FORD FIESTA ST2
Maloprodajni cenik - modelno leto 2015.00
Velja od 13.04.2015 do preklica

ST2

MPC (€)

Popust

Akcijska
cena

23.040

3.000

20.040

3 vrata 1.6 GTDI 134 kW (180KM), 6 -stopenjski ročni menjalnik

SERIJSKA OPREMA
VARNOST IN ZAŠČITA

ZUNANJE LASTNOSTI

ST meglenki spredaj
Sredinsko nameščena zavorna luč zadaj
Opozorilno utripanje zavornih luči ob naglem zaviranju
Kolutne zavore spredaj in zadaj
Ročna parkirna zavora
ESP z ABS, HLA pomočjo pri speljevanju v klanec in pomočjo pri zaviranju v sili
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Ford Easy Fuel
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Stranski zračni blazini
Zračni zavesi
Kolenska zračna blazina za voznika
Opozorilnik za nepripet varnostni pas
Tritočkovni varnostni pasovi
Centralno zaklepanje
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema poklopnima ključema
My Key
Elektronska blokada motorja

ST odbijač spredaj
ST odbijač zadaj z difuzorjem
Podarjeni pragovi
Kljuke zunaj v barvi karoserije
Ročica za odpiranje prtljaženga prostora v barvi karoserije
Ogrevani in električno nastavljivi vzvratni ogledali z vpetima smenikoma
Halogenski projekcijski žarometi
Športni spojler
17" 5Y-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/40R17
Dvojna izpušna cev
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

UDOBJE IN PRIROČNOST
LED dnevne luči
Ročna nastavitev višine žarometov
Intervalno delovanje prednjega brisalca
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Potovalni računalnik
ECOmode
Lučka v prtljažnem prostoru
Ogrevana sedeža spredaj
ST vzmetenje
Volan, nastavljiv po višini in globini

NOTRANJE LASTNOSTI
Zaščite pragov iz nerjavnega jekla z ST logotipom
Ambientalna osvetlitev
Osvetlitev predala na sovoznikovi strani
Bralne lučke spredaj
Lučke za osvetlitev predela za stopala spredaj
Senčnika z ogledalcem na voznikovi in sovoznikovi strani
Unikatna ročica ročne zavore
V usnje odeta prestavna ročica z rdečimi šivi
Recaro športna sedeža spredaj
Sedeža spredaj, nastavljiva po višini
Žepa na zadnji strani sprednjih sedežev
Športne stopalke iz nerjavnega jekla
3-kraki ST volanski obroč

Električni servoojačevalnik krmiljenja EPAS
15"x4" mini rezervno kolo s pnevmatikami 125/80R15
Električna vtičnica spredaj
Električno pomična stekla spredaj
Regenerativni zavorni sistem
Sony avdio sistem
- CD/MP3 predvajalnik,
- 4,2" barvni zaslon,
- SYNC s sistemom Bluetooth in funkcijo za klic v sili,
- volanske kontrole,
- 8 zvočnikov.
ISOFIX nastavki na skrajnih sedežih zadaj

> 5 let jamstva
in asistence
Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta,
priprave vozila in nultega servisa! V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in
tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri izbiri vozila in opreme.
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Navigacijski paket
- 5" TFT navigacijski zaslon,
- CD/MP3 predvajalnik,
- USB vtičnica ter vtičnica za dodatno avdio napravo 3,5 mm,
- SYNC (Bluetooth, glasovno upravljanje ter funkcija za klic v sili),
- volanske kontrole,
- 6 zvočnikov,
- navigacijske karte zahodne evrope (SD kartica)

45B

O

820

Sony navigacijski paket
- 5" TFT navigacijski zaslon,
- CD/MP3 predvajalnik,
- USB vtičnica ter vtičnica za dodatno avdio napravo 3,5 mm,
- SYNC (Bluetooth, glasovno upravljanje ter funkcija za klic v sili),
- volanske kontrole,
- 8 premium zvočnikov,
- navigacijske karte zahodne evrope (SD kartica)

450

O

1.210

Navigacijske karte vzhodne Evrope

712

O

75

582

O

75

Paket zunanjosti
- 17" platišča iz lahke zlitine v barvi Rado Grey
- poudarjeni napisi na zaščiti pragov
- zavorne čeljusti v rdeči barvi

68CA

O

225

Gumb za zagon Ford Power
- vsebuje dodatno zatemnjena stekla

68CC

O

300

OPREMA ZA DOPLAČILO
VARNOST IN ZAŠČITA
Sistem za odklepanje in zagon vozila brez ključa Ford Power (vključuje električno poklopni vzvratni ogledali)
Alarmna naprava z zunanjimi senzorji ter dvojno daljinsko centralno zaklepanje

ZUNANJE LASTNOSTI
Kovinska barva
Posebna barva karoserije - Molten Orange, Performance Blue
Frozen White
Dodatno zatemnjena stekla

UDOBJE IN PRIROČNOST
Ogrevano vetrobransko steklo
Brisalca s tipalom za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Tempomat
Tipala za pomoč pri parkiranju zadaj

AVDIO LASTNOSTI

NOTRANJE LASTNOSTI
Dvojno dno prtljažnega prostora

PAKETI OPREME ZA DOPLAČILO

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

140

