
FORD FIESTA



Το Connected προσφέρει μια δυναμική εμπειρία οδήγησης μέσα από 
εντυπωσιακές ενσωματωμένες τεχνολογίες, κομψό σχεδιασμό και μια 

γκάμα οικονομικών και φιλικών κινητήρων.

ΜΙΑ "FIESTA"
Το crossover Active ικανοποιεί πλήρως τους λάτρεις της περιπέτειας. 
Σχεδιασμός που παραπέμπει σε σκληροτράχηλο SUV και ψηλή θέση 

οδήγησης χαρίζουν σε αυτό το μοντέλο την τολμηρή του 
προσωπικότητα.

Το Titanium δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια ώστε να μπορεί να 
προσφέρει υψηλότερα επίπεδα άνεσης και τεχνολογίας μέσα από 

ανώτερης ποιότητας υλικά και πρόσθετες τεχνολογίες που 
συμπληρώνονται με μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία.

ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Το ST τραβάει τα βλέμματα. Η ελκυστική αισθητική, το σπορτίφ 

εσωτερικό και τα ειδικά σήματα ST αποτελούν τα στοιχεία ταυτότητας 
αυτού του αυτοκινήτου από τη σειρά των performance μοντέλων.
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Ο ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ FORD 
FIESTA

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

ΈΠΙΛΟΓΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Fiesta Titanium Vignale (μη διαθέσιμο) με γυαλισμένες ζάντες ελαφρού 
κράματος Pearl Grey 17" (βασικός εξοπλισμός), σε μεταλλικό χρώμα 
αμαξώματος Beautiful Berry (μη διαθέσιμο). 
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ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ 
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Από τις καθημερινές μετακινήσεις μέχρι τις ανέμελες 
εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου, η προσωπικότητα του 
Ford Fiesta είναι πάντα παρούσα. Με εντυπωσιακό 
σχεδιασμό, ελκυστικά οδηγικά χαρακτηριστικά και μια 
ευρεία γκάμα επιλογών εξοπλισμού, ο ιδανικός σύντροφος 
των διαδρομών σας είναι έτοιμος να σας ακολουθήσει ανά 
πάσα στιγμή.

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

Fiesta ST-Line Vignale (μη διαθέσιμο) με γυαλισμένες ζάντες 
ελαφρού κράματος Pearl Grey 18" (βασικός εξοπλισμός), σε χρώμα 
αμαξώματος Frozen White (προαιρετικός εξοπλισμός).
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ΠΑΙΞΤΕ ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Όποιο και αν είναι το προσωπικό σας στυλ, μπορείτε να το εκφράσετε 
μέσα από μια γκάμα προαιρετικών πακέτων διαμόρφωσης. Μια σειρά 
από ζάντες ελαφρού κράματος, χρωματικούς συνδυασμούς για την 
οροφή, τους εξωτερικούς καθρέφτες και το χρώμα του αμαξώματος, 
καθώς και η δυνατότητα επιλογής ραφής με χρωματική αντίθεση στις 
επενδύσεις των καθισμάτων, συμπληρώνουν την όμορφη εξωτερική 
εικόνα.

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

Fiesta ST-Line Vignale (δεν διατίθεται) με Spotlight σε Neosuede με ένθετο 
καθίσματος Generic Red/Black με διάτρητη επένδυση Sensico® σε Ebony με 
κόκκινη ραφή (βασικός εξοπλισμός στο ST).
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ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

FIESTA ECOBOOST HYBRID
Το συναρπαστικό Fiesta EcoBoost Hybrid διαθέτει προηγμένη ήπια 
υβριδική τεχνολογία για βελτιωμένη οικονομία καυσίμου και ενίσχυση 
των επιδόσεων*. Ο ηλεκτροκινητήρας των 48 Volt ενσωματώνει 
εξαιρετικά ομαλά την ηλεκτρική ροπή του στον τρικύλινδρο 
βενζινοκινητήρα χαμηλών τριβών για να αποδώσει 125 PS (92 kW). Η 
αναγεννητική πέδηση ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και τη 
χρησιμοποιεί για να δώσει μια επιπλέον ώθηση κατά την επιτάχυνση, 
βοηθώντας στη βελτίωση των επιδόσεων και της αποδοτικότητας, με 
ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών*.

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές ανατρέξτε στην ενότητα 
των τεχνικών προδιαγραφών.

Fiesta ST-Line Vignale (μη διαθέσιμο) με γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 
Pearl Grey 18" (βασικός εξοπλισμός), σε χρώμα αμαξώματος Frozen White 
(προαιρετικός εξοπλισμός).

Το Fiesta EcoBoost Hybrid προβάλλει το πόση ηλεκτρική ενέργεια έχει παραχθεί 
από το ήπια υβριδικό σύστημα και ανιχνεύει την ενέργεια για να προσδιορίσει αν 
αυτή επιστρέφει στη μπαταρία ή χρησιμοποιείται για να συμβάλλει στην 
εξοικονόμηση καυσίμου και τις επιδόσεις.
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Fiesta ST με ζάντες ελαφρού κράματος 18" Magnetite με κόκκινες δαγκάνες 
φρένων (βασικός εξοπλισμός) σε μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Mean Green 
(προαιρετικός εξοπλισμός).

