


Zgoraj: EcoSport z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") Spodaj: 
EcoSport Active s posebno kovinsko barvo karoserije Luxe Yellow (za doplačilo).

Z elegantno obliko, izjemno vgrajeno tehnologijo in

paleto varčnih motorjev, model Ford EcoSport

ponuja vse, kar potrebujete za dinamično vozno izkušnjo.

ECOSPORT
Active lahko izpolni vse želje ljubiteljev pustolovščin. Robustno 

oblikovanje, ki se navdihuje pri vozilih SUV, in privzdignjen voznikov 
položaj dajeta temu modelu drzno osebnost.

Materiali vrhunske kakovosti in dodatne tehnologije v paketu opreme 
Titanium  zagotavljajo višjo raven prefinjenosti in udobja, 
ki so dopolnjeni z edinstvenimi oblikovalskimi elementi in 

osredotočenostjo na podrobnosti.

ZA VAS
Vozilo s privlačno estetiko športnega vozila z opremo ST-Line izstopa 

iz množice, medtem ko notranjost s športnim navdihom in 
edinstvenimi oznakami ST-Line poudarjajo njegov poseben značaj.

Zgoraj: EcoSport Titanium s sedežnimi prevlekami iz Sensico umetnega usnja in 
tkanine v Ebony barvi (serijska oprema) Spodaj: EcoSport ST-Line s gumbom 
prestavne ročice odetim v vrhunsko Sensico umetno usnje ter ročno šivani 
volanski obroč z vrhunskim Sensico umetnim usnjem z rdečimi šivi.

PUSTOLOVŠČINE

PRIROČNOST RAZKOŠJE
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EcoSport Active je prikazan s posebno kovinsko barvo karoserije Luxe 
Yellow (za doplačilo) ter streho v kontrastni barvi Agate Black (serijsko)..



ECOSPORT ACTIVE
S trpežnim oblikovanjem zunanjosti, ki se navdihuje pri 
vozilih SUV, samosvojo obdelavo notranjosti ter 
naprednimi tehnologijami zasnova modela EcoSport 
Active omogoča pobeg iz vsakodnevne rutine.

Sinergija oblike in funkcije ustvari ‘crossover’, ki je drzen in 
hkrati prefinjen. Ker izstopa zaradi samosvoje strehe in 
ohišja ogledal, prednje in zadnje zaščitne plošče podvozja 
v barvi Agate Black, širših blatnikov in unikatnih Active 
platišč iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") ter 
mrežaste prednje maske, je model EcoSport Active 
ustvarjen za mesto in pripravljen na dogodivščine.

EcoSport Active je prikazan s posebno kovinsko barvo karoserije 
Luxe Yellow (za doplačilo) ter streho v kontrastni barvi Agate Black 
(serijsko).

1RAZIŠČITE



RAZIŠČITE1

EcoSport Active je prikazan s posebno kovinsko barvo karoserije Luxe Yellow (za doplačilo) 
ter streho v kontrastni barvi Agate Black (serijsko).



NADVSE PRIJETEN KRAJ
V EcoSportu vas dovršena notranjost obda s privlačnim 
oblikovanjem, odlično obdelanimi materiali in razkošnim udobjem. 
Obenem številne napredne tehnologije, na primer elektronsko 
samodejno uravnavanje temperature (EATC), sistem za zaznavanje 
vozila v mrtvem kotu, samodejni vklop žarometov in sistem SYNC 3 z 
navigacijo in glasovnim upravljanjem*, poskrbijo za različne 
podrobnosti, da se lahko osredotočite na uživanje v vožnji.

 ■ Sistem SYNC 3 z navigacijo omogoča nadzor predvajanja glasbe, 
navigacijskega vodenja, telefonskih klicev in pošiljanja sporočil z 
glasovnim upravljanjem* (del paketa za doplačilo). 

 ■ Samodejni vklop žarometov zazna, da je naravne svetlobe vse 
manj in poskrbi za osvetlitev z žarometi (serijska oprema).

