
FORD FIESTA



Поврзан обезбедува динамично возачко искуство преку 
импресивните интегрирани технологии, елегантнион дизајн, 

плусизборна економични и активни мотори. 

A FIESTA
Активен кросовер ги штиклира сите полиња за оние што 
бараат авантура. Остриот стил инспириран од теренските 

возила и повишена положба при возење му го даваат на овој 
модел неговиот смел карактер.

Титаниум се фокусира на детали за да обезбеди поголеми 
нивоа на удобност и софитициранот преку материјали со врвен 
квалитет и дополнителни технологии, надополнети со уникатни 

стилски елементи.

ЗА ВАС
ST го привлекува вниманието на сите. Естетика која ви ги мами 

погледот, спортски инспириран ентериер и уникатно ЅТ 
брендирање се заштитни знаци на оваа линија на возила со 

одлични перформанси.
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ЕДНОСТАВНИОТ НАЧИН 
ДА СЕ ВОЗИ НОВИОТ  
FORD FIESTA

ИСТРАЖЕТЕ

ИЗБЕРЕТЕ

ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Fiesta Titanium Vignale (не е достапен) прикажан со 17-инчни 
алуминиумски бандажи Pearl Grey со машинска обработка (стандардна 
опрема), со боја на каросерија во Beautiful Berry металик боја (не е 
достапна). 
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ПОНЕСЕТЕ ЈА 
ВОЗБУДАТА СО ВАС
Од утринско патување до ненадејно патување за 
викенд, Ford Fiesta ви ги нуди своите типични 
карактеристики при секое возење. Во неговиот стил 
по кој сите се вртат, активното и динамично возење и 
низата опции со кои може да го направите по свој вкус, 
тој е ваш идеален партнер секогаш подготвен за 
возење.

ИСТРАЖЕТЕ

Fiesta Titanium Vignale (не е достапен) прикажан со 18-инчни 
алуминиумски бандажи Pearl Grey со машинска обработка 
(стандардна опрема), со боја на каросерија во Beautiful Berry 
металик боја (не е достапна).
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ИГРАЈТЕ СО БОИТЕ
Без разлика каков е вашиот индивидуален стил, можете да се 
изразите себе си преку изборните пакети за персонализирање 
на Fiesta. Направете избор од алуминиумски бандажи, покрив, 
ретровизори на вратите и комбинации на бои на каросеријата, 
плус опцијата на шевови на седиштата во контрастна боја, за 
суптилно да ја нагласите бојата што одговара со убавиот 
екстериер на вашиот Fiesta.

ИСТРАЖЕТЕ

Fiesta ST-Line Vignale (не е достапен) прикажан со Spotlight on Neosuede со 
седишта во Generic Red/Black со вметнат дел Sensico® перфориран во Ebony 
со црвени шевови (стандардна опрема кај ST).
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ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ 
ПЕРФОРМАНСИ

FIESTA ECOBOOST HYBRID
Возбудливиот Fiesta EcoBoost Hybrid има софистицирана 
технологија на благ хибрид, за оптимална потрошувачка на 
горина и подобрени перформанси*. Благиот хибриден, 
електрифициран погонски склоп непречено ја интегрира 
електричната влечна сила со ниско триење, и бензинскиот 
мотор со три цилиндри за да овозможат до 125 КС (92 kW). 
Регенеративните сопирачки ја надополнуваат енергијата како 
што забавувате и ја користат за да се испорача засилување 
кога забрзувате, помагајќи да се подобрат перформансите и 
ефикасноста, а притоа намалувајќи ги емисиите.

ИСТРАЖЕТЕ

*За дополнителни информации за економичност на гориво и емисии, ве молиме погледнете го делот 
со спецификации.

Fiesta Titanium Vignale (не е достапна) прикажана со 18-инчни 
алуминиумски бандажи Pearl Grey со машинска обработка (стандардна 
опрема), со боја на каросерија во Beautiful Berry металик боја (не е 
достапна).

Fiesta EcoBoost Hybrid покажува колкава електрична моќност генерира 
благиот хибриден систем, и следи дали енергијата моментално се враќа 
во батеријата или се користи за да ја помогне потрошувачката на гориво 
или перформансот.
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Fiesta ST прикажана со 18-инчни Magnetite алуминиумски бандажи со 
црвени шепи на сопирачките (стандардна опрема) во Mean Green металик 
боја на каросеријата (опционално).