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΑ

FIESTA ST
Το Fiesta ST βάφει τις καθημερινές σας μετακινήσεις με 
συναρπαστικές σπορ πινελιές. Κάθε του εξάρτημα είναι σχεδιασμένο 
για να διεγείρει τις αισθήσεις. Ο βενζινοκινητήρας Ford EcoBoost 1,5 
lit με τους 200 ίππους (151 kW) είναι σε θέση να προσφέρει 
επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,5 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, το 
Fiesta ST έχει να επιδείξει ζάντες ελαφρού κράματος 18" στον βασικό 
εξοπλισμό, ειδικό σχεδιασμό ST και σπορ εμπρός καθίσματα. Με 
αξιόλογο κράτημα και δυναμικά χαρακτηριστικά, το Fiesta ST 
προσφέρει μια απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.

 ■ Κινητήρας Ford EcoBoost 1.5 lit 200 PS (151 kW)
 ■ Ανάρτηση με σπορ ρυθμίσεις
 ■ Τρεις επιλογές λειτουργίας οδήγησης (Normal, Sport, Track)
 ■ Μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης
 ■ Ειδική πάνω μάσκα ST, εμπρός προφυλακτήρας και πίσω 

προφυλακτήρας με διαχύτη

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ1



ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

FIESTA ACTIVE
Γνωρίστε την εξέλιξη του εμβληματικού Ford Fiesta. Η έκδοση Active 
αποτελεί την ουσιαστική έκφραση του Fiesta, ως φορέα διασκέδασης 
και προηγμένης τεχνολογίας, επενδεδυμένου με το ξεχωριστό στυλ 
ενός ατρόμητου crossover. Με επιβλητικό χαρακτήρα που 
προσομοιάζει στα μεγαλύτερα SUV αδέλφια του, ο εξωτερικός 
σχεδιασμός του Fiesta Active περιλαμβάνει:

 ■ Ειδικές ζάντες ελαφρού κράματος 18"
 ■ Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Boundless Blue (μη διαθέσιμο)
 ■ Αυξημένη απόσταση από το έδαφος
 ■ Προαιρετικό μαύρο ή ασημί φινίρισμα στις ράγες οροφής
 ■ Ειδικά στοιχεία εξωτερικού διακόσμου μπροστά, στο πλάι και πίσω

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

Το όχημα που εικονίζεται φέρει αξεσουάρ.

Fiesta Active Vignale (μη διαθέσιμο) με γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 
18" Absolute Black (προαιρετικός εξοπλισμός) σε μεταλλικό χρώμα αμαξώματος 
Boundless Blue (μη διαθέσιμο) και οροφή και καθρέφτες σε χρώμα αντίθεσης 
Agate Black (μη διαθέσιμο).
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Fiesta Titanium Vignale (μη διαθέσιμο) με Spotlight σε Neosuede σε μαύρο Black 
με διάτρητο Sensico® σε Ebony (μη διαθέσιμο). 

ΜΙΑ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το Fiesta Titanium Vignale (μη διαθέσιμο) σας περιβάλλει με 
σύγχρονη πολυτέλεια. Μια κομψή οθόνη Ford Vignale σας 
καλωσορίζει, συγχρονιζόμενη αυτόματα με την κινητή σας συσκευή, 
θέτοντας τις επαφές, την πλοήγηση και τη διασκέδαση στη διάθεσή 
σας.

Πολυτελή καπιτονέ καθίσματα Sensico® με μοναδικά εξαγωνικά σχέδια 
επενδύσεων προσφέρουν ακόμα περισσότερη πολυτέλεια. 
Ταυτόχρονα, τα θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, το θερμαινόμενο 
τιμόνι και τα ταπέτα πολυτελείας κρατούν τα στοιχεία της φύσης υπό 
έλεγχο τις κρύες μέρες.

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ1



ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΟΔΗΓΗΣΗ
Το Fiesta διαθέτει άφθονες τεχνολογίες για να σας διατηρεί 
ξεκούραστο και ήρεμο στην καθημερινή κίνηση. Το αυτορρυθμιζόμενο 
σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC) με Stop & Go* φροντίζει για τη 
διατήρηση της απόστασης ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, 
ακόμα και μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση. Και όταν η κυκλοφορία 
ξεκινήσει και πάλι, το αυτοκίνητό σας θα ξεκινήσει επίσης. Η 
υποβοήθηση ευθυγράμμισης στη λωρίδα (LCA) θα διορθώσει 
προοδευτικά την πορεία σας με το τιμόνι ώστε να παραμείνετε στη 
λωρίδα σας, την ίδια στιγμή που άλλα συστήματα θα σας διατηρούν 
σε εγρήγορση σχετικά με τους κανόνες κυκλοφορίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται: 

 ■ Το Traffic Sign RecognitionØ2) που προβάλλει σημαντικές 
πληροφορίες για την οδική σήμανση στον πίνακα οργάνων και 
στην οθόνη head-up

 ■ Το Intelligent Speed AssistØ2) που εντοπίζει την οδική σήμανση 
και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να ορίσει αυτόματα ένα όριο 
ταχύτητας και στη συνέχεια να προσαρμόσει την ταχύτητά σας με 
βάση αυτό

 ■ Το Wrong Way AlertØ2) που είναι σχεδιασμένο για να παρέχει 
οπτική και ακουστική προειδοποίηση αν περάσετε ένα σήμα 
απαγόρευσης εισόδου

