
2020.25-ös modellév - 2019/4
Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Felszereltség Motor 5 ajtós
1.1l PFi (75LE) M5 Euro6.2 4 810 000 Ft
1.5l TDCI (85LE) M6 Euro6.2 5 270 000 Ft
1.0l EcoBoost (95LE) M6 Euro6.2 5 380 000 Ft
1.0l EcoBoost (100LE) A6 Euro6.2 5 715 000 Ft
1.5l TDCI (85LE) M6 Euro6.2 5 640 000 Ft
1.0l EcoBoost (95LE) M6 Euro6.2 5 780 000 Ft
1.0l EcoBoost (140LE) M6 Euro6.2 6 230 000 Ft
1.5l TDCI (85LE) M6 Euro6.2 6 040 000 Ft

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7 - 6,1/100 km, CO2-kibocsátás: 94-138 g/km

One Call Ügyfélszolgálat: +36 1 7 777 555 

Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com
 
Szerviz ügyfélszolgálat 
E-mail: szerviz@ford.com

Minden új Ford Fiesta gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik.  
A fentieken felül minden új Ford Fiesta gépjárműre +3 év, vagy maximum 100 000 km Ford Extra Garancia is 
vonatkozik. A +3 év Ford Extra Garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 100 000 futott km eléréséig érvényes a 
gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.

FIESTA

A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza! Részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben. Az árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.

Connected

Titanium

Active
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2020.25-ös modellév - 2019/4
Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Felszereltség Motor 3 ajtós 5 ajtós
1.0l EcoBoost (125LE) M6 Euro6.2  5 880 000 Ft 5 960 000 Ft
1.0l EcoBoost (140LE) M6 Euro6.2  6 030 000 Ft 6 110 000 Ft

ST 1.5l EcoBoost (200LE) M6 Euro6.2  7 700 000 Ft 7 780 000 Ft

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7 - 6,1/100 km, CO2-kibocsátás: 94-138 g/km

One Call Ügyfélszolgálat: +36 1 7 777 555 

Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com
 
Szerviz ügyfélszolgálat 
E-mail: szerviz@ford.com

A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza! Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az 
árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.

Minden új Ford Fiesta gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik.  
A fentieken felül minden új Ford Fiesta gépjárműre +3 év, vagy maximum 100 000 km Ford Extra Garancia is vonatkozik.
A +3 év Ford Extra Garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 100 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba 
helyezésétől számítva.

FIESTA

ST-Line
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2020.25-ös modellév - 2019/4
Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Felszereltség Motor 5 ajtós
1.0l EcoBoost (100LE) A6 Euro6.2 6 880 000 Ft
1.0l EcoBoost (140LE) M6 Euro6.2 6 995 000 Ft

Vegyes átlagfogyasztás: 4,9 - 5,7l/100 km, CO2-kibocsátás:111-128 g/km

One Call Ügyfélszolgálat: +36 1 7 777 555 

Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com
 
Szerviz ügyfélszolgálat 
E-mail: szerviz@ford.com

FIESTA
VIGNALE

Vignale

A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza! Részletekről érdeklődjön 
márkakereskedésünkben. Az árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.

Minden új Ford Fiesta gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik.  
A fentieken felül minden új Ford Fiesta gépjárműre +3 év, vagy maximum 100 000 km Ford Extra Garancia is 
vonatkozik. A +3 év Ford Extra Garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 100 000 futott km eléréséig érvényes a 
gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.
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FIESTA
2020.25-ös modellév - 2019/4

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Connected Titanium Active
Standard felszereltség Standard felszereltség 

Connected szérián felül
Standard felszereltség 
Titanium szérián felül

Elöl tárcsafék, hátul dobfék Elöl tárcsafék, hátul dobfék

Elöl tárcsafék, hátul dobfék: 1.0l EcoBoost (95LE) és 
1.5l TDCi (85LE) motoron
Elöl, hátul tárcsafék: 
1.0l EcoBoost (140LE) motoron

Biztonsági elektronikai rendszerek
-Menetstabilizáló rendszer (ESP)  
-Blokkolásgátló (ABS)
-Visszagurulásgátló (HLA)
Keréknyomás figyelő rendszer
Gyermekzár a hátsó ajtókon
(csak 5 ajtós modellek esetében)
Távirányítós központi zár
MyKey (2db behajtható kulcs)
Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés)
Sávelhagyásra figyelmeztetés
Sávtartó automatika
Sebességtartó automatika
Sebességhatároló (ASLD)
ISOFIX előkészítés
Első légzsák a vezető oldalán
Első légzsák az utas oldalán
Utasoldali légzsák deaktiválás
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez
Első oldallégzsákok

Részlegesen fűthető első szélvédő
(a szélvédő kamera előtti felületét fűti)
Manuális légkondícionáló berendezés Egyzónás automata légkondícionáló berendezés
Fedélzeti számítógép
Választható vezetési módok
FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő 
nyílás

Hátsó parkolóradar
Elektromos első és hátsó ablakemelők 5 ajtós változat 
esetén

Automata, esőérzékelős első ablaktörlők
Automatikusan elsötétedő belső tükör

Start-Stop indítórendszer

Tetőkonzol lámpával
Tetőkonzol
- Szemüveg számára kialakított tárolórekesszel
- 2 db térképolvasó lámpával

Napellenző sminktükörrel Napellenző megvilágított sminktükörrel

Középkonzol
- elöl 2 db, hátul 1 db pohártartóval
- 12 V-os csatlakozó aljzattal

Középkonzol kartámasszal
- elöl 2 db pohártartó
- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz
- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó
Prémium tetőkárpit
Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján

Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó 
fejtámlák

4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható 
vezetőülés
2 irányban (előre/hátra) manuálisan állítható utasülés
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva
Harmadik hátsó fejtámla
Szövetkárpit - komfort első ülések Szövetkárpit ezüst varrással - sportos első ülések
Magasságában állítható biztonsági öv - 5 ajtós változat 
esetén
Műanyag kormánykerék 3 küllős bőr kormánykerék
Műanyag kézifékkar borítás Bőr kézifékkar borítás
Műanyag sebességváltó gomb Bőr sebesságváltó gomb
Első szőnyegek Első és hátsó szőnyegek

