AZ ÚJ FIESTA VAN

Fiesta Van, 3 ajtós

1,1l 85 LE
(63 kW)*

1,5l TDCi 85 LE
(63 kW)*

Hatékonyság.

Üzemanyag-fogyasztás és CO2- kibocsátás

Emissziós szint

Euro 6.2

Euro 6.2

Maximális teljesítmény, LE (kW)

85 (63)

85 (63)

CO2 -kibocsátás (g/km)ØØ (minden felszereltségi szint alap, opció nélküli változatban értendő)

130

124

Sebességváltó

5 fokozatú, manuális

6 fokozatú manuális

Végáttétel

4,31

3,37

Üzemanyag-fogyasztás (l/100km)ØØ (minden felszereltségi szint alap, opció nélküli változatban értendő)

5,8

4,7

Benzin vagy dízel? Mindkét opció egyaránt vonzó.
Az új Fiesta Van ügyel Önre és pénztárcájára. A kiváló TDCi dízel-, és a legújabb generációs benzinmotorok rendkívül takarékosan üzemelnek a városokban és az
országutakon egyaránt.

Kiemelt üzemanyag-gazdaságossági technológiák:
■
■
■

Ford Auto Start-Stop indítórendszer
Ford Visszatápláló fékrendszer
Sebességváltásra figyelmeztető lámpa – a gazdaságos vezetés jegyében

Megjegyzés az összes Euro 6.2 motorra vonatkozóan: Ford tesztadatok. *A fenti üzemanyag-fogyasztási és a CO2- kibocsátási értékek megállapítása a 715/2007/EK és az (EU) 2017/1151 európai uniós rendeletek legfrissebb kiadásában szereplő műszaki
követelményeknek és speciﬁkációknak megfelelően történt. Azok a könnyű haszongépjárművek, amelyek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történt, az új európai menetciklusnak (NEDC)
és a WLTP-nek megfelelő üzemanyag-/energia-fogyasztási és CO2-kibocsátási információkkal is el lesznek látva. A WLTP legkésőbb 2020-ig teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC). Az alkalmazott egységes tesztek lehetővé teszik a különböző
gyártók és gépjárműtípusok közötti összehasonlítást. A gépjármű üzemanyag-hatékonyságán kívül a vezetési stílus és egyéb, nem műszaki tényezők is befolyásolják egy jármű üzemanyag-/energiafogyasztási, CO2- kibocsátási és elektromos hatótávolságára
vonatkozó adatait. A CO2 a legfőbb üvegházhatást okozó gáz, amely a globális felmelegedésért felelős. Valamennyi új személygépkocsi-modell üzemanyag-hatékonysági és CO2-kibocsátási adatai díjmentesen elérhetők bármely márkakereskedésben, illetve
letölthetők a www.ford.hu weboldalról. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

85 LE

Hatékony

Erős

1,5 liter TDCi (85 LE)

1,1 liter (85 LE)

A Fiesta Van Ford 85 LE-s dízelmotorja ötvözi a
kivételesen hatékony üzemanyag-fogyasztást
(kezdőérték: 4,7 l/100 km) a kiváló
kormányozhatósággal és kifinomultsággal. A
csúcsmodern tervezés segít alacsonyan tartani az
üzemeltetési költségeket anélkül, hogy a teljesítmény
terén kompromisszumokat kellene kötni.

A Fiesta Van legújabb benzinmotorjai is kiválóan
teljesítenek. A kompakt, könnyű és kifinomult 1,1 literes
85 LE-s benzinmotorok a kedvező, 5,8 l/100 km-es
kezdő üzemanyag-fogyasztás mellett CO2-kibocsátása
akár 130 g/km is lehet.

