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Maloprodajna Akcija Akcijska
cena cena

Bencin

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 17.790 1.800 15.990

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 19.560 1.800 17.760

Bencin

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 19.310 1.800 17.510

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 21.040 1.800 19.240

Bencin

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 20.200 1.800 18.400

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik. Start/Stop sistem 21.950 1.800 20.150

1.0 EcoBoost  103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 20.720 1.800 18.920

Dizel

1.5 TDCi 73 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 20.770 1.800 18.970
1.5 TDCi 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 24.250 1.800 22.450

Bencin

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.000 1.800 20.200

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 23.780 1.800 21.980

1.0 EcoBoost  103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.520 1.800 20.720

Dizel

1.5 TDCi 73 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.560 1.800 20.760

1.5 TDCi 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, AWD 26.040 1.800 24.240

Bencin

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.410 1.800 20.610

1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski samodejni menjalnik, Start/Stop sistem 24.200 1.800 22.400

1.0 EcoBoost  103 kW (140 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.930 1.800 21.130

Dizel
1.5 TDCi 73 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 22.970 1.800 21.170

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. 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 simbolne.
V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč 
pri izbiri vozila in opreme.

ST-Line Black Edition

TREND 

STYLE

TITANIUM

ST-Line
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TREND STYLE ST-Line
 SERIJSKA OPREMA  DODATNO K OPREMI TREND  DODATNO K OPREMI TITANIUM

VARNOST IN ZAŠČITA PRIROČNOST IN UDOBJE VARNOST IN ZAŠČITA
Alarmna naprava Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama Športno vzmetenje
Elektronski nadzor stabilnosti 'ESC' vključuje: za osvetlitev tal
 - pomoč pri speljevanju v klanec  (HLA) Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi PRIROČNOST IN UDOBJE
 - zaščita pred prevračanjem (RSC) Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
 - protiblokirni zavorni sistem 'ABS' Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
 - pomoč pri zaviranju v sili (EBA) Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z 8" zaslonom na dotik ZUNANJE LASTNOSTI
Voznikova in sovoznikova zračna blazina Vsebuje: AM/FM radio, 8" barvni zaslon na dotik, 7 zvočnikov Črna streha
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika SYNC 3 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Zračni zavesi  in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem Športni odbijač spredaj in zadaj v barvi karoserije
Stikalo za izklop sovoznikove zračne blazine vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2 USB vtičnici, Letvice in obroba maske motorja v High Gloss črni barvi
Opozorilnik za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih navigacija z vključeno kartografijo Evrope 17" Premium platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami
Po višini nastavljiva varnostna pasova na prednjih sedežih 205/50R17
ISOFIX nastavki na zunanjih sedežih v drugi vrsti
Ključavnica za zaklepanje vrat druge vrste (za zaščito otrok) NOTRANJE LASTNOSTI
Daljinsko centralno zaklepanje Usnjen ST-Line volanski obroč z rdečimi ST-Line šivi
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah 'TPMS' TITANIUM Prednja in zadnja tepiha z rdečimi ST-Line šivi
Set za popravilo prazne pnevmatike  DODATNO K OPREMI TREND Delno usnjene ST-Line sedežne prevleke

Stopalke iz lahke zlitine
PRIROČNOST IN UDOBJE PRIROČNOST IN UDOBJE Deluxe ST-Line stropna obloga
Klimatska naprava Zagon vozila brez ključa
Potovalni računalnik Prednja brisalca s senzorjem za dež in samozatemnitveno 
Električni servoojačevalnik krmiljenja 'EPAS' vzvratno ogledalo ST-Line Black Edition
Volanski drog nastavljiv po višini in globini Samodejni vklop žarometov  DODATNO K OPREMI ST-Line