Küszöbvédő sín

Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része 
tartalmazza

www.ford.hu 4 / 22



FIESTA
2020.25-ös modellév - 2019/4

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része 
tartalmazza

Connected Titanium Active
Standard felszereltség Standard felszereltség 

Connected szérián felül
Standard felszereltség 
Titanium szérián felül

Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, króm 
kerettel

Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, fekete 
kerettel

Első lökhárító - színrefújt
- Méhsejtes, fekete felső hűtőrács, króm kerettel

Első lökhárító - színrefújt
- Króm hűtőrács, króm kerettel

Első lökhárító - színrefújt, szürke betéttel
- Méhsejtes, fekete felső hűtőrács, fekete kerettel

Hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész

Hátsó lökhárító Active szériához
- Színrefújt felső rész kontrasztos betéttel
- Fekete alsó rész
- Active logo
Fekete tetősín

Króm díszítőcsík az övvonalon

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó 
tükrök integrált irányjelzővel

Elektromosan állítható, behajtaható, fűthető külső 
visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel, 
kilépőfénnyel

Színrefújt visszapillantó tükrök

LED tompított, halogén távolsági fényszórók
- Halogén nappali menetfénnyel

Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel

Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás)
Halogén hátsó lámpa LED hátsó lámpa

Színezett üvegek
Laminált, zajszűrő első szélvédő

Hátsó spoiler

16"-os acél kerekek dísztácsával
- 195/55 R16 gumikkal

16"-os könnyűfém kerekek
- 195/55 R16 gumikkal

17"-os egyedi Active könnyűfém kerekek
- 205/45 R17 gumikkal

ICE Csomag 55
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszórós audió rendszer
- SYNC 2.5
- Bluetooth
- Kormánykerékről irányítható rádió 
Beépített modem (FordPass Connect)
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FIESTA
Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként 2020.25-ös modellév - 2019/4

Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes 
tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része 
tartalmazza

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

ST-Line ST
Standard felszereltség Standard felszereltség 

ST-Line szérián felül
Elöl, hátul tárcsafék minden motor esetén
Biztonsági elektronikai rendszerek
-Menetstabilizáló rendszer (ESP)  
-Blokkolásgátló (ABS)
-Visszagurulásgátló (HLA)
Keréknyomás figyelő rendszer
Gyermekzár a hátsó ajtókon
(csak 5 ajtós modellek esetében)
Távirányítós központi zár
FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval FordPower kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer 2 távirányítóval
Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés)
Sávelhagyásra figyelmeztetés
Sávtartó automatika

Sebességtartó automatika Adaptív sebességtartó automatika (Biztonság és Védelem csomag  
része)

Sebességhatároló (ASLD)
ISOFIX előkészítés
Első légzsák a vezető oldalán
Első légzsák az utas oldalán
Utasoldali légzsák deaktiválás
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez
Első oldallégzsákok

Részlegesen fűthető első szélvédő
(a szélvédő kamera előtti felületét fűti) Fűthető első szélvédő

Egyzónás automata légkondícionáló berendezés
Fedélzeti számítógép
Sport felfüggesztés Egyedi ST felfüggesztés
FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás
Hátsó parkolóradar
Elektromos első és hátsó ablakemelők 5 ajtós változat esetén
Elektromos első és fix hátsó ablakok 3 ajtós változat esetén
Automata, esőérzékelős első ablaktörlők
Automatikusan elsötétedő belső tükör
Start-Stop indítórendszer

Tetőkonzol
- Szemüveg számára kialakított tárolórekesszel
- 2 db térképolvasó lámpával

Középkonzol
- elöl 2 db, hátul 1 db pohártartóval
- 12 V-os csatlakozó aljzattal

Középkonzol kartámasszal
- elöl 2 db pohártartó
- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz
- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó

Napellenző megvilágított sminktükörrel
Sport tetőkárpit
Első küszöbvédő sínek ST-Line logóval Első küszöbvédő sínek ST logóval

Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján

4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezetőülés
2 irányban (előre/hátra) manuálisan állítható utasülés 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés

Vezető- és utasoldali deréktámasz
Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó fejtámlák
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva
Harmadik hátsó fejtámla
Szövetkárpit piros varrással - sport első ülések Bőr/szövet Recaro első ülések

Fűthető első ülések
Fűthető kormánykerék

Funkcionalitás, kényelem

Belső kialakítás
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FIESTA
Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként 2020.25-ös modellév - 2019/4

Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes 
tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része 
tartalmazza

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

ST-Line ST
Standard felszereltség Standard felszereltség 

ST-Line szérián felül
Magasságában állítható biztonsági öv - 5 ajtós változat esetén

Magasságában nem állítható biztonsági öv - 3 ajtós változat esetén

Bőr kézifékkar borítás (fekete, piros varással)
Bőr sebességváltó gomb automata sebességváltó esetén
Alumínium sebesságváltó gomb manuális sebességváltó esetén Bőr egyedi sebesságváltó gomb ST

Prémium első és hátsó szőnyeg
ST-Line egyedi alul lapított sport kormánykerék 3 küllős bőr kormánykerék ST - piros varrással
Fém pedálok (manuális váltó esetén)

Küszöbvédő sín ST logoval

Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel
Egyedi ST-Line első lökhárító - színrefújt
- Méhsejtes, fekete felső hűtőrács fekete kerettel
- Első ködfényszórók kanyarfénnyel, fekete kerettel

Egyedi ST első lökhárító - színrefújt
- Egyedi ST hűtőrács
- Egyedi ST első ködfényszórók kanyarfénnyel

Sportos egyedi ST-Line hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész

Sportos egyedi ST hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész
- ST logo

Szimpla króm kipufogóvég Dupla króm kipufogóvég
Elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök 
integrált irányjelzővel, kilépőfénnyel
Színrefújt visszapillantó tükrök
Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel

Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel

Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás)
LED hátsó lámpa
Harmadik féklámpa
Színezett üvegek Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé
Laminált, zajszűrő első szélvédő
Hátsó spoiler Nagy hátsó spoiler

Piros féknyergek

17"-os egyedi ST-Line könnyűfém kerekek
- 205/45 R17 gumikkal

18"-os egyedi ST könnyűfém kerekek
- 205/40 R18 gumikkal

ICE Csomag 55
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszórós audió rendszer
- SYNC 2.5
- Bluetooth
- Kormánykerékről irányítható rádió 