RAZIŠČITE1

Prikazano vozilo vsebuje dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo.
*V primeru motenj vozila ne upravljajte. Nekatere funkcije so morda zaklenjene, kadar je vozilo v prestavi. 
Nekatere funkcije niso združljive z vsemi telefoni. Glasovno upravljanje je na voljo v določenih jezikih.

Notranjost EcoSporta Active z ogrevanima sprednjima sedežema, ogrevanim 
volanom in ogrevanjem vetrobranskega stekla. (Zimski paket, ki je na voljo za 
doplačilo.)

Ogrevan volan

Ogrevanje EcoSportovega volana, ki ga preprosto 
vključite s pritiskom na tipko, tudi ob ledeno mrzlih 
jutrih poskrbi za dodatno udobje (del paketa za 
doplačilo).



Upoštevajte: popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. Pri uporabi funkcije AppLink lahko nastanejo dodatni stroški. Ali sta Apple CarPlay in Android Auto na 
voljo na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije. Posodobitve zemljevidov so brezplačno na voljo v omejenem obdobju po registraciji vozila.
*Ne dopustite motenj med vožnjo. Ko je izbrana prestava za vožnjo, so lahko nekatere možnosti blokirane. Nekatere funkcije niso združljive z vsemi telefoni.
**Povezava vgrajenega modema FordPass Connect bo vzpostavljena ob dobavi vozila. Sami lahko izberete/prekličete deljenje določenih podatkov z drugimi. Pokritost z omrežjem in storitev prenosa podatkov nista zagotovljena povsod. Funkcija Ford 
Pass Connect je brezplačno na voljo 5 let.
†Funkciji Live  Traffic in obvečanje o nevarnostih v okolici v Sloveniji nista na voljo.
†††Zagon na daljavo je na voljo samo pri modelih s samodejnim menjalnikom.
‡Ford eCall posreduje lokacijo vozila in potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga v ustreznem jeziku poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija deluje v več kot 40 evropskih državah in regijah. 
øAplikacija FordPass, združljiva z izbranimi sistemi pametnih telefonov, je na voljo prek prenosa iz spletne trgovine. Za prenos sporočil in podatkov lahko veljajo določene tarife.

APLIKACIJA FORDPASS
Z aplikacijo FordPassø lahko kar najbolje izkoristite izkušnjo povezanega 
avtomobila, saj vam s pametnimi funkcijami prek pametnega telefona na 
daljavo omogoča dostop do še več funkcij. Tako lahko za popolno 
brezskrbnost vozilo zaženete†††, zaklenete ali odklenete, ne glede na to, kje 
ste, in celo odmrznete vetrobransko steklo ter v mrzlem zimskem jutru 
aktivirate ogrevanje sedežev in volana (če je ta funkcija del opreme). (Na 
voljo samo v državah EU.) 

Povežite svoj EcoSport z aplikacijo FordPass. 

1RAZIŠČITE

POVEZANI IN Z NADZOROM

FORD SYNC 3
Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom, da zagotovi 
preprosto komunikacijo in navigacijo*. Funkcija AppLink omogoča upravljanje 
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC, Apple CarPlay in Android Auto pa 
poskrbita, da lahko barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") 
uporabite kot zaslon svojega pametnega telefona.

Za telefoniranje, pisanje in poslušanje sporočil ter upravljanje glasbe in 
navigacijskega sistema lahko uporabite zaslon na dotik ali preproste 
izgovorjene ukaze (na voljo v določenih jezikih).

FORDPASS CONNECT
Modem FordPass Connect**  vam omogoča vrsto možnosti za preprostejšo 
in prijetnejšo vožnjo. Med njimi sta tudi funkcija Live Traffic†, ki pošilja 
informacije o prometu neposredno v navigacijo sistema SYNC 3, in 
obveščanje o nevarnostih v okolici†, ki vas opozori, da se bližate nevarnosti, 
še preden naletite nanjo. V primeru nezgode sistem eCall‡ potnikom pomaga 
poklicati reševalne službe in jim sporoči vašo lokacijo (modem Ford Pass 
Connect je del paketa za doplačilo). 