Max. vontatható
tömeg, fékezett/fékezetlen*
(kg)

85 LE

Kezdőérték:
130 g/km*

Megengedett
legnagyobb össztömeg (kg)

Kezdőérték:
124 g/km*

Min. saját tömeg
(a vezetõt/utasokat
nem számítva)
(kg)**

5,8 l/km*

Jármű bruttó
tömege (kg)

4,7 l/km*

Max. bruttó terhelhetõség
(a vezetõt/utasokat
nem számítva)
(kg)

Tömeg és terhelhetõség

Trend és Business
1,1 l-es 85 LE (63 kW)

536

1575

1039

2395

900/555

1,5 l-es TDCi 85 LE (63 kW)

538

1635

1097

2400

900/585

Minden megadott adat előzetesnek tekintendő és a választott felszereltségtől függő tartományt jelöl. A vezető súlyának 75 kg-ot, maximum folyadékszintet és 90%-os üzemanyagszintet feltételezve a legkisebb saját tömeget jelzi, amely a gyártási toleranciák,
beszerelt extrák stb. függvényében változhat. *A max vontatható tömeg a jármű maximális vontatható képességét mutatja a megengedett legnagyobb össztömeggel. A jármű teljesítményét és gazdaságosságát kedvezőtlenül befolyásolja, ha vontatásra használják.
A vonóhorogra nehezedő tömeg határértéke minden modell esetén maximum 75 kg. A járműszerelvény maximális tömegébe beleértendő az utánfutó tömege is. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! Kérjük, hogy a további és legfrissebb homologizációs
adatokért keresse fel Ford márkakereskedőjét. **A saját tömeget számos tényező befolyásolja, például a karosszériaváltozat, a motor és a választott felszereltség. Az alapfelszereltségű modell tömegét (a különbözõ modellváltozatok saját tömege eltérő) a
folyadékok és a 90%-ig feltöltött üzemanyag-tartály tömegével együtt, de a vezetõ (75 kg), az utasok vagy a rakomány tömege nélkül kell számítani. Ebben az útmutatóban a terhelhetőség a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegének (GVM) és saját
tömegének a különbsége, további 75 kg csökkentve a vezető testsúlyát is ﬁgyelembe véve. Fontos megjegyezni, hogy a tényleges súly a gyártási tűréshatárokon belül elmozdulhat, így a terhelhetőség a jelen útmutatóban megadott és a tényleges súlyértékek
különbségének megfelelően változhat. Azon ügyfelek számára, akik közel maximális terheléssel szeretnék járatni a jármûvet, azt javasoljuk, hogy a feltüntetett saját tömeg értékeket 5%-os hibahatárral kezeljék a számítások során a túlterhelés
kockázatának megelőzése érdekében. Megjegyzés: A jármű üzemeltetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy a jármű, törvényi szempontból, teljesen megfeleljen a közúti használatra.

Megjegyzés A fent felsorolt néhány felszereltség feláron, választható felszereltségként rendelhető, és nem minden modellhez érhető el. További információért tekintse meg a műszaki adatokat tartalmazó táblázatot vagy forduljon Ford márkakereskedőjéhez. *WLTPtesztadatok.
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17

Színre fújt első lökhárítók

e

e

CLFBA

1941

Spoiler

e

e

BPFAJ

Teljes szélesség behajtott külsõ tükrökkel

1783

Harmadik féklámpa

e

e

JDDAB

Teljes szélesség külsõ tükrök és kilincsek nélkül

1735

Színrefújt felső rész és fekete alsó rész a hátsó lökhárítón

e

e

CLMAT

Teljes magasság (terheletlenül, teli tankkal)

1476

Küszöbvédő léc Ford logóval

f

f

A1PBC

Tengelytáv

2493

Ajtóélvédők

f

f

BMSAB

Túlnyúlás elöl

839

Túlnyúlás hátul

708

Szélesség a kerékdobok között

984
1281

Csomagtér szélessége

948

Csomagtér magassága

613

Raktér maximális hossza (padlón mérve)

1283

Raktér maximális hossza (övvonalnál mérve)

1104

Rakomány maximális magassága a raktérelválasztónál

923

Üzemanyagtartály űrtartalma (liter), benzin/dízel

42/40

Raktér (m3)

0,96

Trend

Business

MFC-kód

Stílus és megjelenés

e

e

D5AAY (acél – D2SAF)

Keréktárcsák
15"-os acél kerekek dísztárcsával (195/60 R15 gumiabroncsokkal szerelve*)