ICE Csomag 11
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- Navigáció
- AM/FM rádió + DAB
- B&O play, 10 hangszórós nagy teljeseítményű audió rendszer 
(mélysugárzóval)
- SYNC 3
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

Beépített modem (FordPass Connect)

Biztonság és Védelem csomag 5
- Éberségfigyelő rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika sebességhatárolóval
- Táblafelismerő rendszer
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés

Csomagok

Külső megjelenés

Keréktárcsa választék

Audio- és kommunikációs rendszerek
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FIESTA VIGNALE
Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része 
tartalmazza

2020.25-ös modellév - 2019/4
Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!
Alapfelszereltség

Biztonság, védelem
Elöl tárcsafék, hátul dobfék az 1.0l EcoBoost (100LE) motor esetén
Elöl, hátul tárcsafék 1.0l EcoBoost (140LE)
Biztonsági elektronikai rendszerek
- Menetstabilizáló rendszer (ESP)  
- Blokkolásgátló (ABS)
- Visszagurulásgátló (HLA)
- Ütközésmegelőző rendszer (kamera alapú)
Keréknyomás figyelő rendszer
Gyermekzár a hátsó ajtókon
Távirányítós központi zár
Kulcsnélküli ajtónyitó és FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
MyKey (2db behajtható kulcs)
Részlegesen fűthető  szélvédő
Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés)
Sávelhagyásra figyelmeztetés
Sávtartó automatika
Holttérfigyelő rendszer
Intelligens sebességhatároló (ASLD)
ISOFIX előkészítés
Első légzsák a vezető oldalán
Első légzsák az utas oldalán
Utasoldali légzsák deaktiválás
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez
Első oldallégzsákok

Funkcionalitás, kényelem, audio és kommunikációs rendszerek
Fűthető első szélvédő
Egyzónás automata légkondícionáló berendezés
Fedélzeti számítógép
Választható vezetési módok
FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás
Első parkolóradar
Hátsó parkolóradar
Elektromos első és hátsó ablakemelők
Automata, esőérzékelős első ablaktörlők
Automatikusan elsötétedő belső tükör
Aktivan záródó hűtőrács lamellák
Start-Stop indítórendszer

Belső kialakítás
Tetőkonzol
- Szemüveg számára kialakított tárolórekesszel
- 2 db térképolvasó lámpával
Napellenző megvilágított sminktükörrel
Középkonzol kartámasszal
- elöl 2 db pohártartó
- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz
- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó
Prémium tetőkárpit
Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján
Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó fejtémlák
4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezető- és utasülés
Vezető- és utasoldali deréktámasz
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva
Harmadik hátsó fejtámla
Bőrkárpit - sportos vezető- és utasülés
Fűthető első ülések
Fűthető kormánykerék
Bőr borítású műszerfal
Magasságában állítható biztonsági öv
Tárolórekesz a csomagtérben
3 küllős bőr kormánykerék
Bőr kézifékkar borítás
Bőr sebesságváltó gomb
Első és hátsó prémium szőnyegek
Vignale küszöbvédő sín
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FIESTA VIGNALE
Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként
Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség, opciók" része 
tartalmazza

2020.25-ös modellév - 2019/4
Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

Külső megjelenés
Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, króm kerettel
Színrefújt egyedi Vignale első lökhárító:
- Egyedi Vignale matt króm hatású méhsejtes felső hűtőrács króm kerettel
- Fekete alsó hűtőrács
Színrefújt egyedi Vignale hátsó lökhárító króm betéttel
Króm díszítőcsík az övvonalon
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel, kilépőfénnyel
Színrefújt visszapillantó tükrök
Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel
Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás)
LED hátsó lámpák
Harmadik féklámpa
Színezett üvegek
Laminált, zajszűrő első szélvédő
Fűthető első szélvédő
Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé
Hátsó spoiler
Automata parkolórendszer
Élvédők az ajtókon
Tolatókamera

Keréktárcsa választék
17"-os egyedi Vignale könnyűfém kerekek
- 205/45 R17 gumikkal

Audio- és kommunikációs rendszerek
ICE Csomag 11
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- Navigáció
- AM/FM rádió + DAB
- B&O play, 10 hangszórós nagy teljeseítményű audió rendszer (mélysugárzóval)
- SYNC 3
- Kormányról vezérelhető audiorendszer
Beépített modem (FordPass Connect)

Csomagok
Biztonság és Védelem csomag 5
- Éberségfigyelő rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika intelligens sebességhatárolóval
- Táblafelismerő rendszer
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés
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FIESTA
Alapfelszereltség és választható opciók 2020.25-ös modellév - 2019/4

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Biztonság, védelem Connected Titanium Active
Elöl tárcsafék, hátul dobfék
Active széria esetén csak 1.0l EcoBoost (95LE) és 1.5l TDCi (85LE) motoron ● ● ●

Elöl, hátul tárcsafék
Active széria esetén csak 1.0l EcoBoost (140LE) motorokon ● ● ●

Biztonság elektronikai rendszerek
-Menetstabilizáló rendszer (ESP)  
-Blokkolásgátló (ABS)
-Visszagurulásgátló (HLA)

● ● ●

Keréknyomás figyelő rendszer ● ● ●
Gyermekzár a hátsó ajtókon
(csak 5 ajtós modellek esetében) ● ● ●

Távirányítós központi zár ● ● ●
MyKey 2 db behajtható kulcs ● ● ●
Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés) ● ● ●
Sávelhagyásra figyelmeztetés ● ● ●
Sávtartó automatika ● ● ●
Sebességhatároló (ASLD) ● ● ●
Sebességtartó automatika ● ● ●
ISOFIX előkészítés ● ● ●
Első légzsák a vezető oldalán ● ● ●
Első légzsák az utas oldalán ● ● ●
Utasoldali légzsák deaktiválás ● ● ●
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez ● ● ●
Első oldallégzsákok ● ● ●
Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral, emelésérzékelőkkel 
(Thatcham 1), távirányítós kettős központi zárral 90 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft

Funkcionalitás, kényelem Connected Titanium Active
Részlegesen fűthető első szélvédő
(a szélvédő kamera előtti felületét fűti) ● ● ●

Manuális légkondícionáló berendezés ● - -
Egyzónás automata légkondícionáló berendezés - ● ●
Fedélzeti számítógép ● ● ●
Választható vezetési módok ● ● ●
FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás ● ● ●
Hátsó parkolóradar - ● ●
Elektromos első hátsó ablakemelők (csak 5- ajtós változat esetén) ● ● ●
Start-Stop indítórendszer ● ● ●
Automatkusan elsötétedő belső visszapillantó tükör - ● ●
Automata, esőérzékelős első ablaktörlők - ● ●
Vonóhorog előkészítés
Nem elérhető panorámatetővel
Nem érhető el pótkerékkel

30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

Levehető vonóhorog
Nem érhető el panorámatetővel
Nem érhető el pótkerékkel

95 000 Ft 95 000 Ft 95 000 Ft

Belső kialakítás Connected Titanium Active
Tetőkonzol lámpával ● - -
Tetőkonzol
- Szemüveg számára kialakított tárolórekesszel
- 2 db térképolvasó lámpával

- ● ●

Napellenző sminktükörrel ● - -
Napellenző megvilágított sminktükörrel - ● ●
Sport tetőkárpit - - ●
Prémium tetőkárpit - ● ●
Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján - ● ●
Középkonzol
- elöl 2 db, hátul 1 db pohártartóval
- 12 V-os csatlakozó aljzattal

● - ●

Középkonzol kartámasszal
- elöl 2 db pohártartó
- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz
- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó

- ● ●

Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó fejtámlák ● ● ●
4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezetőülés ● ● ●
2 irányban (előre/hátra) manuálisan állítható utasülés ● ● ●
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva ● ● ●
Harmadik hátsó fejtámla ● ● ●
Szövetkárpit - komfort első ülések ● - -
Szövetkárpit ezüst varrással - sportos első ülések - ● -
Szövetkárpit ezüst varrással - sportos első ülések - - ●
Bőr/szövet kárpit
- 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés
- Vezető- és utasoldali deréktámasz

- 195 000 Ft 195 000 Ft

Magasságában állítható biztonsági öv - 5 ajtós változat esetén ● ● ●
Műanyag kormánykerék ● - -
3 küllős bőr kormánykerék - ● ●
Műanyag kézifékkar borítás ● - -
Bőr kézifékkar borítás (fekete) ● ● ●
Műanyag sebességváltó gomb ● - -
Bőr sebesságváltó gomb - ● ●
Első szőnyegek ● - -
Első és hátsó szőnyegek - ● ●
Dohányzó csomag 3 000 Ft 3 000 Ft 3 000 Ft
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Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Külső megjelenés Connected Titanium Active
Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, króm kerettel - ● -
Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, fekete kerettel - - ●
Első lökhárító - színrefújt
- Méhsejtes, fekete felső hűtőrács, króm kerettel ● - -

Első lökhárító - színrefújt
- Króm hűtőrács, króm kerettel - ● -

Első lökhárító - színrefújt, szürke betéttel
- Méhsejtes, fekete felső hűtőrács, fekete kerettel - - ●

Hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész

● ● -

Egyedi Active hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész

- - ●

Króm díszítőcsík az övvonalon - ● -
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel ● - -
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált 
irányjelzővel, kilépőfénnyel - ● ●

Színrefújt visszapillantó tükrök ● ● ●
LED tompított, halogén távolsági fényszórók
- Halogén nappali menetfénnyel ● - -

Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel

- ● ●

LED fényszórók
- LED nappali menetfénnyel
- LED hátsó lámpák

- 180 000 Ft 180 000 Ft

Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás) ● ● ●
Halogén hátsó lámpa ● - -
LED hátsó lámpa - ● ●
Harmadik féklámpa ● ● ●
Színezett üvegek ● ● ●
Laminált, zajszűrő első szélvédő - ● ●
Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft
Hátsó spoiler ● ● ●
Panorámatető
- Titanium felszereltségi szintek esetén prémium tetőkárpittal
- 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasüléssel
Nem érhető el pótkerékkel
Active szérián nem érhető el tetősínnel
Nem érhető el vonóhorog előkészítéssel
Nem érhető el vonóhoroggal

- 315 000 Ft 315 000 Ft

Fekete tetősín - - ●
Küszöbvédő sín - - ●

Fényezés Connected Titanium Active
Alapfényezés (Blazer Blue) ● ● ●
Alapfényezés (Frozen White / Race Red) 45 000 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft
Metálfényezés I. (Agate Black/Moondust Silver/Blue Metallic) 110 000 Ft 110 000 Ft 110 000 Ft
Metálfényezés II. (Magnetic) 138 000 Ft 138 000 Ft 138 000 Ft
Prémium metálfényezés (Ruby Red / Metropolis White) 165 000 Ft 165 000 Ft 165 000 Ft
Kontrasztos tetőfényezés kontrasztos tükörházzal (Agate Black)
Ruby Red külső színnel nem érhető el - - 90 000 Ft

Keréktárcsa választék Connected Titanium Active

16"-os acél kerekek dísztácsával
- 195/55 R16 gumikkal ● - -

 16"-os könnyűfém kerekek
- 195/55 R16 gumikkal 160 000 Ft - -

 16"-os könnyűfém kerekek
- 195/55 R16 gumikkal - ● -

 17"-os könnyűfém kerekek
- 205/45 R17 gumikkal - 130 000 Ft -

17"-es egyedi Active könnyűfém kerekek
- 205/45 R17 gumikkal - - ●

18"-es egyedi Active könnyűfém kerekek
- 205/40 R18 gumikkal - - 160 000 Ft

Acél pótkerék
5.5 x 14" acélkerék 175/65 R14 gumival
Nem érhető el vonóhorog előkészítéssel és vonóhoroggal

25 000 Ft 25 000 Ft -
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Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Audio- és kommunikációs rendszerek Connected Titanium Active
ICE Csomag 55
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszórós audió rendszer
- SYNC 2.5
- Bluetooth
- Kormánykerékről irányítható rádió 