EcoSport Titanium je prikazan v kovinski barvi karoserije Solar Silver (za 
doplačilo).

RAZIŠČITE1

ČE SE VAM ZDI, DA STE NA 
KONCERTU, JE TO B&O

ZVOČNI SISTEM B&O
Od klasike do rocka ... ne glede na to, katero glasbo imate najraje, si 
zasluži, da zveni tako, kot si je zamislil avtor. Fordov osupljivi zvočni 
sistem znamke B&O s 675 vati in 10 zvočniki omogoča prav to.

Strokovnjaki za zvok v podjetju Bang & Olufsen so ga zasnovali in 
prilagodili ekskluzivno za model EcoSport, da postane vsaka vožnja 
prav posebna zvočna izkušnja. Poleg tega so samosvoje oblikovani 
zvočniki v popolnem sozvočju z elegantno EcoSportovo notranjostjo.

 ■ Uglasitev sistema, prilagojena modelu 
 ■ Vrhunski zvočni sistem z 10 zvočniki 
 ■ Basovski zvočnik z dvojnim navitjem
 ■ Prostorski zvok 
 ■ Moč 675 W
 ■ Edinstven dizajn B&O



POBEGNITE RUTINI

ECOSPORT ACTIVE
Pobegnite vsakodnevni rutini v slogu in udobju z modelom EcoSport 
Active. Združuje oblikovanje, ki se navdihuje pri vozilih SUV, z 
napredno tehnologijo, kar ustvari kabino, ki je robustna in hkrati 
prefinjena. V notranjosti boste našli posebej prilagojene sedeže s 
kontrastnimi šivi. Trpežni materiali bodo poskrbeli za to, da bo vozilo 
vedno pripravljeno za najzahtevnejša potovanja. Privlačne značilnosti, 
kot je kontrastna streha in ohišja vzvratnih ogledal, edinstvena 
obroba blatnikov in unikatna Active platišča iz lahke zlitine s 
premerom 43,2 cm (17") vam bodo pomagali izstopati, 
kamorkoli vas bo cesta pripeljala.

RAZIŠČITE1

EcoSport Active z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") 
(serijska oprema), 



IZRAZITO ŠPORTEN

ECOSPORT ST-LINE
Različica ST-Line prinaša vso dinamično praktičnost Forda EcoSporta 
in ji doda nadvse privlačen športen slog. Edinstveni odbijači in 
stranske obrobe ST-Line, platišča iz lahke zlitine v barvi Dark Tarnish, 
oznake ST-Line ter streha v kontrastni barvi (za doplačilo), zadnji 
spojler (del paketa za doplačilo) – vse prispeva k vrhunski kombinaciji 
uporabnosti in privlačnega videza.

In ta izjemno eleganten videz odzvanja tudi v notranjosti različice 
ST-Line – volan navduši z vrhunsko oblogo ST-Line Sensico®, v 
prestavni ročici je vstavek v barvi Satin Chrome in sprednja tepiha, ki 
sta opremljena z logotipom ST-Line in kontrastnimi rdečimi šivi, kar 
poudarja športen značaj vozila. 

RAZIŠČITE1

Na sliki je EcoSport ST-Line z Absolute Black platišči iz lahke zlitine s premerom 
45,7 cm (18") (del paketa za doplačilo) z visokim sijajem in v unikatni kovinski 
barvi karoserije Fantastic Red (za doplačilo).



PARKIRNI SISTEM S SPREDNJIMI IN ZADNJIMI 
TIPALI
S Fordom EcoSportom se ne boste več izogibali izzivalnim parkirnim 
mestom. Slišno opozorilo vam za preprostejše parkiranje in 
manevriranje pomaga oceniti razdaljo med vozilom in ovirami za njim 
(za doplačilo kot del Paketa za pomoč vozniku).

