
FORD FIESTA



„Connected“ įspūdingos integruotos technologijos, elegantiškas 
dizainas bei galimybė rinktis ekonomišką ir patrauklų variklį užtikrina 

dinamišką vairavimo patirtį.

FIESTA
 „Active“ miesto visureigis patenkins visus nuotykiams nusiteikusių 

vairuotojų lūkesčius. Tvirtas visureigiams būdingas stilius ir aukštesnė 
vairavimo padėtis suteikia šiam modeliui drąsaus individualumo.

„Titanium“ dėmesys detalėms užtikrina daugiau komforto ir 
rafinuotumo, naudojant aukštos kokybės medžiagas bei įdiegiant 

papildomas technologijas, kurias papildo unikalūs stiliaus elementai.

SKIRTA JUMS
„ST“ neliks nepastebėtas. Patraukli estetika, sportiškas interjeras ir 

unikalus ST prekės ženklo integravimas yra išskirtiniai šios linijos 
bruožai.

P R A B A N G A

C H A R A K T E R I S T I K O S

P A T O G U M A S

N U O T Y K I A I



PAPRASTAS BŪDAS 
VAIRUOTI NAUJĄJĮ  
„FORD FIESTA“

TYRINĖKITE

PASIRINKITE

PRITAIKYKITE AUTOMOBILĮ PAGAL 
SAVO POREIKIUS

SPECIFIKACIJOS

Parodyta „Fiesta Tianium Vignale“ (nesiūloma) parodyta su 17 col. „Pearl 
Grey“ specialiai apdorotais lengvo lydinio ratais (standartinė įranga) ir 
metalinio blizgesio kėbulo spalva „Beautiful Berry“ (nesiūloma). 
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PASIIMKITE JAUDULĮ SU 
SAVIMI
„Ford Fiesta“ tiks tiek ramiai ryto kelionei, tiek impulsyviam 
savaitgalio pasivažinėjimui. Dėl akį traukiančio stiliaus, 
įtraukiančios vairavimo dinamikos ir daugybės galimybių 
šis automobilis taps idealiu jūsų vairavimo partneriu, 
pasiruošusiu būti kartu bet kokioje situacijoje.

TYRINĖKITE

Parodyta „Fiesta ST-Line Vignale“ modifikacija (nesiūloma) su 18 col. 
„Pearl Grey“ specialiai apdorotais lengvo lydinio ratais (standartinė 
įranga) ir „Frozen White“ kėbulo spalva (pasirinktinis elementas).
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ŽAISKITE SPALVOMIS
Automobilio individualizavimo paketas padės išreikšti savo asmeninį 
stilių. Turite galimybę rinktis iš įvairiausių stogų, durelių veidrodėlių ir 
kėbulo spalvų derinių bei prie jų derinti salono dizaino elementus. 
Kontrastingi dygsniai ant sėdynių apdailos – tai spalvoti akcentai, 
papildantys gražų „Fiesta“ eksterjerą.

TYRINĖKITE

„Fiesta ST-Line Vignale“ (nesiūloma) modifikacija parodyta su „Spotlight 
Neosuede“ raudonos/juodos spalvos sėdynės intarpu su perforuota“Ebony“ 
spalvos „Sensico®“ apdaila ir raudonais dygsniais (standartinė „ST“ įranga).
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ELEKTRIFIKUOTAS VEIKIMAS

FIESTA ECOBOOST HYBRID
Jaudinantis „Fiesta EcoBoost Hybrid“ su rafinuotomis pusiau 
hibridinėmis technologijomis optimalioms degalų sąnaudoms ir 
tobulesniam veikimui*. 48 voltų pusiau hibridinis elektrifikuotas 
variklis sklandžiai integruoja elektrinį sukimo momentą į mažos 
trinties trijų cilindrų benzininį variklį, generuojantį 125 AG (92 kW) 
galią. Regeneracinis stabdymas susigrąžina energiją, kai sulėtinate 
greitį, ir naudoja ją impulsui suteikti, kai spaudžiate greičio pedalą, 
taip padėdamas pagerinti našumą ir efektyvumą bei sumažinti 
išmetamų teršalų kiekį*.

TYRINĖKITE

*Daugiau informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų teršalų kiekį rasite specifikacijų skyriuje.

Parodyta „Fiesta ST-Line Vignale“ modifikacija (nesiūloma) su 18 col. „Pearl 
Grey“ specialiai apdorotais lengvo lydinio ratais (standartinė įranga) ir „Frozen 
White“ kėbulo spalva (pasirinktinis elementas).

„Fiesta EcoBoost Hybrid“  rodo kiek elektros galios sugeneravo pusiau hibridinė 
sistema ir seka, ar energija yra grąžinama akumuliatoriui, ar sunaudojama 
degalų sąnaudoms optimizuoti bei veikimui pagerinti.
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Parodyta „Fiesta ST“ modifikacija su 18 col. „Magnetite“ lengvojo lydinio ratais su 
raudonai dažytomis stabdžių apkabomis (standartinė įranga) ir „Mean Green“ 
metalinio blizgesio kėbulo spalvos (pasirinktinis elementas).

KVAPIĄ GNIAUŽIANČIOS 
SAVYBĖS

„FIESTA ST“
Naujasis „Fiesta ST“ perkelia automobilių sporto jaudulį į gatves. 
Kiekvienas komponentas pagamintas taip, kad pažadintų jausmus. 
1,5 l 200 AG (151 kW) „Ford EcoBoost“ benzininis variklis gali pasiekti 
0–100 km/val. greitį vos per 6,5 sekundės. Unikalūs „Fiesta ST“ 
bruožai: 18 col. lengvojo lydinio ratai, išskirtinė „ST“ kėbulo forma ir 
sportinio stiliaus priekinės sėdynės. „Fiesta ST“ pasižymi puikiu 
valdymu ir važiavimo dinamika, todėl vairavimo metu patirsite iki tol 
nepatirtų pojūčių.

