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5 vrat
bencin
1.1 55 kW (75 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 17.160 1.800 15.360

1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 18.160 1.800 16.360 19.270 1.800 17.470 19.860 1.800 18.060

blagi hibrid (mHEV)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 20.880 1.800 19.080 21.470 1.800 19.670

1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM)m HEV, 7-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 23.110 1.800 21.310

Opombe Maloprodajne in akcijske cene so priporočene neobvezujoče cene. Izražene so v € in vključuje vse predpisane dajatve. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in opreme. 
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolične. 
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 450 €. 

Motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d ISC-FCM

CONNECTED TITANIUM ACTIVE
Maloprodajna 

cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena Maloprodajna 

cena Popust Akcijska cena
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FIESTA ST
bencin
1.5 EcoBoost 147 kW (200 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 29.070 1.800 27.270

5 vrat
Maloprodajna 

cena Popust Akcijska cena

Opombe Maloprodajne in akcijske cene so priporočene neobvezujoče cene. Izražene so v € in vključuje vse predpisane dajatve. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in opreme. 
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolične. 
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 450 €. 

Motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d ISC-FCM
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Serijska oprema Dodatno k opremi Connected Dodatno k opremi Connected

PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Potovalni računalnik Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport) z EcoBoost motorjem Električno pomična stekla spredaj in zadaj Električno pomična stekla spredaj in zadaj
Izbira voznega načina (Normal, Eco) z 1.1 55 kW (75 KM) motorjem Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝) Izbira voznega načina (Normal, Eco, Slippery) z EcoBoost motorjem
Ford SYNC 2.5  z zaslonom na dotik + DAB Izbira voznega načina( Normal, Eco, Sport, Slippery  in Trail) z EcoBoost mHEV motorjem

Vsebuje: AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
SYNC 2.5 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in  Apple Car Play,
 funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici

Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva 'EasyFuel'
Električno nastavljivi vzvratni ogledali v barvi karoserije 
Električno pomični stekli spredaj 

ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI
Jeklena platišča s premerom 38,10 cm (15˝) in pnevmatikami 195/60 R15 Jeklena platišča z dizajnerskimi Titanium kolesnimi pokrovi s premerom 38,10 cm (15˝) Jeklena platišča z dizajnerskimi Active kolesnimi pokrovi s premerom 43,2 cm (17˝)
LED žarometi (LED zasenčeni in LED dolgi žarometi, LED smerniki, LED dnevne luči in pnevmatikami 195/60 R16 in pnevmatikami 205/45 R17
statični lučki za osvetlitev zavojev) Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Samodejni vklop žarometov Kromirana obroba spodnjega roba stranskih stekel Unikatni Active prednji odbijač
Prednji odbijač v barvi karoserije Kromirana prednja maska Unikatni Active zadnji odbijač
Gornji del zadnjega odbijača v barvi karoserije, spodnji del v črni barvi Unikatna Active prednja maska

Active oznake na blatnikih
Črni strešni nosilci
18 mm višji odmik od tal
10 mm širši kolotek

NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI
Sredinska konzola s prostorom za dve pločevinki Nadglavna konzola Nadglavna konzola 
Prednja tepiha iz velurja Sredinska konzola z naslonom za roke Sredinska konzola z naslonom za roke 
Voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo) Volanski obroč odet v Sensico umetno usnje Volanski obroč odet v Sensico umetno usnje
Sopotnikov sedež nastavljiv v 4 smeri  (naprej/nazaj, naslonjalo) Športna prednja sedeža Športna prednja sedeža
Zadaj poklopni naslon, deljiv 60/40 Prednja tepiha iz velurja s sivimi šivi Prednja tepiha iz velurja z modrimi šivi
Mini nadglavna konzola

VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA VARNOST IN ZAŠČITA
Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika Posebej nastavljeno vzmetenje s hidravličnim odbojnim zadržalom 
Pomoč pri vzdrževanju smeri (LKA) Prepoznavanje prometnih znakov za ublažitev sunkov in tresljajev pri vožnji čez grobe površine
Opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu Inteligentni omejevalnik hitrosti Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika
Elektronski nadzor stabilnosti ESP  in protiblokirni sistem ABS Prepoznavanje prometnih znakov 
Pomoč pri speljevanju v klanec (HLA) Inteligentni omejevalnik hitrosti
Kolutne zavore spredaj, zadaj bobnaste Prednje in zadnje kolutne zavore (v kombinaciji s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom)
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Bočni zračni zavesi za prvo in drugo vrsto
Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
Opozorilo za nepripete varnostne pasove
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi 
Varnostni zaklep zadnjih vrat 'Child Lock' 
Daljinsko centralno zaklepanje 
My Key 
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

ACTIVECONNECTED TITANIUM
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Dodatno k opremi Connected
PRIROČNOST IN UDOBJE NOTRANJE LASTNOSTI
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature Ford Performance športni sedeži (Neosuede/Sencico z rdečimi šivi)
Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31cm (12,3˝) Voznikov in sopotnikov sedež nastavljiva v 6 smeri  (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo)
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 + DAB Nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sopotnikovem sedežu

Vsebuje: AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝),  6 zvočnikov, Nadglavna konzola 
SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play), volanske kontrole, Sredinska konzola z naslonom za roke 
kontrole, 2 USB vtičnici, navigacija z vključeno kartografijo Unikaten ST gumb prestavne ročice

Ford Pass Connect modem Unikatni ST volanski obroč odet v Sensico umetno usnje, z rdečimi šivi in ravnim spodnjim
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa delom
Ogrevano vetrobransko steklo Prednja in zadnja  ST tepiha z rdečimi šivi
Izbira voznega načina (Normal, Eco, Sport in Track) Unikatna zaščita pragov
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo Ambientalna osvetlitev notranjosti
Brisalca s tipalom za dež Stopalke iz lahke zlitine 
Električno pomična stekla spredaj in zadaj
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Kamera za pomoč  pri vzvratni vožnji 

ZUNANJE LASTNOSTI VARNOST IN ZAŠČITA
Platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) in pnevmatikami 205/40 R18 Unikatno ST športno vzmetenje
Rdeče  zavorne čeljusti Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika
Matrični LED žarometi Prepoznavanje prometnih znakov 

LED zasenčeni in LED dolgi žarometi, LED smerniki, LED dnevne luči, Inteligentni omejevalnik hitrosti
prilagodljivi matrični LED žarometi s samodejnim izravnavanjem višine snopa žarometov, Prednje in zadnje kolutne zavore
funkcije prilagoditev osvetlitve glede na hitrost vozila, manevriranje in slabe vremenske pogoje

LED zadnje luči
Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi (dolge luči brez bleščanja) 
Unikaten ST odbijač in prednja maska
Unikaten športni odbijač zadaj z difuzorjem
Dvojna kromirana izpušna cev
Dodatno zatemnjena stekla
Velik spojler zadaj

ST
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ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije - standardna 73STND S S S S

Race Red 
Nekovinska barva karoserije 73O 250 250 250 250

Frozen White
Kovinska barva karoserije 73C 540 540 540 540

Agate Black, Moondust Silver, Blue Metallic
Posebna kovinska barva karoserije 73F 650 650 650 650

Magnetic, Boundless Blue
Unikatna kovinska barva karoserije 73P 760 760 760 -

Beautiful Berry
Premium ST barva 73ST - - - 760

Mean Green
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PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
A  Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 195/55 R16 - Connected D2XC8 420 - - -
B  Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 195/55 R16 - Titanium D2XCM - 180 - -
Jekleno rezervno kolo s premerom 35,6 cm (14˝) in pnevmatiko 175/65 R14 D17BD 60 60 60 -

Opomba: ni na voljo v kombinaciji z 1.1 55 kW (75KM) 

