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5 vrat
bencin

1.1 51 kW (70 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik 12.430 600 11.830* 13.990 1.000 12.990

1.1 63 kW (85 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik 12.980 600 12.380* 14.670 1.000 13.670

1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 15.600 1.000 14.600 17.000 1.000 16.000*

1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 17.080 1.000 16.080

dizel

1.5 TDCi 63 kW (85 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 16.210 1.000 15.210

3 vrata
bencin

1.0 EcoBoost 103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 19.410 1.000 18.410*

1.5 EcoBoost 147 kW (200 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 26.080 1.000 25.080

5 vrat
bencin

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 19.160 1.000 18.160

1.0 EcoBoost 103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 19.700 1.000 18.700 21.490 1.000 20.490

1.5 EcoBoost 147 kW (200 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 26.370 1.000 25.370

* vozila iz zaloge. Naročilo v proizvodnjo ni možno. 

Popust Akcijska cena

Akcijska cena Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 

cena

Akcijska cena Maloprodajna 
cena

Popust Akcijska cena

ST-LINE ST-LINE
Black Edition/Red Edition ST

Maloprodajna 
cena Popust

TREND* STYLE TITANIUM*

Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 

cena Popust

Akcijska cena

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike 
v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 450 €. Ford Bon je možno uveljaviti za vse modele, razen za Trend.

Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6.2.

Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 

cena Popust
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5 vrat Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 

cena Popust Akcijska cena

bencin

1.0 EcoBoost 63 kW (85 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 16.830 1.000 15.830

1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 17.340 1.000 16.340

1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 18.840 1.000 17.840 23.580 1.000 22.580

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 18.250 1.000 17.250 22.950 1.000 21.950

1.0 EcoBoost 103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 23.490 1.000 22.490

dizel

1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 24.220 1.000 23.220

VIGNALE

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike 
v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 450 €. Ford Bon je možno uveljaviti za vse modele, razen za Trend.

Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6.2.

ACTIVE

Fiesta VignaleFiesta Active
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Serijska oprema Dodatno k opremi Trend Dodatno k opremi Trend 
VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA
Ekskluzivni paket: Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti Kolutne zavore spredaj in zadaj v kombinaciji z 
 - prilagodljiv omejevalnik hitrosti 1.0 EcoBoost 92 kW (125KM) in 1.5 TDCi 88kW (120KM) motorjem
 - opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
 - pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA)
Elektronski nadzor stabilnosti ESP vključuje:
 - protiblokirni zavorni sistem ABS
 - pomoč pri zaviranju v sili EBA
 - pomoč pri speljevanju v klanec HLA
Kolutne zavore spredaj, zadaj bobnaste
Opozorilo za pripenjanje varnostnega pasu na vseh sedežih
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Bočni zračni zavesi za prvo in drugo vrsto
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi 
Varnostni zaklep zadnjih vrat 'Child Lock' pri 5 vratnem modelu
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema poklopnima ključema
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE
Potovalni računalnik Klimatska naprava Klimatska naprava
Električno pomični stekli spredaj s pomikom na enojni dotik Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Ročno pomični stekli zadaj pri 5 vratnem modelu Ford SYNC 2.5  z zaslonom na dotik Ford SYNC 2.5  z zaslonom na dotik
Fiksni stekli zadaj pri 3 vratnem modelu Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov,
Predpriprava za radio, vključno z dvema zvočnikoma SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in 
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva 'EasyFuel' Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici

ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI
Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije Prednji meglenki Prednji meglenki
Mrežica za zajem zraka v črni barvi, kromana obroba Statični lučki za osvetlitev zavojev pri počasnem zavijanju vgrajeni v meglenki Statični lučki za osvetlitev zavojev pri počasnem zavijanju 
Ogrevani, električno nastavljivi vzvratni ogledali v barvi karoserije z vpetima smernikoma, Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal vgrajeni v meglenki
ročno poklopni Jekleno rezervno kolo s premerom 35,6 cm (14˝) in pnevmatiko 175/65R14 Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama 
Halogenska žarometa z dnevnimi  lučmi osvetlitev tal
Sredinsko  nameščena zavorna luč zadaj Halogenska žarometa z LED dnevnimi in LED lučmi zadaj
Zatemnjena stekla Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 195/55R16
Zadnji spojler
Jeklena platišča s premerom 38,1 cm (15˝) in pnevmatikami 195/60R15

NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI
Mini nadglavna konzola Nadglavna konzola z bralnimi lučkami
Sredinska konzola z prostorom za dve pločevinki spredaj in eno zadaj ter z 12V vtičnico Deluxe stropna obloga
Voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri Sredinska konzola z prostorom za dve pločevinki spredaj, ambientalno osvetlitvijo
Sopotnikov sedež nastavljiv v 4 smeri prostorom za odlaganje zadaj ter z 12V vtičnico
Zadaj poklopni naslon, deljiv 60/40 V usnje odet vrh prestavne ročice
Po višini nastavljiva varnostna pasova na prednjih sedežih pri 5 vratnem modelu Ovoj prestavne ročice v črni barvi
Prednja tepiha iz velurja Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
Usnjen volanski obroč pri samodejnem menjalniku Športna prednja sedeža
V usnje odet vrh prestavne ročice pri samodejnem menjalniku Prednja in zadnja tepiha - red edition

Usnjen 3 kraki volanski obroč

TREND STYLE TITANIUM
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Dodatno k opremi Trend Dodatno k opremi ST-LINE Dodatno k opremi ST-LINE 
VARNOST IN ZAŠČITA ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI
Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti Shadow Black barva karoserije Race Red barva karoserije
Kolutne zavore spredaj in zadaj Design črte - rdeča barva Design črte - črna barva
Zagon vozila brez ključa Zunanji vzvratni ogledali s črto v kontrastni barvi Zunanji vzvratni ogledali s črto v kontrastni barvi

Halogenska žarometa z LED dnevnimi in LED lučmi zadaj Halogenska žarometa z LED dnevnimi in LED lučmi zadaj
PRIROČNOST IN UDOBJE Velik spojler zadaj Velik spojler zadaj
Klimatska naprava Platišča iz lahke zlitine v črni barvi z rdečo obrobo s premerom 43,2 cm (17˝) Platišča iz lahke zlitine v črni barvi z rdečo obrobo s premerom 43,2 cm (17˝) 
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju in pnevmatikami 205/45R17 in pnevmatikami 205/45R17
Športno vzmetenje
Ford SYNC 2.5  z zaslonom na dotik

Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI
SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Stilski paket notranjosti - Race Red z delno usnjenimi SPORT sedeži Stilski paket notranjosti - Race Red z delno usnjenimi SPORT sedeži
Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici Vključuje: delno usnjene SPORT sedežne prevleke z rdečimi okrasnimi šivi, okrasni šivi na naslonu Vključuje: delno usnjene SPORT sedežne prevleke z rdečimi okrasnimi šivi, okrasni šivi na naslonu 

 za roke iz Vinyla na prednjih vratih,  vstavke v Race Red barvi nad predalom za rokavice,  za roke iz Vinyla na prednjih vratih,  vstavke v Race Red barvi nad predalom za rokavice, 
ZUNANJE LASTNOSTI ob prezračevalnih šobah in na vratih, ohišje notranjega ogledala v Carbon barvi, okrasne šive na ob prezračevalnih šobah in na vratih, ohišje notranjega ogledala v Carbon barvi, okrasne šive na 
Prednji meglenki prednjih in zadnjih tepihih iz velurja,  prednjih in zadnjih tepihih iz velurja,  
Statični lučki za osvetlitev zavojev pri počasnem zavijanju vgrajeni v meglenki Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Športni odbijač zadaj v barvi karoserije
Kromirana izpušna cev
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45R17

NOTRANJE LASTNOSTI
Nadglavna konzola z bralnimi lučkami
Temna ST-Line stropna obloga
Zaščite prednjih pragov z ST-Line logotipom
Ovoj prestavne ročice v črni barvi
Aluminijast vrh prestavne ročice (razen pri samodejnem menjalniku)
V usnje odet vrh prestavne ročice pri samodejnem menjalniku
Športna prednja sedeža
Prednja in zadnja tepiha ST-line
Športni ST-Line usnjen  volanski obroč

ST-LINE ST-LINE Black Edition ST-LINE Red Edition
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Dodatno k opremi Trend 
VARNOST IN ZAŠČITA
Zaklepanje/odklepanje in zagon vozila brez ključa
Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika
Prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Električni prednjih in zadnjih stekel s funkcijo globalnega odpiranja/zapiranja
(samo 5 vratni model)
Brisalci s tipalom za dež
Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik +  B&O Play Sound system

Vsebuje: premium zvočni sistem z 10 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom, AM/FM radio, barvni zaslon
na dotik s premerom 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth® ,  funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple
 Car Play, funkcija klic v sili) volanske kontrole, 2 USB vtičnici, navigacija z vključeno kartografijo Evrope