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες.
2)Στοιχείο υποβοήθησης οδηγού. 
Σημείωση Τα στοιχεία υποβοήθησης του οδηγού λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την 
προσοχή, την ορθή κρίση και την ετοιμότητα του οδηγού σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του οχήματος.
*Διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα με αυτόματο κιβώτιο. Αν η στάση διαρκέσει περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, 
τότε ο οδηγός θα πρέπει να πιέσει το κουμπί "RES" ή το πεντάλ του γκαζιού έτσι ώστε να επανέλθει η λειτουργία 
του συστήματος. Αξεσουάρ διαθέσιμα με πρόσθετη χρέωση.
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Παρακαλούμε έχετε υπόψιν τα εξής: Η πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο SYNC 3 είναι διαθέσιμη μόνο με iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή νεότερο. 100% συνδεδεμένο. Μόνο με το AppLink ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις. Για να ελέγξετε αν τα 
Apple CarPlay και Android Auto είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τις τελευταίες πληροφορίες. Οι ενημερώσεις διατίθενται δωρεάν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την 
έκδοση της πρώτης άδειας του οχήματος.
*Μην οδηγείτε με αποσπασμένη την προσοχή σας. Όταν είναι εφικτό χρησιμοποιείτε τις φωνητικές λειτουργίες. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός κατά την οδήγηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να απομονώνονται όταν υπάρχει επιλεγμένη ταχύτητα 
στο κιβώτιο. Δεν είναι όλες οι λειτουργίες συμβατές με κάθε τηλέφωνο.
**Το FordPass Connect ενεργοποιεί συνδεδεμένες υπηρεσίες και είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα οχήματα ή οχήματα με πλοήγηση. Το FordPass Connect συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από 
ορισμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η κάλυψη δεδομένων και υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμη παντού. Ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις δεδομένων. Ισχύουν πολιτικές προστασίας δεδομένων FordPass και Connected Car, οι οποίες είναι 
διαθέσιμες στις κατά τόπους ιστοσελίδες της Ford. 
†Η πρόσβαση στο Live Traffic γίνεται χωρίς χρέωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την έκδοση της πρώτης άδειας ενός νέου Ford που διαθέτει SYNC 3 με πλοήγηση. Για τη συνέχεια απαιτείται εγγραφή και συνδρομή.
††Η υπηρεσία Local Hazard διατίθεται χωρίς χρέωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από την αγορά ενός νέου Ford με συγκεκριμένα συστήματα πληροφόρησης οδηγού. Για τη συνέχεια απαιτείται συνδρομή.
‡‡Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του SYNC που χρησιμοποιεί ένα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® κινητό τηλέφωνο για να βοηθήσει τους επιβάτες του οχήματος να πραγματοποιήσουν κλήση προς το 
τοπικό κέντρο παροχής βοήθειας μετά από σύγκρουση που έχει οδηγήσει σε ενεργοποίηση αερόσακου ή σε διακοπή λειτουργίας της αντλίας καυσίμου. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί σε περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές της Ευρώπης.
ØΗ εφαρμογή FordPass είναι συμβατή με συγκεκριμένες πλατφόρμες smartphone και διατίθεται για λήψη μέσω internet. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων. 

FORD SYNC 3
Το Ford SYNC 3 συνδέεται ανεμπόδιστα με το smartphone σας, 
προσφέροντας απλούστατη επικοινωνία και πλοήγηση*. Μπορείτε να ελέγχετε 
συμβατές με το SYNC εφαρμογές μέσω AppLink ενώ το Apple CarPlay και το 
Android Auto σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την έγχρωμη οθόνη αφής 
των 8" (20,3 cm) όπως ακριβώς και τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την 
οθόνη αφής ή τις απλές φωνητικές εντολές μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
κλήσεις, να γράψετε και να ακούσετε μηνύματα κειμένου και να ελέγξετε τη 
μουσική σας και την πλοήγηση.

FORDPASS CONNECT
Τα Fiesta που είναι εφοδιασμένα με FordPass Connect** ενεργοποιούν μια 
σειρά από λειτουργίες που στόχο έχουν να κάνουν την οδήγηση ευκολότερη 
και πιο ευχάριστη. Ανάμεσα σε αυτές θα βρείτε το Live Traffic† που εφοδιάζει 
το σύστημα πλοήγησης SYNC 3 με ενημερωμένες πληροφορίες για την 
κίνηση και το Local Hazard Information†† που σας ενημερώνει εγκαίρως για 
κινδύνους στην πορεία σας. Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλήσης 
έκτακτης ανάγκης eCall‡‡ βοηθάει τους επιβάτες να καλέσουν τις σχετικές 
υπηρεσίες, δίνοντας παράλληλα το στίγμα του οχήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ FORDPASS
Εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο την εμπειρία της συνδεσιμότητας με την 
εφαρμογή FordPassØ, η οποία χάρη σε έξυπνα εξ αποστάσεως 
χαρακτηριστικά, σας δίνει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες δυνατότητες 
μέσω του smartphone σας. Για να είστε σίγουροι, μπορείτε να θέσετε σε 
λειτουργία, να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το όχημά σας οπουδήποτε και 
αν βρίσκεστε, ακόμα και να αποψύξετε το παρμπρίζ ή να ενεργοποιήσετε τα 
θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι (εάν υπάρχει) όταν 
κάνει κρύο. (Διατίθεται μόνο σε αγορές της ΕΕ).

Συνδέστε το Fiesta σας με το FordPass.