Mini rezervno kolo s premerom 38 cm (15˝) in pnevmatiko 125/80 R15 D17AH - - - 160

AVDIO IN NAVIGACIJSKI SISTEMI
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8") + B&O Play Sound system + DAB ICFAM - 1.040 1.040 -

Vsebuje: AM/FM radio, DAB, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), SYNC 3 (Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car 
Play, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2 USB vtičnici, B&O Play Sound System z 10 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom, navigacija z 
vključeno kartografijo, blazinica za brezžično polnjenje telefona, Ford Pass Connect modem

A B
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PRIROČNOST IN UDOBJE
Matrični LED žarometi JBBBJ - 1.720 1.720 S

Vključuje: LED zasenčeni in LED dolgi žarometi, LED smerniki, LED dnevne luči, prilagodljivi matrični LED žarometi s samodejnim izravnavanjem višine 
snopa žarometov, funkcije prilagoditve osvetlitve glede na hitrost vozila, manevriranje in slabe vremenske pogoje

Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa CBGAL 450 450 450 S
Tipala za pomoč pri parkiranju zadaj HNKAB 150 S S S
Panoramska streha A1GAN - - 850 850

Vključuje: ročno pomičen senčnik, električno odpiranje strehe, po višini nastavljiv sopotnikov sedež 
Opomba: ni na voljo z jeklenim rezervnim kolesom, vlečno kljuko in predpripravo za vlečno kljuko.  Fiesta Active bo v primeru naročila Panoramske 
strehe brez vzdolžnih strešnih nosilcev. 

Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom) B2GAM 80 80 80 S
Blazinica za brezžično polnjenje telefona IEXAB 170 170 170 170
Odstranljiva vlečna kljuka C1MAC - - 450 -

Opomba: ni na voljo 
-  s panoramsko streho in samodejnim menjalnikom
-  jeklenim rezervnim kolesom 

Predpriprava za vlečno kljuko C1QAB - - 90 -
Opomba: ni na voljo 
-  s panoramsko streho in samodejnim menjalnikom
-  jeklenim rezervnim kolesom 
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PAKETI OPREME
Paket za pomoč vozniku 1 AB4AM 260 S S S

 - prepoznavanje prometnih znakov
 - sistem za opozarjanje na nezbranost voznika
 - potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
 - inteligentni omejevalnik hitrosti (ni na voljo z 1.1 55kW (75KM) motorjem)

Paket za pomoč vozniku 2 AB4AN 290 90 90 90
 - sistem za preprečevanje naleta (s kamero)
 - prepoznavanje prometnih znakov (Connected)
 - sistem za opozarjanje na nezbranost voznika (Connected)
 - potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝) (Connected)
 - inteligentni omejevalnik hitrosti (Connected)
Opomba: ni na voljo z 1.1 55kW (75KM) motorjem

Paket za pomoč vozniku 3 AB4AP 450 270 270 -
 - prilagodljiv tempomat

 - Stop&Go funkcija (samo vozila s samodejnim menjalnikom)
 - sistem za preprečevanje naleta (s kamero in radarjem)
 - prepoznavanje prometnih znakov (Connected)
 - sistem za opozarjanje na nezbranost voznika (Connected)
 - potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝) (Connected)
 - inteligentni omejevalnik hitrosti (Connected)
Opomba: ni na voljo z 1.1 55kW (75KM) motorjem
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PAKETI OPREME
Parkirni paket AGNAC 670 510 510 -

 - aktivna pomoč pri parkiranju (vključuje prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju)
 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
 - zaščita roba vrat pred poškodbami

Zimski paket AGWAB 410 340 340 -
 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevano vetrobransko steklo 
 - ogrevan volanski obroč
 - volanski obroč odet v Sensico umetno usnje (Connected)

Sedežni paket AGRAC 180 180 180 -
 - sovoznikov sedež nastavljiv v 6 smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo)
 - nastavljiva ledvena opora na voznikovem in sovoznikovem sedežu

