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Rok produkcji 2019, rok modelowy 2019.5

FORD FIESTA VIGNALE Wybrane wyposażenie standardowe

Vignale
Wybrane zewnętrzne elementy nadwozia
•• 17" obręcze kół ze stopów lekkich w stylizacji Vignale
•• Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Vignale
•• Przedni i tylny zderzak lakierowany w kolorze nadwozia,
w stylizacji Vignale
•• Dyfuzor tylnego zderzaka
•• Automatyczne sterowanie światłami drogowymi
•• Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
z czujnikiem deszczu

Wybrane elementy wyposażenia wnętrza
•• Radioodtwarzacz z Ford SYNC 3 z 8" ekranem dotykowym
•• Klimatyzacja automatyczna z elektroniczną regulacją
temperatury (EATC)
•• Tempomat
•• Tapicerka częściowo skórzana Windsor

Ford Fiesta Vignale w kolorach: Milano Grigio (opcja) i Frozen White (bez dopłaty)

•• Fotel kierowcy pasażera z ręczną regulacją położenia
w 4 kierunkach
•• Przednie fotele z regulacją w 6 płaszczyznach
•• Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
•• Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji Vignale
•• System centralnego zamka z kluczem elektronicznym
Ford KeyFree
•• Przycisk rozrusznika „Ford Power”
•• Elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi
•• Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu w stylizacji Vignale
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Ford Fiesta Vignale

FORD FIESTA VIGNALE
Cennik regularny wersji 5-drzwiowej

Prędkość maks.
(km/h)

0-100 km/h (sek.)

średnie zużycie

poza miastem

cykl miejski

Zużycie paliwa
(l/100km)
Średnia emisja CO2
(g/km)

Maksymalny moment
obr. (Nm) / obr. na min.

Moc maksymalna
KM (kW) / obr. na min.

Skrzynia biegów

Norma emisji spalin

ZAPYTAJ SWOJEGO DEALERA FORDA
O CENY PROMOCYJNE

VIGNALE
Silniki benzynowe

1.0 EcoBoost - 125 KM

Euro 6.2

M6

125 (92)
/ 6000

180
/ 1500 - 5000

111

5.9

4.3

4.9

10.4

190

81 100,-

1.0 EcoBoost - 140 KM

Euro 6.2

M6

140 (103) /
6000

180
/ 1500 - 5000

116

6.3

4.5

5.1

9.4

200

83 500,-

Przedstawione wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi
w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. W przypadku nowych pojazdów osobowych i lekkich
dostawczych, które uzyskały homologację typu z wykorzystaniem procedury WLTP, wartości NEDC dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zostały
przeliczone na podstawie wartości, uzyskanych w procedurze testowej WLTP. Procedura WLTP całkowicie zastąpi badania NEDC najpóźniej do końca
2020 roku. Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów.
Wszystkie silniki benzynowe wyposażone są w filtr cząstek stałych GPF. Wszystkie silniki wyposażone są w Auto Start-Stop.
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów
l wyposażenie standardowe

o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inna opcją
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FORD FIESTA VIGNALE Wyposażenie
Bezpieczeństwo i nowe technologie

VIGNALE

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

l

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

l

Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)

l

Światła awaryjnego hamowania - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania

l

Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu

l

Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera

l

Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

l

Boczne kurtyny powietrzne - chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń

l

Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego
zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 1 (AGKAE)

o

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi
zawiera: Forward Collision Warning, Distance Indicator, Advance Emergency Braking
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 5 (AB4AP)

o

Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

l

Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy

l

Tempomat

l

Adaptive Cruise Control - adaptacyjny tempomat
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 5 (AB4AP)

o

Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych

l

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania
o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony (zasięg 40m), podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego

1 300,-

Regulowany ogranicznik prędkości (ASLD)

l

Funkcja wzywania pomocy - automatyczne nawiązanie połączenia i przekazanie informacji pod nr 112 o miejscu wypadku w momencie odpalenia
poduszek powietrznych

l

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

l

ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie

l

Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz zawieszenie
Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)
Zawieszenie - standardowe ze stabilizatorem przechyłów z przodu
Hamulce - tarczowe z przodu i z tyłu
Standard z silnikami benzynowymi 1.0 EcoBoost: 125 KM i 140 KM

l
l
l/-

Oświetlenie
Reflektory - automatyczne, z czujnikiem zmierzchu

l

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi

l

Reflektory - halogenowe projekcyjne, ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED
zawierają tylne światła częściowo w technologii LED

l

Reflektory - full LED z czarnym tłem, ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED
zawierają tylne światła częściowo w technologii LED
Przednie światła przeciwmgielne - z obudowami w stylizacji Vignale

4 l

wyposażenie standardowe

o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

1 600,l

Pakiety wspomagania kierowcy

System Lane Keeping Aid
W przypadku wykrycia niezamierzonego zjechania z pasa
ruchu ostrzega o tym kierowcę poprzez wywołanie drgań
na kierownicy. Gdy kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie
o zjechaniu z pasa ruchu, system wspomagający
utrzymanie pojazdu na pasie ruchu spowoduje,
że kierowca odczuje na kierownicy siłę układu
wspomagania, kierującą pojazd na właściwy pas ruchu.
Kierowca może świadomie pominąć działanie systemu,
kontynuując manewr w zaplanowany sposób.
VIGNALE

standard

System Pre-Collision Assist
Nowatorski system zapobiegający kolizjom
Pre-Collision Assist pozwala na zredukowanie siły
zderzenia lub całkowite uniknięcie kolizji podczas
jazdy w korkach ulicznych i z niską prędkością.
Jeśli system wykryje, że samochód przez Tobą nagle
się zatrzymał, automatycznie włącza hamulce.
VIGNALEE

Pakiet Driver Assistance 5

Pakiet
Driver Assistance 1 (AGKAE)
•• Active Park Assist
system wspomagający wykonanie manewrów parkowania
równoległego i prostopadłego
•• kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
•• czujniki parkowania z przodu i z tyłu
VIGNALE

3 300,-

Pakiet
Driver Assistance 5 (AB4AP)
System Traffic Sign Recognition
System rozpoznawania znaków drogowych automatycznie
odczytuje stałe i tymczasowe znaki drogowe z
ograniczeniem prędkości lub zakazem wyprzedzania.
Symbol rozpoznanego znaku wyświetlany jest
na desce rozdzielczej, zmieniając się za każdym
razem wraz z nowym ograniczeniem.
TITANIUM, ST-LINE

•• Adaptive Cruise Control

•• Traffic Sign Recognition
system rozpoznawania znaków drogowych
•• Pre-Collision Assist
system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków
kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi
zawiera: Forward Collision Warning, Distance Indicator, Advance
Emergency Braking

Pakiet Driver Assistance 5
VIGNALE

1 000,-
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FORD FIESTA VIGNALE Wyposażenie
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Ford Fiesta Vignale z tapicerką skórzaną Windsor (opcja) oraz systemem nawigacji satelitarnej Ford SYNC 3 i B&O (opcja)

Systemy audio i nawigacji
System nawigacji satelitarnej Ford SYNC 3 i FordPass Connect z modemem GSM (ICFAH)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLInk 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja
o ruchu drogowym), FordPass Connect z modemem GSM, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną
funkcjąsterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 7 głośników, 2 gniazda USB,
zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji
w języku polskim
VIGNALE

standard

System nawigacji satelitarnej Ford SYNC 3 z DAB+, B&O
i FordPass Connect z modemem GSM (ICFAM)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLInk 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu
drogowym), FordPass Connect z modemem GSM, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją
sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia B&O Play (wzmacniacz
675 W, 9 głośników + subwoofer), 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D,
menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim
VIGNALE