1281 mm
Raktérfogat

1283 mm
Raktér
Magasság: 923 mm
Szélesség: 1281 mm
Hossz: 1283 mm

0,96
m3

15"-os 8 küllős, Sparkle Silver könnyűfém keréktárcsák (195/60 R15 gumiabroncsokkal szerelve*)

f

f

D2SA1

16"-os,10 küllős, Sparkle Silver könnyűfém keréktárcsák (195/55 R16 gumiabroncsokkal szerelve*)

f

f

D2XC8

Keréknyomás figyelő rendszer

e

e

AHTAC

Acél pótkerék

f

f

D17BD

Kerékőrkészlet (acélkerékkel nem elérhető)

f

f

D5EAD

Dizájnelemek
Első és hátsó sárfogó gumik

f

f

A3EAB

Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé

f

f

B2GAM

Méhsejtes, fekete felső hűtőrács

e

e

B2LAH

Aktív hűtőrácszárás (1.5l TDCi motor esetén)

e

e

BLHAB

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható. *Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumiabroncsot szerelik fel, de a gumiabroncs márkája nem
választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét. Megjegyzés: a Ford Fiestához kapható 18"-os keréktárcsákat
és gumiabroncsokat úgy tervezték, hogy az alapfelszereltségként kapható 15"-os és 16"-os keréktárcsákhoz képest sokkal sportosabb menettulajdonságokat és határozottabb
futásjellemzõket biztosítson. Valamennyi 17"-os és 18"-os keréktárcsához kormánymûfogasléc-határoló szükséges (gyártó/márkakereskedõ szereli be).
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e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható. *Az Ön által választott keréktárcsára a jelzett méretű gumiabroncsot szerelik fel, de a gumiabroncs márkája nem
választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét. Megjegyzés: a Ford Fiestához kapható 18"-os keréktárcsákat
és gumiabroncsokat úgy tervezték, hogy az alapfelszereltségként kapható 15"-os és 16"-os keréktárcsákhoz képest sokkal sportosabb menettulajdonságokat és határozottabb
futásjellemzõket biztosítson. Valamennyi 17"-os és 18"-os keréktárcsához kormánymûfogasléc-határoló szükséges (gyártó/márkakereskedõ szereli be).

Vezetési élmény
MFC-kód

Maximális csomagtérpadló-szélesség

A mérés az ISO 3832 szabványnak megfelelõen történt. A méretek a választott modelltõl és a felszereltségtõl függõen eltérhetnek. Az adatok tájékoztató jellegűek!
További informáciért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

923 mm

Trend

4040

Teljes szélesség külsõ tükrökkel

Business

Kapacitás

Teljes hosszúság

Trend

Magasság: 1476 mm
Szélesség: 1783 mm
Szélesség (tükrökkel): 1941 mm
Hossz: 4040 mm

MFC-kód

Stílus és megjelenés
Business

Méretek (mm)
Trend/
Business

Méretek

120 KPH sebességhatároló

f

f

DCFAE

90 MPH sebességhatároló

f

f

DCFAF

100 KPH/62 MPH sebességhatároló

f

f

DCFAG

90 KPH/56 MPH sebességhatároló

f

f

DCFAH

Aktív ki-/beparkolást segítő automatika

f

f

HNSAC

Hátsó parkolóradar

f

e

HNKAB

Tolatókamera (hátsó parkolóradar szükséges)

f

f

J3KAB

Holttérfigyelő rendszer elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrökkel, integrált
irányjelzővel, keresztirányú forgalomra való figyelmeztető rendszerrel

f

f

HLLAD

Eco Select

e

e

HECAH
JBBAG/JBCAB

Vezetõtámogatás

Külső világítás
Halogén fényszórók nappali menetfénnyel

e

e

Első ködfényszórók

e

e

JBKAB/JB3AC

Fényszórómagasság állítás

e

e

JEAAB

Kanyarfény

e

e

JBTAB

Harmadik féklámpa

e

e

JDDAB

e

e

DWAAF

e

e

HJCAC

Felfüggesztés
Standard felfüggesztés
Műszerek és kezelőszervek
Keréknyomás figyelő rendszer

