N YA FIE STA

FORD FIESTA Modellöversikt

Välj den
Fiesta som är
rätt för dig.
Fiesta finns i flera olika modeller och kan
fås med många olika designtillval, så
oavsett dina preferenser kan du få en nästa
generations Ford Fiesta som passar dig.

Titanium

Vignale

Elegant
Förstklassiga material och extra funktioner ger Fiestas lyxmodeller en sofistikerad miljö med högsta komfort.

Trend

En elegant design med imponerande tekniklösningar och spännande motoralternativ bidrar till att göra nya
Ford Fiesta utomordentligt attraktiv.
ST-Line

Sport
Den karaktäristiska ST-Line-exteriören bidrar till en unik körupplevelse och många attraktiva detaljer.
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Vilken är din
favoritkombination?
Exteriöranpassning
Skapa din perfekta Fiesta. Färgsymbolerna nedan
indikerar de kontrasterande färger för tak och

Trend
Frozen White
Race Red
Bohai Bay Mint
Chrome Copper
Race Red
Solid lack

Magnetic
Metalliclack

Shadow Black
Mica-lack

Shadow Black
ST-Line

Micalack*
Ruby Red

Blue Wave

Speciallacker,
metallic*
Chrome
Copper

Race Red

Metalliclacker*
Blazer Blue

Frozen
White*

Solida lacker

Chrome Copper
Metalliclack

Shadow
Black

Blue Wave
Specialmetalliclack

Magnetic

Ruby Red
Specialmetalliclack

Moondust
Silver

Bohai Bay Mint
Metalliclack

Deep Impact
Blue**

Frozen White
Solid lack

Bohai Bay
Mint

ytterbackspeglar som finns tillgängliga för varje
karossfärg. (Tillval för Trend, Titanium och
ST-Line)

Ford Fiesta omfattas av Fords 12-åriga
rostskyddsgaranti från och med bilens
första registreringsdatum. Enligt
gällande villkor.
Obs! Bilderna är endast avsedda som
illustration av karossfärgerna, och kan
avvika från aktuella specifikationer eller
de produkter som finns tillgängliga på
vissa marknader. Färger och klädslar
som återges i denna broschyr kan av
trycktekniska skäl avvika från de
faktiska färgerna.

Frozen White
Race Red
Shadow Black
Titanium
Frozen White
Race Red
Bohai Bay Mint
Chrome Copper
Shadow Black

Blazer Blue
Solid lack
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Deep Impact Blue
Metalliclack

Moondust Silver
Metalliclack
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Vignale

Titanum

ST-Line

Trend

FORD FIESTA Fälgar & däck

Fälgar
Hjulsida, stål – 16" x 6,5" (med 195/55 R16-däck*)
Aluminium – 16" x 6,5", 10-ekrad i Sparkle Silver (med 195/55 R16-däck)*
Aluminium – 16" x 6,5", 10-ekrad i Sparkle Silver (med 195/55 R16-däck)*
Aluminium – 17" x 7", 8-ekrad i Sparkle Silver (med 205/45 R17-däck)*
Aluminium – 17" x 7", ST-Line-design i Rock Metallic (med 205/45 R17-däck)*
Aluminium – 17" x 7", Vignale-design i Luster Nickel (med 205/45 R17-däck)*
Aluminium – 18" x 7", ST-Line-design i Rock Metallic/polerad (med 205/40 R18-däck)däck*)
Aluminium – 18" x 7", 8-ekrad, Vignale-design, delvis polerad (med 205/40 R18-däck*)

/

Däckreparationssats
Reservhjul – stål
Låsmuttrar

Standard
Tillval, mot extra kostnad
Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad
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Ford Fiesta ST-Line i Frozen White lack med Race Red-exteriöranpassning och 18”
polerade aluminiumfälgar i Rock Metallic som tillval.

