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* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Fiesta 5 usi Active 1.0L EcoBoost mHEV 125 CP S/S (MY 2020.75) 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 125 CP
Transmisie Manuală, 6 viteze
Norma de poluare Euro 6.2
Combustibil Benzină Mild Hybrid
Start/Stop Da
Ampatament 2493 mm
Lungime 4040 mm

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

DOTĂRI STANDARD (selecție)

ABS (Anti-lock braking system) şi ESC (Electronic Stability Control) 
Aer condiţionat automat 
Airbag-uri frontale pentru şofer şi pasager 
Airbag-uri laterale tip cortină 
Anvelope 205/45 R17 V cu tren de rulare ecologic 
Bară de protecţie faţă în culoarea caroseriei 
Bară de protecţie spate cu design specific "Active" 
Claxon electric cu o singura tonalitate 
Computer de bord cu afişarea autonomiei, consumului instant şi 
mediu, temperaturii exterioare şi vitezei medii 
Consolă centrală mediană cu suport pentru pahare, port USB şi priza 
12V, cu cotieră 
Consolă centrală superioară cu lumini de curtoazie şi suport pentru 
ochelari de soare 
Covoraşe faţă "Red Edition" 
Discuri de frâna faţă şi tamburi spate 
Faruri cu funcţie de aprindere şi stingere automată pentru faza scurtă 
Faruri de ceaţă cu funcţie de iluminare în viraj 
Fază scurtă cu tehnologie LED 
Frână de mână cu mâner învelit în piele 
Grilă radiator închisă la culoare tip plasă 
Ice pack 55 (Touchscreen color de 8", SYNC 2.5 cu suport conexiune 
Bluetooth, DAB (Digital Audio Broadcasting), 2 porturi USB, 6 
difuzoare, Comanda vocala, Comenzi radio pe volan) 
Jante din aliaj de 17" 
Logo "Active" pe caroserie 
Lumini ambientale cu tehnologie LED pentru zona pedalelor, suportul 
de pahare şi buzunarele uşilor faţă 
Modem incorporat FordPass Connect 
Moduri de condus selectabile: Eco, Normal, Sport, Slippery, Trail 
Oglindă retrovizoare electrocromată (Auto Dimming) 

Oglinzi laterale electrice, încălzite, în culoarea caroseriei cu sistem de 
semnalizare integrat 
Pachet Exclusiv 2 (Pilot automat cu ajustarea limitei de viteză (Cruise 
control), Cluster analog cu display monocrom de 4.2", Sistem de 
avertizare la parasirea benzii de rulare LDW, Sistem de asistenţă la 
pastrarea benzii de rulare LKA) 
Parasolar şofer şi pasager cu oglinzi iluminate 
Parbriz laminat acustic 
Protecţie praguri faţă cu logo "Active" 
Scaun pasager reglabil manual pe 2 direcţii 
Scaun şofer reglabil manual pe 4 direcţii 
Scaune faţă sport 
Schimbător de viteze învelit în piele 
Senzori de parcare spate 
Senzori de ploaie 
Sistem Ford MyKey 
Sistem Start&Stop 
Sistem de asistenţă electronic pentru frâna de urgenţă EBA 
Sistem de asistenţă la plecarea din rampă HLA 
Sistem de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta 
pentru şofer şi pasager 
Stopuri spate standard 
Suspensie pentru drumuri grele 
Tapiţerie din material textil "Diamond" 
Tapiţerie plafon premium închisă la culoare 
Volan reglabil pe înălţime şi adâncime 
Vopsea nemetalizată, Blazer Blue 
Window Pack 8 (Geamuri electrice faţă cu funcţie de inchidere şi 
deschidere dintr-o apasare, Geamuri electrice spate cu funcţie de 
inchidere şi deschidere dintr-o apasare, Geamuri cu inchidere 
automată) 
Închidere centralizată cu telecomandă 
Şine plafon negre 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ [B2GAM] Geamuri spate fumurii - 100.00 Euro 
+ [AGWAB] Pachet Iarnă - 500.00 Euro  (Parbriz încălzit electric; Volan încălzit electric; Scaun şofer încălzit; Scaun pasager încălzit) 
+ [D17BD] Roată de rezervă din oţel de 14" cu anvelopa de 175/65 R14 - 100.00 Euro 



PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

15.924,36 € 
CU TVA

18.950,00 € 

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

16.512,60 € 
CU TVA

19.650,00 € 

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

2.512,60 € 
CU TVA

2.990,00 € 

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

14.000,00 € 
CU TVA

16.660,00 € 

Reducerea include CLOSING TOOLS în valoare de 49,15€ cu TVA (41,3€ fără TVA). 

Nr. ofertă: 8011; Data ofertei: 14/10/2021; Ofertă valabilă până la: duminică 17 octombrie 2021
Locatie livrare: Dealer 

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. 