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható, – = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford
márkakereskedőjét.
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MFC-kód

e

B5VAC

AB4AB

f

f

J3CAB

Középkonzol két darab pohártartóval és 12 V-os csatlakozóaljzattal

e

e

B5WA1

FordPower kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer 2 távirányítóval

f

f

CBGAL

Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör

f

f

BSBAF

Elektromos csatlakozó

e

e

J3EAB

Rádió előkészítés első hangszórókkal

f

–

ICFAA

ICE csomag 56: AM/FM rádió 4,2"-os többfunkciós színes kijelzõvel, 4 hangszóró, MP3 lejátszó, kormányról
vezérelhető audiorendszer, Bluetooth®, MyFord dokkoló és USB-csatlakozó

e

–

ICFBX

ICE csomag 57: AM/FM digitális rádió (DAB), 4,2"-os többfunkciós színes kijelzõ, 4 hangszóró, MP3 lejátszó,
kormányról vezérelhető audiorendszer, Bluetooth®, MyFord dokkoló és USB-csatlakozó

f

–

ICFBY

ICE csomag 58: AM/FM rádió, Ford SYNC 2.5 8"-os színes érintõképernyővel, 4 hangszóró, MP3 lejátszó,
kormányról vezérelhető audiorendszer, Bluetooth® és USB-csatlakozó

f

e

ICFBZ

ICE csomag 59: AM/FM rdigitális ádió (DAB), SYNC 2.5 8"-os színes érintõképernyővel, 4 hangszóró, MP3
lejátszó, kormányról vezérelhető audiorendszer, Bluetooth® és USB-csatlakozó

f

f

ICFCA

ICE csomag 60: AM/FM rádió, Ford SYNC 3 8"-os színes érintőképernyővel, 4 hangszóró, MP3 lejátszó,
kormányról vezérelhető audiorendszer, Apple CarPlay és Android Auto csatlakoztatási lehetőség, Vészhelyzeti
asszisztens*, beépített navigációs rendszer, Bluetooth® és USB-csatlakozó

f

f

ICFCB

ICE csomag 61: AM/FM digitális rádió (DAB), Ford SYNC 3 Ford SYNC 3 8"-os színes érintőképernyővel, 4
hangszóró, MP3 lejtátszó, kormányról vezérelhető audiorendszer, Apple CarPlay és Android Auto csatlakoztatási
lehetőség, Vészhelyzeti asszisztens*, beépített navigációs rendszer, Bluetooth®és USB-csatlakozó

f

f

ICFCC

CD lejátszó a kesztyűtartóba építve

f

f

IBPAC

MFC-kód

e

Dohányzó csomag

Business

Tetőkonzol lámpával

Trend

Business

Komfort és kényelem
Trend

Vezetési élmény

f

f

ABSAB

Belsõ kényelem

Opciós csomagok
Dizájn csomag: esőérzékelős ablaktörlő, automatikusan elsötétülő belső tükör
Biztonság és védelem csomag 1: sebességhatároló, sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmeztető
jelzéssel, részlegesen fűthető szélvédő

f

Biztonság és védelem csomag 2: sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval, sávtartó
automatika sávelhagyásra figyelmeztető jelzéssel, részlegesen fűthető szélvédő

f

Biztonság és védelem csomag 3: Adaptív sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval,
sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmezetető jelzéssel, ütközésmegelőző rendszer követési távolságra
figyelmeztető jelzéssel, részlegesen fűthető szélvédő

f

Biztonság és védelem csomag 4: Sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval, sávtartó
automatika sávelhagyásra figyelmeztető jelzéssel és táblafelismerő rendszerrel, éberségfigyelő rendszer
automata távolsági fényszóróval, részlegesen fűthető szélvédő

f

Biztonság és védelem csomag 5: Adaptív sebességtartó automatika, sávtartó automatika sávelhagyásra
figyelmeztető jelzéssel és táblafelismerő rendszerrel, ütközésmegelőző rendszer követési távolságra
figyelmezetető jelzéssel, éberségfigyelő rendszer automata fényszóró ki-bekapcsolással, részlegesen fűthető
szélvédő

f

f

AB4AP

Biztonság és védelem csomag 6: Sebességhatároló, sávtartó automatika sávelhagyásra
figyelmeztető jelzéssel és táblafelismerő rendszerrel, holttérfigyelő rendszer elektromosan állítható ás
behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrökkel, integrált irányjelzővel és keresztirányú forgalomra
figyelmeztető rendszerrel, éberségfigyelő rendszer automata távolsági fényszóróval, részlegesen fűthető szélvédő

f

f

AB4AQ

f
f
f

AB4AC
AB4AG

Audio- és kommunikációs rendszerek
f

AB4AM

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható, – = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford
márkakereskedőjét.

