ST-Line. Povestea din interior

ST-Line. În urmărirea stilului

Interiorul Fiesta ST-Line reﬂectă proﬁlul extraordinar de elegant al mașinii. Inserțiile argintii din schimbătorul de viteze, pedalele din
oțel inoxidabil, geamurile fumurii și volanul îmbrăcat în piele ST-Line, toate diferențiază ST-Line de restul seriei Fiesta.

Noul ST-Line combină caracterul practic, dar elegant al Ford Fiesta cu cel estetic, ce atrage privirile, al unui vehicul din linia de performanță. Spoilerul spate, setul
pentru stil al caroseriei și grila față tip fagure, jantele aliaj Rock Metallic, suspensaia sport și exteriorul speciﬁc ST-Line - toate contribuie la combinația unică de
utilitate și aspect ce atrage toate privirile.

Jante aliaj 16” Rock
Metallic (standard)

Fiesta ST-Line

Fiesta ST-Line (3 uși) culoare Deep Impact Blue*, cu jante aliaj 17" Silver (opțiune)
Fiesta ST-Line (5 uși) culoare Moondust Silver*, cu jante aliaj 17" Silver (opțiune).

Dotările standard:
■

■
■
■

■
■

■
■

Bară de protecție în față stil sport, faruri de
ceață, grila față inferioară și superioară tip
fagure
Embleme laterale ST-Line
Scaune sport , cusături roșii
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele, cu litere
negre pe inserțiile argintii
Mâner frâna de mana îmbrăcat în piele
Volan unic ST-Line cu 3 spițe, îmbrăcat în piele
perforată
Pedale din oțel inoxidabil
Lumini die zi cu tehnologie LED

Praguri fata cu sigla ST Line
Aer condiționat manual
■ Sistem navigatie Sony, multifuncțional de 5",
8 difuzoare, SYNC cu sistem de control vocal și
asistență pentru situații de urgență†,
conectivitate Bluetooth (optiune)
■ Aer conditionat automat (optiune)

Jante de 16" din aliaj
(opțiune)

■
■

Jante aliaj 17" Sparkle
Silver (opțiune)
Blazer Blue

Frozen White*

Race Red*

Shadow Black*

Magnetic*

Deep Impact
Blue*

Moondust Silver* Candy Red*

*Contra cost.
†
Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil cu Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident care implică
declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări și regiuni din Europa.

ST-Line Red / Black. Expresie unică
Red & Black oferă experiența dinamică a conducerii Ford Fiesta ST-Line, împreună cu personalitatea suplimentară ce atrage privirile. Combinațiile unice de culori
ale caroseriei, roșu Race sau negru Shadow cu acoperiș și carcase ale oglinzilor de culori contrastante, împreună cu setul complet de stil al caroseriei,
accentuează perfect imaginea elegantă și sport.

Fiesta ST-Line Red (cu jante aliaj
17" aliaj negre (opțiune - disponibil
in functie de tara)
Fiesta ST-Line Black (cu jante aliaj
17" negre (opțiune - disponibil in
functie de tara)

Fiesta ST-Line Red/ Black
(disponibil in functie de tara)
Dotările standard suplimentare față de ST-Line:
■

■

■
■

■

■

Culori ale caroseriei Race Red sau Shadow Black
cu acoperiș și carcase ale oglinzilor de culori
contrastante
Grilă superioară din față cu chenar roșu (numai
edițiaBlack)
Covorașe față și spate , cusături roșii
Buton al schimbătorului de viteze îmbrăcat în
piele, cu litere negre pe inserțiile argintii și
cusături roșii schimbătorul de viteze
Mâner al frânei de mână îmbrăcat în piele,
cusături roșii
Volan unic ST-Line cu 3 spițe, îmbrăcat în piele
perforată ,cusături roșii

Jante aliaj 16” negre
(standard)

Jante aliaj 17” Silver
(optiune)

Povestea din interior.ST-Line Red / Black
Scaunele față sport, cusăturile roșii; plus elementele suplimentare de stil interior, precum pragurile față ST-Line și cusăturile roșii de
pe covorașe și schimbătorul de viteze - toate ampliﬁcă stilul unic și individual al ST-Line Red/ Black.