ODSTRANLJIVA VLEČNA KLJUKA
Za dodatno zmogljivost je možno z vlečno kljuko glede na motor vleči 
prikolico s težo do 1.100 kg*. Ko je ne potrebujete, lahko vlečno kljuko 
odstranite (za doplačilo in kot dodatna oprema).

ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, 
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Zgoraj: EcoSport ST-Lin je prikazan v unikatni kovinski barvi Fantastic Red (za 
doplačilo).
Spodaj: EcoSport Titanium v nekovinski barvi karoserije Frozen White (za 
doplačilo). Prikazano vozilo vsebuje dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo.

1RAZIŠČITE

POMOČ PRI PREPREČEVANJU TRKA
Če pomoč pri preprečevanju trka na cesti pred vamiØ2) zazna počasen 
ali mirujoč predmet, najprej prikaže opozorilo, nato sproži še zvočni 
signal. Če ne spremenite smeri ali začnete zavirati, funkcija s 
samodejnim zaviranjem pomaga zmanjšati učinek čelnega trčenja 
ali ga celo prepreči. (Serijska oprema.)

*Največja vlečna zmogljivost se razlikuje glede na tovor, konfiguracijo vozila, dodatno opremo in število 
potnikov.

Spodaj: EcoSport Active je prikazan s posebno kovinsko barvo karoserije 
Luxe Yellow (za doplačilo) ter streho v kontrastni barvi Agate Black 
(serijsko).



ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, 
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE VOZILA V MRTVEM KOTU 
S PREPOZNAVANJEM PREČNEGA PROMETA
Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotuØ2) vas z diskretno 
opozorilno lučko v voznikovem in sovoznikovem zunanjem ogledalu 
opozori, da med vožnjo drugo vozilo – avto, kombi ali tovornjak – 
vstopa v vaš mrtvi kot. Podobno vas opozorilo na prečni prometØ2) 
opozori na vozila, ki so zaznana pri vzvratni vožnji pravokotno 
parkiranega vozila (za doplačilo kot del Paketa za pomoč voznku).

ØDeluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku.
Opomba Asistenčne funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, 
presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila.

Zgoraj: EcoSport ST-Line v unikatni barvi karoserije z niansiranim prozornim 
slojem Fantastic Red (za doplačilo); Spodaj: EcoSport Titanium v posebni 
kovinski barvi karoserije Desert Island Blue (za doplačilo).

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV
Prepoznavanje prometnih znakovØ2) zazna trajne in začasne znake ob 
cesti ali nad njo. Med instrumenti se pokaže ustrezen simbol, ki vas 
opozori (serijska oprema). 

OGREVANO VETROBRANSKO STEKLO QUICKCLEAR
Grelne žičke, vgrajene v vetrobransko steklo, celo v najhladnejših jutrih 
odpravijo poledenelost in zarositev (za doplačilo kot del Zimskega 
paketa).

RAZIŠČITE1



2
IZBERITE

IZBERITE SVOJ ECOSPORT

IZRAZITE SVOJO INDIVIDUALNOST
V paleti modelov EcoSport boste našli bogato izbiro različic, 
vsaka pa ima svoj (p)osebni značaj.

Vse dostopne različice modela EcoSport ponujajo osupljive 
vgrajene tehnologije, obsežno izbiro motorjev in navdušujočo 
vozno dinamiko. Pustolovski ‘crossover’ Active izstopa s 
športno-trpežnimi potezami in samozavestnim, iznajdljivim 
značajem.

Za vrhunec prefinjenega razkošja Titanium združuje sodoben 
slog in dovršene funkcije. Za izjemno športno izkušnjo ST-Line 
takoj pritegne občudujoče poglede z edinstvenim oblikovanjem 
in športno privlačnostjo, ki nagovarja čustva.