FORD FIESTA Lack och klädsel

Shadow
Black

Micalack*
Ruby Red

Speciallacker,
metallic*
Blue Wave

Milano Grigio

Chrome
Copper

Magnetic

Moondust
Silver

Deep Impact
Blue**

Bohai Bay
Mint

Race Red

Metalliclacker*
Blazer Blue

Frozen
White*

Solida lacker

Trend
Sätesöversidor – klädsel och färg: Intersection/Tira i Ebony
Sätesdynor, klädsel och färg: View i Ebony
Instrumentpanelfärg: Ebony
ST-Line
Sätesöversidor – klädsel och färg: Court i Ebony
Sätesdynor, klädsel och färg: Nexus i Ebony
Instrumentpanelfärg: Ebony
Titanium
Sätesöversidor – klädsel och färg: Flow i Ebony
Sätesdynor, klädsel och färg: Domo i Ebony
Instrumentpanelfärg: Ebony
Vignale
Sätesöversidor – klädsel och färg: Windsor-läder/Ontario i Black Ruby
Sätesdynor, klädsel och färg: Windsor-läder/Cuir-vinyl i Black Ruby
Instrumentpanelfärg: Ebony
Sätesöversidor – klädsel och färg: Vadderat Hexagon-läder i Black Ruby
Sätesdynor, klädsel och färg: Windsor-läder i Black Ruby
Instrumentpanelfärg: Ebony

Standard
Tillval, mot extra kostnad
Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad
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1.5 Duratorq TDCi
(120 hk (88 kW)

1.5 Duratorq TDCi
(85 hk (63 kW)

1.1 Ti-VCT
(85 hk (63 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(140 hk (103 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(125 hk (92 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(100 hk (73,5 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(100 hk (73,5 kW))

FORD FIESTA Bränsle och prestanda

5-dörrars

Kraftfullast

Avgasreningsnivå

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

100 (73,5)

100 (73,5)

125 (92)

140 (103)

85 (63)

85 (63)

120 (88)

Vridmoment, Nm

170

170

170

180

110

215

270

CO2- utsläpp (g/km)ØØ

97

118

98

102

101

82-89

91

Växellåda

6-växlad manuell
växellåda

6-växlad
automatväxellåda

6-växlad manuell
växellåda

6-växlad manuell
växellåda

5-växlad manuell
växellåda

6-växlad manuell
växellåda

6-växlad manuell
växellåda

Drivning

Fram

Fram

Fram

Fram

Fram

Fram

Fram
3.9

Maximal effekt hk (kW)

1.0 Ford EcoBoost (140 hk)
CO2-utsläpp 102 g/km

Bränsleförbrukning i L/100 kmØØ

Lägst utsläpp
1.5 TDCi (85 hk)
CO2-utsläpp 82 g/km
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Stadskörning

5.4

6.9

5.4

5.8

5.6

3.5-3.9

Landsvägskörning

3.6

4.2

3.6

3.8

3.7

3.0-3.2

3.2

Blandad körning

4.3

5.2

4.3

4.5

4.4

3.2-3.5

3.5

*På 4:ans växel. ØFords testvärden. ØØAngiven bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift är uppmätt enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008.
Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar
även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2utsläpp med data för alla nya passagerarbilmodeller finns tillgänglig gratis hos alla återförsäljare, och kan även hämtas på [MARKET NOTE: PLACEHOLDER FOR WEB LINK]. För ytterligare information, se [MARKET NOTE: PLACEHOLDER
FOR NATIONAL REGULATION]. Alla
#
Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, fulla vätskenivåer och 90 % bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal dragkapacitet vid
fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå. Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med släp. Högsta tillåtna kultryck är 75 kg för alla modeller. Tågvikt inkluderar släpvagnsvikt.
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1.0 Ford EcoBoost
(125 hk (92 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(140 hk (103 kW))

1.5 Duratorq TDCi
(85 hk (63 kW)

1.5 Duratorq TDCi
(120 hk (88 kW)

Maxhastighet (km/h)

183

180

195

202

170

175

195

0-100 km/h (sek)

10,5

12,2

9,9

9,0

14,0

12,5

9,0

50-100 km/h* (sek)

11,0

–

9,9

8,5

17,5

12,8

8,9

Tjänstevikt (kg)#

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

Totalvikt (kg)

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

Tågvikt (kg)

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

tbc

Max. släpvagnsvikt, bromsad (kg)

1000

1000

1000

1000

750

750

1000

Max. släpvagnsvikt, obromsad (kg)