FORD FIESTA ST-LINE ȘI ST-LINE EDIȚIA Red / Black Date tehnice
50-100 km/h*
(secs)

0-100 km/h
(secs)

PerformanteØ
Viteza maxima
(km/h)

Mixt

Extra Urban

Urban

Emisii CO2
(g/km)ØØ

Cuplu motor
Nm

Putere maxima
CP (kW)

Transmisie

Norma
poluare

Consum de combustibil (L/100 km)ØØ

ST-Line 5-Usi
1.5 Duratorq TDCi (95 CP (70 kW))

Euro VI

M5

95 (70)

215

94

4.3

3.2

3.6

181

10.9

11.3

1.0 EcoBoost (100 CP (74 kW))

Euro VI

M5

100 (74)

170

105

6.0

3.7

4.6

180

11.2

14.7

1.0 EcoBoost Powershift (100 CP (74 kW))

Euro VI

A6

100 (74)

170

114

6.6

3.9

4.9

180

10.8

n/a

Euro VI

M5

140 (103)

180/210

104

5.6

3.9

4.5

201

9.0

8.6

Editia Red and Black 3-Usi
1.0 EcoBoost Start-Stop (140 CP (103 kW))
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*In treapta a 4-a de viteze. ØCifre conform testelor Ford. ØØConsumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 si autonomia vehiculului electric sunt masurate in conformitate cu cerintele tehnice si speciﬁcatiile Reglementarilor europene (EC)
715/2007 si (EC) 692/2008, ultimele modiﬁcari. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt speciﬁcate pentru un tip de vehicule, ci nu pentru un singur automobil. Procedura standard de testare aplicata permite compararea diferitelor tipuri de
vehicule si a diferitilor producatori.Pe langa eﬁcienta consumului de combustibil al unui vehicul, comportamentul la rulare, precum si alti factori non-tehnici joaca un rol important in stabilirea consumului de combustibil/energie al acestuia, emisiilor de
CO2 si a autonomiei vehicului electric. Emisiile de CO2 reprezinta principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea globala. Pentru informatii suplimentare, consultati dealerii autorizati Ford. DPF = ﬁltru de particule diesel. Toate motoarele
includ sistemul de pornire/oprire automata. Nota BP Ultimate, o serie de combustibili de performanta avansat, este partenerul perfect pentru a satisface nevoile cele mai exigente ale Ford - lider de tehnologie. BP Ultimate poate spori puterea si
accelerarea, reducerea emisiilor de gaze si poate imbunatati economia de combustibil, in comparatie cu combustibilii obisnuti.

Ilustraţii, descrieri şi speciﬁcaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modiﬁca în orice moment
speciﬁcaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a aﬂa ultimele detalii, consultaţi întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În această publicaţie, atunci când o caracteristică este
descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘conﬁguraţie opţională/pachet opţional’, etc., trebuie să presupuneţi că acestea vor ﬁ la un cost suplimentar faţă de costul de bază al vehiculului, dacă nu este speciﬁcat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de culori sunt în
funcţie de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii ﬁnale pot prezenta diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările
prezentate ale vehiculelor pot ﬁ opţionale Notă: Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. ✚Accesoriile identiﬁcate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi; acestea nu beneﬁciază de garanţie
Ford, însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, toate aceste detalii pot ﬁ obţinute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor
Company se face sub licenţă. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistenţă a conducătorului sau elemente de siguranţă descrise
în această broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate ﬁ afectată de anumite condiţii meteorologice sau de mediu.
Introduceți în toate documentele comerciale această casetă în care ﬁecare piață va adăuga un text.
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Când nu mai aveţi nevoie de această
broşură, vă rugăm să o reciclaţi.