TITANIUM ST-LINE ACTIVE



Titanium
Serijska zunanja oprema

 ■ Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 
cm (17")

 ■ LED zasenčeni žarometi in LED dnevne luči
 ■ Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
 ■ Kromirane letvice in obroba prednje maske
 ■ Prednja brisalca s senzorjem za dež
 ■ Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
 ■ Samodejni vklop žarometov

Serijska notranja oprema 

 ■ Klimatska naprava s samodejno regulacijo 
temperature

 ■ Ford SYNC 2,5 z barvnim zaslonom na dotik z diagonalo 
20,3 cm (8") + DAB 
AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik, 6 zvočnikov, 
SYNC 2.5 (Bluetooth, Android Auto in AppleCarPlay, 
funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici

 ■ Ambientna osvetlitev
 ■ Prilagodljiva ledvena opora voznikovega sedeža

Motor

Bencin
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM)

IZBERITE2 RAZLIČICE



ST-Line
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium

 ■ Unikatna ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 
43,2 cm (17")

 ■ Letvice in obroba sprednje maske v High Gloss barvi
 ■ Športno vzmetenje
 ■ Dodatno zatemnjena stekla
 ■ Ozadje žarometov v črni barvi
 ■ Dodatno zatemnjena stekla
 ■ ST-Line znižani pragovi v barvi karoserije

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium

 ■ Sedežne prevleke iz Sensico umetnega usnja in 
tkanine z rdečimi/sivimi šivi

 ■ V usnje odeta ročica ročne zavore z rdečimi šivi
 ■ Prednja tepiha z rdečimi ST-Line šivi

Motorji

Bencin
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM) 
1.0 Ford EcoBoost 103 kW (140 KM)

IZBERITE2 RAZLIČICE



Active
Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium

 ■ Unikatna Active platišča iz lahke zlitine s premerom 
43,2 cm (17")

 ■ Črna streha in ohišje vzvratnih ogledal
 ■ Active obrobe kolesnih lokov v črni barvi
 ■ Letvice in obroba maske motorja v High Gloss črni 

barvi
 ■ Črna obroba stranskih stekel
 ■ Dodatno zatemnjena stekla

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium

 ■ Sedežne prevleke v kombinaciji usnja in umetnega 
usnja z Nordic Blue šivi

Motorji

Bencin
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM)

IZBERITE2 RAZLIČICE



DOPLAČILNI PAKETI OPREMEIZBERITE2
Zimski paket
Značilnosti paketa

 ■ Ogrevana sprednja sedeža
 ■ Ogrevan volanski obroč
 ■ Ogrevano vetrobransko steklo Quickclear

Paket za pomoč vozniku
Značilnosti paketa

 ■ Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu s prepoznavanjem prečnega prometa
 ■ Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
 ■ Kamera za vzvratno vožnjo
 ■ Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi

X paket
Značilnosti paketa

 ■ Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
 ■ Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
 ■ Navigacijski sistem Ford SYNC 3 + B&O Play Sound System + DAB AM/FM radio, 

DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8"), SYNC 3 (Bluetooth, glasovno 
upravljanje, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, funkcija za klic v 
silil), volanske kontrole, 2 USB vtičnici, B&O Play Sound System z 10 zvočniki, 
navigacija, Ford Pass Connect modem

Design paket
Značilnosti paketa

 ■ Zadnji spojler
 ■ Shadow Black platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18") 



3
OSEBNI PEČAT
Izberite barvo, platišča, opremo za doplačilo in 
dodatke, s katerimi bo vaš EcoSport res samo 
vaš.

Agate Black
Kovinska barva karoserije*†

Desert Island Blue
Posebna kovinska barva karoserije*

Blazer Bule
Nekovinska barva karoserije†

Luxe Yellow
Posebna kovinska barva karoserije*

Solar Silver
Kovinska barva karoserije*

Frozen White
Nekovinska barva karoserije*

Grey Matter
Unikatna kovinska barva karoserije*°

Magnetic 
Posebna kovinska barva karoserije*†

Fantastic Red
Unikatna kovinska barva karoserije

BARVE KAROSERIJE

*Za doplačilo.
°Na voljo samo pri različicah ST-Line in Active.
†Ni na voljo pri različici Active.
Ford EcoSport ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma 
prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.