580

600

580

580

565

595

600

1.1 Ti-VCT
(85 hk (63 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(100 hk (73,5 kW))

1.0 Ford EcoBoost
(100 hk (73,5 kW))

FORD FIESTA Bränsle och prestanda

PrestandaØ

Vikt och last

*På 4:ans växel. ØFords testvärden. ØØAngiven bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift är uppmätt enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008.
Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver en bils bränsleeffektivitet påverkar
även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer en bils faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. En guide om bränsleekonomi och CO2utsläpp med data för alla nya passagerarbilmodeller finns tillgänglig gratis hos alla återförsäljare, och kan även hämtas på [MARKET NOTE: PLACEHOLDER FOR WEB LINK]. För ytterligare information, se [MARKET NOTE: PLACEHOLDER
FOR NATIONAL REGULATION]. Alla
#
Minsta tjänstevikt baserad på 75 kg förare, fulla vätskenivåer och 90 % bränslenivå, med förbehåll för tillverkningstoleranser och monterade tillval etc. Angivna gränser för körning med släp representerar maximal dragkapacitet vid
fordonets totalvikt och start i 12 % lutning på havsnivå. Prestanda och driftekonomi försämras för alla modeller vid körning med släp. Högsta tillåtna kultryck är 75 kg för alla modeller. Tågvikt inkluderar släpvagnsvikt.
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Titanum

/

/

/

Vignale

ST-Line

Vignale

Titanum

Trend

Exteriör – designdetaljer

ST-Line

Trend

FORD FIESTA Exteriörutrustning

Exteriör – komfortfunktioner

Ytterbackspeglar – elmanövrerade och eluppvärmda med integrerade blinkers och karossfärgade hus

Dörruppslagsskydd

Ytterbackspeglar – elmanövrerade och eluppvärmda, elektriskt infällbara, integrerade blinkers, karossfärgade hus, instegsbelysning

Aktiv parkeringshjälp – främre och bakre parkeringssensorer, parkeringshjälp vid parkering vinkelrätt och backningshjälp

Ytterbackspeglar – dödavinkel-övervakning med varning för korsande trafik (med elektriskt infällbara ytterbackspeglar och instegsbelysning)

Parkeringssensorer – bak

Övre kylargrill – enfärgad med bikakemönster

Strålkastare – halogenstrålkastare med svart infattning och LED-varselljus

Övre kylargrill – infattning och horisontella stag i krom

Strålkastare – halogenprojektionsstrålkastare med svart infattning och LED-varselljus

Övre kylargrill – unik ST-Line-design

Strålkastare – automatiskt på/av

Övre kylargrill – unikt Vignale-bikakemönster med krominfattning

Strålkastare – automatiskt på/av och helljus (med automatiska torkare med regnsensor och fördröjd släckning)

Främre stötfångare – karossfärgad

Bakljus – ej LED, delade

Främre stötfångare – unik ST-Line-design

Bakljus – LED, delade

Främre stötfångare – unik Vignale-design

Ford Easy Fuel – lockfri bränslepåfyllning

Dimstrålkastare (med kurvljus) – infattning i Black

Torkare/spolare för baklucka

Dimstrålkastare (med kurvljus) – infattning i Bright

Torkare – standard med intervall inställbart i 6 hastigheter

Dimstrålkastare (med kurvljus) – infattning i ST-Line Black

Torkare – automatiska, med regnsensor

/

/

Dimstrålkastare (med kurvljus) – unik Vignale-infattning i borstad aluminium

Quickclear eluppvärmd vindruta

/

/

/

/

Bakre stötfångare – lackerad i karossens färg upptill, enfärgad nedtill

Vindruta med ljuddämpning

Bakre stötfångare – unik ST-Line-design

Eluppvärmda spolarmunstycken – vindruta

/

/

/

/

Bakre stötfångare – unik Vignale-design med diffusor och dekorlist i borstad aluminium
Dimbakljus
Karossfärgade tröskellådor
Dekorlist för sidopanel – unik Vignale-pil, borstad aluminium
Bakre spoiler – karossfärgad med högt monterat bromsljus
Bakre spoiler – stor, karossfärgad med högt monterat bromsljus
Dörrhandtag – karossfärgade
Stänkskydd fram och bak
Öppningsbart panoramatak
Mörktonade rutor bak
ST-Line-logotyp – framskärmar
Vignale-logotyp – framskärmar och baklucka
Avtagbar dragkrok med 13-polig elkontakt
Standard
Tillval, mot extra kostnad
Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad
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ST-Line

Titanum

/

/

/

Ratt – ST-Line, 3-ekrad, plan nedtill

Backkamera

/

/

/

Ratt – ST-Line, 3-ekrad, platt nedtill med röda sömmar

Färddator

/

/

/

/

/

/

Farthållare (med justerbar hastighetsbegränsare)

