevarustuse põhielemendid lisaks
Connectedile
■
■

■

■

■
■

■

Käsitsi õmmeldud kvaliteetne Sensico® rool
Fordi SYNC 2,5 DAB-raadio 8" (20,3 cm)
puuteekraani, 2 USB-ühenduse ning 6 kõlariga
Elektrooniline täisautomaatne temperatuuri
reguleerimisega kliimaseade (EATC)
Käetoega keskkonsool – nahaga kaetud
käigukanginupp
Kõrgema varustustaseme analoog-näidikuplokk
Liiklusmärkide tuvastussüsteem ja intelligentne
kiiruspiirik
Metal Grey õmblustega eesmised 20 oz kvaliteetsed
põrandamatid

Mootorid
Bensiin
1,0-liitrine Ford EcoBoost (100 hj) (74 kW)
Mahehübriidtehnoloogiaga bensiinimootor
1,0-liitrine Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

2 VALIGE

SEERIA

Active

Välisvarustuse põhielemendid lisaks
Connectedile
■
■

■
■
■
■

■
■

17" struktuurne terasvelg, värv Black e-coat
Ainulaadne Active'i eesmine ülemine iluvõre ja
tagumine põrkeraud
Musta viimistlusega küljeliistud ees ja taga
18 mm suurem kliirens
Läikivas raamis esiudutuled
Automaatlülitusega esituled koos kaugtulede
automaatlülituse funktsiooniga
Tagumised parkimisandurid
Musta värvi katusekaared

Sisevarustuse põhielemendid lisaks
Connectedile
■
■

■

■
■
■

■
■

Sportlikus stiilis esiistmed
Viis valitavat sõidurežiimi (Normal, Eco, Slippery, Trail
ja Sport)
Elektrooniline täisautomaatne temperatuuri
reguleerimisega kliimaseade (EATC)
Kiirushoidik koos kiiruspiirajaga
Nahkkattega käigukanginupp
Boundless Blue õmblustega eesmised 20 oz
kvaliteetsed põrandamatid.
Liiklusmärkide tuvastus ja intelligentne kiiruspiirik
4,2-tolline värviline TFT-näidikutepaneel

Mootorid
Bensiin
1,0-liitrine Ford EcoBoost (100 hj) (74 kW)
Mahehübriidtehnoloogiaga bensiinimootor
1,0-liitrine Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

2 VALIGE

SEERIA

ST

Välisvarustuse põhielemendid lisaks
Connectedile
■
■
■

■

■

■

■
■
■

18" valuveljed Magnetite
Punased piduriklotsid
Pimestamisvaba automaatne esitulede sisse/välja
lülitamine ja täistuli (sh vihmaanduriga automaatseid
klaasipuhasteid, esitule viivitusega kustumine)
Maatriks LED-esituled koos LED-päevasõidutulede ja
kõrguse automaatreguleerimisega
Ainulaadsed ST ülemine esivõre, esipõrkeraud ja
difuuseriga tagapõrkeraud
Ainulaadsed ST uksepeeglid on elektriajamiga ja
soojendusega, klapitavad, integreeritud suunatulede,
kerevärvi korpuse ja lombivalgustusega
Tagumine ST-tähis
Kroomitud kaksiksummuti
Ainulaadne ST vedrustus

Sisevarustuse põhielemendid lisaks
Connectedile
■

■
■

■
■
■

■

■

■

Ford SYNC 3, DAB-raadio, 8" (20,3 cm) puuteekraani,
navigatsioon, e-Call, Apple CarPlay ja Android Auto,
USB-ühendus ja 6 kõlarit
Täisdigitaalne 12,3" näidikutepaneel
Fordi võtmevaba süsteem koos Ford Poweri mootori
käivitusnupuga
Soojendusega esiklaas Quickclear
Ford Performance ST istmed
Ainulaadne ST käiguvalitsa punase õmblusega
nahkjalus
Generic Red õmblustega 20 oz kvaliteetsed
põrandamatid ees ja taga
Rool – ST, 3 kodarat, Sensico®-viimistluse ja punaste
õmblustega
ST lävepakukaitsmed

Mootorid
Bensiin
1,0-liitrine Ford EcoBoost (200 hj) (147 kW)

3

KEREVÄRVID

VÕRRATUTES VÄRVIDES ELU
Ford Fiesta võlgneb oma kauni ja vastupidava välispinna eest tänu
erilisele mitmeetapilisele värvimisprotsessile. Uued töömeetodid ja
materjalid – alates vahaga töödeldud terasest kereosadest kuni
ülimalt vastupidava kattevärvini – tagavad Teie Fiesta hea
väljanägemise veel paljudeks aastateks.