 ■ 200 AG (151 k) 1,5 l „Ford EcoBoost“ variklis
 ■ Sportiškai važiuoti sureguliuota pakaba
 ■ Trys pasirenkami važiavimo režimai („Normal“, „Sport“, „Track“)
 ■ Mechaninis riboto slydimo diferencialas
 ■ Unikalios ST viršutinės grotelės, priekinis buferis ir galinis buferis 

su difuzoriumi

TYRINĖKITE1



NUOTYKIŲ DVASIA

„FIESTA ACTIVE“
Atraskite naują ikoniškojo „Ford Fiesta“ evoliuciją. „Active“ modelis 
apjungia įprastus „Fiesta“ bruožus – linksmumą ir rafinuotumą – su 
akį traukiančiu, pritrenkiančiu beprotišku miesto visureigio stiliumi. 
„Fiesta Active“ pasižymi dominuojančiu charakteriu, kuriuo gali 
varžytis su didesniais savo pusbroliais – visureigiais, bei unikaliais 
išorės bruožais, tarp kurių:

 ■ Išskirtiniai 18" lengvo lydinio ratlankiai
 ■ Metalinio blizgesio „Boundless Blue“ kėbulo spalva (nesiūloma)
 ■ Papildoma automobilio prošvaisa
 ■ Pasirinktinė juodos arba sidabro spalvos stogo bagažinės bėgelių 

apdaila
 ■ Unikalus priekio, galo ir šonų išorės stilius

TYRINĖKITE

Parodytas automobilis su aksesuarais.

„Fiesta Active Vignale“ modifikacija (nesiūloma) parodyta su 18 col. „Absolute 
Black“ specialiai apdorotais lengvojo lydinio ratais (pasirinktinis elementas), 
išskirtinės metalinio blizgesio kėbulo spalvos  „Boundless Blue“ (nesiūloma) ir 
kontrastingos spalvos „Agate Black“ stogu bei durelių veidrodėliais (nesiūloma).
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„Fiesta Titanium Vignale“ modifikacija (nesiūloma) parodyta su „Spotlight on 
Neosuede“ juodos spalvos sėdynių intarpu, „Ebony“ spalvos perforuota 
„Sensico®“ apdaila (nesiūloma). 

ELEGANTIŠKA PATIRTIS
„Fiesta Titanium Vignale“ modifikacija (nesiūloma) apsupa modernia 
prabanga. Jus pasveikins elegantiškas „Ford Vignale“ prietaisų 
skydelis, kuris yra lengvai sinchronizuojamas su jūsų mobiliaisiais 
įrenginiais ir leidžia valdyti kontaktus, navigaciją bei pramogas.

Ištaigingos dygsniuotos „Sensico®“ sėdynės su unikalia šešiakampių 
rašto apdaila suteikia dar daugiau prabangos. Šildomos priekinės 
sėdynės, šildomas vairas ir prabangūs grindų kilimėliai suteikia 
papildomo komforto, kad šaltis už salono ribų nebūtų toks žvarbus.

TYRINĖKITE1



LENGVAS VAIRAVIMAS
„Fiesta“ automobilyje gausu technologijų, padedančių vairuoti be 
streso intensyvaus eismo sąlygomis. Prisitaikančioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema su automatinio sustojimo ir pajudėjimo funkcija 
užtikrins saugų atstumą nuo priekyje esančios transporto priemonės, 
net šiai sustojus*. Priekyje esančiai transporto priemonei pajudėjus, 
pajudės ir jūsų automobilis. „Lane–Centring Assist“ švelniai 
pakoreguoja vairavimą taip, kad neišvažiuotumėte iš pažymėtos 
eismo juostos, o kitos sistemos padeda laikytis eismo reguliavimo 
nuostatų: 

 ■ Kelio ženklų atpažinimo sistemaØ2) rodo svarbią kelio ženklų 
informaciją prietaisų skydelyje ir kolimatoriniame ekrane

 ■ Išmanioji greičio reguliavimo sistemaØ2) nuskaito kelio ženklus 
ir naudoja aptiktus duomenis automatiškai nustatydamas greičio 
apribojimą ir atitinkamai reguliuodamas jūsų greitį

 ■ Perspėjimas dėl klaidingo kelioØ2) sukurtas siekiant pateikti 
vaizdinius ir garsinius įspėjimus, jei pravažiuosite ženklą „Įvažiuoti 
draudžiama“ 

