
Ku každému vozidlu: Autorizovaný predajca Ford:

Predžená záruka Ford Protect 5 rokov / 120 000km

( - platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia potom km)

Asistenná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

( Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.)

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustraný charakter.

  Summit Motors Slovakia, spol. s r.o., február 2021 (New Fiesta ST - 21.01  STD-X) www.ford.sk

Motorizácia Palivo


ST

25 690 €
Poskytnutie akejkovek zavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedenia o evidencii – as II. Kópiu osvedenia je potrebné pred jej doložením 
anonymizova – odstráni z nej (napr. zaierni) všetky osobné údaje vlastníka aj držitea motorového vozidla. 
Poznámka : EcoBoost - benzínový turbo motor. Všetky motory spajú emisnú normu EURO6.2

FORD FIESTA ST
už od 25 690 EUR

Cenník vozidiel vrátane DPH

platný od 1.2.2021

Naviganý systém 
SYNC 3

FordPass
Connect 

Samosvorný 
diferenciál  Quaife

Výkonný motor
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 Airbag vodia a spolujazdca, hlavové airbagy, boné airbagy vpredu  Tempomat

 Elektronický stabilizaný systém ESC  Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá

 LDW + LKA - asistenné systémy pre jazdu v jazdných pruhoch  Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla + dažový senzor

 Rozpoznanie dopravných znaiek, rozpoznanie únavy vodia  Predné svetlomety do hmly

 18" disky kolies z ahkej zliatiny  Zatmavené zadné sklá (od B-stpika)

 Športové predné sedadlá RECARO  Hliníkové športové pedále

 LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením  Športové odpruženie 

 Automatické prepínanie diakových a tlmených svetiel  Brzdové strmene v ervenej farbe

 Naviganý systém SYNC 3 s 8" farebným dotykovým displejom  ierne alúnenie stropu

 2x USB + Bluetooth  Športový zadný nárazník s difuzorom

 Audio system B&O - 10 reproduktorov   Chromová dvojitá koncovka výfuku

 Automatická klimatizácia  Sada na opravu pneumatiky s defektom 

 Vyhrievané elné sklo + vyhrievaný volant + vyhrievané predné sedadlá  FordPass Connect - prepojenie vozidla s mobilným telefónom

 Zadné parkovacie senzory

 KeyFree bezkúové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla

Kód

68AE

632

Kód

Kód

;

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustraný charakter.
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Sada Assistance 1 

- Systém BLIS - optická signalizácia predchádzajúceho vozidla v mtvom 
  uhle vonkajších spätných zrkadiel
- Adaptívny tempomat 
- Zadná parkovacia kamera
- Aktívny parkovací asistent (pozdžne a priene parkovanie)
- Ochrana hrán dverí

1 353 €

Sada Performance

- samosvorný diferenciál Quaife + Launch Control 
- systém efektívnej kontroly rozjazdu + signalizácia preradenia prevodového stupa

924 €

Automatické prepínanie diakových a tlmených svetiel •

STPoznámky

•

•

6 x airbag : predné a boné airbagy, hlavové záclonové airbagy, predný airbag spolujazdca - vypínatený
Elektronický stabilizaný systém ESC

+ automatická aktivácia bzd po náraze
+ asistent rozjazdu do kopca HHC
+ bezpenostný brzdový asistent EBA
+ Protiblokovací systém ABS
Predpríprava pre uchytenie detskej sedaky ISOFIX - krajné zadné sedadlá

Bezpenos

Rozpoznanie dopravných znaiek, rozpoznanie únavy vodia •

ierne alúnenie stropu •

Hliníkové športové pedále •

Brzdové strmene v ervenej farbe •

Športový zadný nárazník s difuzorom •

Chromová dvojitá koncovka výfuku •

•

Bedrové opierky na predných sedadlách •

•

Zatmavené zadné sklá (od B-stpika) •

Poznámky ST

Sada Winter

- Vyhrievané elné sklo
- Vyhrievané predné sedadlá  
- Vyhrievaný volant 

Zvýhodnené sady výbav

•

Športový kožený volant s erveným prešívaním 

Športové odpruženie •

•

Exteriér & interiér Poznámky ST

•

•

Signalizácia nezapnutých bezpenostných pásov 

LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu
LKA - systém pre automatické navracanie do jazdného pruhu

Športové predné sedadlá RECARO  koža / semiš

Výškovo nastavitené sedadlo vodia a spolujazdca

•
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Kód

808

481

575

Kód

Kód

563

Kód

•  štandardná výbava 

CO2

k / kW min
-1 Nm min

-1 (km/h) (sek) (g/km)

1.5 EcoBoost M6 200 / 147 6000 290 1600 232 6,5 7,0 158

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustraný charakter.
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Objem batožinového priestoru (so sadou na opravu pneumatík) 311

Objem palivovej nádrže 42
Meraný v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu v závislosti od modelu a výbavy líši.

  Spotreba, výkony a emisie Prevodovka
Max. výkon Krútiaci moment Max. rých.

Zrýchlenie 

0-100 km/h

Spotreba PHM v L/100 km 

poda WLTP**

kombi.

Celková výška nenaložené vozidlo 1469

Rázvor 2493

Svetlá výška - nenaložené vozidlo 121

Rozmery

Celková džka 4068

Celková šírka s / bez spätných zrkadiel 1941 / 1735

Metalický lak Magnetic 762 €

Prémiový metalický lak Ford Performance Blue 893 €



Farby STPoznámky

Nemetalický lak Frozen White, Race Red 0 €

Metalický lak Agate Black,  Moondust Silver 630 €

Pneumatiky a disky Poznámky ST

18" disky z ahkej zliatiny, pneumatiky  205/40 •

Rezerva 15", pneumatika 125/80 184 €

Sada na opravu pneumatiky s defektom •Nie je možné s rezervou

Panoramatická strecha s elektrickým ovládaním 980 €Nie je možné s rezervou

Poznámky

Obvodový alarm 639 €

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraujúci natankovaniu nesprávneho paliva •

Audio, navigácia a konektivita ST

FordPass Connect

- vzdialene ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne 
- eCall 

•

Integrovaný naviganý systém s mapami pre Európu 

- rádio a systém SYNC 3 s 8" dotykovým displejom a Bluetooth
- hlasové ovládanie
- ovládanie audia na volante
- 2 vstupy pre USB 
- Android auto, Apple carPlay
- DAB príjem digitálneho rozhlasového vysielania
- Audio system B&O - 10 reproduktorov

•

Tempomat •

Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá •

Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla + dažový senzor •

Elektricky ovládané predné a zadné okná •

KeyFree - bezkúové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla •

Palubný poíta s 4,2" displejom •

Predné hmlové svetlomety •

LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením •

FULL LED predné svetlomety, LED zadné svetlomety 700 €

Parkovacie senzory vzadu •

Funknná výbava ST

Automatická klimatizácia •

Poznámky
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