LISAGE ISIKUPÄRA

Frozen White

Agate Black

Magnetic

Tavavärv*

Metallikvärv*

Metallikvärv*

Race Red

Chrome Blue***

Moondust Silver

Tavavärv

Metallikvärv*

Metallikvärv*

Valige sobiv värv, veljed,
valikvarustus ja tarvikud ning
tehke Fiesta just teile
sobivaks.

Mean Green**
Metallikvärv*

*Lisatasu eest.
**ST-le ainuomane kerevärv.
***Ei ole saadaval mudelile ST.
Ford Fiestale on antud 12-aastane Fordi läbiroostetamisvastane garantii, mis hakkab kehtima esmase registreerimise kuupäevast Kehtestatud tingimuste järgi.
Märkus. Kasutatud fotod näitavad vaid kerevärvide toone ega pruugi olla täpses vastavuses hetkel müügis olevate sõidukitega ega olla saadaval kõikides
müügipiirkondades. Trükitehniliste piirangute tõttu võivad tegelikud värvid siin näidatud siseviimistluse ja autokere värvidest veidi erineda.

3 LISAGE ISIKUPÄRA SISEVIIMISTLUSELE

VELJED

Logica, värv Black/Belgrano, värv Black

Kasbah, värv Black Combo/Eton, värv Black

Connectedi puhul standardvarustuses

Titaniumi puhul standardvarustuses

Nunatak, värv Black + Nordic Blue/Eton, värv Black

Kaherealine Neosuede, värv Ebony/Cuir Vinyl Feeltek

Active’i puhul standardvarustuses

värv Ebony

15"

15"

16"

valuveljed Sparkle Silver

alumiiniumist valuveljed Sparkle Silver

Connectedi puhul standardvarustuses

Standardvarustuses mudelil Titanium

Connectedi puhul valikvarustuses

Titaniumi puhul valikvarustuses

17"

18"

18"

Active’i puhul standardvarustuses

Active’i puhul valikvarustuses

ST puhul standardvarustuses

terasveljed koos ilukilpidega

struktuurne terasvelg, värv Black e-coat

struktuurne terasvelg, värv Black e-coat

peenlihvitud valuvelg Absolute Black

16"

valuveljed Magnetite

ST puhul standardvarustuses

Märkus Kõik valuveljed on saadaval Fordi edasimüüja
juures lisatasu eest. Külastage veebisaiti fordaccessories.com

3 LISAGE ISIKUPÄRA

VALIKVARUSTUSE PAKETID

Parkimispakett 2
■
■
■
■

Talvepakett
■
■
■
■

Soojendusega esiklaas Quickclear
Soojendusega rool
Sensico®-viimistlusega rool (Connectedil)
Soojendusega esiistmed

Ukseserva kaitse
Automaatne parkimissüsteem
Tahavaatekaamera
Tagumine parkimisabi (Connectedil)

Eksklusiivne pakett 8
(pole saadaval 1,1-liitrise PFi mootori
puhul)
■
■
■

■
■

Kokkupõrke leevendamise süsteem
Intelligentne kiiruspiirik (Connectedil)
4,2-tolline värviline TFT-näidikutepaneel
(Connectedil)
Juhi ärkveloleku jälgimissüsteem (Connectedil)
Liiklusmärkide tuvastussüsteem (Connectedil)

3 LISAGE ISIKUPÄRA LISATARVIKUTELE

1.

2.

3.

1.

Õhupuhasti

2.

17" 5x2 Y-kujulise kodaraga
valuvelg, mustaks värvitud,
punase rõngaga

3.

7,5x18" valuvelg Magnetite

4.

Metal Grey õmblustega veluur
põrandamatid

5.

Pakiruumi kummimatt

6.