Opomba Slike vozil so uporabljene samo za prikaz barv karoserije in morda ne 
ustrezajo trenutnim specifikacijam ali razpoložljivosti izdelka na posameznih 
trgih. Barve in oblazinjenja, ki smo jih predstavili v tej brošuri, lahko zaradi 
omejitev uporabljenih postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv.

ŽIVLJENJE V VELIČASTNIH 
BARVAH

Zasluge za elegantno in trajno zunanjost EcoSporta ima poseben 
večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in postopki 

obdelave, od vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije do 
zaščitnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje izjemnega 

videza vašega EcoSporta tudi po dolgoletni uporabi.



Sensico umetno usnje/tkanina v barvi Ebony
Serijsko pri Titanium

Sensico umetno usnje/tkanina v barvi Ebony z Generic 
Red šivi
Serijsko pri ST-Line

Usnje Salerno/umetno usnje v Ebony barvi z Nordic 
Blue šivi
Serijsko pri Active

5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s 
premerom 43,2 cm (17")
Serijsko pri Titanium

OSEBNI PEČAT OPREMA3 PLATIŠČA

Opomba Sensico® je Fordova blagovna znamka v EU za vrhunsko sintetično 
oblazinjenje, ki je bilo razvito za notranjost avtomobilov. To vegansko 
oblazinjenje združuje premijski mehki občutek, trpežnost in dober videz. 
Vzdrževanje je nezahtevno, čiščenje je preprosto ter ima zaščito pred madeži in 
neprijetnimi vonjavami. S kakovostnim videzom Sensico® ne zagotavlja samo 
izjemnega sedenja med dolgimi potovanji, ampak tudi mirno vest, ker ni 
živalskega porekla. Duševni mir za moderne voznike.

Opomba Vsa platišča iz lahke zlitine so na voljo tudi kot dodatna oprema za 
doplačilo pri vašem trgovcu z vozili Ford.

5-kraka Dark Tarnish platišča iz lahke zlitine s 
premerom 43,2 cm (17")
Serijsko pri ST-Line

5x2 kraka Absolute Black High Gloss platišča iz lahke 
zlitine s premerom 45,7 cm (18") 
Za doplačilo pri ST-Line

5-kraka Shadow Black platišča iz lahke zlitine s 
premerom 43,2 cm (17")
Serijsko pri Active
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OSEBNI PEČAT DODATNA OPREMA3
1. Zaščita zadnjega odbijača

2. Nadzor razdalje pri parkiranju 
Xvision (SCC)+

3. Prtljažno korito

4. Strešni nosilec za kolo Thule®+

5. Strešni prečni nosilci

6. Športne stopalke 

7. Fordova kamera

8. Snemljiva vlečna kljuka

9. Talne obloge za vse vremenske 
razmere

10. Strešni kovček G3+

11. Kolesne zavesice

12. Usmerniki zraka ClimAir®+

 
 
 
+Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za 
dodatne informacije glejte zadnjo stran.

Dodatne izdelke znamke Ford lahko 
kupite na naslovu 
fordlifestylecollection.com
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TEHNIČNI PODATKI
Spoznajte svojega novega Forda EcoSport 
od zunaj in od znotraj ter odkrijte njegove 
inteligentne tehnologije motorjev in bogate 
ravni opreme.

Zadnji sedeži z deljenim preklopom

Zadnje deljene sedeže lahko preklopite v razmerju 
60:40 in si zagotovite 1238 litrov prostora v 

zadnjem delu vozila.

Ford EcoSport
Na voljo s široko paleto bencinskih 
motorjev Ford EcoBoost in pogonom 
na sprednji kolesi

ZMOGLJIVOST

Sistem Start-stop

Lahko samodejno ugasne motor, ko se ustavite, vendar še vedno napaja 
osnovno opremo, kot so žarometi in klimatska naprava. Ko boste 
pripravljeni na nadaljevanje poti, se bo motor ponovno samodejno 
zagnal (serijska oprema).