TYRINĖKITE

ØNaudoja jutiklius.
2)Pagalbos vairuotojui funkcija. 
Pastaba. Pagalbinio vairavimo funkcija yra papildoma ir nepakeičia vairuotojo dėmesio, nuovokos bei poreikio 
valdyti automobilį.
*Siūloma tik modeliams su automatine pavarų dėže. Jei sustojimas trunka ilgiau nei tris sekundes, vairuotojas 
turi įsikišti ir paspausti mygtuką RES arba akceleratoriaus pedalą, kad sistema toliau veiktų. Galimas už 
papildomą kainą.
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Atkreipkite dėmesį. Visos išmaniajame telefone integruotos SYNC 3 funkcijos pasiekiamos tik naudojant „iPhone 5“ / „Android 5.0“ („Lollipop“) arba naujesnes versijas. 100 % susietas. Mokesčiai taikomi tik „AppLink“. Norėdami patikrinti, ar jūsų 
regione teikiamos „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ paslaugos, naujausios informacijos ieškokite oficialiose „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ svetainėse. Ribotą laiką po automobilio registracijos žemėlapių naujiniai yra nemokami.
*Nevairuokite, jei jaučiatės išsiblaškę. Kai įmanoma, naudokite balsu valdomas sistemas; vairuodami nesinaudokite nešiojamaisiais įrenginiais. Kai kurios funkcijos gali būti užblokuotos, kai įjungta automobilio pavara. Ne visos funkcijos suderinamos su 
visais telefonais.
**„FordPass Connect“ leidžia naudotis susietomis paslaugomis ir yra prieinama pasirinktuose automobiliuose arba automobiliuose su navigacija. Pristačius automobilį „FordPass Connect“ bus įjungta. Galite pasirinkti, kuriais duomenimis dalytis, o kuriais 
ne. Duomenų aprėptis ir paslauga prieinama ne visur. Gali būti taikomi duomenų perdavimo tarifai. Taikoma „FordPass“ ir „Connected Car“ privatumo politika, kurią galima perskaityti vietinėje „Ford“ svetainėje. 
†Prieiga prie „Live Traffic“ yra nemokama ribotą laiką po naujo „Ford“ su SYNC 3 ir navigacija registracijos; vėliau reikalingas licencijos abonementas.
††„Local Hazard Information“ yra nemokama ribotą laiką po naujo „Ford“ įsigijimo su tam tikrais vairuotojo informacijos moduliais; vėliau reikalingas licencijos abonementas.
‡„Ford“ pagalbos iškvietimo sistema „eCall“ yra novatoriška SYNC funkcija, kuriai reikalingas su „Bluetooth®“ susietas ir prijungtas mobilusis telefonas. Ši funkcija padeda transporto priemonės keleiviams paskambinti į vietinį ryšių centrą, transporto 
priemonei patyrus avariją, kai išsiskleidžia oro pagalvė arba išjungiamas degalų siurblys. Funkcija veikia daugiau nei 40 Europos valstybių ir regionų.
Ø„FordPass“ programėlę, kuri suderinama su tam tikromis išmaniųjų telefonų platformomis, galima atsisiųsti. Gali būti taikomi trumpųjų pranešimų ir duomenų perdavimo tarifai. 

„FORD SYNC 3“
„Ford SYNC 3“ sklandžiai integruojama su jūsų išmaniuoju telefonu, dėl to 
palaikyti ryšį ir naudotis navigacija yra ypač lengva*. Valdykite su SYNC 
suderinamas programėles naudodami „AppLink“, o „Apple CarPlay“ ir 
„Android Auto“ leis naudotis 8 colių (20,3 cm) spalvotu jutikliniu ekranu, lyg 
tai būtų jūsų išmanusis telefonas. Naudodamiesi jutikliniu ekranu ar 
paprastomis balso komandomis galite skambinti, rašyti tekstinius 
pranešimus ar jų klausytis ir valdyti savo muziką bei palydovinę navigaciją.

„FORDPASS CONNECT“
„Fiesta“ su „FordPass Connect“ funkcija** suteikia įvairių funkcijų, sukurtų 
vairavimui palengvinti ir suteikti jam daugiau malonumo. Šios funkcijos 
apima tiesioginius pranešimus apie naujausias eismo sąlygas „LiveTraffic“†, 
pateikiamus SYNC 3 navigacijos sistemoje, ir vietinę informaciją apie pavojus 
„Local Hazard Information“††, kuri gali įspėti apie būsimus pavojus prieš su 
jais susiduriant. Nelaimingo atsitikimo atveju pagalbos iškvietimo sistema 
„eCall“‡ padeda paskambinti avarinėms tarnyboms pateikdama jūsų 
automobilio buvimo vietą.

PROGRAMĖLĖ „FORDPASS“
Naudodami programėlę „FordPass“Ø ir išmaniojo nuotolinio valdymo 
funkcijas, galite pasinaudoti visomis susieto automobilio galimybėmis. 
Programėlė „FordPass“ leidžia pasiekti dar daugiau funkcijų per išmanųjį 
telefoną. Kad būtų ramu, galite užrakinti arba atrakinti automobilį, kad ir kur 
būtumėte, ir netgi atitirpinti priekinį stiklą bei įjungti šildomas sėdynes ir 
šildomą vairą (jei yra) šaltą žiemos rytą. (Galima įsigyti tik ES rinkose).

Susiekite savo „Fiesta“ su „FordPass“.

TYRINĖKITE

SUSIETAS IR VALDOMAS

1



LED PRIEKINIAI ŽIBINTAI
„Fiesta“ LED priekiniai žibintai tamsiuoju paros metu arba blogo 
matomumo sąlygomis užtikrina saugesnį ir mažiau įtampos sukeliantį 
vairavimą. LED technologija išskiria ryškią natūralią šviesą su itin 
tiksliu šviesos režimu. LED dieniniai žibintai yra įtraukti į standartinės 
įrangos paketą, tuo tarpu charakteringi galiniai LED žibintai yra 
montuojami aukštesnio lygio serijos automobiliuose.

 ■ Statinės posūkio lemputės integruotos priekiniuose 
priešrūkiniuose žibintuose papildomai įsižiebia, pasukus 
automobilio vairą arba įjungus posūkio signalą (pasirinktinis 
elementas)

 ■ Automatinio tolimųjų šviesų perjungimo sistema „Auto High 
Beam“ aptinka priešais atvažiuojančius automobilius ir 
automatiškai perjungia į artimąsias šviesas, kad to nereiktų daryti 
jums (standartinė atitinkamuose modeliuose) 

„B&O“ GARSO SISTEMA
Nesvarbu, kokią muziką mėgstate – ji nusipelno skambėti taip, kaip 
jos kūrėjai yra numatę. Išskirtinio dizaino „Bang & Olufsen“ specialistų 
tiksliai sureguliuota „Fiesta“ automobiliui neprilygstamoji „Ford“ 675 
vatų galingumo garso sistema užtikrina būtent tai. (Pasirinktinis 
elementas)

 ■ Konkretaus modelio garso kalibravimas
 ■ 10 garsiakalbių garso sistema
 ■ Labai žemų dažnių garsiakalbis
 ■ Erdvinis garsas
 ■ Charakteringas „B&O“ dizainas.