ПЕРФОРМАНСИ ШТО ГО 
ЗЕМААТ ЗДИВОТ

FIESTA ST
Fiesta ST го влева целиот восхит од спортските автомото 
перформанси во вашето секојдневно патување. Секоја 
компонента е проектирана да ги стимулира чувствата. 
Бензинскиот мотор Ford EcoBoost од 1,5 литри со 200 КС (151 
kW) може да забрза од 0 до 100 km/h за само 6,5 секунди. А 
уникатните одлики на Fiesta ST вклучуваат 18-инчни 
алуминиумски бандажи како стандардна опрема, ексклузивен 
стил на каросеријата ST и спортски стил на предните седишта. 
Со исклучителното управување и динамика на возење, Fiesta 
ST дава вдахновено возачко доживување како ништо друго.

 ■ Мотор Ford EcoBoost од 1,5 литри со 200 КС (161 kW)
 ■ Спортски наштелувана амортизација
 ■ Избор од три режими на возење (Normal, Sport, Track)
 ■ Механички диференцијал за ограничено пролизгување
 ■ Уникатна ST горна решетка, преден браник и заден браник 

со дифузер

ИСТРАЖЕТЕ1



ДУХОТ НА АВАНТУРАТА

FIESTA ACTIVE
Откријте ја новата еволуција на познатата Ford Fiesta. Серијата 
Active ја претставува трговската марка на Fiesta за забава и 
софистицираност, обвиена со исклучителниот стил на 
бестрашна хибридизација. Со команден карактер што одговара 
на нејзините поголеми теренски роднини, уникатната 
надворешност на Fiesta Active вклучува:

 ■ Ексклузивни 18-инчни алуминиумски бандажи
 ■ Boundless Blue металик боја на каросеријата (не е достапна)
 ■ Дополнително растојание до подлогата
 ■ Опционален црн финиш или сребрен финиш на шините на 

покривот
 ■ Уникатен стил на надворешноста напред, назад и од страна

ИСТРАЖЕТЕ

Возилото ја прикажува дополнителната опрема.

Fiesta Active Vignale (не е достапно) прикажано со 18-инчни Absolute Black 
алуминиумски бандажи, со машинска обработка, во ексклузивна Boundless 
Blue металик боја на каросеријата (не е достапна) и Agate Black покрив како 
контраст и ретровизори на вратите (не е достапна).
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Fiesta Titanium Vignale (не е достапна) прикажана со Spotlight на Neosuede 
во Black со Sensico® перфорирани облоги во Ebony (не е достапна). 

ЕЛЕГАНТНО ИСКУСТВО
Fiesta Titanium Vignale (не е достапна) ве разгалува со 
модерниот луксуз. Елегантниот екран на Ford Vignale ви 
посакува добредојде, лесно се синхронизира со вашиот 
мобулен уред и ги става под вашата команда контактите, 
навигацијата и забавата.

Луксузно опшиените Sensico® седишта со уникатен дизајн со 
шестоаголници обезбедува дополнителен луксуз. А предните 
седишта со греење, управувачот со греење и луксузните 
патосници ги надополнуваат луксузот и удобноста во студените 
денови.

ИСТРАЖЕТЕ1



ВОЗЕЊЕ БЕЗ НАПОР
Fiesta е богато опремена со технологија што помага да се 
намали стресот при возење во сообраќаен метеж. 
Приспособливиот темпомат со Stop & Go* одржува безбедно 
растојание од возилото пред вас, дури и ако тоа целосно 
застане. А кога сообраќајот повторно ќе се раздвижи, и Вашиот 
автомобил ќе тргне. Помошта за центрирано возење во лента 
нежно го коригира управувачот за да ви помогне при возење во 
означена лента, додека пак другите систем ве предупредуваат 
за прописите на патот, вклучително и за следното: 

 ■ Препознавање сообраќајни знациØ2) прикажува важни 
информации за сообраќајните знаци во групата инструменти 
и на дисплејот на ветробранот

 ■ Интелигентна помош за брзинаØ2) ги скенир сообраќајните 
знаци и користи детектирани податоци за автоматски да 
постави ограничување на брзината и потоа соодветно да ја 
регулира вашата брзина

 ■ Предупредувањето за погрешна насокаØ2) е дизајнирано 
да овозможува визуелни и звучни предупредувања доколку 
поминете покрај знак за забрането движење (не е достапно)

