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* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Fiesta 5 usi Titanium 1.0l 100 CP S/S 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 100 CP
Cuplu maxim 170 Nm
Viteza maxima 183 km/h
Capacitate cilindrica 998 cm3
Start/Stop Da
Transmisie Manuală, 6 viteze
Acceleratie 0-100 km/h 10,5 sec
Combustibil Benzină
Norma de poluare Euro 6.2

Inaltime 1476 mm
Lungime 4040 mm
Raza de bracaj 10,05 m
Ampatament 2493 mm
Latime cu oglinzi rabatate 1783 mm
Latime cu oglinzi nerabatate 1941 mm
Portbagaj 292 l
Rezervor 42 l

DOTĂRI STANDARD (selecție)

Bară protecție față în culoarea caroseriei 
Bară protecție spate - partea superioara în culoarea caroseriei, partea 
inferioara neagră 
Computer de bord 
Consola centrala cu spatiu de depozitare 
Consola superioara cu suport ochelari 
Covorașe față și spate, "Red Edition" 
ECO Select & ECO Coach 
Faruri de ceata 
Faruri halogen cu lumini de zi și LED, inclusiv stopuri cu LED 
Frână de mână și schimbator îmbrăcate în piele 
Grila radiator "mesh" design 
Inchidere centralizata cu telecomanda, inclusiv 2 chei pliabile 
Jante aliaj 16" 

Kit reparatie pana 
Lumina ambientala - LED 
My Key 
Pachet NCAP 5* (Limitator de viteza, Instrumentar de bord, Avertizare 
depasire banda, Asistență la pastrarea benzii) 
Parasolare șofer și pasager 
Parbriz cu tenta verde 
Scaun pasager reglabil pe 2 directii 
Scaun șofer reglabil pe 4 directii 
Scaune sport 
Tapițerie "Ebony" din material textil 
Torpedou iluminat 
Volan îmbrăcat în piele 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ Vopsea Ruby Red TC - 650.00 Euro 
+ ICE PACK 6 - 670.00 Euro  (Ecran touchscreen 8''; SYNC III; Sistem de navigatie; 2xUSB; 7 difuzoare; Mirroring function - Smartphone) 
+ Aer conditionat automat - 300.00 Euro 
+ Geamuri spate fumurii - 100.00 Euro 
+ Pachet Vizibilitate - 100.00 Euro  (Pilot automat adaptiv) 
+ Roată de rezervă 14" cu anvelope 175/65 R14 - 100.00 Euro 
+ Keyless entry + keyless start - 400.00 Euro 
+ Comfort Pack 1a - 350.00 Euro  (Volan incalzit; Scaune față incalzite; Parbriz incalzit) 
+ Window Pack 8 - 200.00 Euro  (Geamuri spate actionate electric (cu functie 1 touch up/down); Geamuri față actionate electric (cu functie 1 touch 
up/down)) 
+ Senzori de parcare spate - 150.00 Euro 
+ Oglinzi electrice, rabatabile și incalzite cu sistem de semnalizare incorporat - 150.00 Euro 
+ Ford Protect, (2+3) Ani 100.000 km - 290.00 Euro 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

13.865,55 €
CU TVA

16.500,00 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

16.773,11 €
CU TVA

19.960,00 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

4.273,11 €
CU TVA

5.085,00 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

12.500,00 €
CU TVA

14.875,00 €



Termen de livrare: aprox 3 luni 

Data ofertei: 24/04/2020; Ofertă valabilă până la: luni 27 aprilie 2020 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate 
si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la 
modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în 
vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din 
fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un 
autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de 
carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte 
greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de 
remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu 
greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