Trend

Business

MFC-kód

Teljesítmény és hatékonyság

e

e

HEBAD

Mûszerek és kezelõszervek
Fedélzeti számítógép
Technológia
Elektromos szervokormány (EPAS)

e

e

–

Auto Start-Stop indítórendszer

e

e

DECAU

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

Légkondicionálás
Légkondicionáló berendezés törlése

f

–

AC--L

Manuális légkondicionáló berendezés

e

e

AC--S

Elektronikus automata légkondicionáló berendezés

f

f

AC--C

Fűtés levegőkeringetéssel

e

e

G2AAE

Ülések
4 irányban manuálisan állítható vezetőülés

e

e

BYPAD

2 irányban manuálisan állítható utasülés

e

e

BYQAB

4 irányban manuálisan állítható utasülés

f

f

BYQAD

Vezetőoldali deréktámasz

f

f

BWRAB

Utasoldali deréktámasz

f

f

BWSAB

Fűthető vezető- és utasülés

f

f

BY1AB/BY2AB

Két irányban állítható fejtámlák az első sorban

e

e

BVRAC

e= Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható, – = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford
márkakereskedőjét. *A SYNC innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth® funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ
arra, hogy a jármû utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek
Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő
tulajdonosok birtokában vannak.
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Business

MFC-kód

Trend

Business

MFC-kód

Biztonság és védelem
Trend

Komfort és kényelem

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel

e

e

BSHDJ

Opciós csomagok

Színrefújt visszapillantó tükrök

e

e

BSLAC

f

f

AB4AB

Elektromos első ablakemelők

e

e

B2CAF

Biztonság és védelem csomag 1: sebességhatároló, sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmeztető
jelzéssel, részlegesen fűthető szélvédő

f

f

AB4AC

f

f

B3MAB

Biztonság és védelem csomag 2: sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval, sávtartó
automatika sávelhagyásra figyelmeztető jelzéssel, részlegesen fűthető szélvédő
Biztonság és védelem csomag 3: adaptív sebességtartó automatika, sávtartó automatika sávelhagyásra
figyelmeztető jelzéssel, ütközésmegelőző rendszer követési távolságra figyelmeztető jelzéssel, részlegesen
fűthető szélvédő

f

f

AB4AG

Biztonság és védelem csomag 4: sebességtartó automatika beállítható sebességhatárolóval, sávtartó
automatika sávelhagyásra figyelmeztető jelzéssel és táblafelismerő rendszerrel, éberségfigyelő rendszer
automata távolsági fényszóróval, részlegesen fűthető szélvédő

f

f

AB4AM

Biztonság és védelem csomag 5: adaptív sebességtartó automatika, sávtartó automatika sávelhagyásra
figyelmeztető jelzéssel és táblafelimserő rendszerrel, ütközésmegelőző rendszer követési távolságra
figyelmeztető jelzéssel, éberségfigyelő rendszer automata fényszóró ki- bekapcsolással, részlegesen fűthető
szélvédő

f

f

AB4AP

Biztonság és védelem csomag 6: sebességhatároló, sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmeztető
jelzéssel és táblafelismerő rendszerrel, holttérfigyelő rendszer elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső
visszapillantó tükrökkel integrált irányjelzővel, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszerrel, éberségfigyelő
rendszer automata távolsági fényszóróval, részlegesen fűthető szélvédő

f

f

AB4AQ

Mûszerek és kezelõszervek

Technológia
Fűthető szélvédő
Opciós csomagok
Téli csomag: Fűthető vezető- és utasülés, bőr sebességváltó gomb és szoknya, bőrborítású kormánykerék

f

f

AGWAB

Komfort csomag: Középkonzol kartámasszal, vezető- és utasoldali deréktámasz, 4 irányban manuálisan
állítható utasülés

f

f

AGRAC

City csomag: Hátsó parkolóradar, elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök
integrált irányjelzővel