Izbira voznih načinov (Normal, Sport, Track)
Unikatno ST športno vzmetenje

ZUNANJE LASTNOSTI
Unikaten ST odbijač in prednja maska
Unikaten športni odbijač zadaj z difuzorjem
Dvojna kromirana izpušna cev
Halogenska projektorska žarometa z LED dnevnimi lučmi
LED zadnje luči
Dodatno zatemnjena stekla
Velik spojler zadaj
Platišča iz lahke zlitine s premerom 48,7 cm (18˝) in pnevmatikami 205/40 R18
Prednje in zadnje kolutne zavore

NOTRANJE LASTNOSTI
Temna ST stropna obloga
Sredinska konzola z naslonom za roke in prostorom za shranjevanje
Usnjen gumb prestavne ročice
Ovoj prestavne ročice v črni barvi
Sopotnikov sedež nastavljiv v 6 smeri
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sopotnikovem sedežu
Recaro ST športni sedeži
Unikatni ST volanski obroč
Prednja in zadnja Deluxe tepiha
Zaščita pragov s Ford Performance logotipom

ST
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Dodatno k opremi Trend Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA
Izbira voznega načina: Normal, Eco in Slippery (spolzka podlaga) Tempomat s prilagodljvim omejevalnikom hitrosti
Posebej nastavljeno vzmetenje s hidravličnim odbojnim zadržalom Prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
za ublažitev sunkov in tresljajev pri vožnji čez grobe površine Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa

PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava Samodejna klimatska naprava
Ford SYNC 2.5  z zaslonom na dotik Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8")

Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, Vsebuje: AM/FM, barvni TFT zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 7 zvočnikov, 
SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in  SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car play,
Apple Car Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici, navigacija z vključeno kartografijo

Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Električno pomični stekli zadaj 

ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI
Prednji meglenki Prednji Vignale odbijač v barvi karoserije
Statični lučki za osvetlitev zavojev pri počasnem zavijanju vgrajeni v meglenki Halogenska žarometa z LED dnevnimi in LED lučmi zadaj
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45 R17 Prednji meglenki s kromirano obrobo
18 mm višji odmik od tal Statični lučki za osvetlitev zavojev pri počasnem zavijanju vgrajeni v meglenki
10 mm širši kolotek 10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45R17 

Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Zadnji spojler
Brisalca s tipalom za dež

NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu Nadglavna konzola z bralnimi lučkami
Sopotnikov sedež nastavljiv v 6 smeri Deluxe stropna obloga
Športna prednja sedeža Sredinska konzola z naslonom za roke in prostorom za odlaganje
Nadglavna konzola z bralnimi lučkami V usnje odet vrh prestavne ročice
Deluxe stropna obloga Ovoj prestavne ročice v črni barvi
Usnjen gumb prestavne ročice Usnjen volanski obroč
Ovoj prestavne ročice v črni barvi Prednja in zadnja Vignale tepiha iz velurja 
Usnjen 3 kraki volanski obroč Samozatemnitveno ogledalo 
Prednja tepiha iz velurja Delno usnjene sedežne prevleke

ACTIVE VIGNALE

BREZPLAČNO ČIŠČENJE VOZILA: v prvih petih letih lastništva Fieste Vignale vam pripada  brezplačno zuanje in notranje 
čiščenje vozila v prodajno servisnem centru Ford kjerkoli v Sloveniji do trikrat (3) na leto. 

BREZPLAČNI SERVIS: ob nakupu nove Fieste Vignale pri pooblaščenem trgovcu z vozili Ford v Sloveniji ste upravičeni do 
treh (3) brezplačnih rednih servisov, ki vključujejo redno servisno vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca. Obrabni deli 
(brisalci, zavorne ploščice, sklopka, ipd...) niso vključeni. 

PREMIUM PREVZEM NA SERVIS VIGNALE: enkraten prevoz vozila na servis ter dostavo iz servisa na kraj prevzema na 
ozemlju Republike Sloveniji. Ne vključuje stroškov servisa in nadomestnega vozila. Storitev je za nakup na voljo tako ob 
naročilu novega vozila kakor tudi kasneje.

Za več podrobnosti se obrnite na vam najbljižjega trgovca z vozili Ford.