ИСТРАЖЕТЕ

ØКористи сензори.
2)Одлика за помош на возачот. 
Забелешка Одликите за помош на возачот се дополнителни и не претставуваат замена за вниманието 
на возачот, неговите проценки, како и потребата од управување на возилото.
*Достапно само за моделите со автоматски менувач. Доколку запирањето е подолго од три секунди, 
возачот мора да интервенира и да го притисне копчето „RES“ или педалот за забрзување со цел да 
продолжи работењето на системот. Дополнителната опрема е достапна со доплата.
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Забелешка: Целосна интеграција на SYNC 3 со паметен телефон е достапна само со iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или понова верзија. 100% поврзани. Користењето само на AppLink ќе предизвика трошоци. За да проверите дали 
Apple CarPlay и Android Auto се достапни на Вашиот пазар, повикајте се на најновите информации на официјалните веб-локации на Apple CarPlay и Android Auto. Ажурирањата на мапите се бесплатни одредено време по регистрацијата 
на возилото.
*Не возете доколку сте расеани. Користете гласовни системи секогаш кога можете; не користете рачни уреди додека возите. Некои функции може да се заклучат додека возилото е во брзина. Не сите функции се компатибилни со сите 
телефони.
**FordPass Connect овозможува поврзување со службите и е достапен кај избрани возила или возила со навигација. FordPass Connect се овозможува во моментот на испорака на возилото. Може да одберете дали да се пријавите/
одјавите за споделување одредени податоци. Податочен сообраќај и услуги не се достапни насекаде. Може да ви биде наплатен надоместок. Се применуваат Политиките за приватност на FordPass и Connected Car, што може да ги 
најдете на вапата локална веб-страница на Ford. 
†Пристапот до Live Traffic е бесплатен ограничен временски период само по регистрирањето на нов Ford со SYNC 3 со навигација; потоа треба да се плати лиценца за претплата.
††Опцијата Информации за локални опасности е бесплатна ограничен временски период по купувањето на нов Ford со одредени модули за информации на возачот; потоа треба да се плати лиценца за претплата.
‡Ford eCall е иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен телефон поврзан на Bluetooth® за да им се помогне на лицата во возилото да иницираат повик до локалниот комуникациски центар по судир на возилото во којшто се 
употребило воздушното перниче или се исклучила пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски држави и региони.
ØАпликацијата FordPass, компатибилна со одредени платформи за паметни телефони е достапна преку преземање. Може да се применуваат цените за пораки и податоци. 

FORD SYNC 3
Достапната функција Ford SYNC 3 се интегрира беспрекорно со 
Вашиот паметен телефон за да ги олесни комуникацијата и 
навигацијата*. Може да ги контролирате апликациите компатибилни со 
SYNC преку AppLink, додека Apple CarPlay и Android Auto ви 
овозможуваат да го користите допирниот екранот во боја од 8 инчи 
(20,3 cm) како тоа да е Вашиот паметен телефон. Користејќи го 
допирниот екранот или едноставни говорни команди, може да 
остварувате повици, да пишувате и преслушувате текстуални пораки и 
да ги контролирате музиката и сателитската навигација.

FORDPASS CONNECT
Fiestas опременa со FordPass Connect** овозможува опсег на функции 
дизајнирани да го направат возењето полесно и поудобно. Тие 
опфаќаат Live Traffic†, кој испраќа ажурни сообраќајни информации во 
Вашиот систем SYNC 3 Navigation, како и Информации за локални 
опасности†† што може да Ве предупреди за претстојни опасности пред 
да дојдете до нив. Во случај на несреќа, eCall‡ им помага на патниците 
да ги повикаат службите за итни случаи со локацијата на вашето 
возило.

АПЛИКАЦИЈА FORDPASS
Добијте го максимумот од Вашето искуство на поврзан автомобил со 
апликацијата FordPassØ, со паметни далечински одлики, апликацијата 
FordPass Ви овозможува пристап до уште повеќе функции преку 
Вашиот паметен телефон. За мирна глава, може да го заклучувате или 
отклучувате Вашето возило каде и да се наоѓате, па дури и да го 
одмрзнете предното ветробранско стакло и да го активирате 
греењето на седиштата и на воланот (каде тоа е опремено) во 
ладните зимски утра. (Достапно само на пазарите во ЕУ.)

Поврзете ја Вашата Fiesta со FordPass.

ИСТРАЖЕТЕ

ПОВРЗАНИ И ВО КОНТРОЛА
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LED ПРЕДНИ СВЕТЛА
LED предните светла на Fiesta можат да ви го олеснат ноќното 
возење или возењето при слаба видливост. LED технологијата 
обезбедува прецизен начин на осветлување со интензивно 
природно светло, коешто нуди озвонредно осветлување. LED 
дневните светла се вградени како стандардна опрема, додека 
пак LED задните светла се вградуваат кај моделите од 
полуксузните серии.

 ■ Статичните аголни светла вградени во преднитесветла за 
магла обезбедуваат дополнително осветлување кога се врти 
управувачот или кога е активирано трепкачко светло 
(опционално)

 ■ Автоматското долго светло ги детектира возилата што ви 
се приближуваат однапред и автоматски го соборува 
светлото наместо вас (стандардна орпема кај одредени 
модели). 