Izklop žarometov s časovno zakasnitvijo 'HomeSafe' Električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo globalnega 
Električni pomik prednjih stekel (voznikovo z enojnim dotikom) zapiranja, vsa z enojnim dotikom ZUNANJE LASTNOSTI
Električni pomik zadnjih stekel Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature Tiger Eye streha
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti Absolute Black kovinska barva
Brisalec zadnjega stekla s funkcijo samodejnega vklopa pri Ford SYNC 3 s 6,5" zaslonom na dotik
pretikanju v vzvratno prestavo (ob vklopljenih prednjih brisalcih) Vsebuje: AM/FM radio, 6.5" barvni zaslon na dotik, 6 zvočnikov
Predal pod sopotnikovem sedežem SYNC 3 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje
V šest smeri nastavljiv voznikov sedež  in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem
(naprej/nazaj, gor/dol, naslonjalo) vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2 USB vtičnici,
V štiri smeri nastavljiv sovoznikov sedež (naprej/nazaj, naslonjalo)
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu ZUNANJE LASTNOSTI
Ročna nastavitev višine snopa žarometov Kromirane letvice in obroba maske motorja
Sistem za preprečevanja dolivanja napačnega goriva Obroba meglenk v barvi karoserije
`EasyFuel` 16" platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/60 R16
Sistem za zagon vozila pri nižjih temperaturah (-25°) Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi
Avdio sistem Ford

Vsebuje: (AM/FM radio,  4,2" TFT zaslon, 6 zvočnikov,  volanske kontrole, NOTRANJE LASTNOSTI
 2 USB vtičnici, Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje) Prednji in zadnji tepihi iz velurja s sivimi šivi in višjo gramaturo

Delno usnjeno oblazinjenje
ZUNANJE LASTNOSTI
Prednji meglenki
LED dnevne luči
Srebrne letvice in obroba maske motorja
Obroba meglenk v črni barvi
Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
Vzvratni ogledali v barvi karoserije
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije
Zatemnjena stekla
16˝jeklena platišča s pnevmatikami 205/60 R16

NOTRANJE LASTNOSTI
Nadglavna konzola z predalom za sončna očala
Poklopni naklon zadaj deljiv v razmerju 60/40
Usnjen volanski obroč s kromiranimi vstavki
Usnjen gumb prestavne ročice 
Centralna konzola s pokritim predalom in drsnim naslonom za roke
Prednja in zadnja tepiha iz velurja
12V vtičnica zadaj
Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line/        ST-Line    
Black Edition

ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije (Frozen White, Race Red) 73R 190 190 190 190/-

Kovinska barva karoserije 73 480 480 480 480/S
Opomba: velja za Absolute Black, Moondust Silver, Silk, Tiger Eye, Magnetic, Burnished Glow, Blue Lighting
Absolute Black ni na voljo na ST-Line, serijsko na ST-Line Black Edition
Unikatna kovinska barva karoserije 73K 710 710 710 710/-
Opomba: velja za  White Platinum, Ruby Red
Vzdolžni strešni nosilci v črni temeljni barvi 484 160 S - -

Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi, lakirani 483 - - - S

Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi 485 - - S -

Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom) 542 80 80 80 80

Spojler zadaj 441 - - 210 210

Odstranljiva vlečna kljuka 371 480 480 480 480

ZUNANJE LASTNOSTI - barve strehe
Črna barva strehe 722 - - - S/0
Opomba: serijsko pri ST-Line, opcija brez doplačila za ST-Line Black Edition
Frozen White barva strehe 721 - - - 0

Race Red barva strehe 723 - - - 0

Tiger Eye barva strehe 724 - - -  0/S
Opomba: serijsko pri ST-Line Black Edition, opcija brez doplačila za ST-Line
Absolute Black barva strehe s črno barvanimi vzdolžnimi strešnimi nosilci 68AT - - 380 -

Absolute Black barva strehe brez vzdolžnih strešnih nosilcev 68AO - - 380 0

Frozen White barva strehe s črno barvanimi vzdolžnimi strešnimi nosilci 68AS - - 380 -

Frozen White barva strehe brez vzdolžnih strešnih nosilcev 68AN - - 380 0

Race Red barva strehe brez vzdolžnih strešnih nosilcev 68AP - - - 0

Tiger Eye barva strehe brez vzdolžnih strešnih nosilcev 68AQ - - - 0

Barva strehe v barvi vozila 68AR - - - 0

Opomba: v primeru, da je streha v kontrastni barvi, je v kontrastni barvi tudi ohišje zunanjih vzvratnih ogledal

NOTRANJE LASTNOSTI
Usnjene sedežne prevleke 765B - - 1.030 -

vključuje: ogrevana prednja sedeža
Ogrevana prednja sedeža 651 240 240 240 240

Električno pomična sončna streha 481 - - 480 480

vključuje: ročno pomičen senčnik

El. pomična sončna streha Strešni nosilci v črni barvi Strešni spojler

Absolute Black barva strehe Frozen White barva strehe Race Red barva strehe
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line/        ST-Line    
Black Edition

PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature (EATC) 46C 200 200 S S

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 641 400 400 400 400
Opomba: ni na voljo z rezervnim kolesom, vključuje tipala za pomoč pri parkiranju zadaj
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 621 160 S 160 S

Opomba: ni na voljo s kamero za vzvratno vožnjo
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 622 320 320 320 160

Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal 512 160 S 160 160

Ksenonska žarometa 801 - - 590 590

Odklepanje in zagon vozila brez ključa 'Key Free system' 593 - - 430 430

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
      6.5 x 16'' Sparkle Silver jeklena platišča s pnevmatikami 205/60 R16 55E S S - -

A  6.5 x 16" 5- kraka Magnetic Low Gloss platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/60 R16 55C 510 510 - -

      6,5 x 16'' Premier Aluminium platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/60R R16 55D - - S -

B  7J x 17'' 5x2 kraka Shadow Silver platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/50 R17 557 850 850 - -

C  7 x 17''  5x2 kraka Flash Grey polirana platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/50 R17 55G - - 480 -

    7 x 17'' unikatna Dark Tarnish platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/50 R17 55F - - - S

D  7 x 18'' 5-kraka Flash Grey polirana platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 215/45 R18 55B - - 1.140 -

E  7 x 18'' 5x2 kraka Absolute Black High Gloss platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 215/45 R18 55A - - - 480

Rezervno kolo 631 190 190 190 -
Opomba: 16" jekleno kolo, rezervno kolo je nameščeno na prtljažnih vratih. Brez seta za popravilo prazne pnevmatike.

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' s prepoznavanjem prečnega prometa 531 410 410 410 410

Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti 603 190 S S S

Tempomat s prilagodljivim 
omejevalnikom hitrosti

Sistem za zaznavanje vozila v 
mrtvem kotu BLIS

LED dnevne luči Ksenonska žarometa Klimatska naprava s samodejno 
regulacijo temperature

A B C

D E
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line/        ST-Line    
Black Edition

MULTIMEDIJA
Avdio sistem Ford 45A S - - -
Vsebuje: AM/FM radio, 4.2" TFT zaslon, 6 zvočnikov,  volanske kontrole, Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje, 2 USB 
vtičnici
Avdio sistem Ford +DAB 45B 160 - - -

Ford SYNC 3 s 6,5" zaslonom na dotik 45C 840 - S S

Vsebuje: AM/FM, 6,5" barvni zaslon na dotik, 6 zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično 
pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici
Ford SYNC 3 s 6,5" zaslonom na dotik + DAB 45D 1.000 - 160 160

Ford SYNC 3 s 8" zaslonom na dotik 45E 1.010 - 180 180

Vsebuje: AM/FM, 8" barvni zaslon na dotik, 7 zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično 
pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  2USB vtičnici
Avdio sistem Ford SYNC 3 z 8" zaslonom na dotik + DAB + iPOD izhod 45F 1.170 - 340 340

Ford SYNC 3 s 8" zaslonom na dotik + B&O Play Sound system 45I 1.770 - 930 930
Opomba: B&O PLAY Sound sistem vključuje premium zvočni sistem z 10 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom
Ford SYNC 3 s 8" zaslonom na dotik + B&O Play Sound system + DAB 45J 1.930 - 1.090 1.090

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z 8" zaslonom na dotik 45G 1.410 S 570 570
Vsebuje: AM/FM radio, 8" barvni zaslon na dotik, 7 zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in 
brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole,  USB vtičnica, 
navigacija z vključeno kartografijo Evrope
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 Z 8" zaslonom na dotik + DAB 45H 1.560 160 730 730

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z 8" zaslonom na dotik + B&O Play Sound system 45K 2.160 760 1.330 1.330
Opomba: B&O PLAY Sound sistem vključuje premium zvočni sistem z 10 zvočniki, vključno s Subwoofer zvočnikom
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z 8" zaslonom na dotik + B&O Play Sound system + DAB 45L 2.320 920 1.480 1.480

Zunanji CD predvajalnik 661 150 150 150 150

Ford Audio 4,2" TFT zaslon SYNC 3 in 6,5 " zaslon na dotik

Navigacijski sistem
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KODA TREND STYLE TITANIUM ST-line/        ST-Line    
Black Edition

PAKETI OPREME
Zimski paket 68AM 430 430 430 430

 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevan volanski obroč
 - ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla
Paket udobje 68AB - - 630 630