Premium storitve Vignale
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VARNOST IN ZAŠČITA
Paket za pomoč vozniku 1 68D1 - 920 - - - 520 520 920
 - aktivna pomoč pri parkiranju  (samo Style in Vignale)
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s tipali za pomoč pri parkiranju zadaj
Paket za pomoč vozniku 2 68BB - S S S S 240 240 S
 - zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Paket za pomoč vozniku 3 64M/64L - 330 330 330 330 330 S S
 - prepoznavanje prometnih znakov
 - sistem za opozarjanje na nezbranost voznika
 - samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
 - instrumentna plošča z barvnim TFT zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2 ˝)
Paket za pomoč vozniku 7 68AE - - 890 890 890 890 890 -
 - sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal z opozarjanjem na prečni promet BLIS
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 
 Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti 64C 80 S S S S 80 S S
Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal BLIS z opozarjanjem na prečni promet 621 - - 740 740 740 740 740 600
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali, tipala za spremembo naklona vozila ter dvojno daljinsko centralno zaklepanje 575 - - 540 540 540 540 540 540
Alarmna naprava z notranjimi tipali 574 - 370 370 370 370 370 370 370
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji (od zaslona z diagonalo 10,7 cm (4,2") naprej) s tipali za pomoč pri parkiranju zadaj 611 - 370 370 370 370 520 520 370
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 612 150 S S S S - - S
Aktivna pomoč pri parkiranju 613 - - - - - - - 890

Vključuje: tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, 360-stopinjski kot zaznavanja ovir, samodejno bočno  in vzvratno parkiranje
 ter izvoz iz bočnega parkirnega mesta

Zaščita robov vrat 530 - 150 150 150 150 150 150 150
Start/Stop sistem (serijsko v kombinaciji z EcoBoost motorji in 1.5 TDCi 88 kW (120KM)) 372 - 270 S S S S S S
Sistem za preprečevanje naleta 677 - 330 330 330 330 330 - 330
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ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije 73O 180 180 180 S/- 180 180 180 S

Opomba: velja za  Frozen White, Race Red
Kovinska barva karoserije 73C 450 450 450  -/S 450 450 450 450

Opomba: velja za Shadow Black (Absolute Black), Moondust Silver, Blue Metallic
Posebna kovinska barva karoserije 73F 560 560 560 - 560 560 - 560

Opomba: velja za  Magnetic, Milano Grigio, ( Chrome Copper, Bohai Bay Mint za vozila iz zaloge)
Unikatna kovinska barva karoserije 73P 670 670 670 - 670 670 - 670

Opomba: velja za  Metropolis White, Ruby Red, (Blue Wave vozila iz zaloge)
Premium ST barva 73S - - - - - - 670 -

Opomba: velja za  Ford Performance Blue in  Silver Fox
Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal 624 - S S S S 150 150 -

Opomba: samo za vozila iz zaloge
Halogenska žarometa z LED dnevnimi in LED lučmi zadaj 803 - - 230 S S 230 S S
LED žarometi s kromiranim ozadjem in LED luči zadaj 809 - - 820 600 600 820 - 600

Vklučuje:  LED dnevne luči in LED luči zadaj, sekvenčno delovanje LED smernikov spredaj, dinamično prilagajanje osvetlitve glede na hitrost

LED žarometi s sivim ozadjem z LED lučmi zadaj 808 - - - - - - 600 -
Vklučuje:  LED dnevne luči in LED luči zadaj, sekvenčno delovanje LED smernikov spredaj, dinamično prilagajanje osvetlitve glede na hitrost

Velik spojler zadaj 441 - - 200 S - - S -

ZUNANJE LASTNOSTI - DESIGN PAKETI
Design paket - črna streha 724 - - 320 - - 320 - -

Vključuje: črna streha in črno ohišje vzvratnih ogledal
Design paket - bela streha 723 - - 320 - - 320 - -

Vključuje: bela streha in belo ohišje vzvratnih ogledal
Design paket - rdeča streha 725 - - 320 - - 320 - -

Vključuje: rdeča streha in rdeče ohišje vzvratnih ogledal
Design paket - črna streha in platišča 68AP - 920 - - - - - -

Vključuje: črna streha, črno ohišje vzvratnih ogledal, 16" Trend črna platišča iz lahke zlitine
Opomba: samo za vozila iz zaloge

Srebrni strešni nosilci 486 - - - - - 180 - -
Črni strešni nosilci 487 - - - - - 180 - -
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PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
A  8-kraka Sparkling Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 38,1 cm (15˝) in pnevmatikami 195/60R15 55D - 420 - - - - -
B  8-kraka Trend design Sparkling Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 195/55R16 55I 480 480 - - - - -

Opomba: samo za vozila iz zaloge

C  8 kraka platišča iz lahke zlitine v črni barvi s premerom 40,6 cm (16˝)pnevmatikami 195/55R16 556 650 650 0 - - - -
Opomba: samo za vozila iz zaloge

E  8-kraka Titanium design Sparkling Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45R17 55H - - - 370 - - -
Opomba: samo za vozila iz zaloge

F  5x2-kraka ST-Line design Rock brušena platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 205/40R18 55M - - 1.470 1.470 - - - -
Opomba: niso na voljo z 1.0 EcoBoost 92 KW (125 KM) motorjem