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
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ΠΡΟΒΟΛΕΊΣ LED
Οι προβολείς LED που διατίθενται για το Fiesta μπορούν να 
βοηθήσουν ώστε να γίνει η νυχτερινή οδήγηση ή η οδήγηση σε 
συνθήκες περιορισμένης ορατότητας ασφαλέστερη και λιγότερο 
απαιτητική. Η τεχνολογία LED προσφέρει ακρίβεια στο μοτίβο της 
φωτεινής δέσμης με έντονης λαμπρότητας φυσικό φως που παρέχει 
εξαιρετική φωτεινότητα. Τα φώτα ημέρας LED ανήκουν στον βασικό 
εξοπλισμό ενώ τα πίσω φώτα LED σχεδιαστικής υπογραφής 
τοποθετούνται στις ανώτερες εκδόσεις.

 ■ Στατικά φώτα στροφής τα οποία είναι ενσωματωμένα στα 
εμπρός φώτα ομίχλης και παρέχουν πρόσθετο φωτισμό όταν είναι 
στραμμένο το τιμόνι ή όταν είναι ενεργοποιημένος ο δείκτης 
κατεύθυνσης (προαιρετικός εξοπλισμός)

 ■ Αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων η οποία εντοπίζει τα 
αντίθετα ερχόμενα οχήματα και απενεργοποιεί αυτόματα τη 
μεγάλη σκάλα (βασικός εξοπλισμός σε επιλεγμένα μοντέλα) 

ΉΧΟΣΥΣΤΉΜΑ B&O
Όποιες και αν είναι οι μουσικές σας προτιμήσεις, αξίζουν να 
ακούγονται με τον τρόπο που τις οραματίστηκαν οι δημιουργοί τους. 
Αποκλειστικά σχεδιασμένο και ρυθμισμένο για το Fiesta από τους 
ειδικούς μηχανικούς ήχου της Bang & Olufsen, το συναρπαστικό 
ηχοσύστημα των 675 watt της Ford προσφέρει αυτό ακριβώς. 
(Προαιρετικός εξοπλισμός)

 ■ Ρύθμιση ήχου ειδική για το μοντέλο
 ■ Ηχοσύστημα με 10 ηχεία
 ■ Διπλό subwoofer
 ■ Ήχος surround
 ■ Σχεδιαστική υπογραφή B&O

ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΉΓΉΣΉΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την οδηγική εμπειρία με το Fiesta σας ώστε να 
ταιριάζει στις συνθήκες, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λειτουργίες: 
Eco, Normal και Sport. Για εκείνους που παίρνουν την οδήγησή τους 
λίγο πιο σοβαρά, το Fiesta ST διαθέτει το πρόγραμμα Track, το οποίο 
αντικαθιστά το Eco ενώ το Fiesta Active σας επιτρέπει να επιλέξετε 
ανάμεσα σε δύο ακόμα λειτουργίες, τη Slippery και την Trail. 

Το σύστημα ρυθμίζει διάφορες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης 
της απόκρισης στο γκάζι και της αίσθησης του τιμονιού, καθώς και τη 
συμπεριφορά του κιβωτίου κατά τις αλλαγές σε αυτοκίνητα με 
αυτόματο κιβώτιο. Ο πίνακας οργάνων αλλάζει επίσης προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει τα επιλεγμένα προγράμματα ενώ περιλαμβάνει και μια 
"σιωπηρή" λειτουργία που εμφανίζει μόνο τις σημαντικότερες 
πληροφορίες.

ΤΟ FIESTA ΣΑΣ ΜΑΘΑΊΝΕΊ ΝΑ ΠΉΓΑΊΝΕΤΕ ΜΑΚΡΊΑ
Το Fiesta EcoBoost Mild Hybrid εμφανίζει το πόση ενέργεια έχει 
παραχθεί από το ήπια υβριδικό σύστημα μέσα σε έναν αναλογικό 
πίνακα. Εδώ μπορείτε να δείτε την εκπαίδευση πέδησης, η οποία 
εμφανίζεται όταν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί. Σας εκπαιδεύει να 
φρενάρετε με τρόπο που μεγιστοποιεί το ποσοστό ενέργειας που 
επιστρέφει μέσω της αναγεννητικής πέδησης, συμβάλλοντας στη 
βελτιστοποίηση της αυτονομίας σε κάθε διαδρομή σας.

ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΗ

Πάνω δεξιά εικόνα: Fiesta ST-Line Vignale (μη διαθέσιμο) με προβολείς full LED 
matrix και ενσωματωμένα φώτα ομίχλης (προαιρετικός εξοπλισμός) σε χρώμα 
αμαξώματος Frozen White (προαιρετικός εξοπλισμός).

Fiesta ST-Line Vignale (μη διαθέσιμο) με επιλογές σε χρώμα αμαξώματος Race 
Red (βασικός εξοπλισμός). Φαίνεται η θέση των ηχείων της B&O.

1



ΈΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ FIESTA

ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΉ ΜΟΝΑΔΊΚΟΤΉΤΑ ΣΑΣ
Σε όλη τη γκάμα του Fiesta θα βρείτε ολοκληρωμένες εκδόσεις, η κάθε μία με τη δική της ξεχωριστή 
προσωπικότητα. 

Επιλέξτε το προσιτό Connected, με τις εντυπωσιακές ενσωματωμένες τεχνολογίες, την πλήρη σειρά 
κινητήρων και τα δυναμικά χαρακτηριστικά που ενθουσιάζουν. Ή το περιπετειώδες crossover Active 
που ξεχωρίζει για τις σπορτίφ και στιβαρές γραμμές του, καθώς και για τον πολύπλευρο και γεμάτο 
αυτοπεποίθηση χαρακτήρα του.