f

f

AGKAB

e= Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható, – = Nem elérhető. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford
márkakereskedőjét. *A SYNC innovatív része a Ford Vészhelyzeti asszisztens, amely Bluetooth® funkción keresztül párosított és autóhoz csatlakoztatott mobiltelefont használ
arra, hogy a jármû utasai közvetlenül a helyi Kommunikációs központot hívhassák, ha olyan baleset történt, amelyben egy légzsák kioldott vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. Ez a szolgáltatás több mint 40 európai országban és régióban áll rendelkezésre. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek
Ford Motor Company Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) és társvállalatai általi használatát licenc szabályozza. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő
tulajdonosok birtokában vannak.
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Business

Trend

Biztonság és védelem

Aktív ki-/beparkolást segítő automatika
Hagyja, hogy a Fiesta Van beparkolja magát. A rendszer
beazonosítja a megfelelő parkolóhelyeket és képes
automatikusan bekormányozni az autót. Sőt, még ki is tud
parkolni. Önnek mindössze a gáz- és fékpedált, illetve a
sebességváltót kell működtetnie. (Választható)

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét. ◆Megjegyzés:
Soha nem szabad gyerekülést helyezni az első utasülésre, ha a gépkocsi működőképes első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A gyermekek számára a
legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a hátsó ülés.

Praktikus felszereltségek

Vezetőoldali légzsák

e

e

CPGAB

Utasoldali légzsáku

e

e

CPHAB

Trend

Business

MFC-kód

Biztonság

Első oldallégzsákok

f

f

CN7AR

Karosszéria

Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés az első üléseken

e

e

BY5AJ

Fix panel a hátsó ablakok helyén

e

e

B2KAK

Fix második sori ablakok

f

f

B2KAL

f

f

A1PBC
BBHAE

Védelem
2 db behajtható kulcs

e

e

CBFAM

Küszöbvédő léc Ford logóval

Távirányítós központi zár

e

e

CBAAB

Szőnyeg és kárpit

Kettős központi zár

f

f

CBAAD

Velúr első szőnyeg

e

e

e

e

BBZAE

e

e

B5VAC

Kettős központi zár riasztóberendezéssel

f

f

HNAAD

Világos tetőkárpit

Thatcham 1. típusú riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, külön akkumulátorral és
emelésérzékelőkkel (távirányítású kettős központi zár szükséges)

f

f

HNAAG

Tetőkonzol lámpával

Intelligens védelmi rendszer

e

e

–

Levehető vonóhorog

f

f

C1MAC

Vonóhorog előkészítés

f

f

C1QAB

Fékek
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Első tárcsafék, hátsó dobfék

e

e

FBAAC

Visszagurulásgátló

e

e

A54AB (az FEAAE
tartalmazza)

Ütközésmegelõzõ rendszer

f

f

FBFAB

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét. ◆Megjegyzés:
Soha nem szabad gyerekülést helyezni az első utasülésre, ha a gépkocsi működőképes első utasoldali légzsákkal van felszerelve. A gyermekek számára a
legbiztonságosabb hely, megfelelő rögzítettség mellett, a hátsó ülés.

Külső funkcionális kiegészítõk

e = Alapfelszereltség, f = Felár ellenében választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.
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MFC-kód

Első és hátsó sárfogó gumik

Business

Speciális járműfelszereltségek
Trend

Hozza ki a legtöbbet új
Fordjából!

f

f

A3EAB

f = Felár ellenében választható. Az adatok tájékoztató jellegűek! További információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét.

Szeretnénk, ha a legtöbbet hozhatná ki új Fordjából. Ehhez azonban tudnia kell, hogy hivatalosan mennyit tud biztonságosan szállítani mind a hasznos terhelés, mind pedig
a vontatás esetén. Ford márkakereskedője profi tanácsadással szolgálhat a pontos specifikációkkal kapcsolatban, és segít Önnek megtalálni a pénztárcájához és üzleti
igényeihez leginkább illő modellt.