G 8-kraka Vignale platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 205/40R18 558 - - - - - - 1.110
Opomba: niso na voljo z 1.0 EcoBoost 92 KW (125 KM) motorjem

Jekleno rezervno kolo s premerom 35,6 cm (14˝) in pnevmatiko 175/65R14 562 - S 60 60 60 60 - 60
Opomba: ni na voljo z B&O Play Sound sistemi in panoramsko streho. V primeru naročila B&O Play&Sound sistema za Fiesto Style, le-ta ne bo 
opremljena z jeklenim rezervnim kolesom s premerom 35,6 cm (14˝), temveč s setom za popravilo pnevmatike

Pnevmatike za vse letne čase 382 - 110 110 110 - 110 - -
Opomba: ni možno v kombinaciji z ST-Line design brušenimi platišči (koda 55M) 655 - - - - - - 110

Zaščitne matice za platišča 565 30 30 30 30 30 30 30 30

A B C E F G
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MULTIMEDIJA
Ford SYNC 2,5 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") 45V - S S S S S - -

Vsebuje: AM/FM, barvni TFT zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in 
Apple CarPlay, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici

Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + B&O Play Sound system 45G - - 790 - - - - -
Vsebuje: AM/FM, barvni TFT zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car play, 
funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici, B&O Play Sound System z 10 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom
Opomba: samo za vozila iz zaloge

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") 45E - - - - - - - S
Vsebuje: AM/FM, barvni TFT zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 7 zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in 
Apple Car play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici, navigacija z vključeno kartografijo

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + B&O Play Sound system 45H - - - - - - S -
Vsebuje: AM/FM, barvni TFT zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car play, 
funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici, B&O Play Sound System z 10 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom, navigacija z vključeno 
kartografijo

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + B&O Play Sound system+DAB 45I - - - - - - 150 -

Zunanji CD predvajalnik 711 - 90 90 90 - 90 90 90
Opomba: na voljo za vse avdio sisteme. Nameščen je v predalu za rokavice.

Avdio sistem Ford z MyFord Dock SYNC  z  barvnim zaslonom na 
dotik B&O Play Sound System
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PRIROČNOST IN UDOBJE
Ogrevan voznikov sedež in ogrevan volanski obroč 477 - - - - 110 - - 110
Panoramska streha 481 - - 890 - - 850 850 850

Vključuje: ročno pomičen senčnik, električno odpiranje strehe, po višini nastavljiv sopotnikov sedež in deluxe stropno oblogo
Opomba: ni na voljo z jeklenim rezervnim kolesom s premerom 35,6 cm (14˝)

Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom) 524 80 80 80 80 80 80 S 80
Klimatska naprava 465 - S S S S S - -
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature 462 - 190 190 190 190 190 S S
Odklepanje in zagon vozila brez ključa 'Key Free system' 595 - - 120 120 450 450 S S
Paket za kadilce 673 - 20 20 20 20 20 20 20
Odstranljiva vlečna kljuka 373 - - - - - 450 - 450

Opomba: ni na voljo s panoramsko streho, jeklenim rezervnim kolesom s premerom 35,6 cm (14˝) in platišči iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝)

Predpriprava za vlečno kljuko 37H - 90 90 90 90 90 - -
Performance paket 632 - - - - - - 830 -

Vključuje: mehanski diferencial z omejenim zdrsom (LSD Quaife), nadzor speljevanja (Launch Control), opozorilo za prestavljanje (Performance Shift 
Lights)

NOTRANJE LASTNOSTI
Centralna konzola z naslonom za roko in prostorom za odlaganje 802 - - 130 130 S 130 S S
Usnjen volanski obroč, gumb na prestavni ročici in ročica ročne zavore 511 110 110 - - S S - S
Po višini nastavljiv sovoznikov sedež 495 - 50 50 50 50 S S S
Ročno nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu 491 - 30 30 S S S S S
Ogrevana sedeža spredaj 651 - - - - - - S 230
Električno pomični stekli zadaj pri 5 vratnem modelu 603 - 320 320 320 320 320 S S

Vključuje: globalno zapiranje in odpiranje stekel
Dvojno dno prtljažnika 582 - 80 80 80 80 80 80 -
Stilski paket notranjosti - Race Red 421G - - 230 - - - - -

Vključuje: vstavke v Race Red barvi nad predalom za rokavice, ob prezračevalnih šobah in na vratih, ohišje notranjega ogledala v Carbon  barvi ter 
okrasne šive na prednjih in zadnjih tepihih iz velurja.

