FORD FIESTA RED & BLACK EDITION

Olśniewający wygląd.
Wyjątkowe osiągi.
16" obręcze kół ze stopów lekkich lakierowane w czarnym kolorze oraz dostępne do wyboru dwa wyjątkowe zestawienia kolorów nadwozia wyraźnie wskazują,
że Fiesta Red Edition powstała z myślą o tym, aby się wyróżniać. Przyciągająca wzrok stylistyka wnętrza w połączeniu z niezwykłymi osiągami silnika EcoBoost
o pojemności 1,0 l i mocy 140 KM zapewniają ekscytującą i dynamiczną jazdę. Wybierając Forda Fiestę w wersji Red Edition masz pewność, że zawsze będziesz
w centrum uwagi.

Fiesta Red & Black Edition
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
■

■

■

■

■

■

■

16" obręcze kół ze stopów lekkich lakierowane na czarno,
wzór 12-ramienny
Obramowanie górnej i dolnej kraty wlotu powietrza
lakierowane w kontrastującym, czerwonym kolorze
(dla nadwozia w kolorze Panther Black)
Nakładki lusterek zewnętrznych lakierowane
w kontrastującym kolorze:
czarnym lub czerwonym
Dach w kontrastującym kolorze:
czarnym lub czerwonym
Kierownica oraz uchwyt dźwigni zmiany
biegów pokryte skórą
Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego
pokryty skórą z czerwonymi
przeszyciami
Dywaniki podłogowe z czerwonymi przeszyciami

Wyposażenie opcjonalne:
■

17" obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowane w kolorze czarnym

16" obręcze kół
ze stopów lekkich.
(Standard)
Tapicerka foteli.
(Standard)

FORD FIESTA RED & BLACK EDITION Dane techniczne
Skrzynia biegów

Moc maksymalna
KM (kW)

Moment obrotowy
Nm

Emisja CO2
(g/km)**

Cykl miejski

Poza miastem

Średnie zużycie

Prędkość maks.
(km/h)

0-100 km/h
(sek.)

50-100 km/h***
(sek.)

Osiągi*

Norma emisji spalin
1.0 EcoBoost 140 KM + ASS

Zużycie paliwa (l/100 km)**

Euro V

M5

140 (103)

210

104

5.6

3.9

4.5

201

9.0

8.6
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*Fabryczne dane testowe Forda. ** Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia Europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane
wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych producentów. Cykl poza
miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z
obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. ***Na 4 biegu. Uwaga: M5 – 5-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, EcoBoost – silnik benzynowy turbodoładowany, ASS – system Auto-Start-Stop.

Ilustracje, opisy i specyﬁkacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka ﬁrmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyﬁkacji, kolorów i
cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać u Dealera ﬁrmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie
opcjonalne/zestaw opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu
przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego,
niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. ✚Oznaczone akcesoria to starannie dobrane akcesoria
innych producentów występujących pod własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda, są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graﬁczne
Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi ﬁrmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graﬁczne iPod stanowią własność ﬁrmy Apple Inc. Inne znaki i
nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli. Uwaga: Niektóre funkcję aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą
mieć wpływ warunki pogodowe i środowisko naturalne.

Kiedy niniejszy katalog przestanie
być użyteczny, prosimy o oddanie
go do recyklingu.
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Ford i BP – współpracujemy w celu
zmniejszenia zużycia paliwa i emisji
spalin.

