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Modele Ford în STOC



Ford Fiesta 5 usi Trend Connected 1.0L EcoBoost mHEV 125 CP S/S
VIN: WF0JXXGAHJLE23472
Culoare: Vopsea nemetalizată, Race Red
Putere: 125 CP
Transmisie: Manuală, 6 viteze
Combustibil: Benzină Mild Hybrid

13,372€

14,906€

18,350€

Preţ Rabla
(cu TVA)

Preţ promoţional
(cu TVA)

Preţ de listă
(cu TVA)

Speciﬁcaţii
Culoare: Vopsea nemetalizată, Race Red

Putere: 125 CP

Transmisie: Manuală, 6 viteze

Norma de poluare: Euro 6.2

Combustibil: Benzină Mild Hybrid

Start/Stop: Da

Ampatament: 2493 mm

Lungime: 4040 mm

Inaltime: 1476 mm

Raza de bracaj: 10,05 m

Latime cu oglinzi rabatate: 1783 mm

Latime cu oglinzi nerabatate: 1941 mm

Portbagaj: 292 l

Rezervor: 42 l

Aer condiţionat manual

Airbag-uri frontale pentru şofer şi pasager

Anvelope 195/55 R16 cu tren de rulare

Bară de protecţie faţă în culoarea caroseriei

Emisii mixte CO2 NEDC: 92 g/km

Dotări standard
ABS (Anti-lock braking system) şi ESC
(Electronic Stability Control)
Airbag-uri laterale tip cortină

ecologic
Bară de protecţie spate cu partea superioară

Claxon electric cu o singura tonalitate

Computer de bord cu aﬁşarea distanţei

în culoarea caroseriei şi partea inferioară

rămase de parcurs până la golirea

neagra

rezervorului, consumului instant şi mediu,
temperaturii exterioare şi vitezei medii

Consolă centrală superioară cu lumini de

Modem incorporat cu FordPass Connect

curtoazie
My Key

Moduri de condus selectabile: Eco, Normal şi
Sport

Oglindă retrovizoare cu moduri zi/noapte

Oglinzi laterale încălzite, în culoarea
caroseriei cu sistem de semnalizare integrat

Pachet Exclusiv 2 (Pilot automat cu

Parasolare şofer şi pasager cu oglinzi

Parbriz standard cu tenta de verde

ajustarea limitei de viteză (Cruise control),
Cluster analog cu display monocrom de 4.2",
Sistem de avertizare la parasirea benzii de
rulare, Sistem de asistenţă la pastrarea
benzii de rulare)
Scaun pasager reglabil manual pe două
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direcţii

Scaun şofer reglabil manual pe patru direcţii

Scaune faţă tip confort

Consolă cetrala mediană standard cu suport

Covoraşe faţă din velur

Discuri de frâna faţă şi tamburi spate

Fază scurtă cu tehnologie LED reﬂector

Frână de mână cu mâner învelit în plastic

Grilă radiator tip plasă

Ice pack 55 (Touchscreen color de 8", SYNC

pentru pahare cu priza 12V, fără cotieră
Faruri cu funcţie de aprindere şi stingere
automată pentru faza scurtă
Geamuri electrice faţă

2.5 cu suport conexiune Bluetooth, DAB
(Digital Audio Broadcasting), Doua porturi
USB, Sase difuzoare, Comanda vocala,
Comenzi radio pe volan)
Jante din oţel de 16" cu capace de protecţie

Schimbător de viteze standard

Sistem Start&Stop

Sistem de asistenţă la plecarea din rampă

Sistem de avertizare pentru necuplarea

din plastic
Sistem de asistenţă electronic pentru frâna
de urgenţă

centurilor de siguranta pentru şofer şi
pasager

Stopuri spate standard

Suspensie standard

Tapiţerie "Ebony" din material textil

Tapiţerie plafon standard deschisa la cuoare

Volan reglabil pe înălţime şi adâncime

Închidere centralizată cu telecomandă

Dotări opţionale
Vopsea nemetalizată, Race Red

Pachet Iarnă (Parbriz încălzit, Volan încălzit,
Volan premium în trei spite învelit în piele,
Scaun şofer încălzit, Scaun pasager încălzit)

Roată de rezervă din oţel de 14" cu anvelopa
de 175/65 R14

Ford va depune eforturi susţinute pentru a asigura acurateţea şi actualizarea conţinutului acestei pagini de internet, dar nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune sau pierderi
cauzate de utilizarea informaţiilor de pe pagina de internet. Este posibil ca unele informaţii de pe această pagină de internet să nu ﬁe corecte ca urmare a modiﬁcărilor aduse produselor
de la lansarea acestora. Unele dintre echipamentele descrise sau ilustrate pot ﬁ disponibile doar pentru anumite pieţe sau la un preţ suplimentar. Ford îşi rezervă dreptul de a modiﬁca în
orice moment speciﬁcaţiile produselor. Pentru speciﬁcaţiile produselor comercializate în ţara dumneavoastră, vă rugăm să apelaţi la dealerul Ford local.
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