Για το απόλυτο στην εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, το Titanium συνδυάζει το σύγχρονο στυλ με την 
προηγμένη τεχνολογία. Για μια εμπειρία εξαιρετικών επιδόσεων, το ST αιχμαλωτίζει αμέσως το βλέμμα με 
το μοναδικό του στυλ και τον σπορτίφ χαρακτήρα του που μιλάει στο συναίσθημα.

Έ Υ Κ Ο Λ Ι Α

Π Έ Ρ Ι Π Έ Τ Έ Ι Α

Π Ο Λ Υ Τ Έ Λ Έ Ι Α

Έ Π Ι Δ Ο Σ Έ Ι Σ
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ΕΚΔΟΣΕΊΣ

Συνδεδεμένο
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

 ■ Ζάντες 15" από χάλυβα με τάσια πλήρους επιφάνειας
 ■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με 

δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και κελύφη στο χρώμα 
του αμαξώματος

 ■ Ανακλαστικοί προβολείς αλογόνου LED με φώτα 
ημέρας

 ■ Σύστημα διατήρησης λωρίδας LKS (περιλαμβάνει 
προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας)

 ■ Πίσω σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
 ■ Cruise Control με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας 

Adjustable Speed Limiter
 ■ Τρεις επιλογές λειτουργίας οδήγησης (Normal, Eco, 

Sport)
 ■ Χειροκίνητο σύστημα κλιματισμού (air condition)
 ■ Βελούδινα ταπέτα μπροστά
 ■ Τεχνολογία MyKey
 ■ Υπολογιστής ταξιδίου

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

ΈΠΙΛΟΓΗ2



ΕΚΔΟΣΕΊΣ

Titanium
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον 
του Connected

 ■ Ζάντες Structured 15" από χάλυβα με ηλεκτροστατική 
μαύρη Black βαφή και τάσια Deluxe 

 ■ Πάνω μάσκα μπροστά με χρωμιωμένο πλαίσιο και 
οριζόντιες ράβδους

 ■ Αυτόματοι προβολείς με αυτόματη μεγάλη σκάλα
 ■ Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
 ■ Σύστημα διατήρησης λωρίδας LKS με κάμερα 

μπροστά

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον 
του Connected

 ■ Πολυτελές τιμόνι ραμμένο στο χέρι με επένδυση 
Sensico®

 ■ Ραδιόφωνο DAB Ford SYNC 2.5, οθόνη αφής 8" (20,3 
cm), 2 θύρες USB και 6 ηχεία

 ■ Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
 ■ Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο - Δερμάτινη λαβή 

μοχλού ταχυτήτων
 ■ Αναλογικός πίνακας οργάνων ανώτερης κατηγορίας
 ■ Αναγνώριση οδικής σήμανσης και έξυπνο σύστημα 

περιορισμού ταχύτητας
 ■ Premium εμπρός ταπέτα 20 oz με ραφή Metal Grey

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost (100 PS) (74 kW)

Ήπια υβριδικός βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

ΈΠΙΛΟΓΗ2



ΕΚΔΟΣΕΊΣ

Active
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον 
του Connected

 ■ Ζάντες Structured 17" από χάλυβα με ηλεκτροστατική 
μαύρη Black βαφή

 ■ Ειδική πάνω μάσκα και πίσω προφυλακτήρας Active
 ■ Πλευρικές επενδύσεις μπροστά και πίσω με μαύρο 

φινίρισμα 
 ■ Αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 18 mm
 ■ Εμπρός φώτα ομίχλης με λαμπερό περίγραμμα
 ■ Αυτόματοι προβολείς με αυτόματη μεγάλη σκάλα 
 ■ Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
 ■ Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον 
του Connected

 ■ Σπορ εμπρός καθίσματα
 ■ Πέντε επιλογές προγραμμάτων οδήγησης (Normal, 

Eco, Slippery, Trail και Sport)
 ■ Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
 ■ Cruise Control με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας 

Adjustable Speed Limiter
 ■ Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων
 ■ Premium εμπρός ταπέτα 20 oz με ραφή Dark 

Boundless Blue
 ■ Αναγνώριση οδικής σήμανσης και έξυπνο σύστημα 

περιορισμού ταχύτητας
 ■ Έγχρωμη οθόνη TFT 4,2"

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost (100PS) (74 kW)

Ήπια υβριδικός βενζίνης
1.0L Ford EcoBoost Hybrid (125 PS) (92 kW)

ΈΠΙΛΟΓΗ2



ΕΚΔΟΣΕΊΣΈΠΙΛΟΓΗ

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον 
του Connected

 ■ Ζάντες ελαφρού κράματος Magnetite 18"
 ■ Δαγκάνες φρένων με κόκκινη βαφή
 ■ Αυτόματοι αντιθαμβωτικοί προβολείς on/off και 

μεγάλη σκάλα (περιλαμβάνει αυτόματους 
υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, εσωτερικό 
φωτισμό με χρονοκαθυστέρηση)

 ■ Προβολείς LED Matrix με φώτα ημέρας σχεδιαστικής 
υπογραφής LED και αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης

 ■ Ειδική πάνω μάσκα ST, εμπρός προφυλακτήρας και 
πίσω προφυλακτήρας με διαχύτη

 ■ Ειδικοί εξωτερικοί καθρέφτες ST, ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενοι, ανακλινόμενοι και θερμαινόμενοι, 
ενσωματωμένοι δείκτες κατεύθυνσης (φλας), κελύφη 
στο χρώμα του αμαξώματος με φώτα εδάφους