PASIRENKAMAS VAŽIAVIMO REŽIMAS
Pritaikykite „Fiesta“ važiavimo patirtį, kad atitiktų sąlygas, 
pasirinkdami galimus važiavimo režimus: „Eco“, „Normal“ arba 
„Sport“. Tiems, kurie į važiavimą žiūri ypač atsakingai, „Fiesta ST“ 
modifikacija vietoje „Eco“ režimo siūlo „Track“ režimą, tuo tarpu 
„Fiesta Active“ suteikia galimybę rinktis iš dviejų papildomų važiavimo 
režimų – „Slippery“ ir „Trail“. 

Sistema sureguliuoja įvairius nustatymus, įskaitant droselinės 
sklendės reagavimą ir vairavimo pojūtį, taip pat pavarų perjungimo 
režimą automobiliuose su automatine pavarų dėže. Prietaisų skydelis 
taip pat keičiasi, kad atitiktų pasirinktą nustatymą. Prietaisų skydelis 
taip pat turi „tylųjį“ režimą, kurį pasirinkus rodoma tik pati svarbiausia 
informacija.

FIESTA MOKO EITI DAR TOLIAU
„Fiesta EcoBoost Hybrid“ analoginiame skydelyje rodo kiek elektros 
galios sugeneravo pusiau hibridinė sistema. Čia galite matyti 
stabdymo asistentą, kuris pasirodo automobiliui sustojus. Jis moko 
stabdyti taip, kad kuo daugiau energijos būtų grąžinta per 
regeneracinę stabdymo sistemą, užtikrinant optimalų kiekvienos 
kelionės atstumą.

TYRINĖKITE

Paveikslėlis dešinėje viršuje: „Fiesta ST-Line Vignale“ modifikacija (nesiūloma) su 
„LED Matrix“ priekiniais žibintais ir integruotais priešrūkiniais žibintais 
(pasirinktinis elementas) ir kėbulo spalva „Frozen White“ (pasirinktinis 
elementas).

„Race Red“ kėbulo spalvos (standartinė įranga) „Fiesta ST-Line Vignale“ 
modifikacija (nesiūloma). Parodyta „B&O“ garsiakalbių montavimo vieta.
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PASIRINKITE PASIRINKITE SAVO „FIESTA“

IŠREIKŠKITE SAVO INDIVIDUALUMĄ
„Fiesta“ asortimente rasite išsamų serijų pasirinkimą, kiekviena su savo atskiromis savybėmis. 

Pasirinkite iš prieinamų „Connected“ su įspūdingomis integruotomis technologijomis, visapusišku 
variklių asortimentu ir teikiančio pasitenkinimą vairavimo dinamika. Arba nuotykių kupiną miesto 
visureigį „Active“, išsiskiriantį sportiškomis tvirtomis linijomis ir patikimu, sumaniu charakteriu.

Jei siekiate aukščiausios kokybės ir rafinuotos prabangos, „Titanium“ suderina šiuolaikinį stilių su 
pažangiomis savybėmis. O jei siekiate nepakartojamos puikių charakteristikų įkvėptos patirties, „ST“ 
iškart patraukia žvilgsnį dėl savo unikalaus stiliaus ir sportiško, emocingo patrauklumo.

P A T O G U M A S

N U O T Y K I A I

P R A B A N G A

C H A R A K T E R I S T I K O S
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SERIJA

„Connected“
Pagrindinės išorės savybės

 ■ 15 col. plieniniai ratai su stipinus dengiančiais gaubtais.
 ■ Elektra valdomi durų veidrodėliai su šoniniais posūkių 

indikatoriais bei kėbulo spalvos veidrodėlių gaubtais
 ■ LED priekiniai žibintai su dieniniais žibintais
 ■ „Lane-Keeping System“ sistema, kurią sudaro „Lane 

Keeping Alert“ (eismo juostų stebėjimo ir perspėjimo 
sistema) ir „Lane Keeping Aid“ (eismo juostų sekimo 
sistema)

 ■ Kėbulo spalvos užpakalinis aptakas

Pagrindinės salono savybės
 ■ Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu 

greičio ribotuvu
 ■ Trys pasirenkami važiavimo režimai („Normal“, „Eco“, 

„Sport“)
 ■ Mechaninis oro kondicionavimas
 ■ Priekiniai veliūriniai grindų kilimėliai
 ■ „MyKey“ technologija
 ■ Transporto priemonės kelionės kompiuteris

Varikliai
Benzininis
1,1L Ford Ti-VCT (75 AG) (55 kW) 
1,0L Ford EcoBoost (100 AG) (74 kW)

PASIRINKITE2



SERIJA

„Titanium“
Pagrindiniai papildomi „Connected“ versijos 
išoriniai elementai

 ■ 15 col. konstrukcinio plieno „Black e-coat“ ratai su 
„Deluxe“ ratų gaubtais 

 ■ Viršutinės priekinės grotelės su chromo apvadu ir 
horizontaliomis juostomis

 ■ Automatiniai priekiniai žibintai su automatine žibintų 
reguliavimo sistema

 ■ Galiniai automobilio statymo atstumo jutikliai
 ■ Eismo juostų sekimo sistema su priekinio vaizdo 

kamera

Pagrindiniai papildomi „Connected“ versijos 
vidaus elementai

 ■ Rankomis dygsniuotas ypač malonus liesti „Sensico®“ 
vairas

 ■ „Ford SYNC 2,5 DAB“ radijas, 8 col. jutiklinis ekranas, 2 
USB jungtimi ir 6 garsiakalbiais

 ■ Oro kondicionierius su elektronine automatine oro 
temperatūros kontrole (EATC)