A Ford Fiesta Vant teherszállításra terveztük – méghozzá nagy
mennyiségű rakományéra.
Egy új, zárt áruszállító kiválasztása fontos döntés, melynél sok
tényezőt kell figyelembe venni. Míg néhány szempont, mint a
legmegfelelőbb modellváltozat kiválasztása, az elsődleges
felhasználási terület meghatározása vagy a plató nagyságának
megállapítása viszonylag egyszerű, mások, mint a hasznos
terhelhetőség kiszámítása, jóval összetettebb kérdés.
Hasznos terhelhetőség
A hasznos terhelhetőség kiszámításához két dolgot kell
ismernie: a jármű megengedett össztömegét (GVM) és saját
tömegét.
A GVM a menetkész gépjármű maximálisan megengedett
tömege, amelybe beletartozik a gépkocsi saját tömege, plusz a
kiegészítők, a vezető és az utasok (az iparági szabványt alapul
véve ez 75 kg/személy), a folyadékok, a 90%-ig feltöltött
üzemanyag-tartály (1 liter gázolaj = megközelítőleg 0,85 kg), a
választható felszereltségek és az utólagos beszerelések,
valamint a rakomány tömege.
A saját tömeg az alapfelszereltségű alapmodell a
specifikációban szereplő tömege a folyadékok és a 90%-ig
feltöltött üzemanyagtartály tömegével együtt, de a vezető, az
utasok vagy a rakomány tömege nélkül. Ha a járművet annak
maximális terhelhetőségéig szándékozik megterhelni,
javasoljuk, hogy – a hibahatárral történő számolás érdekében
– adja hozzá a saját tömeg 5%-át a saját tömeghez, mielőtt
kiszámítaná a hasznos terhelhetőséget, mert így csökkenthető
a túlterhelés kockázata.
A hasznos terhelhetőség a két érték közötti különbség.
Hasznos terhelhetőség = a bruttó járműtömegből kivonjuk
a saját tömeget

Ahhoz, hogy segítsünk Önnek az igényeinek megfelelő
gépjármű kiválasztásában, íme néhány részletes magyarázat a
jármű hasznos terhelhetőségét befolyásoló tényezőkről. Ezek
többek között a következők:
Vezető és utasok
A vezető tömegét az iparági szabványban meghatározott 75
kg/személy érték alapján számoljuk. Ne felejtse el, hogy a
vezető és az utasok nem számítanak bele a saját tömegbe,
ezért amikor a vezető és az utasok beszállnak a járműbe,
annak fennmaradó hasznos terhelhetősége az ő tömegüknek
megfelelő mértékben csökken.
Gyárilag beépített választható felszereltségek
A legtöbb gyárilag beépített választható felszereltség
befolyásolja a jármű hasznos terhelhetőségét. Például a
légkondicionáló akár 10 kg-al is megnövelheti a gépkocsi
tömegét, és ezáltal ennyivel csökkenti a hasznos
terhelhetőségét.
Ford márkakereskedőjénél tájékozódhat arról, hogy melyik
felszereltség mennyivel csökkenti gépjárműve saját tömegét.
Modellváltozat
Az ebben a katalógusban megadott, saját tömegre vonatkozó
adatok a Fiesta Van alapfelszereltségű modelljeire
vonatkoznak. A magasabb kategóriájú változatoknak a
magasabb felszereltségi szint és a több berendezés miatt
általában nagyobb a tömege.

Gyártási tűréshatárok
A gyártási és előállítási folyamatokban tapasztalható eltérések
azt jelentik, hogy nincs két olyan jármű, amelynek tömege
pontosan megegyezne.
Kiegészítők és utólagos átalakítások
Fontos alaposan átgondolni, mire kívánja használni járművét
az átvétel után. A gépjárműbe szerelt kiegészítők, illetve a
gépkocsin végzett bármely utólagos átalakítás hátrányosan
befolyásolhatja a hasznos terhelhetőséget. További
információért és tanácsért forduljon Ford
márkakereskedőjéhez.
Ha a hasznos terhelhetőség az elsőrendű szempont
vállalkozása számára, vagy ha azt tervezi, hogy a gépkocsi
maximális terhelhetősége körüli rakományt fog szállítani, Ford
márkakereskedője tud Önnek segíteni. A márkakereskedők
tapasztalatukkal és tudásukkal szakértői tanácsot tudnak adni
Önnek, hogy az üzleti igényeinek pontosan megfelelő járművet
választhassa ki.