B&O АУДИОСИСТЕМ
Каков и да е вашиот вкус за музика, заслужува да звучи онака 
како што сакал уметникот. Ексклузивно дизајниран и наштиман 
за Fiesta од експерти акустички инженери на Bang & Olufsen, 
возбудливиот аудиосистем од 675 вати на Ford го дава токму 
тоа. (Опција)

 ■ Калбирација на звук според модел
 ■ Аудиосистем со 10 звучници
 ■ Сабвуфер со две намотки
 ■ Сараунд озвучување
 ■ Препознатлив дизајн на B&O

МОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМИ НА ВОЗЕЊЕ
Можете да го приспособите доживувањето на возење со Fiesta 
за да одговара на условите преку избор од достапни режими на 
возење. Еко, Нормален и Спортски. За оние што возењето го 
сфаќаат посериозно, Fiesta ST вклучува режим на Следење 
наместо Еко, додека пак Fiesta Active ви овозможува да избирате 
од два дополнителни режима на возење, Лизгаво и Следење. 

Системот приспособува различни поставки, вклучително 
реакцијата на гасот и чувството при управувањето, како и 
однесувањето при промена на брзините кај автомобилите со 
автоматски менувач. И групата со инструменти се менува за да 
ги отсликува избраните поставки и вклучува „тивок“ режим што 
ги прикажува само најважните информации.

FIESTA ВЕ УЧИ КАКО ДА ОТИДЕТЕ ЧЕКОР 
ПОДАЛКУ
Fiesta EcoBoost Mild Hybrid прикажува колку електрична моќност 
генерира благиот хибриден систем преку аналоген кластер. 
Овде може да го погледнете водичот за сопирање, што се 
појавува кога возилото ќе застане. Тој ве води да сопрете на 
начин којшто ја максимизира количината на енергија што се 
враќа преку системот за регенеративно сопирање, помагајќи ви 
да го оптимизирате вашиот опсег при секое патување.

ИСТРАЖЕТЕ

Слика горе десно: Fiesta ST-Line Vignale (не е достапна) со целосен LED 
matrix предни светла и интегрирани светла за магла (опционално), во 
Frozen White боја на каросерија (опционално).

Fiesta ST-Line Vignale (не е достапна) со опции во Race Red боја на 
каросерија (стандардна опрема). Ја прикажува локацијата на звучниците 
В&О.
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ИЗБЕРЕТЕ ИЗБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА FIESTA

ИЗРАЗЕТЕ ЈА СОПСТВЕНАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Низ опсегот на Fiesta, ќе најдете сеопфатен избор на серии, секоја со сопствен и препознатлив 
карактер. 

Изберете од пристапните Connected модели, со импресивни вградени технологии, сеопфатна 
линија на мотори и врвна динамика при возењето. Или пак, авантуристичкиот кросовер Active, 
препознатлив по своите спортски остри линии и доверлив, умешен карактер.

За најдоброто од рафинираниот луксуз, Titanium го спојува современиот стил со 
софистицирани одлики. Додека за извонредно искуство инспирирано од перформансите, ST е 
инстантно препознатлив со неговиот уникатен стил и спортски, емотивен изглед.

У Д О Б Н О С Т

А В А Н Т У Р А

Л У К С У З

П Е Р Ф О Р М А Н С И
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СЕРИЈА

Connected
Главни одлики на надворешноста

 ■ 15-инчни челични бандажи со целосни раткапни
 ■ Странични ретровизори со електричен погон, со 

трепкачи и куќишта во боја на каросеријата
 ■ LED рефлекторски предни светла со светла за 

дневно возење
 ■ Систем за држење лента (со Предупредување за 

држење лента и Помош за држење лента)
 ■ Заден спојлер со боја на каросеријата

Главни одлики на внатрешноста
 ■ Темпомат со ограничувач на брзина што може да 

се нагодува
 ■ Избор од три режими на возење (Normal, Eco, 

Sport)
 ■ Рачна климатизација
 ■ Предни патосници од велур
 ■ Технологија MyKey
 ■ Патен компјутер

Мотори
Бензин
1.1L Ford Ti-VCT (75 PS) (55 kW) 
1.0L Ford EcoBoost (100 PS) (74 kW)

ИЗБЕРЕТЕ2



СЕРИЈА

Titanium
Клучни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на Connected

 ■ 15-инчни бандажи со челична конструкција со 
Black е-премаз и Delux раткапни 

 ■ Предна горна решетка со хромирана рамка и 
хромирани решетки

 ■ Автоматски предни фарови со автоматско долго 
светло

 ■ Задни сензори за растојание за паркирање
 ■ Систем за држење лента вклучително и предна 