Dörrhandtag – kromdetaljer

Cigarrettändare (ersätter 12 V-uttag)

Instegslister – fram, med Ford-oval

/

Handskfack – med belysning

Instegslister – unik ST-Line, fram

Mittkonsol – standard, med öppna förvaringsfack, 12 V-uttag och två mugghållare

Instegslister – unik Vignale, fram

Mittkonsol – premiumkonsol med armstöd och öppningsbart förvaringsfack, USB-uttag och 12 V-uttag

Golvmattor – velourmattor fram

Vinylklädd instrumentpanel – Ebony

Golvmattor – velourmattor fram och bak

Främre takkonsol med hållare för solglasögon

Golvmattor – lyxiga mattor fram och bak

Instegsbelysning – halogentaklampor fram och bak

Golvmattor – Vignale-velourmattor fram och bak

Instegsbelysning – läsbelysning fram och LED-takbelysning bak

Golvmattor – Mint-mattor fram och bak med kontrastsömmar

Instegsbelysning – LED-stämningsbelysning (en färg), mugghållare

Golvmattor – Chrome Copper-mattor fram och bak med Metal Grey-kontrastsömmar

Instegsbelysning – LED-stämningsbelysning (en färg), fotutrymme, mugghållare, innerhandtag i dörrar, dörrfack, läslampor fram och bak

Ratt – eluppvärmd, läderklädd

Fönster – manuell manövrering bak

Ratt – justerbar lutning och längd

Fönster – elmanövrerade fram med öppningsautomatik på förarsidan

Handbromshandtag – plast

Fönster – elmanövrerade fram och bak med öppningsautomatik på förarsidan samt global stängning

Handbromshandtag – läderklätt, växelskapsknopp i krom (inkluderat med läderklädd ratt)
Handbromshandtag – läderklätt med röda sömmar

Vignale

Trend

Backspegel – med automatisk avbländning

Interiör – designdetaljer

Vignale

Backspegel – standard

Ratt – 3-ekrad, läderklädd (standard med automatväxellåda)

ST-Line

Ratt – 3-ekrad polyuretanratt (ej tillgänglig med automatväxellåda)

Trend

Titanum

FORD FIESTA Interiörutrustning

/

/

Säten
Framsäten – komfort

Växelspaksknopp – polyuretan

Framsäten – sport

Växelspaksknopp – läderklädd

Framsäte – manuell höjd- och framåt/bakåt-justering av förarsätet

Växelspaksknopp – Vignale, läderklädd

Framsäte – manuell framåt/bakåt-justering av passagerarsätet

Växelspaksknopp – ST-Line, läderklädd med aluminiuminlägg, damask med Metal Grey-sömmar

Framsäte – manuellt justerbart svankstöd för förarsätet

Växelspaksknopp – ST-Line, läderklädd med aluminiuminlägg, damask med röda sömmar

Framsäte – manuellt justerbart svankstöd för passagerarsätet

Sportpedalset – av rostfritt stål med gummiinlägg

Framsäten – eluppvärmt säte och ryggstöd

Innertak – lyxmodell (inkluderat med panoramatak)

Baksäte – 60:40-delning för ryggstöd och dyna

Temperaturreglering

Lastutrymme

Luftkonditionering – manuell

Förvaringsplats för varningstriangel

Luftkonditionering – tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC)

Variabelt lastrumsgolv i lastutrymmet (ersätter förvaringsplats för varningstriangel)

Interiör – komfortfunktioner
Ford Power-startknapp
Fords nyckelfria system med Ford Power-startknapp (helt nyckelfritt låssystem)
Ford MyKey Gen2
®

Standard
Tillval, mot extra kostnad
Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad
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Tillvalspaket

Interiörpaket

Parkeringspaket plus – aktiv parkeringshjälp, elektriskt infällbara ytterbackspeglar med instegsbelysning och backkamera

Interiörpaket Bohai Bay Mint – insatsdekorstripe (luftintag och instrumentpanel) i Bohai Bay Mint, lackerade dekordetaljer, invändigt spegelhus med foliering och golvmattor fram och bak med Bohai
Bay Mint-sömmar
Interiörpaket Deep Impact Blue- insatsdekorstripe (luftintag och instrumentpanel) i Deep Impact Blue, lackerade dekordetaljer, invändigt spegelhus med foliering och golvmattor fram och bak med
Deep Impact Blue-sömmar
Interiörpaket Red Race – insatsdekorstripe (luftintag och instrumentpanel) i Race Red, lackerade dekordetaljer, invändigt spegelhus med foliering och golvmattor fram och bak med Race Redsömmar
Interiörpaket Chrome Copper – insatsdekorstripe (luftintag och instrumentpanel) i Chrome Copper, lackerade dekordetaljer, invändigt spegelhus med foliering och golvmattor fram och bak med
Chrome Copper-sömmar