Mi legyen a következő?
További információért az elérhető
felszereltségekről és specifikációkról kérjük,
töltse le az e-brosúrát vagy tekintse meg az
interaktív brosúrát, és hagyja, hogy magával
ragadja a választott Ford modelljéhez
választható számtalan praktikus funkció. A
tartalmak letölthetők a www.ford.hu
weboldalról.

Igazítsa áruszállítóját munkájához

Próbálja ki!

A Ford járművek választható felszereltségek széles
választékával érhetők el. Ford márkakereskedője segít Önnek
az egyedi üzleti igényeihez biztosan megfelelő
gépkocsijellemzőket meghatározni, beleértve a speciális
berendezések utólagos beszerelését és az átalakításokat
támogató műszaki cikkeket.

Látogasson el Ford márkakereskedőjéhez, és
vegyen részt a Ford Fiesta Van
tesztvezetésén. Keresse meg az Önhöz
legközelebbi márkakereskedőt a www.ford.hu
weboldalon.

Megjegyzés: Az átalakítást végző szakemberek részére a
műszaki információk a Karosszéria- és felépítményfelszerelési kézikönyvben (Body and Equipment Mounting
Manual – BEMM) találhatók a www.etis.ford.com webhely
Információk >> Gépkocsi-átalakítások oldalán.

Állítsa össze!
Látogasson el a www.ford.hu weboldalra,
ahol összeállíthatja és beárazhatja új Ford
Fiesta Van járművét az Ön pontos
specifikációinak megfelelően!

Kapcsolat
Ford Vonal: 06 1 7777 555
Értékesítés és flotta ügyfélszolgálat: inform@
ford.hu
Szerviz ügyfélszolgálat: szerviz@ford.com
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Legyen az öné!
Attól kezdve, hogy elindult új autójával, egész úton Önnel leszünk. A Ford Assistance országúti segélyszolgálat
kifejezetten az Ön biztonságérzetének növelése érdekében került kidolgozásra. A program segítséget nyújt az
autózás közbeni szükséghelyzetekben Európa-szerte. Minden Ford jármű esetén rendelkezésre áll a
forgalombahelyezés első napjától az első esedékes szervizig. Minden alkalommal, amikor Ön Fordját
hivatalos Ford márkaszervízben szervizelteti, meghosszabbítja a Ford Assistance szolgáltatást a következő
esedékes szervizig.

Finanszírozás
Ha autójának finanszírozására kerül a sor, méretünknek és szakértelmünknek köszönhetően számos
különféle finanszírozási megoldást tudunk Önnek nyújtani. A Ford Credit egy sor finanszírozási terméket nyújt
autójához függetlenül attól, hogy Ön magán vagy vállalati ügyfél. A Ford Bérlet a tartósbérleti és
lízingszerződésekre specializálódott és számos alternatív finanszírozási tervet kínál, melyek vállalkozásának
igényeire szabhatók. Csak vállalati felhasználók részére. A finanszírozási termékeinkkel kapcsolatos
információkért látogasson el a www.FordCredit.hu oldalra.
A Ford hivatalos magyarországi finanszírozó partnere : Merkantil Bank Zrt. Tel: (1) 429-7777
E-mail : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu
A Ford Bérlet partnere az ALD Automotive Magyarország Kft.
Tel: (1) 802-0249 E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com
A FordPass egy olyan új applikáció, ami arra fogja ösztönözni, hogy újragondolja korábbi közlekedési
szokásait. Megtalálja Önnek a közeli parkolóhelyeket, járművel kapcsolatos, pénzügyi és márkakereskedői
információkkal látja el, valamint többféle hasznos útmutatóval segíti a vezetést.
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A brosúrában szereplő felszereltségek elérhetősége a 2019. február
25-én kiküldött árlista alapján került bemutatásra.

Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

www.ford.hu

A brosúrában szereplő adatok és képek kizárólag tájékoztató
jellegűek, a fotók illusztrációs célokat szolgálnak. További
információért kérjük, keresse fel Ford márkakereskedőjét!
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Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a
specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A
kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha
annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye. Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy
számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható
felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés. Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija
üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az
adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek
Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben
a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.