Stilski paket notranjosti - Race Red z delno usnjenimi SPORT sedeži 421H - - 1.700 S - - - -
Vključuje: delno usnjene SPORT sedežne prevleke s sivimi okrasnimi šivi, okrasni šivi na naslonu za roke iz Vinyla na prednjih vratih,  vstavke v Race 
Red barvi nad predalom za rokavice, ob prezračevalnih šobah in na vratih, ohišje notranjega ogledala v Carbon barvi, okrasne šive na prednjih in 
zadnjih tepihih iz velurja,  

Usnjene sedežne prevleke v Black Ruby barvi JF4 - - - - - - - 760
Vključuje: ogrevana prednja sedeža
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PAKETI OPREME
Paket `Cool&Sound` 1 68BH 870 - - - - - -

 - klimatska naprava
 - Avdio sistem Ford z MyFord Dock
Opomba: samo za vozila iz zaloge

Paket `Cool&Sound` 5 68GE - 940 940 940 940 940 - -
 - klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 - Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) + B&O Play Sound system+DAB

Paket `Cool&Sound` 6 68AC - 980 980 980 980 980 - -
 - klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 - Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8")

Paket `Cool&Sound` 6a 68AL - 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 - -
 - klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 - Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + DAB

Paket `Cool&Sound` 9 68AD - 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 - -
 - klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 - Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + B&O Play Sound system+DAB

Zimski paket 1 68BE - 300 300 300 300 300 - 300
 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevano vetrobransko steklo 

Zimski paket 2 68AH - 390 390 390 390 390 390 390
 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevano vetrobransko steklo 
 - ogrevan volanski obroč
 - usnjen volanski obroč, gumb na prestavni ročici in ročica ročne zavore 

Paket udobje 1 68BL 180 180 180 170 170 170 - S
 - sovoznikov sedež nastavljiv v 6 smeri
 - nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sovoznikovem sedežu
 - sredinska konzola z naslonom za roke

Paket udobje 2 526 - 200 200 200 200 200 S S
 - brisalci s tipalom za dež
- samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo
- dvotonska hupa
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PAKETI OPREME
Stilski paket zunanjosti 1 68EI - - - - 370 - - -

 - 8-kraka Titanium design Sparkling Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 205/45R17
-  zaščita pragov z logotipom Ford
- dodatno zatemnjena stekla za B stebričkom
Opomba: samo za vozila iz zaloge

Stilski paket zunanjosti 5 68BX - - 1.470 1.470 - - - -
 - 5x2-kraka ST-Line design Rock brušena platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 205/40R18
-  dodatno zatemnjena stekla za B stebričkom
Opomba: ni na voljo z 1.0 EcoBoost 92kW (125 KM) motorjem 

Stilski paket zunanjosti 6 68CC - - - - - - - 1.110
 - 8 kraka Vignale platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 205/40R18
-  dodatno zatemnjena stekla za B stebričkom

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 150 150 150 150 150 150 150 150

Premium prevzem na servis Vignale PPV - - - - - - - 370

Zaznavanje vozila v mrtvem 
kotu

Aktivna pomoč pri 
parkiranju

Zaščita robov vrat Tempomat s prilagodljivim 
omejevalnikom hitrosti Start/Stop sistem



FORD FIESTA
STANDARDNA NOTRANJOST

Trend Style ST-Line ST-Line Black/Red Edition Titanium Active ST Vignale

Barva dekoracij na gornjem delu armature Ebony Ebony Light Grey/Carbon Light Grey/Carbon Ebony/Light Grey/Carbon Ebony Ebony/Light Grey/Carbon Ebony/Light Grey/Carbon

Barva dekoracij na spodnjem delu armatur Satin Aluminium Satin Aluminium Satin Aluminium Race Red Anodized Satin Aluminium Satin Aluminium Satin Aluminium Satin Aluminium

Sedeži Tkanina Tkanina Tkanina Delno usnje Tkanina Tkanina Delno usnje/Recaro Delno usnje

Vstavki na sedežih Ebony / View -
Metal Grey / Buffalo Grey šivi

Ebony / View -
Metal Grey / Buffalo Grey šivi

Ebony / Domo -
Generic Silver / Race Red šivi

Race Red/Ebony
Generic Red Stitching

Ebony / Domo -
Generic Silver / Race Red šivi

Ebony / View
Generic Silver šivi

Black Dinamica / Salerno 
usnje / Cuir vinil/

Generic Silver šivi

Black Ruby / Windsor usnje -
Generic Silver šivi

Barva sedežev Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Black Ruby

nekovinska barva
Blazer Blue ● ● ● - ● ● - -
Frozen White ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ●
Race Red ○ ○ ○  -/● ○ ○ ○ -
kovinska barva 
Shadow Black (Absolute Black) ○ ○ ○ ●/- ○ ○ ○ ○
Moondust Silver ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○
Blue Metallic ○ ○ ○ - ○ ○ - ○
posebna kovinska barva
Chrome Copper ○ ○ - - ○ - - -
Bohai Bay Mint ○ ○ - - ○ ○ - -
Magnetic ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○
Milano Grigio - - - - - - - ○
unikatna kovinska barva
Blue Wave ○ ○ ○ - ○ ○ - -
Metropolis White ○ ○ ○ - ○ ○ - ○
Ruby Red ○ ○ ○ - ○ ○ - ○
Premium ST barva
Ford Performance Blue - - - - - - ○ -
Silver Fox - - - - - - ○ -