Iga ilma põrandamatid

7.

Tagumised porikummid

8.

Tagumise põrkeraua kaitse

9.

Risttalad katusele

10. Uebler auto taha paigaldatav
jalgrattahoidik

12.

11.

+

11.

Katusetalad

14.

12. G3+ katuseboks
13. Eemaldatav veokonks
14. Climair®+ tuulesuunajad
+Varustus, mis on kaetud toote tarnija garantiiga; täpsem teave
tagakaanel.

4.

5.

6.

10.

Rohkem Fiesta lisatarvikuid leiate
veebisaidilt ford-accessories.com

7.

8.

9.

Fordi märgiga kaupu saab osta
kodulehelt fordlifestylecollection.
com

13.

4

VÕIMSUS
1

Rihmülekandega integreeritud starter/generaator (BISG)

2

1,0-liitrine Ford EcoBoost bensiinimootor

BISG toimib elektrimootorina, töötades ühiselt bensiinimootoriga, et
pakkuda sõitmise ja kiirendamise ajal täiendavat jõumomenti.
Fiesta EcoBoost Hybrid on saadaval 125 hj (92 kW) Ford EcoBoost
bensiinimootoriga.

TEHNILISED ÜKSIKASJAD
Õppige oma Ford Fiestat tundma seest ja
väljast, alates nutikast mootoritehnoloogiast
rikkaliku lisavarustuseni.

3

2

4

1

Fiesta EcoBoost Hybrid
Saadaval 125 hj (92 kW) 1,0-liitrise
EcoBoost Hybrid mootoriga

4
3

48 V aku
Elektrimootorit toitev liitium-ioonaku asub kõrvalistuja
istme all. Akut laetakse automaatselt sõitmise ajal
mootoriga ja regenereeriva pidurdamisega, mis sõiduki
aeglustumisel tavaliselt kaotsi minevat energiat
salvestab.

Automaatkäigukast
Fiesta EcoBoost Hybridi 7-käiguline
topeltsiduriga automaatkäigukast tagab
ühtlase kiirenduse ja sujuvad käiguvahetused.
(Valikvarustus hübriidmudelite puhul)

Värvid ja viimistlus

5-ukseline
Heitmestandard

Euro 6.2

Euro 6d-Temp

Euro 6.2 Hybrid

Euro 6d-Temp

Euro 6

100 (74 kW)

125 (92 kW) (pluss 16 PS
(12 kW) elektriline)

125 (92 kW) (pluss 16 PS
(12 kW) elektriline)

75 (55 kW)

200 (147 kW)

tbc

180 (210)

170 (200)

108

320

Kütuse liik

Bensiin

Bensiin/elekter

Bensiin/elekter

Bensiin

Bensiin

Käigukast

6-käiguline manuaal

6-käiguline manuaal

7-käiguline automaat

5-käiguline manuaal

6-käiguline manuaal

4×2

4×2

4×2

4×2

4×2

Maksimumvõimsus (hj (kW))
Pöördemoment, Nm

Vedu

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Mean
Green

n

Titanium
Istme pealispinnamaterjal ja värv:
Kasbah, must ja Combo
Istmepolstri materjal ja värv:
Eton, must
Armatuurlaua värv:
Ebony

Suutlikkusø

Active

Tippkiirus (km/h)

tbc

tbc

tbc

160

232

0–100 km/h (s)

tbc

9.4

tbc

14.7

6.5

50–100 km/h* (s)

tbc

9.6

tbc

17.9

6.1

Istme pealispinnamaterjal ja värv:
Nunatak, must ja Nordic Blue
Istmepolstri materjal ja värv:
Eton, must
Armatuurlaua värv:
Ebony

Tühimass (kg)

1232

1275

1275

1140

1275

Sõiduki täismass (kg)

1685

1685

1685

1516

1660

Suurim järelhaagise mass 12% (kg)

tbc

Puudub

tbc

Puudub

0

Suurim järelhaagise mass (kg) (piduriteta)

tbc

605

tbc

575

610

Suurim lubatud vertikaalne koormus (kg) (haagise veopea raskus)

tbc

45

tbc

65

45

Massid ja kandevõimed

Magnetic

Connected
Istme pealispinnamaterjal ja värv:
Logica, must
Istmepolstri materjal ja värv:
Belgrano, must
Armatuurlaua värv:
Ebony