 ■ Centrinė konsolė su porankiais – oda aptraukta pavarų 
perjungimo svirtis

 ■ Aukštesnio lygio „High - series“ modelių analoginis 
prietaisų skydelis

 ■ Kelio ženklų atpažinimas ir išmanioji greičio 
reguliavimo sistema „Intelligent Speed Assist“

 ■ 20 oz priekiniai grindų kilimėliai su „Metal Grey“ 
dygsniais

Varikliai
Benzininis
1,0 l „Ford EcoBoost“ (100 AG) (74 kW)

Benzininis pusiau hibridinis
1,0 l „Ford EcoBoost Hybrid“ (125 AG) (92 kW)

PASIRINKITE2



SERIJA

„Active“
Pagrindiniai papildomi „Connected“ versijos 
išoriniai elementai

 ■ 17 col. konstrukcinio plieno ratai „Black e-coat“
 ■ Unikalios „Active“ modifikacijos viršutinės priekinės 

grotelės ir galinis buferis
 ■ Juodos spalvos šoniniai apkalai priekyje ir gale. 
 ■ 18 mm papildoma automobilio prošvaisa
 ■ Priekiniai rūko žibintai su ryškiu grioveliu
 ■ Automatiniai priekiniai žibintai su automatine žibintų 

reguliavimo sistema 
 ■ Galiniai automobilio statymo atstumo jutikliai
 ■ Stogo bagažinės bėgeliai su juoda apdaila

Pagrindiniai papildomi „Connected“ versijos 
vidaus elementai

 ■ Sportinio stiliaus priekinės sėdynės
 ■ Penki pasirenkami važiavimo režimai („Normal“, „Eco“, 

„Slippery“, „Trail“ ir „Sport“)
 ■ Oro kondicionierius su elektronine automatine 

temperatūros kontrole (EATC)
 ■ Pastovaus greičio palaikymo sistema su reguliuojamu 

greičio ribotuvu
 ■ Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankenėlė
 ■ 20 oz priekiniai grindų kilimėliai su „Dark Boundless 

Blue“ dygsniais
 ■ Kelio ženklų atpažinimas ir išmanioji greičio 

reguliavimo sistema „Intelligent Speed Assist“
 ■ 4,2 colių spalvotas TFT prietaisų skydelis

Varikliai
Benzininis
1,0 l „Ford EcoBoost“ (100 AG) (74 kW)

Benzininis pusiau hibridinis
1,0 l „Ford EcoBoost Hybrid“ (125 AG) (92 kW)

PASIRINKITE2



SERIJAPASIRINKITE

Pagrindiniai papildomi „Connected“ versijos 
išoriniai elementai

 ■ 18 col. lydinio ratlankiai „Magnetite“
 ■ Raudonai dažytos stabdžių apkabos
 ■ Neakinantys automatiniai priekiniai žibintai su 

automatine žibintų reguliavimo ir tolimųjų šviesų 
perjungimo sistema (yra automatiniai valytuvai su 
lietaus jutikliais, su automatiniais valytuvais ir priekinių 
žibintų išjungimo uždelsimo funkcija)

 ■ „LED Matrix“ priekiniai žibintai, įskaitant charakteringus 
priekinius LED dienos žibintus ir automatinį priekinių 
žibintų išlygiavimą

 ■ Unikalios ST viršutinės grotelės, priekinis buferis ir 
galinis buferis su difuzoriumi

 ■ Unikalūs „ST“ elektra valdomi, šildomi, užlenkiami 
durelių veidrodėliai, integruoti šoniniai posūkių 
indikatoriai, kėbulo spalvos kojų apšvietimo žibintai

 ■ „ST“ ženkelis gale
 ■ Dvigubas chromuotas išmetimo vamzdis
 ■ Unikali „ST“ pakaba

Pagrindiniai papildomi „Connected“ versijos 
vidaus elementai

 ■ „Ford SYNC 3 , DAB radijas, 8 col. (20,3 cm) jutiklinis 
ekranas,“e-Call“ sistema, „Apple CarPlay“ ir „Android 
Auto“ sistemos, USB jungtis ir 6 garsiakalbiai 

 ■ Visiškai skaitmeninis 12,3 col. prietaisų skydelis
 ■ „Ford“ beraktė sistema su „Ford Power“ starterio 

mygtuku
 ■ „Quickclear“ šildomas priekinis stiklas
 ■ „Ford Performance ST“  sėdynės
 ■ Unikali „ST“ pavarų perjungimo svirtis su raudonais 

dygsniais
 ■ 20 oz priekiniai ir užpakaliniai grindų kilimėliai su 

„Generic Red“ dygsniais
 ■ Vairas – „ST“, 3 stipinų, „Sensico®“ apdaila su 

raudonais dygsniais
 ■ „ST“ slenksčių apdaila 

Varikliai
Benzininis
1,5 l „Ford EcoBoost“ (200 AG) (147 kW)

ST 
2



PRITAIKYKITE 
AUTOMOBILĮ PAGAL 
SAVO POREIKIUS

Pasirinkite savo spalvą, 
ratus, pasirinktinius 
elementus ir priedus, 
kad „Fiesta“ 
neabejotinai taptų jūsų.

„Frozen White“
Vientisa kėbulo spalva*

„Magnetic“
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Chrome Blue“***
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Agate Black“
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

KĖBULO SPALVOS

*Už papildomą mokestį.
**Unikali ST kėbulo spalva.
***Negalima pasirinkti su „ST“ modeliu.
„Ford Fiesta“ automobiliui suteikiama „Ford Perforation“ garantija, galiojanti 12 metų nuo pirmosios registracijos. Priklausomai nuo numatytų sąlygų.
Pastaba. Pateikti automobilių vaizdai yra skirti tik parodyti spalvoms ir gali neatitikti esamos specifikacijos ar pasirinkimo galimybių kai kuriose rinkose. Dėl 
spausdinimo proceso galimybių ribotumo šioje brošiūroje pateikti spalvų ir apdailos pavyzdžiai gali skirtis nuo tikrųjų spalvų ir apdailų.