STILSKI PAKETI  NOTRANJOSTI

Stilski paket               
Race Red 

Stilski paket Race Red 
z delno usnjenimi SPORT 

sedeži

Barva dekoracij na gornjem delu armature Light Grey - Carbon Light Grey - Carbon

Barva dekoracij na spodnjem delu armatur Satin Aluminium - Race Red Satin Aluminium - Race Red

Sedeži Tkanina Delno usnje

Vstavki na sedežih Ebony / View -
Generic Silver / Race Red šivi

Race Red / Ebony / Salerno -
Race Red šivi

Barva sedežev Ebony Race Red / Ebony

nekovinska barva
Blazer Blue  
Frozen White ○ ○
Race Red ○ ○
kovinska barva 
Shadow Black (Absolute Black) ○ ○
Moondust Silver ○ ○
Blue Metallic ○ ○
posebna kovinska barva
Chrome Copper  
Bohai Bay Mint  
Magnetic  
unikatna kovinska barva
Blue Wave  
Metrlopolis White ○ ○
Ruby Red  

 ● - serijska oprema
 ○ - oprema za doplačilo
  - ni na voljo

Notranjost

Zunanjost

Standardna notranjost

Notranjost

Zunanjost

ST-Line stilski paketi notranjosti



FORD FIESTA
BARVE ZUNANJOSTI IN DESIGN PAKETI ZUNANJOSTI

Design paket zunanjosti/
barva karoserije

 Design paket 
bela streha

Design paket
črna streha

Design paket 
rdeča streha

Frozen White ‐ x x
Race Red x x ‐
Shadow Black (Absolute Black) x ‐ x
Magnetic x x x
Blue Metallic ‐ x ‐
Moondust Silver ‐ x x
Metropolis White ‐ x ‐
Ruby Red ‐ x ‐

x na voljo
 - ni na voljo

Design paketi 
zunanjosti 

ST-Line/Active

Blazer Blue Frozen White Race Red Shadow Black Magnetic

Moondust Silver Chrome Copper Bohai Bay Mint Blue Wave Ruby Red

Metropolis White

Design paket črna streha Design paket bela streha Design paket rdeča streha



FORD FIESTA TEHNOLOGIJE

Start/Stop sistem Prepoznavanje prometnih znakov DAB (Digital Audio Broadcasting)
Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora

 pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti 

ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitevanje in se spremeni vsakič, ko digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj 

sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih vstopite v območje z novo omejitvijo. Sistem za samodejno prilagajanje hitrosti je zasnovan zato, enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih 

ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja). da zmanjša možnost prekoračitve hitrosti in poveča vašo osredotočenost na cesto. Kamera za storitev. 

prepoznavanje prometnih znakov najprej samodejno zazna trenutno omejitev hitrosti (ko je 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec aktivirana), sistem pa vašo najvišjo nastavitev hitrosti nato prilagodi tej omejitvi. Ogrevano vetrobransko steklo
Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam 

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

spolzkih podlagah. vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem 

prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore. Ogrevan volanski obroč
Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan 

Sistem s pomočjo kamere zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu Ford MyKey® volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo 

bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas. varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo Ford EcoBoost
brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate Revolucionarni novi 1,0-litrski 3-valjni bencinski motor EcoBoost vam zagotavlja moč, ki bi jo 

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite sicer pričakovali od običajnega 1,6-litrskega motorja, pri tem pa dosega za 24 % manjšo porabo 

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev. in za 25 % nižje izpuste CO2. Diamantu podobna prevleka na batnih obročkih zmanjšuje trenje; 

vsakršne spremembe, ki jih povzroči utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni, turbopolnilnik, neposredni vbrizg in spremenljiva časovna uskladitev ventilov pa izboljšujejo 

se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek. Panoramsko strešno okno izkoristek. Rezultat je izjemno varčen motor, ki je že šesto leto zapored izbran za mednarodni motor