камера

Клучни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на Connected

 ■ Рачно изработени шевови Sensico® на управувач 
за врвен допир

 ■ Ford SYNC 2,5 DAB радио, 8-инчен (20,3 cm) екран 
на допир, 2 USB-приклучоци и 6 звучници

 ■ Климатизација со електронска автоматска 
контрола на температурата (EATC)

 ■ Централна конзола со потпирачи за раце - Кожено 
топче на менувач

 ■ Луксузен аналоген кластер
 ■ Препознавање сообраќајни знаци и Интелигентна 

помош за брзина
 ■ Предни патосници 20 oz, со врвни шевови во Metal 

Grey

Мотори
Бензин
1.0L Ford EcoBoost (100 PS) (74 kW)

Бензински благ хибрид
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

ИЗБЕРЕТЕ2



СЕРИЈА

Active
Клучни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на Connected

 ■ 17-инчни бандажи со челична конструкција со 
Black e-премаз

 ■ Уникатни предна горна решетка и заден браник 
Active

 ■ Предни и задни странични облоги со црн метален 
финиш 

 ■ 18 mm дополнително растојание до подлогата
 ■ Предни магленки со светла лента
 ■ Автоматски предни фарови со автоматско долго 

светло 
 ■ Задни сензори за растојание за паркирање
 ■ Шини на покривот со црн финиш

Клучни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на Connected

 ■ Спортски предни седишта
 ■ Пет режими на возење ((Normal, Eco, Slippery, Trail 

и Sport)
 ■ Климатизација со електронска автоматска 

контрола на температурата (EATC)
 ■ Темпомат со ограничувач на брзина што може да 

се нагодува
 ■ Кожна топка на менувачот
 ■ Предни патосници 20 oz, со врвни шевови во Metal 

Grey
 ■ Препознавање сообраќајни знаци и Интелигентна 

помош за брзина

 ■ 4,2-инчен TFT кластер во боја 

Мотори
Бензин
1.0L Ford EcoBoost (100PS) (74 kW)

Бензински благ хибрид
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

ИЗБЕРЕТЕ2



СЕРИЈАИЗБЕРЕТЕ

Клучни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на Connected

 ■ 18-инчни Magnetite алуминиумски бандажи
 ■ Шепи на сопирачките обоени во црвена боја
 ■ Автоматски предни светла што не блескаат со 

вклучување/исклучување и долго светло 
(вклучително и автоматски бришачи со сензор за 
дожд, одложено внатрешно светло)

 ■ Matrix LED предни светла со LED-светла за дневно 
возење и автоматско нивелирање

 ■ Уникатна ST горна решетка, преден браник и 
заден браник со дифузер

 ■ Уникатни ЅТ ретровизори на електричен погон и 
греење, на преклопување, интегриран страничен 
индикатор, со куќишта во боја на каросеријата и 
светла за осветлување под ретровизорите.

 ■ Заден ЅТ беџ

 ■ Двојна хромирана издувна цевка
 ■ Уникатна ЅТ суспензија

Клучни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на Connected

 ■ Ford SYNC 3 DAB радио, 8-инчен (20,3 cm) екран 
на допир, навигација, е-повик, Apple CarPlay & 
Android Auto, USB-приклучок и 6 звучници 

 ■ Целосно дигитален 12.3-инчен кластер
 ■ Систем без клуч Ford KeyFree со копче за палење 

Ford Power
 ■ Греење на ветробранско стакло Quickclear
 ■ Ford Performance ST седишта
 ■ Уникатна основа на ST менувач со црвени шевови
 ■ Предни и задни патосници 20 oz со врвни Generic 

Red шевови

 ■ Управувач – ST со 3 краци, Sensico® облога со 
црвени шевови

 ■ ЅТ лајсни на праговите 

Мотори
Бензин
1.5L Ford EcoBoost (200 PS) (147 kW)

ST 
2



ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ
Изберете боја, бандажи, 
опции и дополнителна 
опрема и направете ја 
Fiesta непогрешливо 
Вашa.

Frozen White
Акрилна боја на каросеријата*

Magnetic
Металик боја на каросеријата*

Chrome Blue***
Металик боја на каросеријата*

Agate Black
Металик боја на каросеријата*

БОИ НА КАРОСЕРИЈАТА

*Со доплата.
**Боја на каросеријата уникатна за ST.
***Не е достапна кај ST.
Ford Fiesta е покриена со гаранцијата за перфорација на Ford 12 години од датумот на првата регистрација. Подложно на правилата и условите.
Забелешка Прикажаните слики на автомобили се само за илустрација на боите на каросеријата и може да не ги одразуваат тековните спецификации 
или достапноста на производите на одредени пазари. Боите и облогите прикажани во брошурата може да се разликуваат од вистинските поради 
ограничувањата на користените печатарски техники.