● ● ●

ICE Csomag 14
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszórós audió rendszer
- SYNC 3
- Navigáció
- Bluetooth
- Kormánykerékről irányítható rádió 

125 000 Ft 125 000 Ft 125 000 Ft

Opcionális csomagok Connected Titanium Active
Téli csomag
- Fűthető szélvédő
- Fűthető első ülések
- Fűthető kormánykerék
- Bőr kormánykerék Connected széria esetén

140 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft

Biztonság és védelem csomag 5
- Adaptív sebességtartó automatika
- Ütközésmegelőző rendszer (kamera és radar alapú)
   - Követési távolság kijelzés
   - Követési távolságra figyelmeztetés

- - 140 000 Ft

Biztonság és Védelem csomag 7
- Éberségfigyelő rendszer
- Intelligens sebességhatároló (ASLD)
- Táblafelismerő rendszer
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés

- - 75 000 Ft

Biztonság és Védelem csomag 9
- Éberségfigyelő rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika intelligens sebességhatároló (ASLD) funkcióval
- Ütközésmegelőző rendszer (kamera és radar alapú)
   - Követési távolság kijelzés
   - Követési távolságra figyelmeztetés
- Táblafelismerő rendszer
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés

- - 175 000 Ft

Vezetési Kényelem Csomag 1
- Hátsó parkolóradar
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált 
irányjelzővel, kilépőfénnyel
- Első ködfényszórók

68 000 Ft ● ●

Vezetési kényelem csomag 2
- Holttérfigyelő rendszer elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső 
visszapillantó tükrökkel integrált irányjelzővel, keresztirányú forgalomra való 
figyelmeztetéssel
- Ütközésmegelőző rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika
- Táblafelismerő rendszer
- Éberségfigyelő
- Automatikus tévolsági fényszóróvezérlés
- Automata parkolórendszer
- Első és hátsó parkolóradar
- Élvédők az ajtókon
- Tolatókamera

- 270 000 Ft 270 000 Ft

Komfort csomag 2
- Középkonzol kartámasszal (elöl 2 db pohártartó, kartámasz alatt kialakított 
tárolórekesz, 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó)
- Vezetőoldali és utasoldali deréktámasz
- 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés

75 000 Ft - -

Láthatósági csomag
- Esőérzékelő ablaktörlő
- Automatikusan elsötétedő belső tükör

40 000 Ft ● ●

Extragarancia Connected Titanium Active
5 év (2+3 év) / 200.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 100.000 km) kibővíthető további 100.000 
km futásteljesítménnyel. 
Részleteket keresse az extra garancia feltételekben.

26 900 Ft 26 900 Ft 26 900 Ft
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Biztonság, védelem ST-Line ST
Első, hátsó tárcsafék ● ●
Biztonsági elektronikai rendszerek
-Menetstabilizáló rendszer (ESP)  
-Blokkolásgátló (ABS)
-Visszagurulásgátló (HLA)

● ●

Keréknyomás figyelő rendszer ● ●
Gyermekzár a hátsó ajtókon ● ●
Távirányítós központi zár ● ●
FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval ● -
FordPower kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer 2 távirányítóval - ●
Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés) ● ●
Sávelhagyásra figyelmeztetés ● ●
Sávtartó automatika ● ●
Sebességhatároló (ASLD) ● ●
Sebességtartó automatika ● ●
ISOFIX előkészítés ● ●
Első légzsák a vezető oldalán ● ●
Első légzsák az utas oldalán ● ●
Utasoldali légzsák deaktiválás ● ●
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez ● ●
Első oldallégzsákok ● ●
Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral, emelésérzékelőkkel 
(Thatcham 1), távirányítós kettős központi zárral 90 000 Ft 90 000 Ft

Funkcionalitás, kényelem ST-Line ST
Részlegesen fűthető első szélvédő
(a szélvédő kamera előtti felületét fűti) ● -

Fűthető első szélvédő - ●
Elektronikus automata légkondícionáló berendezés ● ●
Fedélzeti számítógép ● ●
Választható vezetési módok ● ●
Sport felfüggesztés ● -
ST felfüggesztés - ●
FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás ● ●
Hátsó parkolóradar ● ●
Elektromos első és fix hátsó ablakok 3 ajtós változat esetén ● ●
Elektromos első hátsó ablakemelők (csak 5- ajtós változat esetén) ● ●
Fűthető első ülések - ●
Fűthető kormánykerék - ●
Start-Stop indítórendszer ● ●
Automatikusan elsötétedő belső tükör ● ●
Automata, esőérzékelős első ablaktörlők ● ●
Vonóhorog előkészítés
Nem elérhető panorámatetővel valamint pótkerékkel 30 000 Ft -

Levehető vonóhorog
Nem érhető el panorámatetővel
Nem érhető el pótkerékkel

95 000 Ft -
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Belső kialakítás ST-Line ST
Tetőkonzol
- Szemüvegtartó
- 2 db térképolvasó lámpa

● ●

Napellenző megvilágított sminktükörrel ● ●
Sport tetőkárpit ● ●
Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján ● ●
Középkonzol
- elöl 2 db, hátul 1 db pohártartóval
- 12 V-os csatlakozó aljzattal

● -

Középkonzol kartámasszal
- elöl 2 db pohártartó
- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz
- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó

● ●

Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó fejtámlák ● ●
Vezetőoldali deréktámasz, tartalmazza az utasoldali deréktámaszt is - ●
4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezetőülés ● ●
2 irányban (előre/hátra) manuálisan állítható utasülés ● -
4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés - ●
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva ● ●
Harmadik hátsó fejtámla ● ●
Szövetkárpit piros varrással - sportos első ülések ● -
Bőr/szövet kárpit
- 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés
- Vezető- és utasoldali deréktámasz
Nem érhető el Blazer Blue, Chrome Blue és Ruby Red külső színekkel

195 000 Ft -

Bőr/ szövet kárpit - Recaro első ülések - ●
Magasságában állítható biztonsági öv - 5 ajtós változat esetén ● ●
Magasságában nem állítható biztonsági öv - 3 ajtós változat esetén ● ●
ST-Line egyedi bőr kormánykerék piros varrással ● -
3 küllős bőr kormánykerék ST - ●
Bőr kézifékkar borítás (fekete) ● ●
Bőr kézifékkar borítás (piros) - -
Bőr sebességváltó gomb automata sebességváltó esetén
Alumínium sebesságváltó gomb manuális sebességváltó esetén ● -