1

Sedeži

Povišan sedežni položaj modela EcoSport olajša upravljanje 
vozila, sedeži pa so zasnovano za večje udobje sprednjih in 
zadnjih potnikov.

Motorji Ford EcoBoost

Fordov nagrajeni 1.0 litrski bencinski motor je na voljo z 92 kW 
(125 KM) in 103 KW (140 KM). Vsi so opremljeni s 
šeststopenjskim menjalnikom.

3

4

Vozne lastnosti

Vozne lastnosti modela EcoSport so  zasnovane za stranke v 
Evropi z optimiziranimi vzmetmi, blažilniki, krmilnim 
mehanizmom, torzijski drog zadnje osi in nastavitvami 
elektronskega sistema za nadzor stabilnosti.

2
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IZDELAN ZA VARČNO DELOVANJE
EcoSport je na voljo s 103 kW (140 KM) ali 92 kW 
(125 KM) različico Fordovega nagrajenega 
1,0-litrskega bencinskega motorja Ford EcoBoost.

Vse različice so opremljene s šeststopenjskim 
ročnim menjalnikom z gladkim prestavljanjem.

Dodatne informacije o porabi goriva in izpustih 
najdete v tabelah s tehničnimi podatki.

TEHNIČNI PODATKI MOTORJI4

ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.

php?id=113

Gorivo, zmogljivost in izpusti
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Izpusti CO2
øø (g/km) – skupno po WLTP 151-134 151-134

*V 4. prestavi, øFordovi testni podatki. DPF = filter trdnih 
delcev za dizelske motorje. Gorivo BP Ultimate lahko v 
primerjavi z običajnimi gorivi izboljša moč in pospeševanje, 
zmanjša izpuste in porabo goriva. 
øøObjavljena poraba goriva/energije, izpusti CO2 in doseg 
električnih vozil po WLTP so določeni v skladu s tehničnimi 
zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske 
komisije (EC) 715/2007 in (EC) 2018/1832AP. Uporabljeni 
standardni testni postopek omogoča primerjavo med 
različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci.
Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste 
CO2 in doseg električnih vozil vplivajo tudi način vožnje in drugi 
netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na 
globalno ogrevanje. Vodnik glede porabe goriva in izpustov 
CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno 
na voljo na prodajnem mestu in na ford.si.
#Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, 
vsemi delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za 
gorivo v skladu s proizvodnimi odstopanji in nameščeno 
opremo itd. Vleka vpliva na zmogljivost in varčnost porabe 
goriva pri vseh modelih. Največja dovoljena obremenitev 
strehe pri vseh modelih znaša največ 40 kg.

Poraba gorivaøø v l/100 km – skupno po WLTP 6,1-6,9 6,1-6,9

5 vrat

Emisijski standard Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Menjalnik 6-stopenjski ročni 6-stopenjski ročni

Pogon 4x2 4x2

Največja moč v KM (kW) 92 kW (125 KM) 103 kW (140 KM)

Navor v Nm (Nm s presežnim tlačnim polnjenjem) 170 Nm (200 Nm) 180 Nm (200 Nm)

Zmogljivostø

Najv. hitrost (km/h) 180 186

0–100 km/h (s) 11.0 10.2

50–100 km/h* (s) 10.5 10.3

Mase in obremenitve

Masa praznega vozila (kg)# 1359-1422 1365-1422

Skupna masa vozila (kg) 1730-1735 1730-1740

Skupna masa s prikolico (kg) 2485 2490

Najv. vlečna obremenitev (z zavorami) (kg) 900 900

Najv. vlečna obremenitev (brez zavor) (kg) 675 680



Širina (brez ogledal): 1.765 mm Širina (z ogledali): 2.057 mm

Dolžina: 4.096 mm
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TEHNIČNI PODATKI MERE4
Mere