ЖИВОТ ВО ВЕЛИЧЕСТВЕНА 
БОЈА

Ford Fiesta ја должи својата прекрасна издржлива 
надворешност на процесот на боење во повеќе фази. Од 

челичните делови на каросеријата инјектирани со восок до 
заштитниот горен слој, новите материјали и процеси за 
нанесување обезбедуваат вашата Fiesta да го задржи 

добриот изглед со години.

Race Red
Акрилна боја на каросеријата

Moondust Silver
Металик боја на каросеријата*

Mean Green**
Металик боја на каросеријата*

3



ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ ОБЛОГИ

Logica In Black/Belgrano In Black
Стандардна опрема кај Connected

Kasbah in Black Combo/Eton In Black
Стандардна опрема кај Titanium

Nunatak in Black + Nordic Blue/Eton in Black
Стандардна опрема кај Active

Twin track Neosuede in Ebony/Cuir Vinyl Feeltek
во Ebony
Стандардна опрема кај ЅТ

3

18-инчни

16-инчни 16-инчни

Magnetite ауминиумски бандажи
Стандардно за ST

Sparkle Silver алуминиумски бандажи
Опција за Connected

Sparkle Silver алуминиумски бандажи
Опција кај Titanium

Забелешка Сите алуминиумски бандажи се достапни 
како дополнителна опрема со доплата преку Вашиот 
продавач на Ford. Посетете ја ford-accessories.com

15-инчни
челични бандажи со раткапни
Стандардно за Connected

15-инчни
Бандажи со челична конструкција со 
црен e-премаз
Стандардно за Titanium

БАНДАЖИ

17-инчни
Бандажи со челична конструкција со 
црен e-премаз
Стандардно за Active

18-инчни
Absolute Black машински обработени 
алуминиумски бандажи
Опција кај Active X



Пакет за паркирање 
2 

 ■ Штитници за рабовите на вратите
 ■ Автоматски систем за паркирање
 ■ Ретровизорска камера
 ■ Помош за паркирање одзади (кај 

Connected)

Зимски пакет
 ■ Греење на ветробранско стакло Quickclear 
 ■ Волан со греење 
 ■ Sensico®-обложен управувач (кај Connected)
 ■ Греење на предни седишта

Ексклузивен пакет 8 
(не е достапен кај моторот од 1.1L PFi) 

 ■ Систем за избегнување судир
 ■ Интелигентна помош за брзина (на анг. 

Intelligent Speed Assist) (кај Connected)
 ■ 4.2-инчна група TFT во боја (кај Connected)
 ■ Следење на возачот (кај Connected)
 ■ Препознавање сообраќајни знаци (кај 

Connected)

ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ  ГО ПАКЕТИ ОПЦИИ3



13.

10.

11.

12.

14.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЈТЕ JA ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОПРЕМА

1. Прочистувач на воздух

2. 17-инчни алуминиумски 
бандажи со 5х2 краци во Y 
дизајн, обоени во црна боја и 
црвен нагласен прстен

3. Алуминиумски 7.5х18-инчни 
бандажи во Magnetite

4. Патосници од велур со шевови 
Metal Grey

5. Корито за одделот за багаж

6. Патосници за сите временски 
услови

7. Задни калници

8. Заштита на задниот браник

9. Попречни прачки

10. Заден носач за велосипеди 
Uebler+

11. Основен држач за на покрив

12. G3+ кутија за на покрив

13. Кука за влечење што се вади

14. Ветробрани Climair®+ 

 
+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета 
страна, погледнете ја задната корица за детали.

За повеќе дополнителна опрема за 
Fiesta, посетете ја ford-accessories.
com

Производи со брендот на Ford може 
да се купат преку  
fordlifestylecollection.com

3
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Запознајте ја вашата нова Ford Fiesta 
одвнатре и однадвор, од нејзината 
интелигентна технологија за мотори до 
богатото ниво опрема.

Fiesta EcoBoost Hybrid
Достапна со 125 PS (92 kW) 1.0L EcoBoost 
Hybrid мотор

НАПОЈУВАЊЕ

Интегриран стартер/генератор управуван преку ремен (BISG)

BISG делува како електричен мотор, непречено го интегрира 
бензинскиот мотор за да овозможи дополнителна влечна сила при 
нормално возење и забрзување.