Förarassistanspaket – trafikskyltsidentifiering, driver alert, automatiskt helljus, autobroms med avståndsindikering och avståndsvarning, adaptiv farthållare och instrumentgrupp med 4,2" färgskärm
Vinterpaket – Quickclear eluppvärmd vindruta, eluppvärmd ratt och eluppvärmda spolarmunstycken
Cool & Soundpaket – luftkonditionering med tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC), radio/CD med 6,5" pekskärm, sex högtalare (fyra fram och två bak), MP3-kompatibel,
fjärrplacerade ljudreglage, Ford SYNC 3 med röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa
musikspelare
Cool & Soundpaket plus – luftkonditionering med tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC), radio/CD med 8" pekskärm, sju högtalare (fyra fram och två bak och en mittplacerad),
MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, Ford SYNC 3 med röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USBanslutning för externa musikspelare
Cool & Soundpaket navigation – luftkonditionering med tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC), radio/CD med 8" pekskärm & navigation, sju högtalare (fyra fram och två bak
och en mittplacerad), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, Ford SYNC 3, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®,
volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare
Cool & Soundpaket, navigation & B&O Play – luftkonditionering med tvåzons elektronisk automatisk temperaturreglering (DEATC), radio/CD med DAB (Digital Audio Broadcasting), 8" pekskärm, 10
högtalare (fyra fram och fyra bak, en mittplacerad och en bashögtalare), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, B&O Play, Ford SYNC 3 med navigeringscenter, röststyrningssystem, Apple
CarPlay, Android Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare

Vignale

Titanum

ST-Line

Trend

Vignale

Titanum

ST-Line

Trend

FORD FIESTA Tillvalspaket

Designpaket ST-Line – 18" ST-Line-aluminiumfälgar och mörktonade rutor bak
Designpaket Vignale – 18" Vignale-aluminiumfälgar* och mörktonade rutor bak
Designpaket Titanium – 17" Titanium-aluminiumfälgar*, instegslister fram med Ford-logotyp och mörktonade rutor bak
Designpaket Trend – 16'' Trend-fälgar* och dimstrålkastare.

Standard
Tillval, mot extra kostnad
Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad
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Ljud- och kommunikationssystem

Styrning

Radio/CD med 4,2" multifunktionsfärgskärm, sex högtalare (fyra fram och två bak), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, Bluetooth®, MyFord-docka och USB-anslutning för externa
musikspelare
Radio/CD med 6,5" pekskärm, sex högtalare (fyra fram och två bak), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, Ford SYNC 3 med röststyrning, Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpssystem*,
handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare
Radio/CD med 8" pekskärm, sju högtalare (fyra fram, två bak, en mittplacerad), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, Ford SYNC 3 med röststyrning, Apple CarPlay, Android Auto,
akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare
Radio/CD med 8" pekskärm och navigation, sju högtalare (fyra fram, två bak, en mittplacerad), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, Ford SYNC 3, röststyrningssystem, Apple CarPlay, Android
Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare
Radio/CD med 8" pekskärm, 10 högtalare (fyra fram, fyra bak, en mittplacerad, en bashögtalare), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, B&O Play, Ford SYNC 3 med röststyrning, Apple CarPlay,
Android Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare
Radio/CD med 8" pekskärm med navigation, 10 högtalare (fyra fram, fyra bak, en mittplacerad, en bashögtalare), MP3-kompatibel, fjärrplacerade ljudreglage, B&O Play, Ford SYNC 3, röststyrning,
Apple CarPlay, Android Auto, akuthjälpssystem*, handsfreesamtal, GPS, Bluetooth®, volymdämpning och USB-anslutning för externa musikspelare

Elektrisk servostyrning (EPAS)

Vignale

Titanum

ST-Line

Trend

Vignale

Titanum

ST-Line

FORD FIESTA Mekaniska funktioner
Trend

FORD FIESTA Ljud & kommunikation

Fjädring
Fram – individuell med MacPherson-fjäderben och krängningshämmare, bak – multilänksystem med individuell Control Blade-upphängning och krängningshämmare
Hjulupphängning – Sport
Teknik
Auto-Start-Stop (standard med 1.0T EcoBoost 100 hk, 125 hk, 140 hk samt 1.5L-dieselmotor, 120 hk)