GYVENIMAS KUPINAS 
RYŠKIŲ SPALVŲ

„Ford Fiesta“ savo gražią ir patvarią išorę įgyja per specialų kelių 
etapų dažymo procesą. Derva padengtos plieninės kėbulo dalys, 

apsauginė viršutinė danga, naujos medžiagos ir jų pritaikymo 
procesai užtikrins ne tik kėbulo ilgaamžiškumą, bet ir puikią 

„Fiesta“ išvaizdą daugelį metų.

„Race Red“
Vientisa kėbulo spalva

„Moondust Silver“
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

„Mean Green“**
Metalinio blizgesio kėbulo spalva*

3



PRITAIKYKITE APDAILĄ PAGAL SAVO POREIKIUS

„Logica“ apdaila, juoda spalva/ „Belgrano“ apdaila, 
juoda spalva
Standartinė „Connected“ įranga

„Kasbah“ apdaila, juoda „Black Combo“ spalva/ 
„Eton“ apdaila, juoda spalva
Standartinė „Titanium“ įranga

„Nunatak“ apdaila, juoda + „Nordic Blue“  spalva/ 
„Eton“ apdaila, juoda spalva
Standartinė „Active“ įranga

Dvi „Ebony“ spalvos „Neosuede“ juostos/ „Cuir Vinyl 
Feeltek“ apdaila,
„Ebony“ spalva
Standartinė „ST“ įranga

3

18 colių

16 colių 16 colių

Lengvojo lydinio ratlankiai „Magnetite“
Standartinė „ST“ įranga

Lengvojo lydinio ratai „Sparkle Silver“
Pasirinktis „Connected“ elementas

Aliuminio ratai „Sparkle Silver“
Pasirinktinis „Titanium“ elementas

Pastaba Visus lengvojo lydinio ratlankius už papildomą 
mokestį galite įsigyti iš „Ford“ pardavimo atstovo. 
Apsilankykite adresu ford-accessories.com

15 colių
Plieniniai ratlankiai su ratų gaubtais
Standartinis „Connected“ elementas

15 colių
Konstrukcinio plieno ratai „Black 
e-coat“
Standartinis „Titanium“ elementas

RATAI

17 colių
Konstrukcinio plieno ratai „Black 
e-coat“
Standartinis „Active“ elementas

18 colių
„Absolute Black“ specialiai apdoroti 
lengvojo lydinio ratlankiai
Pasirinktinis „Active“ elementas



„Parking Pack 2“ 
paketas 

 ■ Durelių kraštų apsaugos
 ■ Automatizuota automobilio statymo sistema
 ■ Galinio vaizdo kamera
 ■ Automobilio statymo atbuline eiga sistema 

(„Connected“ modifikacija)

Žiemai skirtas 
paketas „Winter 
Pack“

 ■ „Quickclear“ šildomas priekinis stiklas 
 ■ Šildomas vairas 
 ■ Vairas su „Sensico®“ apdaila („Connected“ 

modifikacija)
 ■ Šildomos priekinės sėdynės

„Exclusive Pack 8“ 
(nesiūloma 1,1 l PFi varikliams) 

 ■ Susidūrimų išvengimo sistema
 ■ Išmanioji greičio reguliavimo sistema 

„Intelligent Speed Assist“ („Connected“ 
modifikacija)

 ■ 4,2 colių spalvotas TFT prietaisų skydelis 
(„Connected“ modifikacija)

 ■ Vairuotojo stebėjimo monitorius („Connected“ 
modifikacija)

 ■ Kelio ženklų atpažinimas („Connected“ 
modifikacija)

PRITAIKYKITE INDIVIDUALIEMS POREIKIAMS PASIRINKTINIŲ ELEMENTŲ PAKETAI3



13.

10.

11.

12.

14.

PRITAIKYKITE PRIEDUS PAGAL SAVO POREIKIUS

1. Oro valymo įrenginys

2. 17 col. 5x2 stipinų lengvojo lydinio 
ratai. „Y“ dizainas, juodos 
spalvos su raudinu akcentiniu 
žiedu

3. 7,5 x 18 xol. lengvojo lydinio ratai 
„Magnetite“

4. Veliūriniai grindų kilimėliai su 
„Metal Grey“ dygsniais

5. Bagažinės skyriaus patiesalas

6. Grindų kilimėliai visiems orams

7. Galiniai purvasaugiai

8. Užpakalinio buferio apsauga

9. Stogo bagažinės skersiniai

10. „Uebler+“ galinis dviračių stovas

11. Stogo bagažinės laikiklis

12. G3+ stogo bagažinė (dėžė)

13. Nuimamas tempimo kablys

14. Vėjo kreipikliai „Climair®“+ 

 
 
 
+Šiam elementui taikoma trečiosios šalies garantija. Daugiau 
informacijos paskutiniame viršelio puslapyje.

Daugiau „Fiesta“ priedų rasite apsilankę 
svetainėje ford-accessories.com

„Ford“ firminių prekių galima įsigyti 
adresu fordlifestylecollection.com

3
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SPECIFIKACIJOS
Pažinkite savo naująjį „Ford Fiesta“ iš vidaus 
ir iš išorės – nuo išmaniosios variklio 
technologijos iki aukšto įrangos lygio.

„Fiesta ecoboost 
hybrid“
Siūlomas su 125 AG (92 kW) 1,0 l 
„EcoBoost Hybrid“ varikliu

GALIA

Diržais varomas integruotas starteris / generatorius (BISG)

BISG veikia kaip elektrinis variklis, kuris sklandžiai integruojasi su 
benzininiu varikliu, kad būtų užtikrintas papildomas sukimo momentas 
įprasto važiavimo ir greitėjimo metu.