Бензински мотор 1,0L Ford EcoBoost

Fiesta EcoBoost Hybrid е достапна со 125 КС (92 kW) Ford EcoBoost 
бензински мотор.

1

2

Акумулатор од 48 волти

Акумулаторот од литиум-јон кој го напојува 
електричниот мотор се наоѓа под предното седиште 
на совозачот. Тој автоматски се полни од моторот 
додека возите, како и преку регенеративното 
сопирање коешто ја користи енергијата додека 
сопирате, што обично не се искористува.

3

Автоматска трансмисија

Fiesta EcoBoost Hybrid е достапен со двоен 
автоматски менувач со 7 брзини за да 
обезбеди непречено забрзување со лесно 
менување на брзините. (Опција кај 
хибридните модели)

4

4



Гориво и перформанси
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Емисии на CO2
øø (g/km)– WLTP вкупно 121-138 113-130 119-133 121-121 145-151

Потрошувачка на горивоøø во L/100 km– WLTP вкупно 5,3-6,1 5,0-5,8 5,3-5,9 5,3-5,3 6,4-6,7

со 5 врати

Стандард за емисии Euro 6.2 Euro 6d-Temp Euro 6.2 Hybrid Euro 6d-Temp Euro VI

Максимална моќност КС (kW) 100 (74 kW) 125 (92 kW) (плус 16 КС 
(12 kW) електрично)

125 (92 kW) (плус 16 КС 
(12 kW) електрично) 75 (55 kW) 200 (147 kW)

Вртежен момент Nm tbc 180 (210) 170 (200) 108 320

Вид гориво Бензин Бензин/Електричен Бензин/Електричен Бензин Бензин

Менувач рачен со 6 степени на пренос рачен со 6 степени на пренос автоматски со 7 степени на 
пренос рачен со 5 степени на пренос рачен со 6 степени на пренос

Погон 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Перформансиø

Макс. брзина (km/h) tbc tbc tbc 160 232

0-100 km/h (секунди) tbc 9.4 tbc 14.7 6.5

50-100 km/h* (секунди) tbc 9.6 tbc 17.9 6.1

Маси и оптоварувања

Стандардна тежина (кг) 1232 1275 1275 1140 1275

Бруто маса на возилото (kg) 1685 1685 1685 1516 1660

Макс. маса на приколка 12% (kg) tbc Н/П tbc Н/П 0

Макс. маса на влечење (kg) (без сопирачки) tbc 605 tbc 575 610

Ограничување на вертикално оптоварување (kg) (оптоварување во 
приклучокот) tbc 45 tbc 65 45

øБројки од тестовите на Ford. *Во 4. брзина. 

Бои и облоги

Акрилни бои на каросеријата Металик бои на каросеријата* Специјална 
металик боја 
на 
каросеријата*
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Connected
Облога и боја на лицето на седиштето: 

Logica во Black  
Облога и боја на потпората на седиштето: 

Belgrano in Black 
Боја на панелот со инструменти: 

Ebony

n n n n n n

Titanium
Облога и боја на лицето на седиштето: 

Kabah во Black и Combo 
Облога и боја на потпората на седиштето: 

Eton во Black 
Боја на панелот со инструменти: 

Ebony

n n n n n n

Active
Облога и боја на лицето на седиштето: 

Nunatak во Black и Nordic Blue 
Облога и боја на потпората на седиштето: 

Eton во Black 
Боја на панелот со инструменти: 

Ebony

n n n n n n

ST
Облога и боја на лицето на седиштето: 

Twin Track Neosuede во Ebony 
Облога и боја на потпората на седиштето: 

Cuir Vinyl Feeltek Polyurethane во Ebony 
Боја на панелот со инструменти: 

Ebony

n n n n n n

*Акрилните бои на каросеријата Frozen White, металик и специјална боја на каросеријата се опција со доплата.

Достапно



Димензии

Fiesta 
Active

Fiesta ST

со
 5

 в
ра

ти

со
 5

 в
ра

ти

со
 5

 в
ра

ти

Вкупна должина без/со кука за влечење (mm) 4048/4148 4068/4168 4091

Вкупна широчина со/без ретровизори (mm) 1941/1735 1941/1756 1941/1735

Вкупна ширина со склопени ретровизори (mm) 1783 1783 1783

Вкупна висина со/без шини за пренесување на покрив (без товар) 1476 1498/1495 1469

Вкупна висина со антена (mm) (без товар) 1490 1509 1487

Минимално растојание меѓу сводовите на тркалата (mm)  
(во просторот за багаж) 984 984 984

Круг на вртење – тротоар до тротоар (m) 9.8* 10.3 11.0

Димензии на внатрешноста
Простор за главата во првиот ред седишта (mm) (без панорамски 

покрив) 992 992 992

Простор за нозе во првиот ред седишта (mm) (максимум со 
седиштата поставени во најзадната положба на средна висина) 1125 1125 1125

Простор за рамениците во првиот ред седишта (mm) 1347 1347 1347

‡Измерено во согласност со ISO 3832. Димензиите може да се разликуваат во зависност од моделот и 
монтираната опрема. *10,2 со 17-инчни тркала.

