
• klimatska naprava
• Ford SYNC s klicem v sili
• Ford MyKey
• v 4 smeri nastavljiv voznikov sedež
• zadnji poklopni naslon deljiv v razmerju 

60/40 
• potovalni računalnik
• električno pomični prednji stekli/zunanji 

vzvratni ogledali
• daljinsko centralno zaklepanje
• 6 zračnih blazin
• ESP s pomočjo pri speljevanju v klanec
• prilagodljiv omejevalnik hitrosti
• Ford Easy Fuel sistem za preprečevanje 

dolivanja napačnega goriva
• prednji meglenki
• odbijača, kljuke vrat in ohišje ogledal v 

barvi karoserije 

Oprema za doplačilo

• samodejna klimatska naprava
• tempomat z usnjenim volanskim obročem
• ogrevana prednja sedeža
• DAB avdio sistem
• zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
• električni pomik stekel zadaj in ogrevana/

poklopna vzvratna ogledala
• dodatno zatemnjena stekla
• 15" platišča iz lahke zlitine

SERIJSKA OPREMA 70 PS M

Trend 1.2 Ti VCT 63kW (85KM)

POGONSKI SKLOP
• 1.2-litski Ti-VCT bencinski motor
• 85 KM / 63 kW
• 5-stopenjski ročni menjalnik
• 114 g/km CO2 emisij

KAROSERIJA
• 5-vrat
• skupna dolžina 3929 mm
• skupna višina 1524 mm
• skupna širina 1695 mm

(brez ogledal)
• Prostornina prtljažnika 

270 litrov 

NOVI FORD KA+ 
Fordov novi cenovno dostopen majhen avto, ki nudi izjemno 
prostorno notranjost, ekonomično porabo goriva in dinamično vožnjo.

PRODUKTNI 
POUDARKI
• prostorna notranjost nudi prostor za 

5 potnikov, v svojem razredu pa 
zagotavlja največ prostora za glavo 
spredaj in  noge zadaj

• izjemen prostor za odlaganje
majhnih predmetov, skupaj kar 21 
odlagalnih prostorov v potniški kabini

• varčna vožnja z učinkovitim novim 
1.2 litrskim bencinskim motorjem s 
porabo goriva  5.0 l/100 km 

• uglajen in odziven motor za prijetno 
vožnjo v mestu in na daljših 
potovanjih

• okreten in zabaven za vožnjo z 
unikatnim podvozjem posebej 
prilagojenim evropski voznikom

• izjemna vrednost, ponuja sodobno, 
dobro opremljeno, kvalitetno majhno 
vozilo po zelo konkurenčni ceni