3 300.-

4,2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów
VIGNALE

standard

Odtwarzacz CD w schowku przed pasażerem
VIGNALE

400,-

Systemy audio B&O czerpiące z 90-letniej tradycji
Bang & Olufsen zapewniają doskonałą jakość i precyzję dźwięku,
a ich wygląd wyznacza trendy aktualnej stylistyki.
Niesamowity system audio B&O o mocy 675 Wat, wyposażony
w 10 głośników, zapewnia idealną jakość dźwięku.
Specjalnie zaprojektowany dla Forda Fiesta i dostrojony
przez akustyków B&O system nagłośnienia gwarantuje doskonałe
wrażenia dźwiękowe podczas każdej podróży.

Pakiet Comfort 1 (AGWAC)

Pakiet Comfort 1a (AGWAD)

•• podgrzewana przednia szyba

•• podgrzewana przednia szyba

•• podgrzewane przednie fotele

VIGNALE

600.-

•• podgrzewane przednie fotele
•• podgrzewana kierownica

VIGNALE

1 950.-
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FORD FIESTA VIGNALE Wyposażenie
Zewnętrzne elementy stylizacyjne nadwozia
Lusterka boczne - sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże

l

Przedni zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji Vignale

l

Tylny zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji Vignale

l

Górna krata wlotu powietrza - w stylizacji Vignale

l

Przednie światła przeciwmgielne - z obudowami w stylizacji Vignale
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Opcja dostępna także w pakiecie Design 2 (AGGAL)
Tylny spojler - lakierowany w kolorze nadwozia

l
500,l

Komfort i wyposażenie wnętrza
Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC)

l

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku,
z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

l

Przednia szyba - podgrzewana
Opcja dostępna także w pakietach Comfort 1 (AGWAC) i Comfort 1a (AGWAD)
Komputer pokładowy

Lakier zwykły
bez dopłaty

350,l

Kolumna kierownicy - z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

l

Kierownica - 3-ramienna wykończona skórą

l

Kierownica - podgrzewana
zawiera: podgrzewane przednie fotele
Opcja dostpna również w pakiecie Comfort 1a (AGWAD)

1 200,-

Uchwyt dźwigni hamulaca ręcznego - wykończony skórą

l

Uchwyt dzwigni zmiany biegów - wykończony skórą, w stylizacji Vignale

l

Podsufitka - materiałowa, w jasnej tonacji
Podsufitka - materiałowa, w ciemnej tonacji

l
100,-

Nakładki na progi przednich drzwi - w stylizacji Vignale

l

Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED

l

Centralna konsola - z podłokietnikiem i schowkiem

l

Lakier metalizowany

Oświetlenie wnętrza - z opóźnionym wygaszaniem

l

1 650,-

Czujniki parkowania z tyłu

l

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance 1 (AGKAE)

o

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
Opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance 1 (AGKAE)
Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie

700,-

l

Wycieraczki przedniej szyby - z przerywaczem pracy ze zmiennym interwałem

l

Wycieraczka tylnej szyby – ze spryskiwaczem

l

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu - w stylizacji Vignale
Pakiet dla palących - zapalniczka i popieliczka
l

wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Magnetic Grey

3 300,-

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
Automatycznie wysuwające się osłony, zabezpieczające krawędzie przednich i tylnych drzwi
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Frozen White

650,l
l
40,-

Moondust Silver

Lakier metalizowany
1 200,-

Kolory nadwozia

My wybieramy
Milano Grigio.
A Ty?
Shadow Black
Lakier specjalny
1 200,-

Chrome Blue

Milano Grigio

1 200,-

2 100,-

Ruby Red

Metropolis White

2 100,-

2 100,-

Lakier metalizowany

Lakier metalizowany specjalny

Lakier metalizowany specjalny

Lakier metalizowany specjalny
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FORD FIESTA VIGNALE Fotele i tapicerki