Fiesta 
Active

Fiesta ST

со
 5

 в
ра

ти

со
 5

 в
ра

ти

со
 5

 в
ра

ти

Простор за главата во вториот ред седишта (mm) (без панорамски 
покрив) 955 955 955

Простор за нозе во вториот ред седишта (mm) (максимум со 
седиштата поставени во најзадната положба на средна висина) 835 835 835

Простор за рамениците во вториот ред седишта (mm) 1301 1301 1301

Капацитет за багаж (литри)‡ 

Режим со 5 седишта (натоварено до полицата за пакети) (со комплет 
за поправање пневматици) 311 311 311

Режим со 2 седишта (натоварено до покривот) (со комплет за 
поправање пневматици) 1093 1093 1093

Простор за багаж

Макс. висина на товарање (mm) 824 824 824

Ширина на товарање меѓу куќиштата на тркалата (mm) 984 984 984

Должина на товарање (на подот до вториот ред седишта) (mm) 723 723 723

Капацитет на резервоарот за гориво (литри)

Бензин 42 42 42

‡Измерено во согласност со ISO 3832. Димензиите може да се разликуваат во зависност од моделот и 
монтираната опрема. *10,2 со 17-инчни тркала.

СПЕЦИФИКАЦИИ ДИМЕНЗИИ FIESTA СО 5 ВРАТИ

*Висината на Active со шини за покрив изнесува 1,498 mm

Ширина: 1,735 mm
(Active: 1,756 mm)

(со ретровизори: 1,941 mm)

Должина: 4,069 mm 
(Titanium: 4,048 mm, (Active: 4,068, ST: 4,091 mm)
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of the year awards 2019

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА 
ПОШИРОКАТА ФАМИЛИЈА НА FORD, 
ПОСЕТЕТЕ ЈА 
WWW.FORD.MK

Илустрации, описи и карактеристики. Брошурата беше точна во времето на печатењето. Меѓутоа, Ford има политика на постојан развој на производите. Правото за менување 
на карактеристиките, боите и цените на моделите и ставките илустрирани и опишани во ова издание во кое било време е задржано. За најновите детали, секогаш посоветувајте 
се со својот продавач на Ford. Опционална опрема. Во цело ова издание, каде и да има некоја карактеристика опишана како „опција“ или „опционална опрема/пакет“, треба 
да претпоставите дека е со доплата на основното возило, освен ако изрично не е наведено спротивното. Сите модели и комбинации на бои зависат од достапноста. 
Забелешка. Некои слики претставени тука се модели од пред-производство и/или се компјутерски направени, затоа конструкцијата/одликите на конечните верзии на 
возилото може да се разликуваат во разни погледи. Освен тоа, некои од одликите прикажани на возилата може да се опционални. Забелешка. Брошурата содржи оригинална 
опрема на Ford, како и асортиман производи од нашите снабдувачи. +Идентификуваните додатоци се внимателно избрана опрема од други снабдувачи со нивни марки што 
не спаѓаат под гаранцијата Ford, но се покриени со гаранцијата на самиот производител, за којашто може да се известите кај својот продавач на Ford. Забелешка. Зборот-
марката Bluetooth® и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и употребата на тие марки од страна на Ford Motor Company Limited е лиценцирана. Зборот и логоата iPod се 
сопственост на Apple Inc. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните сопственици. Забелешка. Некои функции за помош на возачот и за безбедност 
опишани во брошурава се конструирани да функционираат со помош на сензори чии работни ефекти може да се помали во одредени климатски и услови на околината.
Ова меѓународно издание на брошурата е само за општо информирање, опишаните спецификации не се релевантни за кој било посебен пазар. Можно е во илустрациите или 
текстот да се дадени упатувања кон модели, одлики или услови што не се достапни на некои територии, било како стандардна опрема или опција. Освен тоа, може да не се 
наведени некои специјални функции што се достапни. Затоа, секогаш посоветувајте се со нашиот продавач на Ford за најновите детали на спецификациите и тековните цени.

Издадено од Ford Motor Company 
Limited, Laindon, Essex, England.

Регистрирана во Англија под бр. 235446.
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