NOVI FORD ECOSPORT
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2016.50
Velja od: 08.01.2016 do preklica

NOVI FORD ECOSPORT
MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2016.50
Velja od: 08.01.2016 do preklica

TREND

MPC (€)

POPUST

Akcijska cena (€)

1.5 Ti-VCT 82 kW (112 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

18.000

1.900

16.100

1.5 Ti-VCT 82 kW (112 KM)
Samodejni šeststopenjski menjalnik

19.410

1.900

17.510

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

19.020

1.900

17.120

1.0 EcoBoost 103 kW (140 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

19.540

1.900

17.640

19.380

1.900

17.480

1.5 Ti-VCT 82 kW (112 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

19.150

1.900

17.250

1.5 Ti-VCT 82 kW (112 KM)
Samodejni šeststopenjski menjalnik

20.560

1.900

18.660

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

20.150

1.900

18.250

1.0 EcoBoost 103 kW (140 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

20.670

1.900

18.770

20.510

1.900

18.610

Bencin

TDCi
1.5 TDCi 70 kW (95 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

TITANIUM
Bencin

TDCi
1.5 TDCi 70 kW (95 KM)
Ročni petstopenjski menjalnik

Opombe in pojasnila 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. Vsi motorji ustrezajo emisijskemu standardu Euro 6. Samodejni šeststopenjski menjalnik je tipa 'PowerShift' z dvojno
sklopko. Slike v tem dokumentu so simbolne.
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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NOVI FORD ECOSPORT
SERIJSKA OPREMA - MODELNO LETO 2016.50
Velja od: 08.01.2016 do preklica

TREND

TREND

TITANIUM

SERIJSKA OPREMA

SERIJSKA OPREMA

DODATNO K OPREMI TREND

ZUNANJE LASTNOSTI

VARNOST IN ZAŠČITA

ZUNANJE LASTNOSTI

Gornji del prednjega in zadnjega odbijača v barvi karoserije
Obrobe spodnjega dela odbijačev, bočnih vrat in bočnih pragov
v temeljni barvi
Prednji meglenki
Dnevne luči (vgrajeni v prednji meglenki)
Vzvratni ogledali v barvi karoserije
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije
Zatemnjena stekla
16" jeklena platišča z okrasnimi pokrovi
Pnevmatike 205/60
Set za popravilo pnevmatike
Prtljažna vrata z bočnim odpiranjem

Alarmna naprava
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC'
Preprečevanje zdrsa pogonskih koles 'TCS'
Zaščita pred prevračanjem 'ARM'
Protiblokirni zavorni sistem 'ABS' z elektronsko porazdelitvijo
zavorne moči 'EBD'
Pomoč pri zaviranju v sili 'EBA'
Samodejni vklop utripanja opozorilnih luči ob silovitem zaviranju
Zračna blazina za voznika
Zračna blazina za sovoznika
Bočni zračni blazini
Neprekinjeni zračni zavesi za prvo in drugo vrsto
Zračna blazina za voznikova kolena
Opozorilnik za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih
Po višini nastavljiva varnostna pasova na prednjih sedežih
ISOFIX nastavki na zunanjih sedežih v drugi vrsti
Ključavnica za zaklepanje vrat druge vrste (za zaščito otrok)
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah 'TPMS'

Kromirane letvice maske motorja
Vstavek v prednjem in zadnjem odbijaču v srebrni barvi
Vzdolžna strešna nosilca ('strešne sani') v srebrni barvi
Prednji meglenki s kromirano obrobo
16" 6x2-kraka platišča iz lahke zlitine
Pnevmatike 205/60

NOTRANJE LASTNOSTI
V usnje odet volanski obroč
Večfunkcijski volanski obroč s tremi kraki
V usnje odeta glava prestavne ročice z vstavkom v črni barvi ter
okrasnim obročkom v srebrni barvi (ročni menjalnik)
V usnje odeta glava prestavne ročice z vstavkom v srebrni
barvi (samodejni menjalnik)
Prednja senčnika z ogledalom
Prednji talni preprogi
Kromirana obroba števcev armaturne plošče
Kromirane ročke za odpiranje vrat
V štirih smereh nastavljiv prednji sedež
Nastavljiva ledvena opora v voznikovem sedežu
Opora za roko vgrajena v voznikov sedež
Predal za shranjevanje pod sovoznikovim sedežem
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Nastavljiv naklon zadnjih sedežev (trije položaji)
Zadnji sedeži deljivi v razmerju 60/40
Prednji bralni lučki
Ambientalna osvetlitev kabine
Prednje lučke za osvetlitev predela za stopala
Osvetlitev prtljažnega prostora
Zanke za pritrditev tovora v prtljažnem prostoru
AM/FM radio s CD-predvajalnikom in nadzornimi gumbi
nameščenimi na volanskem obroču
USB vtičnica
6 zvočnikov

NOTRANJE LASTNOSTI
Delno usnjene sedežne prevleke
Tkana stropna obloga
Mehka obloga gornjega dela prednjh vrat s funkcijo naslona
za roko
Prednji in zadnji preprogi z višjo gramaturo
Zaščitni ploščici na pragovih prednjih vrat z logom