Bőr egyedi sebesságváltó gomb ST - ●
ST-Line Első és hátsó szőnyegek ● -
ST első és hátsó szőnyegek - ●
Dohányzó csomag 3 000 Ft 3 000 Ft
Fém pedálok manuális váltó esetén ● ●
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Külső megjelenés ST-Line ST
Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, fekete kerettel ● ●
Egyedi ST-Line első lökhárító - színrefújt
- Méhsejtes, fekete felső hűtőrács fekete kerettel ● -

Sportos egyedi ST-Line hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész

● -

Egyedi ST első lökhárító - színrefújt
- Egyedi ST hűtőrács - ●

Sportos egyedi ST hátsó lökhárító
- Színrefújt felső rész
- Fekete alsó rész

- ●

Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált 
irányjelzővel, kilépőfénnyel ● ●

Színrefújt visszapillantó tükrök ● ●
Halogén fényszórók
- Halogén nappali menetfénnyel ● -

Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel

● ●

LED fényszórók
- LED nappali menetfénnyel
- LED hátsó lámpák

210 000 Ft 210 000 Ft

Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás) ● ●
LED hátsó lámpa ● ●
Harmadik féklámpa ● ●
Színezett üvegek ● -
Laminált, zajszűrő első szélvédő - ●
Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé 30 000 Ft ●
Hátsó spoiler ● -
Nagy hátsó spoiler 90 000 Ft ●
Panorámatető
- ST-Line és ST felszereltségi szint esetén sport tetőkárpittal
- 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasüléssel
Nem érhető el pótkerékkel
Nem érhető el vonóhorog előkészítéssel
Nem érhető el vonóhoroggal

315 000 Ft 300 000 Ft

Első küszöbvédő sínek ST-Line logóval ● -
Első küszöbvédő sínek ST - ●
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FIESTA
Alapfelszereltség és választható opciók 2020.25-ös modellév - 2019/4

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Fényezés ST-Line ST
Alapfényezés (Blazer Blue) ● -
Alapfényezés (Frozen White) - ●
Alapfényezés (Frozen White / Race Red)
ST esetén a Frozen White szín a standard 45 000 Ft 45 000 Ft

Metálfényezés I. (Agate Black/Moondust Silver/Blue Metallic) 110 000 Ft 110 000 Ft
Metálfényezés II. (Magnetic) 138 000 Ft -
Prémium metálfényezés (Ruby Red / Metropolis White) 165 000 Ft -
Prémium ST metálfényezés - 190 000 Ft
Keréktárcsa választék ST-Line ST

17"-os egyedi ST-Line könnyűfém kerekek
- 205/45 R17 gumikkal ● -

18"-os könnyűfém kerekek
- 205/40 R18 gumikkal 160 000 Ft -

18"-os egyedi ST könnyűfém kerekek
- 205/40 R18 gumikkal - ●

Acél pótkerék
5.5 x 14" acélkerék 175/65 R14 gumival

Nem érhető el vonóhorog előkészítéssel és vonóhoroggal

25 000 Ft -

Mini Acél pótkerék
125/80 R15 gumival - 25 000 Ft

Audio- és kommunikációs rendszerek ST-Line ST
ICE Csomag 55
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszórós audió rendszer
- SYNC 2.5
- Bluetooth
- Kormánykerékről irányítható rádió 

● -

ICE Csomag 14
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőkijelző
- AM/FM rádió + DAB
- 6 hangszórós audió rendszer
- SYNC 3
- Navigáció
- Bluetooth
- Kormánykerékről irányítható rádió 

125 000 Ft -

ICE Csomag 11
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőképernyő
- AM/FM rádió + DAB
- B&O play 10 hangszórós audió rendszer (mélysugárzóval)
- SYNC 3
- Navigáció
- Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

- ●
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FIESTA
Alapfelszereltség és választható opciók 2020.25-ös modellév - 2019/4

Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Opcionális csomagok ST-Line ST
Téli csomag
- Fűthető szélvédő
- Fűthető első ülések
- Fűthető kormánykerék

125 000 Ft ●

Biztonság és Védelem Csomag 5
- Adaptív sebességtartó automatika
- Ütközésmegelőző rendszer (kamera és radar alapú)
   - Követési távolság kijelzés
   - Követési távolságra figyelmeztetés

140 000 Ft -

Biztonság és Védelem csomag 7
- Éberségfigyelő rendszer
- Intelligens sebességhatároló
- Táblafelismerő rendszer
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés

75 000 Ft ●

Biztonság és Védelem csomag 9
- Éberségfigyelő rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika intelligens sebességhatároló funkcióval
- Ütközésmegelőző rendszer (kamera és radar alapú)
   - Követési távolság kijelzés
   - Követési távolságra figyelmeztetés
- Táblafelismerő rendszer
- Automatikus távolsági fényszóróvezérlés

175 000 Ft -

Vezetési Kényelem Csomag 2
- Holttérfigyelő rendszer elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső 
visszapillantó tükrökkel integrált irányjelzővel, keresztirányú forgalomra való 
figyelmeztetéssel
- Ütközésmegelőző rendszer
- Adaptív sebességtartó automatika
- Táblafelismerő rendszer
- Éberségfigyelő
- Automatikus tévolsági fényszóróvezérlés
- Automata parkolórendszer
- Első és hátsó parkolóradar
- Élvédők az ajtókon
- Tolatókamera hátsó parkolóradarral

270 000 Ft 200 000 Ft

Komfort csomag 2
- Középkonzol kartámasszal (elöl 2 db pohártartó, kartámasz alatt kialakított 
tárolórekesz, 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó)
- Vezetőoldali és utasoldali deréktámasz
- 4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés

- -

Performance csomag
- Quaife részlegesen önzáró differenciálmű
- Indulást segítő automatika
- Sebességváltásra figyelmeztető jelzés

- 325 000 Ft

Extragarancia ST-Line ST
5 év (2+3 év) / 200.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 100.000 km) kibővíthető további 100.000 
km futásteljesítménnyel. 
Részleteket keresse az extra garancia feltételekben.