Z električno pomičnim panoramskim strešnim oknom boste okolico doživeli v dodatni razsežnosti. leta v svoji kategoriji.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' Poseben atermični sloj "Solar Reflect" zagotavlja, da notranjost pri zaprtem strešnem oknu ostane

Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo hladna. Če želite, se lahko pred sončnimi žarki zaščitite tudi s senčnikom na notranji strani strehe. Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
vozila, ki bi utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo Uporabna funkcija pri nočnih vožnjah začasno zasenči dolge luči, če zazna vozila, ki vozijo 

vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem Ford Easy-Fuel naproti ali so pred vami na istem voznem pasu, da tako prepreči slepljenje drugih voznikov. 

ogledalu na isti strani. Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, Ko je pot prosta, sistem ponovno samodejno vključi dolge luči. Samodejno upravljanje dolgih luči

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne  je na voljo za doplačilo s sistemom za pomoč pri vzdrževanju smeri.

Aktivna pomoč pri parkiranju bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili 

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem za vedno. Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju
ali vzvratnem parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta vam pomaga pri vključevanju Prilagodljiv sistem  statičnih luči za dinamično osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju osvetli 

v promet po bočnem parkiranju. Ko s smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi za B&O Play Sound system ovinek in s tem pomaga, da vidite dlje. Osvetlitev sledi premiku volanskega obroča in zagotavlja 

obračanje volana, vi pa prevzamete upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno B&O Play Sound system je bil razvit posebej za  novo generacijo Ford Fieste. S skupno močjo večjo varnost ter boljšo vidljivost pri vožnji ponoči.

parkiranje lahko odkrije primerno mesto in vozilo vzvratno usmeri vanj. Sistem za opozarjanje na  ojačevalnika 675 Wattov in 10 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno z nizkotonskmi Subwoofer

prečni promet pri vzvratnem speljevanju iz parkirnega mesta preverja, če se z leve ali desne zvočnikom,  ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo. Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo LED žarometi
približuje kakšno vozilo.  izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to, na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere. Tehnologija LED svetil proizvaja svetlo in  naravno belo oz. dnevno svetlobo ter s svojo učinkovitostjo 

pomaga pri zmanjševanju porabe goriva. Poleg dolgih in zasenčenih žarometov so LED tudi dnevne luči

Pomoč preprečevanja trkov Ford SYNC 2.5 z barvnim zaslonom na dotik in zadnje luči, kakor tudi prednja smertnika, ki sekvenčno utripata. 

Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev zaznava ljudi (sistem deluje s pomočjo kamere) in večje Ford SYNC 2,5 z zaslonom na dotik vam omogoča, da prek velikega barvnega zaslona na dotik ostanete

predmete na cesti pred vami oziroma analizira, kdo bi lahko prestregel pot vašemu vozilu ter  povezani in upravljate svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem. Fordov klic v sili vam lahko pomaga Izbira načina vožnje - Active
vas tako opozori o njihovi prisotnosti. Če se ne odzovete, bo sistem samodejno začel zavirati. samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru prometne nesreče. Stikalo za izbiro načina vožnje omogoča hitro in enostavno izbiro načina vožnje pri Fiesti Active tudi

Ta inovativna nova tehnologija je zasnovana, da zmanjša resnost nesreč in v nekaterih primerih Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto. med vožnjo. Izbirate lahko med Normal, Eco in Slippery (spolzka podlaga) načini. Normal uporablja 

prepreči nalet od spredaj, deluje pa pri hitrostih do 30 km/h. Izboljšan sistem v novi Ford Fiesti deluje standardne nastavitve ESC pri vsakodnevni vožnji. ECO je na voljo samo s 6-stopenjskim menjalnikom - 

tudi ponoči. Klic v sili prilagaja nastavitve motorja in menjalnika, da lahko voznik prihrani več goriva. Slippery prilagodi 

Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'.  Če slučajno pride do nastavitve ESC in nadzora zdrsa za večjo samozavest na površinah s slabšim oprijemom,  na primer

Inteligentni zaščitni sistem IPS nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto na snegu in ledu, Prav tako je zmanjšano vrtenje koles v prazno, na primer pri speljevanju iz mirovanja. 

Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah.  Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi Način spolzke podlage pomaga vozniku ohraniti nadzor pri vožnji skozi ovinke ali spreminjanju voznih 

trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi pasov na spolzkem cestišču  z zagotavljanjem manjših prilagoditev pospeševanja in zaviranja, ki 

pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na če ste nezavestni. preprečijo podkrmiljenje ali prekrmiljenje. 

sprednjih sedežih, bočne zračne blazine in zavese ter kolensko zračno blazino za voznika. * Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah.  Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim 

telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, 

izklopi črpalko za gorivo.  Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.