1,0 l „Ford EcoBoost“ benzininis variklis

„Fiesta EcoBoost Hybrid“ siūlomas su 125 AG (92 kW) „Ford EcoBoost“ 
benzininiu varikliu.

1

2

48 voltų akumuliatorius

Energiją elektriniam varikliui tiekiantis ličio–jonų 
akumuliatorius yra po priekine keleivio sėdyne. Jį 
automatiškai važiuojant įkrauna variklis ir regeneracinė 
stabdžių sistema, sugrąžinanti energiją, kuri paprastai yra 
prarandama lėtinant greitį.

3

Automatinė transmisija

„Fiesta EcoBoost Hybrid“ su 7 greičių dviejų 
sankabų automatine transmisija užtikrina 
sklandų greičio didėjimą švelniai keičiant 
pavaras. (Modelių su hibridiniais varikliais 
pasirinktinis elementas)

4

4



Degalų sąnaudos ir techninės charakteristikos
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CO2 emisijosøø (g/km) – bendros pagal WLTP 121–138 113–130 119–133 121–121 145–151

Degalų sąnaudosøø l/100 km – bendros pagal WLTP 5,3–6,1 5,0–5,8 5,3–5,9 5,3–5,3 6,4–6,7

5 durų

Taršos standartas Euro 6.2 „Euro 6d Temp“ „Euro 6.2 Hybrid“ „Euro 6d Temp“ VI etapas

Maksimali galia, AG (kW) 100 (74 kW) 125 AG (92 kW) (plius 16 AG 
(12 kW) elektrinė)

125 AG (92 kW) (plius 16 AG 
(12 kW) elektrinė) 75 (55 kW) 200 (147 kW)

Sukimo momentas, Nm bus patvirtinta 180 (210) 170 (200) 108 320

Degalų rūšis Benzininis Benzinas / Elektra Benzinas / Elektra Benzininis Benzininis

Pavarų dėžė 6 pavarų mechaninė 6 pavarų mechaninė 7 pavarų automatinė 5 pavarų mechaninė 6 pavarų mechaninė

Varomieji ratai 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Važiavimo savybėsø

Maksimalus greitis, km/val. bus patvirtinta bus patvirtinta bus patvirtinta 160 232

0–100 km/val. (sek.) bus patvirtinta 9.4 bus patvirtinta 14.7 6.5

50–100 km/val.* (sek.) bus patvirtinta 9.6 bus patvirtinta 17.9 6.1

Masės ir apkrovos

Automobilio masė be keleivių (kg)# 1232 1275 1275 1140 1275

Bendroji automobilio masė, kg 1685 1685 1685 1516 1660

Didžiausia priekabos masė, esant 12 % nuolydžiui (kg) bus patvirtinta nėra bus patvirtinta nėra 0

Maksimali velkamo krovinio masė (be stabdžių), kg bus patvirtinta 605 bus patvirtinta 575 610

Vertikalios apkrovos riba (kg) (grąžulo apkrova) bus patvirtinta 45 bus patvirtinta 65 45

ø„Ford“ testų rezultatai. *Važiuojant 4-a pavara.  
"øøDeklaruojami degalų/energijos suvartojimo kiekiai pagal WLTP, CO2 emisijos ir elektriniame režime nuvažiuojamas atstumas nustatomi pagal Europos reglamentų (EB) 715/2007 ir (ES) 2017/1151 su paskutiniais pakeitimais techninius 

reikalavimus ir specifikacijas. Taikomos standartinės bandymų procedūros leidžia palyginti skirtingų tipų ir įvairių gamintojų transporto priemones. 
Be to, degalų/energijos naudojimo ekonomiškumas labai priklauso nuo automobilio, vairavimo stiliaus, taip pat kitų ne techninių faktorių, kurie turi įtakos automobilio degalų ar energijos sunaudojimui, išmetamo CO2 kiekiams ir elektra 

nuvažiuojamam atstumui. CO2 yra pagrindinės šiltnamio dujos, didinančios pasaulinį atšilimą. Kuro taupymo ir CO2 emisijų rekomendacijas, kuriose yra visų naujų lengvųjų automobilių modelių duomenys, galima gauti nemokamai 
visuose pardavimo taškuose."

Spalva ir apdaila

Grynos kėbulo spalvos Metalo blizgesio kėbulo spalvos* Speciali 
metalo 
blizgesio 
kėbulo 
spalva*
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„Connected“
Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: „Logica“ juoda  

Sėdynės atramos apdaila ir spalva: „Belgrano“ juoda  
Prietaisų skydelio spalva: „Ebony“

n n n n n n –

„Titanium“
Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: „Kasbah“ juoda ir „Combo“ 

Sėdynės atramos apdaila ir spalva: „Eton“ juoda  
Prietaisų skydelio spalva: „Ebony“

n n n n n n –

„Active“
Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: „Nunatak“ juoda ir „Nordic Blue“ 

Sėdynės atramos apdaila ir spalva: „Eton“ juoda  
Prietaisų skydelio spalva: „Ebony“

n n n n n n –

ST
Sėdynių priekinės dalies apdaila ir spalva: „Twin Track Neosuede“ vinilinė juoda 

Sėdynės atramos apdaila ir spalva: „Cuir Vinyl Feeltek Polyurethane“ vinilinė juoda 
Prietaisų skydelio spalva: „Ebony“

n n n – n n n

*„Frozen White“ vientisą kėbulo spalvą, metalo blizgesio ir ypatingą kėbulo spalvas galima pasirinkti už papildomą kainą.

Siūloma n



SPECIFIKACIJOS MATMENYS „FIESTA“ 5 DURŲ

*„Active“ aukštis su stogo bagažinės bėgeliais yra 1,498 mm.