 ■ Πίσω σήμα ST
 ■ Διπλή χρωμιωμένη εξάτμιση
 ■ Ειδική ανάρτηση ST

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον 
του Connected

 ■ Ford SYNC 3, ραδιόφωνο DAB, οθόνη αφής 8" (20,3 
cm), πλοήγηση, e-Call, Apple CarPlay & Android Auto, 
συνδεσιμότητα USB και 6 ηχεία 

 ■ Πλήρως ψηφιακή οθόνη 12,3"
 ■ Σύστημα ανοίγματος χωρίς κλειδί Ford KeyFree με 

κουμπί εκκίνησης Ford Power starter
 ■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
 ■ Καθίσματα Ford Performance ST
 ■ Ειδικό κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων ST με κόκκινη ραφή
 ■ Εμπρός και πίσω ταπέτα 20 oz premium με ραφή 

Generic Red
 ■ Τιμόνι 3 ακτίνων ST με επένδυση Sensico® και κόκκινη 

ραφή
 ■ Μαρσπιέ ST 

Κινητήρες
Βενζίνης
1.5L Ford EcoBoost (200 PS) (147 kW)

ST 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Επιλέξτε το χρώμα, τις ζάντες, 
τον προαιρετικό και τον 
πρόσθετο εξοπλισμό που 
προτιμάτε και δώστε στο 
Fiesta τη δική σας 
σφραγίδα.

Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Chrome Blue***
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Agate Black
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

*Με πρόσθετη χρέωση.
**Χρώμα αμαξώματος ειδικό για το ST.
***Δεν διατίθεται στο ST.
Το Fiesta σας καλύπτεται από την εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας της Ford για 12 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Ισχύουν όροι και 
προϋποθέσεις.
Σημείωση Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή 
του αυτοκινήτου ή τα μοντέλα που μπορεί να διατίθενται σε ορισμένες αγορές. Τα χρώματα και τα στοιχεία διακόσμου που εμφανίζονται στο παρόν φυλλάδιο μπορεί να 
διαφέρουν από τα πραγματικά εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλουν οι διαδικασίες εκτύπωσης.

ΖΩΗ ΜΕ ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Το Ford Fiesta οφείλει το όμορφο και ανθεκτικό εξωτερικό του σε μια 

ειδική διαδικασία βαφής πολλαπλών σταδίων. Η έγχυση 
προστατευτικού κεριού στις κοιλότητες, η τελική προστατευτική 

επικάλυψη, τα νέα υλικά και οι νέες διαδικασίες εφαρμογής 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση της καλής εμφάνισης του νέου 

σας Fiesta για πολλά χρόνια.

Race Red
Απλό χρώμα αμαξώματος

Moondust Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Mean Green**
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΊΑΚΟΣΜΟΣ

Logica σε Black/Belgrano σε Black
Βασικός εξοπλισμός για το Connected

Kasbah σε Black Combo/Eton σε Black
Βασικός εξοπλισμός για το Titanium

Nunatak σε Black + Nordic Blue/Eton σε Black
Βασικός εξοπλισμός για το Active

Twin track Neosuede σε Ebony/Cuir Vinyl Feeltek
σε Ebony
Βασικός εξοπλισμός για το ST

3

18"

16" 16"

Ζάντα ελαφρού κράματος Magnetite
Βασικός εξοπλισμός για το ST

Ζάντα ελαφρού κράματος Sparkle 
Silver
Προαιρετικός εξοπλισμός για το Connected

Ζάντα ελαφρού κράματος Sparkle 
Silver
Προαιρετικός εξοπλισμός για το Titanium

Σημείωση Όλες οι ζάντες ελαφρού κράματος διατίθενται 
από τους αντιπροσώπους Ford ως αξεσουάρ με πρόσθετη 
χρέωση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ford-accessories.
com

15"
Ζάντα από χάλυβα με τάσι
Βασικός εξοπλισμός για το Connected

15"
Ζάντες Structured από χάλυβα με 
ηλεκτροστατική μαύρη Black βαφή
Βασικός εξοπλισμός για το Titanium

ΖΑΝΤΕΣ

17"
Ζάντες Structured από χάλυβα με 
ηλεκτροστατική μαύρη Black βαφή
Βασικός εξοπλισμός για το Active

18"
Γυαλισμένες ζάντες ελαφρού κράματος 
Absolute Black
Προαιρετικός εξοπλισμός για το Active



Parking Pack 2 
 ■ Προστατευτικά ακμών πόρτας
 ■ Αυτοματοποιημένο σύστημα υποβοήθησης 

στάθμευσης
 ■ Κάμερα οπισθοπορείας
 ■ Υποβοήθηση στάθμευσης πίσω (στο 

Connected)

Winter Pack
 ■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear 
 ■ Θερμαινόμενο τιμόνι 
 ■ Τιμόνι με επένδυση Sensico® (στο Connected)
 ■ Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

Exclusive Pack 8 
(δεν διατίθεται με τον κινητήρα 1.1L PFi) 

 ■ Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης
 ■ Έξυπνο σύστημα περιορισμού ταχύτητας (στο 

Connected)
 ■ Έγχρωμη οθόνη TFT 4,2" (στο Connected)
 ■ Παρακολούθηση εγρήγορσης οδηγού (στο 

Connected)
 ■ Αναγνώριση οδικής σήμανσης (στο Connected)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΊΡΕΤΊΚΑ ΠΑΚΕΤΑ3



13.