26 900 Ft 26 900 Ft
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FIESTA Vignale 2020.25-ös modellév - 2019/4
Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!
Biztonság, védelem Vignale
Elöl tárcsafék, hátul dobfék az 1.0l EcoBoost (100LE) motor esetén ●
Elöl, hátul tárcsafék  1.0l EcoBoost (125LE), 1.0l EcoBoost (140LE), 
1.5l TDCi (120LE) motorok esetén ●

Biztonsági elektronikai rendszerek
-Menetstabilizáló rendszer (ESP)  
-Blokkolásgátló (ABS)
-Visszagurulásgátló (HLA)

●

Keréknyomás figyelő rendszer ●
Gyermekzár a hátsó ajtókon ●
FordPower kulcsnélküli ajtónyitó és kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval ●
Biztonsági öv figyelmeztetés (minden ülés) ●
Sávelhagyásra figyelmeztetés ●
Sávtartó automatika ●
Sebességhatároló (ASLD) ●
Intelligens adaptív sebességtartó automatika ●
Táblafelismerő rendszer ●
Éberségfigyelő rendszer ●
ISOFIX előkészítés ●
Első légzsák a vezető oldalán ●
Első légzsák az utas oldalán ●
Utasoldali légzsák deaktiválás ●
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez ●
Első oldallégzsákok ●
Holttérfigyelő rendszer elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó 
tükrökkel integrált irányjelzővel, keresztirányú forgalomra való figyelmeztetéssel ●

Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral, emelésérzékelőkkel (Thatcham 
1), távirányítós kettős központi zárral 90 000 Ft

Ütközésmegelőző rendszer ●
Funkcionalitás, kényelem Vignale
Fűthető első szélvédő ●
Fűthető első ülések ●
Fűthető kormánykerék ●
Egyzónás automata légkondícionáló berendezés ●
Fedélzeti számítógép ●
Választható vezetési módok ●
FordEasyFuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás ●
Elektromos első hátsó ablakemelők ●
Start-Stop indítórendszer ●
Aktivan záródó hűtőrács lamellák ●
Automatkusan elsötétedő belső visszapillantó tükör ●
Automata, esőérzékelős első ablaktörlők ●
Automata parkolórendszer (első és hátsó parkolóradarral) ●
Tolatókamera ●
Élvédők az ajtókon ●
Vonóhorog előkészítés
Nem elérhető panorámatetővel
Nem elérhető pótkerékkel

30 000 Ft

Levehető vonóhorog
Nem érhető el panorámatetővel
Nem érhető el pótkerékkel

95 000 Ft
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FIESTA Vignale 2020.25-ös modellév - 2019/4
Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!
Belső kialakítás Vignale
Tetőkonzol
- Szemüveg számára kialakított tárolórekesszel
- 2 db térképolvasó lámpával

●

Napellenző megvilágított sminktükörrel ●
Prémium tetőkárpit ●
Térképzseb a vezető és utasülés háttámláján ●
Középkonzol kartámasszal
- elöl 2 db pohártartó
- kartámasz alatt kialakított tárolórekesz
- 12 V-os csatlakozó, USB csatlakozó

●

Állítható magasságú vezető, utasoldali és hátsó fejtámlák ●
Vezetőoldali deréktámasz, tartalmazza az utasoldali deréktámaszt is ●
4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezetőülés ●
4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható utasülés ●
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva ●
Harmadik hátsó fejtámla
Bőrkárpit - sportos első ülésekkel ●
Magasságában állítható biztonsági öv ●
3 küllős bőr kormánykerék ●
Bőr kézifékkar borítás ●
Bőr sebesságváltó gomb ●
Első és hátsó prémium szőnyegek ●
Dohányzó csomag 3 000 Ft
Külső megjelenés Vignale
Első ködfényszórók statikus kanyarfénnyel, króm kerettel ●
Színrefújt egyedi Vignale első lökhárító:
- Egyedi Vignale matt króm hatású méhsejtes felső hűtőrács króm kerettel
- Fekete alsó hűtőrács

●

Színrefújt egyedi Vignale hátsó lökhárító króm betéttel ●
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel, 
kilépőfénnyel ●

Színrefújt visszapillantó tükrök ●
Projektoros LED fényszórók
- LED tompított, halogén távolsági
- LED nappali menetfénnyel

●

LED fényszórók
- LED nappali menetfénnyel
- LED hátsó lámpák

180 000 Ft

Automatikus fényszóró-vezérlés (ki-/bekapcsolás) ●
Automatikus távolsági fényszóró-vezérlés ●
LED hátsó lámpák ●
Harmadik féklámpa ●
Színezett üvegek ●
Laminált, zajszűrő első szélvédő ●
Sötétített üvegezés a B oszloptól hátrafelé ●
Hátsó spoiler ●
Panorámatető
- prémium tetőkárpittal
Nem érhető el pótkerékkel
Nem érhető el vonóhorog előkészítéssel
Nem érhető el vonóhoroggal

300 000 Ft

Küszöbvédő sín Vignale logoval ●
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FIESTA Vignale 2020.25-ös modellév - 2019/4
Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!
Fényezés Vignale
Alapfényezés (Frozen White) ●
Metálfényezés I. 70 000 Ft
Metálfényezés II.  (Magnetic) 98 000 Ft
Prémium metálfényezés (Metropolis White / Ruby Red) 125 000 Ft
Keréktárcsa választék Vignale

17"-os könnyűfémkerék
- 205/45 R17 gumikkal ●

18"-os könnyűfémkerék
205/40 R18 gumikkal 160 000 Ft

Acél pótkerék
5.5 x 14" acélkerék 175/65 R14 gumival

Nem érhető el vonóhorog előkészítéssel és vonóhoroggal

25 000 Ft

Audio- és kommunikációs rendszerek Vignale
ICE Csomag 11
- 2 db USB csatlakozás
- 8" érintőképernyő
- AM/FM rádió + DAB
- B&O play 10 hangszórós audió rendszer (mélysugárzóval)
- SYNC 3
- Navigáció
- Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

●

Opcionális csomagok Vignale
Biztonság és Védelem csomag 9
- Ütközésmegelőző rendszer (kamera és radar alapú)
   - Követési távolság kijelzés
   - Követési távolságra figyelmeztetés

60 000 Ft

Extragarancia Vignale
5 év (2+3 év) / 200.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 100.000 km) kibővíthető további 100.000 km 
futásteljesítménnyel. 
Részleteket keresse az extra garancia feltételekben.