Plotis: 1,735 mm
(„Active“: 1,756 mm)

(su veidrodėliais: 1,941 mm)

Ilgis: 4,069 mm 
(„Titanium“: 4,048 mm, („Active“: 4,068, „ST“: 4,091 mm)
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Matmenys

„Fiesta 
Active“

„Fiesta ST“

5 
du

rų

5 
du

rų

5 
du

rų

Bendrasis ilgis su vilkimo sija/be vilkimo sijos (mm) 4048/4148 4068/4168 4091

Bendras plotis su veidrodėliais/be veidrodėlių, mm 1941/1735 1941/1756 1941/1735

Bendras plotis su užlenktais veidrodėliais, mm 1783 1783 1783

Bendrasis aukštis su (be) stogo skersinių (nepakrauto) 1476 1498/1495 1469

Bendras aukštis su antena (nepakrovus), mm 1490 1509 1487

Minimalus atstumas tarp ratų arkų (mm) (bagažinėje) 984 984 984

Apsisukimo spindulys (tarp kelkraščių), m 9.8* 10.3 11.0

Vidaus matmenys

Aukštis pirmojoje sėdynių eilėje, mm (be panoraminio stogo) 992 992 992

Vieta kojoms ištiesti pirmojoje sėdynių eilėje, mm (kai sėdynė iki 
galo atstumta atgal ir nustatytas vidutinis jos aukštis) 1125 1125 1125

Plotis pečių lygyje pirmojoje sėdynių eilėje, mm 1347 1347 1347

Aukštis antrojoje sėdynių eilėje, mm (be panoraminio stogo) 955 955 955

Vieta kojoms ištiesti antrojoje sėdynių eilėje, mm (kai sėdynė iki 
galo atstumta atgal ir nustatytas vidutinis jos aukštis) 835 835 835

Plotis pečių lygyje antrojoje sėdynių eilėje, mm 1301 1301 1301

Bagažinės talpa, l‡ 
5 sėdynių konfigūracija (pakrauta iki palangės) (su padangų 

taisymo rinkiniu) 311 311 311

2 sėdynių konfigūracija (pakrauta iki stogo) (su padangų remonto 
rinkiniu) 1093 1093 1093

‡Išmatuota pagal ISO 3832. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo modelio ir įrangos. *10,2 su 17 col. ratais.

Matmenys

„Fiesta 
Active“

„Fiesta ST“

5 
du

rų

5 
du

rų

5 
du

rų

Krovinių skyrius

Maksimalus krovinio aukštis, mm 824 824 824

Krovinių skyriaus plotis tarp ratų arkų, mm 984 984 984

Krovinių skyriaus ilgis (ties grindimis iki 2-osios sėdynių eilės), mm 723 723 723

Degalų bako talpa, l

Benzininis 42 42 42

‡Išmatuota pagal ISO 3832. Matmenys gali skirtis priklausomai nuo modelio ir įrangos. *10,2 su 17 col. ratais.



of the year awards 2019

NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS 
APIE „FORD“ ŠEIMĄ, APSILANKYKITE 
WWW.FORD.LT

Iliustracijos, aprašymai ir specifikacijos. Šis bukletas buvo teisingas jo spausdinimo metu. Tačiau “Ford” politika – nuolat rūpintis produktų tobulinimu. Todėl pasiliekama teisė bet kuriuo 
metu pakeisti modelių ir atskirų detalių, pavaizduotų ir aprašytų šiame leidinyje, specifikacijas, spalvas ar kainas. Dėl naujausios informacijos visuomet kreipkitės į savo “Ford” atstovą. 
Papildoma įranga. Jeigu šiame leidinyje elementas yra apibūdintas kaip ‘Papildomai pasirenkamas elementas’ ar ‘Papildomai pasirenkamos detalės/paketas’ir pan., reiškia jis neįeina į 
standartinę transporto priemonės komplektaciją ir už jį reikia mokėti papildomai, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip. Galimos visos modelių ir spalvų kombinacijos. Pastaba. Kai kurie šiame 
buklete vaizduojami automobiliai dar negaminami ir yra sukurti kompiuteriu, todėl galutinis automobilio dizainas/priedai gali kai kuriais aspektais skirtis. Be to, kai kurie pavaizduoti 
automobilių elementai gali būti pasirinktini. Pastaba. Šiame lankstinuke yra ir originalių „Ford“ priedų ir mūsų tiekėjų produktų. +Šiuos priedus kruopščiai atrenka tiekėjas; jiems nėra taikoma 
„Ford“ garantija, tačiau jiems garantiją suteikia pats tiekėjas; informaciją apie šią garantiją Jums suteiks „Ford“ tarpininkas. Pastaba. „Bluetooth® “ yra „ Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas. 
Bet koks šio ženklo naudojimas „Ford Motor Company“ tikslais yra licencijuotas. „iPod“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra „Apple Inc.“ nuosavybė. Kiti prekių ženklai yra atitinkamų jų 
savininkų nuosavybė. Pastaba. Kai kurios pagalbinės vairuotojo ir saugos funkcijos, aprašytos šiame buklete, veikia tam tikrų jutiklių pagalba, kurių eksploatacinės savybės gali priklausyti 
nuo tam tikrų oro ar aplinkos sąlygų.
Tarptautinis brošiūros leidimas yra tik bendro informacinio pobūdžio; aprašytos specifikacijos galioja ne visose rinkose. Gali būti, kad iliustracijose ar tekste pateiktos nuorodos į tokius 
modelius, funkcijas ar sąlygas, kurių tam tikrose rinkose negalima gauti kaip standartinių ar kaip pasirinktinių elementų. Be to, brošiūroje gali būti nenurodyti kai kurie specialieji įrangos 
elementai, kuriuos iš tikrųjų galima įsigyti. Todėl visuomet klauskite savo „Ford“ atstovo naujausios išsamios informacijos apie specifikacijas ir dabartines kainas.

Išleido „Ford Motor Company Limited“,
Brentvudas, Eseksas, Anglija.

Registruota Anglijoje, registracijos Nr.
235446.
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