10.

11.

12.

14.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Ιονιστής

2. Ζάντα ελαφρού κράματος 17" 
5x2 ακτίνων σε σχέδιο Y, σε 
μαύρο χρώμα με κόκκινο 
περιμετρικό δακτύλιο

3. Ζάντα ελαφρού κράματος 
Magnetite 7,5x18"

4. Βελούδινα εμπρός ταπέτα με 
ραφή Metal Grey

5. Ρηχή λεκάνη χώρου αποσκευών

6. Ταπέτα παντός καιρού

7. Πίσω λασπωτήρες

8. Προστατευτικά πίσω 
προφυλακτήρα

9. Μπάρες οροφής

10. Πίσω βάση ποδηλάτων Uebler+

11. Σχάρα οροφής

12. Μπαγκαζιέρα οροφής G3+

13. Αποσπώμενος κοτσαδόρος

14. Αντιανεμικά Climair®+

 
 
 
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το 
οπισθόφυλλο για λεπτομέρειες.

Για περισσότερα αξεσουάρ Fiesta 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
ford-accessories.com

Προϊόντα που φέρουν το σήμα της Ford 
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
fordlifestylecollection.com
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Γνωρίστε το Ford Fiesta σας σε βάθος, από 
την έξυπνη τεχνολογία του κινητήρα του έως 
τα πλούσια επίπεδα του εξοπλισμού του.

Fiesta EcoBoost Hybrid
Διαθέσιμο με τον βενζινοκινητήρα Ford 
EcoBoost 1.0L 125 PS (92 kW)

ΊΣΧΥΣ

Ενιαία μίζα/γεννήτρια με κίνηση μέσω ιμάντα (BISG)

Η BISG λειτουργεί ως ηλεκτροκινητήρας που συνδέεται απρόσκοπτα με 
τον κινητήρα βενζίνης για να παρέχει πρόσθετη ροπή κατά την κανονική 
οδήγηση και επιτάχυνση.

Βενζινοκινητήρας Ford EcoBoost 1.0L

Το Fiesta EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμο με τον βενζινοκινητήρα Ford 
EcoBoost 125 PS (92 kW).

1

2

Μπαταρία 48 volt

Η μπαταρία λιθίου που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα 
βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. 
Επαναφορτίζεται αυτόματα από τον κινητήρα κατά την 
οδήγηση και κατά την επιβράδυνση μέσω της 
αναγεννητικής πέδησης, η οποία ανακτά την ενέργεια που 
κατά κανόνα χάνεται.

3

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Το Fiesta EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμο με 
ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 
σχέσεων, το οποίο προσφέρει προοδευτική 
επιτάχυνση χωρίς διακοπές, καθώς και ομαλές 
αλλαγές ταχυτήτων. (Προαιρετικά στα 
υβριδικά μοντέλα)

4
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Καύσιμα και επιδόσεις
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Εκπομπές CO2
øø (g/km) – Κατά WLTP συνολικά 121-138 113-130 119-133 121-121 145-151

Κατανάλωση καυσίμουøø σε λίτρα/100 km – Κατά WLTP συνολικά 5,3-6,1 5,0-5,8 5,3-5,9 5,3-5,3 6,4-6,7

5-θυρο

Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών Euro 6.2 Euro 6d-Temp Euro 6.2 Hybrid Euro 6d-Temp Stage VI

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 100 (74 kW)
125 (92 kW)  

(+ ηλεκτροκινητήρας 16 
ίππων (12 kW))

125 (92 kW)  
(+ ηλεκτροκινητήρας 16 

ίππων (12 kW))
75 (55 kW) 200 (147 kW)

Ροπή (Nm) προς επιβεβαίωση 180 (210) 170 (200) 108 320

Τύπος καυσίμου Βενζίνη Βενζίνη/Ηλεκτρικό Βενζίνη/Ηλεκτρικό Βενζίνη Βενζίνη

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 7-τάχυτο αυτόματο 5-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό

Μετάδοση κίνησης 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Επιδόσειςø

Μέγ. ταχύτητα (χλμ./ώρα) προς επιβεβαίωση προς επιβεβαίωση προς επιβεβαίωση 160 232

0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) προς επιβεβαίωση 9.4 προς επιβεβαίωση 14.7 6.5

50-100 χλμ./ώρα* (δευτ.) προς επιβεβαίωση 9.6 προς επιβεβαίωση 17.9 6.1

Βάρη και φορτία

Βάρος κενού οχήματος (απόβαρο) (kg) 1232 1275 1275 1140 1275

Μικτό βάρος οχήματος (kg) 1685 1685 1685 1516 1660

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (κλίση 12%) (κιλά) προς επιβεβαίωση Μ/Δ προς επιβεβαίωση Μ/Δ 0

Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου (χωρίς φρένα) (κιλά) προς επιβεβαίωση 605 προς επιβεβαίωση 575 610

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (κιλά) προς επιβεβαίωση 45 προς επιβεβαίωση 65 45

øΣτοιχεία δοκιμών της Ford. *Με 4η ταχύτητα.  
"øøΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Οι παραπάνω τυποποιημένες διαδικασίες επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. 
Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και 

της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε κάθε σημείο πώλησης διατίθεται δωρεάν ένας οδηγός για την εξοικονόμηση 
καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων."