UDOBJE IN PRIROČNOST
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature 'EATC'

VARNOST IN ZAŠČITA
Odklepanje in zagon vozila brez ključa 'Keyless entry and start'

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava s protiprašnim filtrom
Dodatni PTC grelec kabine (razen v kombinaciji s samodejnim
menjalnikom)
Potovalni računalnik
Električni progresivni servoojačevalnik krmiljenja 'EPAS'
Volanski obroč odet v usnje
Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'HomeSafe'
Električni pomik prednjih stekel (voznikovo z enojnim dotikom)
Električni pomik zadnjih stekel
12-voltna pomožna vtičnica
Električno nastavljivi vzvratni ogledali
Ogrevano zadnje steklo
Brisalec zadnjega stekla s funkcijo samodejnega vklopa pri
pretikanju v vzvratno prestavo (ob vklopljenih prednjih brisalcih)
Indikator prestavljanja
Pomoč pri speljevanju v klanec 'HSA' (samodejni menjalnik)

Opomba 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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NOVI FORD ECOSPORT
OPREMA ZA DOPLAČILO - MODELNO LETO 2016.50
Velja od: 08.01.2016 do preklica

KODA

TREND

TITANIUM

ZUNANJE LASTNOSTI
Kovinska barva karoserije

73

510

510

Posebna kovinska barva karoserije (Mars Red, Golden Bronze)

73P

640

640

16" 6x2-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/60

55B

380

S

17'' 5xO-kraka platišča iz lahke zlitine v temni barvi s pnevmatikami 205/50

55D

800

430

63E

260

260

Vzdolžna strešna nosilca ('strešne sani') v srebrni barvi

48A

170

S

Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom

53E

170

170

Zadnja parkirna tipala

58B

170

170

69K

-

680

45E

400

400

Avdio sistem SYNC I
- AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
- 4,2'' matrični zaslon
- SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila,
- sistem za klic v sili)
- AUX in USB vtičnica
- Pomoč pri speljevanju v klanec HSA

45S

500

500

Avdio sistem SYNC I DAB
- AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
- DAB ('Digital Audio Broadcasting')
- 4,2'' matrični zaslon
- SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila,
- sistem za klic v sili)
- AUX in USB vtičnica
- Pomoč pri speljevanju v klanec HSA

45T

590

590

Navigacijski sistem SYNC I
- AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
- 5'' TFT zaslon
- SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila,
- sistem za klic v sili)
- AUX in USB vtičnica
- kartografija zahodne Evrope

45U

1.350

1.350

Navigacijski sistem SYNC I DAB
- AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
- DAB ('Digital Audio Broadcasting')
- 5'' TFT zaslon
- SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila,
- sistem za klic v sili)
- AUX in USB vtičnica
- kartografija zahodne Evrope

45V

1.440

1.440

45VE

-

760

Rezervno kolo normalnih dimenzij
Opombe: Brez seta za popravilo pnevmatike. Rezervno kolo je nameščeno na prtljažna vrata.

NOTRANJE LASTNOSTI
Usnjeno sedežno oblazinjenje v 'Charcoal Black'

MULTIMEDIJA
Avdio sistem SYNC I
- AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
- 4,2'' matrični zaslon
- SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila,
- sistem za klic v sili)
- AUX in USB vtičnica
Opomba: Velja za izbrana vozila iz zaloge.

Navigacijski sistem SYNC I DAB
- AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
- DAB ('Digital Audio Broadcasting')
- 5'' TFT zaslon
- SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila,
- sistem za klic v sili)
- AUX in USB vtičnica
- kartografija zahodne Evrope
Opomba: V kombinaciji s Športnim paketom.
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KODA

TREND

TITANIUM

J3KAB

600

600

61B

-

270

62M

540

410

69C

-

1.250

---

140

140

PRIROČNOST IN UDOBJE
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Opomba: Na voljo v kombinaciji z navigacijskimi sistemi.

PAKETI OPREME
Paket udobje
- Tempomat
- Prednja brisalca s tipalom za dež
- Samodejni vklop prednjih žarometov in zadnjih luči 'Auto Headlamps'
- Samozatemnitveno elektrokromatsko vzvratno ogledalo

Zimski paket
- Ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanima šobama za pranje stekla
- Ogrevana prednja sedeža
- Ogrevani vzvratni ogledali
- Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature 'EATC'

Športni paket
- Kontrastna barva strehe Panther Black
- Pokrovi ogledal v barvi Panther Black
- Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
- Unikatna 17'' 7x2-kraka platišča iz lahke zlitine v črni barvi
- Športno vzmetenje
- Avdio sistem SYNC I DAB
Opombe: Brez vzdolžnih strešnih nosilcev. Ni na voljo v kombinaciji z motorjem 1.5 Ti-VCT ali z rezervnim kolesom
normalnih dimenzij nameščenim na prtljažnih vratih.

OSTALO
Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila

OPOMBE
Paketov opreme ni mogoče spreminjati. Vsak Paket opreme je sestavljen iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju
posamezne postavke opreme za doplačilo.
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