Tapicerka częściowo skórzana Windsor (3D9UQ)
VIGNALE

standard

10

Tapicerka skórzana Windsor Ruby (5ZEUQ). Tapicerka zawiera podgrzewane fotele
VIGNALE

2 600,-

Obręcze kół i ogumienie
Fotele
Przednie fotele - z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach
Przednie fotele - podgrzewane
Opcja dostępna także: w pakietach Comfort 1 (AGWAC) i Comfort 1a (AGWAD), z podgrzewaną
kierownicą, tapicerką skórzaną Windsor Ruby

l

700,-

Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

l

Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w płaszczyznach
(przód - tył oraz góra - dół)

l

Przedni fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

l

Przedni fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w płaszczyznach
(przód - tył oraz góra - dół)

l

Tylna kanapa - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40
Siedzisko kanapy mocowane na stałe

l

Tylna kanapa - trzeci zagłówek na środku

l

Kieszenie na mapy - z tyłu oparć przednich foteli

l

Przestrzeń bagażowa i hak holowniczy
Wykładzina - przestrzeni bagażowej

l

Oświetlenie - przestrzeni bagażowej

l

Wyjmowana półka - pod tylną szybą

l

Podwójna podłoga przestrzeni bagażowej - z regulacją wysokości zamocowania
Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Demontowalny hak holowniczy - z osprzętem elektrycznym
Opcja niedostępna z: dachem panoramicznym oraz kołem zapasowym

l
400,2 100,-

Zabezpieczenia
l

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym umożliwiającym
otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
zawiera przycisk rozrusznika Ford Power oraz 2 kluczyki

l

System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń

obręcze kół ze stopów lekkich
wzór 10-ramienny Vignale
ogumienie 205/45 (D2YBT)
VIGNALE

standard

18"

18" obręcze kół ze stopów lekkich
wzór 8-ramienny Vignale
ogumienie 205/40 (D2UA8)
VIGNALE

Pakiet Design 2

Zestaw do naprawy ogumienia

Ford MyKey®- funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości
maksymalnej i maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość zablokowania
deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

Autoalarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham
zawiera funkcję podwójnego ryglowania zamków drzwi

17"

1 000,l

VIGNALE

standard

Pakiet Design 2 (AGGAL)

14"

Koło zapasowe dojazdowe
Opcja niedostępna z systemem nagłośnienia B&O,
dachem panoramicznym oraz hakiem holowniczym
VIGNALE

standard

•• 18" obręcze kół ze stopów lekkich,
wzór 8-ramienny Vignale,
ogumienie 205/40 (D2UA8)
•• dodatkowo przyciemniane szyby
w tylnej części nadwozia
VIGNALE

1 900,-

11

NOWY FORD FIESTA VIGNALE Dane Techniczne
Masy (kg)

1.0 EcoBoost - 125 KM, M6

1.0 EcoBoost - 140 KM, M6

Masa własna*

1190

1190

Maksymalna masa całkowita

1675

1675

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem

1000

1000

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca

595

595

Maksymalny nacisk na hak holowniczy

50

50

1093L
Wersja 2-osobowa

42L

311L

Wersja 5-osobowa

Wymiary nadwozia

Wysokość całkowita: 1476 mm

Bagażnik i zbiornik paliwa

Długość całkowita: 4040 mm (bez haka holowniczego)

Szerokość całkowita
z lusterkami / bez lusterek / ze złożonymi lusterkami:
1941 / 1735 / 1783 mm

Rozstaw osi: 2493 mm
Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.
* Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne
tolerancje w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu
o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu pojazdów zawiera masę przyczepy.
Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych
elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia
standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego
zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu
następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Infolinia: 0 801 50 60 70

Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
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Ford Pomoc: +48 22 522 27 27

Kompleksowa pomoc drogowa działająca na terytorium Polski i Europy.
Do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

www.facebook.com/Ford.Polska

Zostań naszym fanem i dołącz do społeczności Ford Polska.
Twój dealer Forda.