/

/

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Standard
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Standard

Tillval, mot extra kostnad

Tillval, mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad
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Vignale

Titanum

ST-Line

Trend

FORD FIESTA Säkerhetsfunktioner

Säkerhet och förarassistans
Intelligent säkerhetssystem (IPS)1)
Låsningsfritt bromssystem (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)1)
1)

Elektronisk stabilitetsreglering1) med antispinnsystem1) och nödbromsservo (EBA)1)
Backstarthjälp2)
Krockkuddar – förare och framsätespassagerare◆1) (ett steg)
Krockkuddar – sidokrockskydd fram1)
Krockkuddar – krockskyddsgardin fram och bak på sidorna1)
Fästen bakom 1:a sätesraden för lastavdelarsystem (endast tillgängliga för kombi, lastavdelarsystem för 1:a och 2:a raden är inte utbytbara, lastavdelarnät av metall endast som tillbehör)
Däckrycksövervakning, TPMS1)
Körfältsassistans (med varning vid körfältsbyte och körfältshållare), automatisk hastighetsbegränsare, bältespåminnare bak, krockskyddsgardiner, HLA (backstarthjälp) och ESP (elektroniskt
stabilitetsreglering)
Säten – ISOFIX-fästen för bilbarnstol1)
Säkerhet
Thatcham Category 1 stöldskydds- och kupéövervakningslarm (central-/spärrlås med fjärrkontroll krävs)

Standard
Tillval, mot extra kostnad
Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad

◆
Obs! En bilbarnstol får aldrig placeras i passagerarframsätet när bilen är utrustad med inkopplad
passagerarkrockkudde. Den säkraste platsen för barn är i en korrekt fastsatt, godkänd bilbarnstol i baksätet.
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Fiesta ST-Line

3 dörrar (ej för Sverige)

1093L

Total längd utan/med dragkrok (mm)

4040/4140

4065/-

Total bredd med/utan speglar (mm)

1941/1735

1941/1735

Total bredd med infällda speglar (mm)

1783

1783

Total höjd, olastad (mm)

1476

1466

Minsta avstånd mellan hjulhus i bagageutrymme (mm)

980

980

Svängradie, trottoarkant till trottoarkant (m)

10.05

10.05

Takhöjd för 1:a sätesraden, utan panoramatak (mm)

992

992

Benutrymme för 1:a sätesraden, maximalt utrymme med sätet i bakersta läge i medelhöjd (mm)

1125

1125

Överkroppsutrymme för 1:a sätesraden (mm)

1346

1346

Mått, interiör

Lastad till
hatthyllan

292L
Lastad till
taket.

ST-Line (mått gäller 5-dörrar. 3-dörrar ej för Sverige)

Takhöjd för 2:a sätesraden, utan panoramatak (mm)

955

955

Benutrymme för 2:a sätesraden, maximalt utrymme med sätet i bakersta läge i medelhöjd (mm)

835

835

Överkroppsutrymme för 2:a sätesraden (mm)

1300

1300

Konfigurerad för 5 säten, lastad till hatthyllan (med däckreparationssats)

303

303

Konfigurerad för 5 säten, lastad till hatthyllan (med minireservhjul)

tbc

tbc

Konfigurerad för 5 säten, lastad till taket (med däckreparationssats)

984

984

Konfigurerad för 5 säten, lastad till taket (med minireservhjul)

tbc

tbc

Konfigurerad för 2 säten, lastad till hatthyllan (med däckreparationssats)

tbc

tbc

Konfigurerad för 2 säten, lastad till hatthyllan (med minireservhjul)

tbc

tbc

Konfigurerad för 2 säten, lastad till taket (med däckreparationssats)

tbc

tbc

Konfigurerad för 2 säten, lastad till taket (med minireservhjul)

tbc

tbc
tbc

Höjd: 1 476 mm

5-dörrars

Fiesta

5-dörrars

FORD FIESTA Mått

Bredd: 1 735 mm
Bredd (med backspeglar): 1 941 mm

Längd: 4 065 mm

Lastkapacitet (liter)‡

1093L
Lastad till
hatthyllan

Lastutrymme
Lastutrymmesöppning, höjd (mm)

tbc

Lastutrymmesöppning, bredd (mm)

tbc

tbc

Lasthöjd (mm)

824

824

Lastbredd mellan hjulhus (mm)

980

980

Lastlängd, golvhöjd, till 2:a sätesraden (mm)

721

721

Bensin

42

42

Diesel

42

42

292L
Lastad till
taket.