Διατίθεται

Χρώμα και επένδυση

Απλά χρώματα 
αμαξώματος

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικό 
μεταλλικό 
χρώμα 
αμαξώματος*
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Connected
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Logica σε Black 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Belgrano in Black 

Χρώμα ταμπλό: Ebony
n n n n n n –

Titanium n n n n n

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Kasbah in Black and Combo 
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Eton σε Black 

Χρώμα ταμπλό: Ebony
n n n n n n –

Active
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Nunatak σε Black και Nordic Blue 

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Eton σε Black 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

n n n n n n –

ST
Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Twin Track Neosuede σε Ebony 

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Cuir Vinyl Feeltek Polyurethane σε Ebony 
Χρώμα ταμπλό: Ebony

n n n – n n n

*Το απλό χρώμα αμαξώματος Frozen White, τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα ειδικά χρώματα αμαξώματος αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό με πρόσθετο κόστος.
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*Το ύψος με τις ράγες οροφής είναι 1.498 mm.

Πλάτος: 1.735 mm
(Active: 1.756 mm)

(με καθρέφτες: 1.941 mm)

Μήκος: 4.069 mm 
(Titanium: 4.048 mm, (Active: 4.068, ST: 4.091 mm)
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Διαστάσεις

Fiesta 
Active

Fiesta ST

5-
θυ

ρο

5-
θυ

ρο

5-
θυ

ρο

Συνολικό μήκος χωρίς/με κοτσαδόρο (χλστ.) 4048/4148 4068/4168 4091

Συνολικό πλάτος με/χωρίς καθρέφτες (χλστ.) 1941/1735 1941/1756 1941/1735

Συνολικό πλάτος με διπλωμένους καθρέφτες (χλστ.) 1783 1783 1783

Συνολικό ύψος με/χωρίς ράγες οροφής (mm) (άφορτο) 1476 1498/1495 1469

Συνολικό ύψος με κεραία (mm) (άφορτο) 1490 1509 1487

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών (μέσα στον 
χώρο αποσκευών) (χλστ.) 984 984 984

Κύκλος στροφής στους τροχούς (μ.) 9,8* 10.3 11.0

Εσωτερικές διαστάσεις
Ύψος οροφής στην 1η σειρά καθισμάτων (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) 

(χλστ.) 992 992 992

Χώρος για τα πόδια στην 1η σειρά καθισμάτων (μέγιστος χώρος με το 
κάθισμα τελείως πίσω και σε μέσο ύψος) (χλστ.) 1125 1125 1125

Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 1η σειρά καθισμάτων (χλστ.) 1347 1347 1347

Ύψος οροφής στην 2η σειρά καθισμάτων (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) 
(χλστ.) 955 955 955

Χώρος για τα πόδια στην 2η σειρά καθισμάτων (μέγιστος χώρος με το 
κάθισμα τελείως πίσω και σε μέσο ύψος) (χλστ.) 835 835 835

Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 2η σειρά καθισμάτων (χλστ.) 1301 1301 1301

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡ 
5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα, με κιτ επισκευής 

ελαστικών) 311 311 311

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με κιτ επισκευής 
ελαστικών) 1093 1093 1093

‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. *10,2 με 
ζάντες 17 ιντσών.

Διαστάσεις

Fiesta 
Active

Fiesta ST

5-
θυ

ρο

5-
θυ

ρο

5-
θυ

ρο

Χώρος φόρτωσης

Μέγιστο ύψος φόρτωσης (χλστ.) 824 824 824

Πλάτος φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους των τροχών (χλστ.) 984 984 984

Μήκος φόρτωσης (στο δάπεδο μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων) (χλστ.) 723 723 723

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Βενζίνη 42 42 42

‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό. *10,2 με 
ζάντες 17 ιντσών.
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Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής βελτίωση των 
προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάζει τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην 
παρούσα έκδοση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να συμβουλεύεστε πάντα τον επίσημο έμπορο της Ford. Προαιρετικός εξοπλισμός: Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό 
περιγράφεται ως “προαιρετικό” ή “προαιρετική επιλογή” κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν 
επισημαίνεται ρητά το αντίθετο. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα όλα τα μοντέλα και όλοι οι χρωματικοί συνδυασμοί. Σημείωση: Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους 
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να διαφέρουν 
από διάφορες απόψεις. Επιπλέον, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο όχημα μπορεί να είναι προαιρετικά. Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια 
αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, τα οποία παρουσιάζονται με τη δική τους μάρκα. Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση 
καυσίμου του αυτοκινήτου σας. +Τα συγκεκριμένα αξεσουάρ είναι προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα άλλων προμηθευτών, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την 
εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να μάθετε από τον αντιπρόσωπο της Ford. Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα 
κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα 
εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που 
περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες.
Αυτή η διεθνής έκδοση του προσπέκτους περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες. Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται δεν αναφέρονται σε καμία αγορά συγκεκριμένα. Οι φωτογραφίες ή το 
κείμενο μπορεί να αναφέρονται σε μοντέλα, εκδόσεις ή χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές, είτε ως στάνταρ είτε ως προαιρετικός εξοπλισμός. Επιπλέον, μπορεί να 
μην αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα. Γι’ αυτό παρακαλούμε πάντα να συμβουλεύεστε τον Επίσημο Έμπορο της Ford για τα τελευταία στοιχεία και προδιαγραφές, 
καθώς και για τις τρέχουσες τιμές.

κδόθηκε από την Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
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