26 900 Ft
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2020.25-ös modellév - 2019/4
Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Connected ST
Műszerfal felső része Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Műszerfal alsó része Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Szőnyeg Szín Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete Fekete

Dekorációs csík - felső Középkonzol betétek Ebony HG 2K - Light Grey
Carbonised

2K - Light Grey
Carbonised Ebony HG 2K - Light Grey

Carbonised
2K - Light Grey

Carbonised
2K - Light Grey

Carbonised
2K - Light Grey

Carbonised

Dekorációs csík - alsó Középkonzol betétek Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Középkonzol szellőzőnyílás keret Középkonzol betétek Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Kormánykerék
Váltószoknya

Kézifékkar
Varrás Metal Grey Generic Red Generic Red Metal Grey Metal Grey - Metal Grey Metal Grey

Ajtó könyöktámasz
 - dekorációs betét Ebony HG Satin Aluminum

(E-plated) 
Satin Aluminum

(E-plated) 
Satin Aluminum

(E-plated) 
Satin Aluminum

(E-plated)
Satin Aluminum

(E-plated) 
Satin Aluminum

(E-plated)
Satin Aluminum

(E-plated) 
Első ajtónyitó kilincs 

(belső)
- Kivitel

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Hátsó ajtónyitó 
kilincs (belső)

- Kivitel

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Satin Aluminum
(E-plated) 

Anyag Ambassador Ambassador Vinyl Salerno Ambassador Vinyl Salerno Ambassador Vinyl Salerno Vinyl Salerno

Szín Ebony Ebony Ebony / 
Generic Red Stitching Ebony Ebony / 

Metal Grey Stitching Ebony Ebony / 
Metal Grey Stitching

Ebony / Metal Grey 
Stitching

Ülés stílusa Komfort Sportos Sportos Sportos Sportos Sportos Sportos Sport (Recaro)
Üléskárpit anyaga Szövet Szövet Bőr / szövet Szövet Bőr / szövet Szövet Bőr / szövet Bőr / szövet

Ülőlap anyaga Intersection Court Court Dynamo Flagstone Jean Diamond Flagstone

Acceleration Regular
(Cushion)  +

Acceleration Irregular
(Backrest)

Ülőlap színe Ebony Ebony Race Red / Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Black Dinamica

Oldalpárna anyaga View View Salerno Eto Salerno View Salerno Salerno Leather & Salerno 
Vinyl

Oldalpárna színe Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony Ebony

Varrás Ülés varrás Metal Grey Generic Red Generic Red Metal Grey Metal Grey Metal Grey Metal Grey Metal Grey

WERS 121ZH 3JYP5 12QZH 12NZH 3KCZH 5ZXZH 3KCZH 11PZH

DOE 0Q2 0Q6 0QP 0Q3 0QG 0QZ 0QG 0Q1

EOC 761C 763P 761E 761D 763C 765C 763C 761B

Alapfényezés DOE WERS
Blazer Blue JKE PN3JV   -     -
Frozen White JKH PN3GZ        
Race Red JKN PN4A7        
Metálfényezés I. DOE WERS
Agate Black JKD PN4GM        
Moondust Silver JK6 PNZJB        
Chrome Blue JKC PN4FT   -     -
Desert Island Blue JKC PN4FT        -
Metálfényezés II. DOE WERS
Magnetic JKQ PN4DQ        -
Prémium metálfényezés DOE WERS
Ruby Red JKM PNEAM   -     -
Metropolis White JKV PN4GV        -
Luxe Yellow JKP PN4FU - - - - -   -
Prémium ST metálfényezés DOE WERS
Ford Performance Blue JKB PN4GF - - - - - - - 
Silver Fox JKK PAYE8 - - - - - - - 

FIESTA

Oldalpárna

Dekorációs csíkok

Ülőlap

Műszerfal
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Active

Ülés szín- / anyagkód
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 Szín- és kárpittáblázat

ST-Line Titanium



FIESTA VIGNALE 2020.25-ös modellév - 2019/4
Szín- és kárpittáblázat Érvényes: 2019. november 11-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Vignale
Műszerfal felső része Ebony
Műszerfal alsó része Ebony

Szőnyeg Szín Fekete

Dekorációs csík - felső Középkonzol betétek 2K - Light Grey
Carbonised

Dekorációs csík - alsó Középkonzol betétek Satin Aluminum
(E-plated) 

Középkonzol 
szellőzőnyílás keret Középkonzol betétek Satin Aluminum

(E-plated) 
Kormánykerék
Váltószoknya

Kézifékkar
Varrás Metal Grey

Ajtó könyöktámasz
 - dekorációs betét

Satin Aluminum
(E-plated) 

Első ajtónyitó kilincs (belső)
- Kivitel

Satin Aluminum
(E-plated) 

Hátsó ajtónyitó kilincs (belső)
- Kivitel

Satin Aluminum
(E-plated) 

Anyag  Cuir vinyl

Szín Ebony /
Metal Grey stitching

Ülés stílusa Sportos
Üléskárpit anyaga Bőr

Ülőlap anyaga Hexagon Quilted 
Leather

Ülőlap színe Ebony
Oldalpárna anyaga Windsor Leather

Oldalpárna színe Ebony
Varrás Ülés varrás Metal Grey

WERS 5ZEZH
DOE 0QU
EOC 765F

Alapfényezés DOE WERS
 Frozen White JKH PN3GZ 
Metálfényezés I. DOE WERS
Agate Black JKD PN4GM 
Chrome Blue JKC PN4FT 
 Moondust Silver JK6 PNZJB 
Metálfényezés II. DOE WERS
 Magnetic JKQ PN4DQ 
Prémium metálfényezés DOE WERS
 Ruby Red JKM PNEAM 
Metropolis White JKV PN4GV 

Ü
lé

se
k

Ülés szín- / anyagkód

Műszerfal

D
ek

or
ác

ió

Ülőlap

Oldalpárna

Elsó ajtókárpit

Dekorációs csíkok
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