Moondust
Silver

6,4–6,7

Chrome
Blue

145–151

5,3–5,3

Agate
Black

121–121

5,3–5,9

Erimetallikvärv*

Frozen
White*

119–133

5,0–5,8

Kere metallikvärvid*

Race Red

113–130

5,3–6,1

1,0-liitrine
Ford EcoBoost
Hybrid 125 hj
(92 kW)

121–138

Kütusekuluøø l/100 km – WLTP üldine

1,0-liitrine
Ford EcoBoost
Hybrid 125 hj
(92 kW)

CO2 heitmedøø (g/km) – WLTP üldine

1,0-liitrine
Ford EcoBoost
100 hj (74 kW)

1,5-liitrine
Ford EcoBoost
200 hj (147 kW)

Kere tavavärvid

1,0-liitrine
Ford EcoBoost
75 hj (55 kW)

Kütusekulu ja suutlikkus

ST
Istme pealispinnamaterjal ja värv:
Twin Track Neosuede, Ebony
Istmepolstri materjal ja värv:
Cuir Vinyl Feeltek Polyurethane, Ebony
Armatuurlaua värv:
Ebony

n

*Tavavärv Frozen White, metallikvärvid ja erimetallikvärvid kuuluvad valikvarustusse ning on saadaval lisatasu eest.
Fordi katsetulemused. *Neljanda käiguga.

ø

Deklareeritud WLTP kütuse-/energiakulu, CO2 heitkoguse ja elektriga sõiduulatuse näitajad on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 ja nr 2017/1151 (EÜ) ning nende hilisemate täienduste tehniliste
nõuete ja ettekirjutuste järgi. Kasutatud standardsed katseprotseduurid võimaldavad eri sõidukitüüpe ja tootjaid omavahel võrrelda.
Peale auto kütuse/energiasäästlikkuse mõjutavad auto kütusekulu/energiatarvet, CO2-heitmeid ja elektrilist sõidukaugust sõidustiil ning muud mittetehnilised tegurid. CO2 on peamine kasvuhoonegaas, mis tekitab ülemaailmset
kliimasoojenemist. Juhised kütusesäästlikkuse ja CO2-heitkoguste kohta (sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta) saate igast müügikohast tasuta.

øø

Saadaval

4 TEHNILISED ÜKSIKASJAD MÕÕTMED

FIESTA 5-UKSELINE

Mõõtmed

5-ukseline

5-ukseline

5-ukseline

Fiesta ST

311

311

311

1093

1093

1093

Kõrgus: 1 466 mm
(Titanium: 1 476 mm,
(Active: 1 495 mm*,
ST: 1 469 mm)

Fiesta
Active

Fiesta ST
5-ukseline

5-ukseline

5-ukseline

Fiesta
Active

Pakiruumi maht (liitrites)‡
Kogupikkus veokonksuta/veokonksuga (mm)
Kogulaius koos peeglitega/ilma peegliteta (mm)

4048/4148

4068/4168

4091

5-kohalisena (kuni pakiruumi katteni) (rehvi kiirremondi komplektiga)
2-kohalisena (kuni laeni) (rehvi kiirremondi komplektiga)

1941/1735

1941/1756

1941/1735

Kogulaius kokkuklapitud peeglitega (mm)

1783

1783

1783

Pakiruum

Kogukõrgus katusekaartega/katusekaarteta (mm) (tühjalt)

1476

1498/1495

1469

Max laadimiskõrgus (mm)

824

824

824

Kogukõrgus antenniga (mm) (tühjalt)

1490

1509

1487

Laadimislaius rattakoobaste vahel

984

984

984

Minimaalne laius rattakaarte vahel (mm) (pakiruumis)

984

984

984

Laadimispikkus (põrandal teise rea istmeteni) (mm)

723

723

723

Pöördediameeter – äärekivist äärekivini (m)

9.8*

10.3

11.0

Kütusepaagi maht (liitrites)
42

42

42

Sisemõõtmed

Bensiin

Esimese istmerea pearuum (mm) (ilma panoraamkatuseta)