Bränsletank (liter)

‡

Uppmätt enligt ISO 3832. Måtten kan variera beroende på bilmodell och utrustning.
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Trend, Titanium & Vignale

Höjd: 1 476 mm

5 dörrar

Bredd: 1 735 mm
Bredd (med backspeglar): 1 941 mm

Längd: 4 040 mm

FORD FIESTA Nästa steg
provkör
Besök din Ford-återförsäljare och provkör själv nästa generations
Ford Fiesta.

Alla Fiestamodeller

FORD FIESTA Garantier
E-broschyr med alla funktioner och
specifikationer
Du kan även hämta broschyren på
2 års Nybilsgaranti och 3 års förlängd garanti

bygg

1 år Ford Assistans, förlängs vid varje service på auktoriserad Fordverkstad

Hälsa på din lokala Ford-återförsäljare och bygg din nya Ford
Fiesta.

3 års Vagnskadegaranti*
2 års Lackgaranti*
12 års Garanti mot genomrostning, obegränsad körsträcka*

För våra företagskunder erbjuder vi både traditionell
och operationell leasing. Med Ford Leasing får ni en
flexibel och ekonomisk leasinglösning. Behöver ni ett
upplägg som är enkelt att administrera och lätt att
budgetera till en förmånlig kostad kan Ford Lease vara
en bra lösning för er. Läs mer på www.fordcredit.se

ägande
När du kör iväg i din nya bil är vi med dig, hela vägen.
Ford har ett heltäckande auktoriserat servicenätverk
som hjälper dig att hålla din bil i
perfekt skick.
Nästa generations Fiesta har ett flexibelt 2 års/30 000
km-serviceintervall för alla Euro 6-motorer.
Och om din nya bil skulle behöva repareras efter en
olycka är bästa platsen för detta ett Ford Skadecenter,
som återställer din bil till fullgott skick så att den är
körklar igen så snart som möjligt.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande produktutveckling är emellertid en del av Fords
policy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din
Ford-återförsäljare kan ge dig aktuell information. Tillvalsutrustning. När en funktion beskrivs som "tillval", "extrautrustning" etc i denna trycksak innebär detta, om inte något annat
specifikt anges, att extrakostnader tillkommer jämfört med basmodellen. Alla modeller och färgkombinationer tillhandahålls i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell
som ännu inte är i produktion och/eller är skapade i dator. Det kan därför hända att design eller funktioner skiljer sig från dessa i den slutgiltiga versionen. Dessutom kan vissa av
funktionerna som visas vara tillvalsfunktioner. Obs! Denna broschyr innehåller både Ford-originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. +Dessa tillbehör är
omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan ge närmare
information om dessa garantier. Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company sker med
vederbörligt tillstånd. iPod och dess logotyper ägs av Apple Inc. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner och
säkerhetsfunktioner som beskrivs i denna broschyr utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

kontakta
Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på:
www.ford.se/Footer/Kontakt

Ford kundservicecenter

Ford Credit

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt kundservicecenter på telefon 031-7071010 eller via mail till
fordkund@ford.com

Att besluta hur du ska finansiera din bil är lika viktigt som att välja den. Ford Credit är ett
av världens största och mest väletablerade finansbolag inom fordonsindustrin. Vi
hjälper dig med enkel och flexibel finansiering hela vägen. Kontakta din återförsäljare
eller ring oss på 031-707 11 00. Läs gärna mer på www.fordcredit.se

Ford Assistans
Med Ford Assistans är du säkert på väg i princip hela Europa. Assistansen gäller i ett år
från det att bilen är ny och förlängs därefter varje gång din Ford servas hos någon av
våra auktoriserade verkstäder, Du når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0) 771 + 81 80
00.
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Ford Försäkring
Välj försäkring med samma omsorg som när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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finansiera
Ford Credit erbjuder enkla och flexibla
finansieringsalternativ för både privatpersoner och
företag. Som privatkund kan du välja mellan
privatleasning, avbetalning eller options - uitfrån vad
som passar dig bäst.

www.ford.se