Performance paket C2GAC - - - 830
 - mehanski diferencial z omejenim zdrsom (LSD Quaife)
 - nadzor speljevanja (Launch Control)
 -  opozorilo za prestavljanje (Performance Shift Lights)

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 150 150 150 150



NOVA FORD FIESTA
BARVNE MOŽNOSTI

Connected Titanium Active ST
Barva armaturne plošče Ebony Ebony Ebony Ebony

Sedeži Tkanina Tkanina Tkanina Neosuede/Sensico
 umetno usnje/tkanina

Vstavki na sedežih Logica/Belgrano 
z Metal Grey šivi

Kasbah/Eton
z Metal Grey šivi

Nunatak/Eton
z Dark Boundless Blue šivi

Twin Track Neousuede/
vinil Feeltek 

z Generic Red šivi
Barva sedežev Ebony Ebony Ebony Ebony
WERS KODA 122Z7 137Z7 12WP3 135HM
nekovinska barva
Race Red ● ● ● ●
Frozen White ● ● ● ●
kovinska barva 
Moondust Silver ● ● ● ●
Agate Black ● ● ● ●
Blue Metallic ● ● ● -
posebna kovinska barva
Magnetic ● ● ● ●
Boundless Blue ● ● ● ●

unikatna kovinska barva
Beautiful Berry ● ● ● -
premium ST barva
Mean Green - - - ●

Notranjost

Zunanjost



NOVA FORD FIESTA TEHNOLOGIJE

1.0 EcoBoost Hybrid - blagi hibrid Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji Ogrevano vetrobransko steklo
Fiestina tehnologija EcoBoost Hybrid uporablja za večjo učinkovitost majhen elektromotor in 48-voltno Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 

baterijo. Ta blagi hibridni pogonski sklop ne zadošča za pogon izključno na elektriko; elektromotor zagotavlja vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam 

dodatno podporo bencinskemu motorju, ko jo ta potrebuje, in s pomočjo tehnologije regenerativnega prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore. pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

zaviranja polni baterijo, da tako izboljša varčnost vozila in zmanjša izpuste. Prav tako Fieste ni potrebno

priklapljati na zunanji vir energije, saj se 48-voltni baterijski paket polni kar med vožnjo. Ford MyKey® Ogrevan volanski obroč
Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan 

7-stopenjski samodejni menjalnik Ford Powershift varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo volanski obroč.

Motor EcoBoost Hybrid s 125 KM je na voljo tudi s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom Powershift brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

z dvojno sklopko, ki zagotavlja brezhibno prestavljanje za optimalno prefinjenost ter porabo goriva. omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Menjalnik Powershift pomaga ohranjati optimalno število vrtljajev motorja za večjo učinkovitost, poleg zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev. Uporabna funkcija pri nočnih vožnjah začasno zasenči dolge luči, če zazna vozila, ki vozijo 

tega pa omogoča tudi sprotno samodejno zaustavljanje motorja pod hitrostjo 12 km/h za večjo učinkovitost naproti ali so pred vami na istem voznem pasu, da tako prepreči slepljenje drugih voznikov. 

porabe goriva pri mestni vožnji. Zagotovljen je tudi še večji užitek v vožnji, saj samodejni menjalnik za Ford Easy-Fuel Ko je pot prosta, sistem ponovno samodejno vključi dolge luči. 

hitrejše prehitevanje, ko voznik zahteva največji pospešek, omogoča trikratno prestavljanje navzdol. Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, 

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju
Start/Stop sistem bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili Prilagodljiv sistem  statičnih luči za dinamično osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju osvetli 

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine za vedno. ovinek in s tem pomaga, da vidite dlje. Osvetlitev sledi premiku volanskega obroča in zagotavlja 

 pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko večjo varnost ter boljšo vidljivost pri vožnji ponoči.

ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in B&O Play Sound system
sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih B&O Play Sound system je bil razvit posebej za  Ford Fiesto. S skupno močjo Panoramsko strešno okno
ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).  ojačevalnika 575 Wattov in 10 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno z nizkotonskmi Subwoofer Z električno pomičnim panoramskim strešnim oknom boste okolico doživeli v dodatni razsežnosti.

zvočnikom,  ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo. Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo Poseben atermični sloj "Solar Reflect" zagotavlja, da notranjost pri zaprtem strešnem oknu ostane

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to, na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere. hladna. Če želite, se lahko pred sončnimi žarki zaščitite tudi s senčnikom na notranji strani strehe. 

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite Ford SYNC 2.5 z barvnim zaslonom na dotik Matrični LED žarometi
nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na Ford SYNC 2,5 z zaslonom na dotik vam omogoča, da prek velikega barvnega zaslona na dotik ostanete Matrični LED žarometi lahko svetlobni snop prilagodijo glede na razmere pri vožnji. Funkciji  za manevriranje 

spolzkih podlagah.  povezani in upravljate svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem. in za slabo vreme se sprožita, ko senzorji vozila zaznajo poskus manevriranja pri nizki hitrosti ali aktiviranje 

Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto. brisalcev vetrobranskega stekla, in samodejno prilagodita vzorec svetlobnega snopa, da voznik bolje vidi. 

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu
Sistem s pomočjo kamere zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu Ford Pass Connect modem
in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, Ford Pass Connect modem prinaša celo vrsto novih možnosti. Napredne možnosti za uporabo na daljavo

bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas. vam omogočajo, da upravljate in nadzirate svojo Fiesto od koderkoli: lahko s telefonom poiščete svoje

vozilo, zaklenete ali odklenete vrata in celo na daljavo zaženete motor, da v mrzlem jutru ogrejete vozilo

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika (samo vozila s samodejnim  menjalnikom). Prvih  pet let je na voljo brezplačno. 

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna

vsakršne spremembe, ki jih povzroči utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni, DAB (Digital Audio Broadcasting)
se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek. Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora

za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti 

Aktivna pomoč pri parkiranju digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj 

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih 

ali vzvratnem parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta vam pomaga pri vključevanju storitev. 

v promet po bočnem parkiranju. Ko s smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi za 

obračanje volana, vi pa prevzamete upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno Digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 31 cm (12,3˝) (Fiesta ST)
parkiranje lahko odkrije primerno mesto in vozilo vzvratno usmeri vanj. Sistem za opozarjanje na Edinstveno žarišče notranjosti v Fiesti ST je novi digitalni sklop instrumentov. Ta dovršeni barvni LCD zaslon 

prečni promet pri vzvratnem speljevanju iz parkirnega mesta preverja, če se z leve ali desne z diagonalo 31 cm uporablja tehnologijo neoviranega pretoka, ki zaslonu omogoča, da je usločen kot

približuje kakšno vozilo.  armaturna plošča in se tako še bolj brezhibno ujema z notranjostjo. Informacije so prikazane z visoko 

ločljivostjo ter intuitivnimi, lahko berljivimi simboli, hkrati s spremembo voznega načina pa se spreminjajo

Izbira voznega načina tudi barve in konfiguracija prikaza.

Fiestine vozne izkušnje je mogoče prilagoditi z izbiro voznih načinov Normal, Sport in Eco, ki voznikom Sami lahko izberete, katere informacije naj bodo prikazane, vključno z navigacijskimi opozorili, in 

omogočajo prilagajanje odzivnosti motorja ob pritisku na stopalko za pospeševanje, sistema ESC, nadzora programirate želene pripravljene prikaze za posamezne voznike.

oprijema in časa prestavljanja pri modelih s samodejnim menjalnikom, da sta odziv in zmogljivost usklajena

z razmerami pri vožnji. Fiesta Active EcoBoost Hybrid ima tudi vozna načina Trail (kolovoz) in Slippery 

(spolzko). Razpoložljivost voznih načinov je odvisna od izvedenke in motorja. 

Slike so simbolične