992

992

992

Esimese istmerea jalaruum (mm) (maksimaalne, kui istme kõrgus on
keskmises asendis ja iste on maksimaalselt taha lükatud)

1125

1125

1125

Esimese istmerea õlaruum (mm)

1347

1347

1347

Teise istmerea pearuum (mm) (ilma panoraamkatuseta)

955

955

955

Teise istmerea jalaruum (mm) (maksimaalne, kui istme kõrgus on
keskmises asendis ja iste on maksimaalselt taha lükatud)

835

835

835

Teise istmerea õlaruum (mm)

1301

1301

1301

Pikkus: 4 069 mm
(Titanium: 4 048 mm, (Active: 4 068, ST: 4 091 mm)

Mõõdetud ISO 3832 nõuete kohaselt. Mõõtmed võivad mudelist ja paigaldatud varustusest olenevalt varieeruda.
*10,2 17" velgedega.

‡

Mõõdetud ISO 3832 nõuete kohaselt. Mõõtmed võivad mudelist ja paigaldatud varustusest olenevalt varieeruda.
*10,2 17" velgedega.

‡

*Active’i kõrgus katusesiinidega on 1 498 mm

Laius: 1 735 mm
(Active: 1 756 mm)
(peeglitega: 1 941 mm)

Illustratsioonid, kirjeldused ja tehnilised andmed.Selles brošüüris toodud andmed olid õiged selle trükkimineku hetkel. Fordi üks olulisemaid tegevussuundi on pidev tootearendustöö.
Seepärast jätab Ford endale õiguse käesolevas trükises kujutatud ja kirjeldatud mudelite ning muude lahenduste tehnilisi näitajaid, värve ja hindu igal hetkel muuta. Täpseima ja värskeima
info saamiseks pöörduge alati oma Fordi edasimüüja poole. Lisavarustus. Alati, kui käesolevas trükises on mõnd omadust/ funktsiooni kirjeldatud kui ‘Lisavarustust’ või ‘Lisapaketti’ vms,
tuleb arvestada, et see lisatakse baasmudelile lisatasu eest, v.a juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti. Kõik mudelid ja värvikombinatsioonid ei pruugi olla alati saadaval. Märkus. Mõned
käesoleva trükise pildid kujutavad seeriatootmise eelmudeleid ning on arvuti poolt modelleeritud, seetõttu võivad lõppversiooni detailid/disain olla mõneti erinevad. Lisaks võivad mõned
nähtavad auto detailid kuuluda lisavarustusse. Märkus. Käesolevas trükises tutvustatakse nii Fordi originaallisavarustust kui ka mitmeid tooteid meie tarnijatelt. +Tähistatud lisavarustuse
alla kuuluvad meie tarnijate kaubamärki kandvad hoolikalt valitud tooted, mis ei saa kaasa Fordi poolt antavat garantiid, vaid on kaetud tarnija oma garantiiga. Selle täpsete tingimuste
kohta saate teavet oma Fordi edasimüüjalt. Märkus. Bluetooth®-kaubamärk ja logod kuuluvad Bluetooth SIG Inc.’ile ning nende märkide kasutamine Ford Motor Company poolt toimub
litsentsi alusel. iPod-kaubamärgi ja logode omanik on Apple Inc. Kõik muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. Märkus. Mõned selles brošüüris kirjeldatud juhi
abisüsteemid ja osa turvavarustusest on konstrueeritud töötama andurite abil, mille töö võib teatud ilmastiku- ja keskkonnatingimuste korral olla häiritud.
See rahvusvaheline kataloog sisaldab vaid kõige üldisemat teavet; selles toodud tehnilised andmed ja varustuse kirjeldus ei pruugi kehtida kõigis müügipiirkondades. Nii illustratsioonid kui
ka tekst võivad sisaldada viiteidmudelitele, varustusele või võimalustele, mida ei pakuta mõnes piirkonnas ei standard-, valik- ega lisavarustusena. Lisaks võib kataloogist puududa osa
pakutavast erivarustusest. Seepärast küsige alati uusimat teavet sõiduki tehniliste näitajate ja varustuse ning kehtivate hindade kohta oma Fordi edasimüüjalt.
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