 - sončna streha
 - odklepanje vozila brez ključa Keyless start
Parkirni paket 1 68AH 370 - 370 240
 - prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Parkirni paket 2 68AJ - - 630 510

 - prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 
 - električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 
Opomba: ni na voljo z rezervnim kolesom
Paket za pomoč vozniku 68AK - - - 790

 - sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' s prepoznavanjem prečnega prometa

 - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 
Opomba: ni na voljo z rezervnim kolesom
Stilski paket 1 68AF 560 510 - -

 -  6.5 x 16" Magnetic Low Gloss platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/60 R16 (EOC 55C)
 - vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
 - dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Stilski paket 2 68AG - - 480 -

 -  7 x 17'' Flash Grey polirana platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 205/50 R17 (EOC 55G)
 - dodano zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Stilski paket 3 68AE - - 1.190 -

 - usnjene sedežne prevleke 
 - ksenonska žarometa
Stilski paket 4 68AD - - - 630

 - spojler zadaj
 - dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
 - ksenonska žarometa
Opomba: ni na voljo z rezervnim kolesom
ST-Line sivi paket notranjosti 421A - - - 50

 sivi šivi na volanskem obroču, ovoju prestavne ročice, ročni zavori in tepihih

OSTALO
Stroški priprave in prevoza vozila ter nultega servisa 140 140 140 140

Ogrevan volanski obroč El. poklopni vzvratni 
ogledali Rezervno  kolo
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TREND / STYLE
Temna - Ebony Black

Frozen White ○ ○ ○ ○ ○ - -
Race Red ○ ○ ○ ○ ○ - -

Blazer Blue ● ● ● ● ● - -

Absolute Black ○ ○ ○ - - ● ●
Moondust Silver ○ ○ ○ ○ ○ - -

Silk ○ ○ ○ ○ ○ - -
Tiger Eye ○ ○ ○ ○ ○ - -
Magnetic ○ ○ ○ - ○ - -

Burnished Glow ○ ○ ○ ○ ○ - -
Blue Lightning ○ ○ ○ ○ ○ - -

Ruby Red ○ ○ ○ ○ ○ - -
White Platinum ○ ○ ○ ○ ○ - -

Frozen White ○ - ● ○ ○ - - - - -
Race Red - - ● ○ ○ - - - - -

Blazer Blue - - ● - - - - - - -
Absolute Black - ○ - - - - ○ ○ ○ ●

Moondust Silver - - ● - - - - - - -
Silk ○ - ● - - - - - - -

Tiger Eye ○ - ● - - ○ - - - -
Magnetic - - ● - - - - - - -

Burnished Glow ○ ○ ● - - - - - - -
Blue Lightning - - ● ○ - - - - - -

Ruby Red ○ ○ ● - - - - - - -
White Platinum - - ● - - - - - - -

Race Red Tiger Eye

BARVA VOZILA

BARVA STREHE Frozen White Absolute Black Frozen White

BARVE IN NOTRANJOSTI

Notranjost

Delno usnje s sivimi šivi 
(opcija)

 ‐ ‐ ni na voljo

Tkanina

● - serijska oprema
○ - oprema za doplačilo

Sedeži

Zunanjost

Delno usnje Usnje Delno usnje z Generic 
Red šivi (serijsko)

Kovinska barva

Unikatna kovinska barva

ST-Line Black Edition
Temna - Ebony Black

Titanium ST-Line

ST-Line Black Edition

Absolute Black Frozen White Race Red Tiger Eye

Delno usnje z Generic 
Red šivi (serijsko)

Delno usnje s sivimi šivi 
(opcija)

Nekovinska barva

Temna - Ebony Black Temna - Ebony Black

BARVA STREHE
Titanium ST-Line

Absolute Black

Frozen White Race Red Blazer Blue Absolute Black

Moondust Silver Silk Tiger Eye Magnetic

Burnished Glow Blue Lightning Ruby Red White Platinum

Tkanina Delno usnje Titanium Usnje Titanium Delno usnje ST-Line Generic Red



FORD ECOSPORT TEHNOLOGIJE

Elektronski nadzor stabilnosti ESC B&O Play Sound system
Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo B&O Play Sound system je bil razvit posebej za novi EcoSport. S skupno močjo 

nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora,  ojačevalnika 675 Wattov in 10 perfektno uglašenimi zvočniki, vključno z nizkotonskmi Subwoofer

nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in zvočnikom,  ponuja edinstveno vrhunsko zvočno izkušnjo. Precizno usklajeni zvočniki zagotavljajo

preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), izjemen zvok vsem potnikom ne glede na to, na katerem sedežu sedijo in ne glede na vozne razmere. 

sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev

tlaka v zavornem sistemu. Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik
Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da z intuitivnimi glasovnimi ukazi ali prek velikega 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec barvnega zaslona na dotik ostanete povezani in upravljate svoj telefon, glasbo, navigacijski sistem 

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da in klimatsko napravo. Prikličete lahko celo seznam lokalnih restavracij le z ukazom »Lačen sem« 

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite ali pa dostopate do Michelinovega vodiča, da izberete restavracijo in izvedete rezervacijo, pa tudi 

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na hotele. Brezžična povezava (Wi-Fi) je na voljo prek dostopnih točk, preko USB-modema. Fordov 

spolzkih podlagah. Klic v sili' vam lahko samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru 

prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

Ford Easy-Fuel
Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, Klic v sili
je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'.  Če slučajno pride do 

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto 

za vedno. vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah.  Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi 

službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi 

Prilagodljiv omejevalnik hitrosti če ste nezavestni.

Prilagodljiv omejevalnik hitrosti omogoča vozniku nastaviti najvišjo hitrost za celotno potovanje in * Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah.  Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim 

mu omogoča, da nastavljene hitrosti ne preseže. Po potrebi lahko voznik nastavljeno omejitev telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, 

hitrosti tudi preseže, npr. med prehitevanjem tako da močneje pritisne na stopalko za plin. Sistem izklopi črpalko za gorivo.  Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

se ponovni ključi, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno hitrost.

DAB (Digital Audio Broadcasting)
Ogrevan volanski obroč Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora

Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti 

volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme). digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj 

enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih 

Ogrevano vetrobransko steklo storitev. 

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam Inteligentni zaščitni sistem IPS
pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo. Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno 

trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in 

Ford MyKey® pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na 

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo drugi vrsti.

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev. Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete 

vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem ž

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal 'BLIS' prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

s prepoznavanjem prečnega prometa
Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo Ford EcoBoost
vozila, ki bi utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo Revolucionarni novi 1,0-litrski 3-valjni bencinski motor EcoBoost vam zagotavlja moč, ki bi jo 

vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem sicer pričakovali od običajnega 1,6-litrskega motorja, pri tem pa dosega za 24 % manjšo porabo 

ogledalu na isti strani. Sistem za prepoznavanje prečnega prometa pri vzvratni vožnji iz in za 25 % nižje izpuste CO2. Diamantu podobna prevleka na batnih obročkih zmanjšuje trenje; 

pravokotnega ali poševnega parkirnega mesta preveri promet v obeh smereh ter vas s prikazom turbopolnilnik, neposredni vbrizg in spremenljiva časovna uskladitev ventilov pa izboljšujejo 

in zvočnim  opozorilom opozori na zaznana vozila izkoristek. Rezultat je izjemno varčen motor, ki je že šest let zapored zmagovalec mednarodnih tekmovan

Program za stabilizacijo priklopnika  TSC
Nadzor zibanja prikolice zazna vijiuganje ali zanašanje prikolice in zmanjša hitrost vozila ter tako

pomaga razrešiti težavo in poskrbi za večji nadzor pri vleki. Vozilo upočasni z zmanjševanjem navora

motorja in postopnim povečanjem zavornega tlaka na kolesih. Serijsko pri vozilih s tovarniško vgrajeno 

vlečno kljuko.

Gumb za zagon vozila in sistem Ford KeyFree
Zaženite svoj avtomobil s pritiskom na gumb - Zdaj ključa dejansko ne potrebujete več. Ko pritisnete 

pedal za sklopko (ali za zavoro pri samodejnem menjalniku), preprosto pritisnite gumb za zagon 

vozila Ford Power in motor bo zaživel. 

Brez ključa pomeni brez napora - Fordov sistem KeyFree za odklepanje brez ključa vam omogoča 

zaklepanje in odklepanje avtomobila, ne da bi morali vzeti ključ iz žepa ali torbe, kar je idealno, ko 

imate polne roke.

Inteligentni zaščitni sistem

Ford Power

Nastavljivo dno prtljažnega prostora