Skupna dolžina brez rezervnega kolesa (mm) 4096

Skupna širina z ogledali/s preklopljenimi ogledali/brez ogledal (mm) 2057/1816/1765

Skupna višina (nenatovorjeno vozilo) z/brez strešnih nosilcev (mm) 1713/1653

Pristopni kot (nenatovorjeno vozilo) 21,0°

Izstopni kot (nenatovorjeno vozilo) 33,3°

Prevozni kot (nenatovorjeno vozilo) 23,3°

Odmik od tal nenatovorjeno/povsem natovorjeno vozilo (160/137 dizelski m.) 
(190/164 bencinski m.)

Obračalni krog – od robnika do robnika (m) 10.6

Medosna razdalja 2519

Kolotek spredaj (min. maks. (odvisno od zamika kolesa)) 1530

Kolotek zadaj (min. maks. (odvisno od zamika kolesa)) 1522

Prostornina prtljažnika (litri)‡

5-sedežni način (natovorjeno do police) 356

5-Sedežni način (razpon, odvisno od naklona zadnjih sedežev) (natovorjeno do police) 334

2-sedežni način (natovorjeno do stropa) 1238

Dimenzije prtljažnika

Višina odprtine za natovarjanje maks. 881

Širina odprtine za natovarjanje maks. 1022

Največja višina tovora (do stropa/do prekrivala) 1010/605

Širina prostora za natovarjanje med notranjima obodoma blatnikov 950

Dolžina prostora za natovarjanje na dnu do druge vrste 691

Dolžina prostora za natovarjanje do prve vrste (preklopljena naslonjala sedežev v drugi 
vrsti) 1369 mm pri 15,8°

Višina praga pri praznem vozilu (nenatovorjeno) 627

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

Bencin 52

Dizel 52

Notranjost, 1. vrsta

Prostor za glavo (brez strešnega okna) 1008

Prostor za noge (največ pri povsem nazaj pomaknjenih sedežih na srednji višini) 1116

Prostor za ramena 1355

Notranjost, 2. vrsta

Prostor za glavo 971

Prostor za noge (nominalno s sprednjim sedežem v položaju 95 % SAE) 933

Prostor za ramena 1302

‡Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo. 
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Barve in oblazinjenja

Nekovinske barve Kovinske barve* Posebne kovinske barve * Unikatne 
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Titanium 
Material: Sensico umetno usnje/tkanina 

Barva: Ebony Black 
Barva armaturne plošče: Ebony Black

n n n n n n n n

ST-Line 

Material: Sensico umetno usnje/tkanina 
Barva: Ebony Black z rdečimi šivi 

Barva armaturne plošče: Ebony Black
n n n n n n n n

Active 

Material: Usnje Salerno/umetno usnje 
Barva: Ebony Black z Nordic Blue šivi 

Barva armaturne plošče: Ebony Black
n - - n n - n n

standardno n
za doplačilo æ

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do 
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo 
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če 
ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane 
prototipne, predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah 
prikazana Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov 
naših dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. +Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove 
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja 
Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge 
blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo 
senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.
Ta mednarodna različica brošure je namenjena le za splošne informacije; opisane specifikacije ne veljajo za določen posamezen trg. Na slikah ali v besedilu so lahko prikazani oziroma 
opisani modeli, oprema ali pogoji, ki na nekaterih območjih niso na voljo niti kot serijska niti kot dodatna oprema. Prav tako lahko manjkajo nekatere možnosti, ki so sicer na voljo. Zaradi 
tega se za najnovejše podrobnosti glede opreme in trenutnih cen vedno obrnite na prodajalca vozil Ford.

Streha v drugi barvi in kombinacije barv karoserije

 Nekovinske barve Kovinska 
barva * Posebne kovinske barve * Unikatne 

kovinske 
barve*
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ST-Line

Agate Black æ – æ æ æ æ æ

Active

Agate Black n n n – n n


