F O R D M O T O R C O M PA N Y P Ř E D S TAV U J E

Vignale.
Založeno 1948
Alfredo Vignale, uznávaný italský automobilový designér, založil
svoji firmu na výrobu karoserií v roce 1948 v italském Turíně.
Činnost firmy byla postavena na dokonalé řemeslné zručnosti
a profesionalitě, která byla vysoce ceněna mimo jiné i velmi
respektovaným časopisem Autocar. Vignale se svou firmou
karosoval vozy těch nejprestižnějších značek automobilů a dnes
jeho dědictví zůstává v jednom ze stupňů výbavy vozů Ford, které
jsou příkladem luxusu Vignale.

Nová tvář
značky Ford
Ford Vignale je kombinací jedinečných vlastností, sofistikovaných
prvků a nejmodernějších technologií. Jeho nadčasový design,
vysoce kvalitní materiály a vynikající zpracování dodávají vozu
luxusní vzhled.
Výhradně pro Ford Vignale:
■

Unikátní barvy karoserie

■

Stylová kola

■

Chromované detaily

■

Prémiové kožené čalounění

■

Osobní prodejce

Prostor
pro luxus
Luxusní interiér vozu Ford Vignale se brzy stane vaším oblíbeným
místem. Prémiové kožené čalounění, jemné kovové prvky,
přístrojová deska v exkluzivní kožené úpravě a osvětlení interiéru
LED diodami vytvářejí luxusní prostor, jenž zajišťuje skvělý prožitek
z jízdy. Moderní technologie, jako je například systém SYNC 3
s pokročilým hlasovým ovládáním nebo funkce Pre-Collision
Assist, která snižuje riziko nehody s chodcem nebo jiným vozem,
jsou ve Fordu Vignale na dosah ruky a dělají cestu bezpečnější
a příjemnější.
■

Jemné kovové prvky

■

Přístrojová deska v exkluzivní kožené úpravě

■

Prémiové osvětlení interiéru LED diodami

■

Moderní technologie

Precizně
uspořádané
detaily
Jedinečný barevný 8“ dotykový displej, prémiové
kožené čalounění sedadel s exkluzivním
šestiúhelníkovým designem prošívání a řada
elegantních doplňků značky Ford Vignale
– potěšení z jízdy ve voze Ford Vignale spočívá
v jeho smyslu pro detail.

Nahoře vlevo Exkluzivní prošívaná kůže. Nahoře vpravo Unikátní maska chladiče Vignale. Dole vlevo
Přístrojová deska v prémiové kožené úpravě. Dole vpravo LED mlhová světla s chromovaným rámečkem.

Hlavní obrázek Exkluzivní šestiúhelníkový design prošívání sedadel. Nahoře vpravo Logo Ford Vignale na bocích vozu. Dole vpravo Přístrojová deska
v prémiové kožené úpravě.

Oáza
klidu
Aktivní snižování hlučnosti
Akustická fólie čelního skla a skel předních dveří dokáže částečně
tlumit hluk zvenčí, ale Systém aktivního snižování hlučnosti*
pomáhá snížit nízkofrekvenčí hluk pronikající do kabiny vozu.
Tři mikrofony zachycují ruch v pozadí, který se poté vyruší pomocí
obrácených zvukových vln přehrávaných pomocí audiosystému.
■

Potlačuje nežádoucí zvuky v kabině

■

Zvyšuje koncentraci řidiče

■

Konverzace je díky němu lépe slyšitelná

■

Zlepšuje požitek z vaší oblíbené hudby

*Systém aktivního snižování hlučnosti není k dispozici u modelů se zážehovými motory a u modelu Kuga
a Fiesta Vignale.

Předmět
touhy
Od atraktivního exteriéru až po mimořádně rafinované prvky
interiéru - pozornost věnovaná detailům u vozu Ford Vignale
vytváří vznešenou kombinaci výkonu, inovací a stylu.

Osobní
péče
Nejvyšší standard prezentace a skutečný půvab značky Vignale
poznáte pouze ve FordStore. V poklidné atmosféře Vignale koutku
se můžete seznámit s exkluzivními materiály a laky karoserie,
navrženými výhradně pro vozy Vignale. Speciálně vyškolený
prodejce vozidel Vignale vám poskytne individuální servis
podle vašich potřeb a celou modelovou řadu Vignale k prohlídce
i testovací jízdě.

FORD EDGE VIGNALE

Moderní styl
a kvalitní řemeslné
zpracování
Každý vůz z řady Ford Vignale díky svým výjimečným prvkům
vystupuje z davu. Exkluzivní design kol, chromované detaily
a unikátní mřížka chladiče jej odlišují od ostatních vozů už na první
pohled. Navíc můžete zvolit také jedinečnou barvu karoserie, která
je vyhrazena pouze pro modely Ford Vignale.
■

Exkluzivní design kol

■

Chromované detaily

■

Unikátní maska chladiče Vignale

Seznamte se s řadou
Ford Vignale

Edge

Kuga

S-MAX

Mondeo

Fiesta

FORD S-MAX VIGNALE

FORD KUGA VIGNALE

FORD MONDEO VIGNALE

FORD FIESTA VIGNALE

FORD VIGNALE Kolekce

■

Luxusní design

■

Prémiová kůže s detailním provedením

■

Stylové a zároveň praktické

Navštivte stránky fordlifestylecollection.com
a prohlédněte si celou kolekci Ford Vignale.

Více informací o konkrétním vybraném modelu Ford Vignale získáte v brožuře, kterou si můžete vyzvednout u vašeho
prodejce Ford nebo na stránkách www.ford.cz

objevte

sestavte

Tento tištěný katalog vám umožňuje prozkoumat špičkové
funkce, kterými řada Ford Vignale disponuje.

Sestavte si Ford Vignale přesně podle svých požadavků, zjistěte
jeho cenu a podívejte se, jak vypadá, na www.ford.cz/
konfigurator.

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci.
Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně
vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/
vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů.
✚Všechny výrobky jiných dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth®
a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna aktuálními
klimatickými podmínkami.

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.

Ford Assistance v České republice

Financování Ford Credit

V naléhavých případech vám kdekoliv v České republice poskytne okamžitou pomoc
linka 800 FORD CZ: 800 3673 29.

Pro informace o značkovém financování Ford navštivte stránky www.fordcredit.cz nebo
volejte infolinku 800 367 329. Zísláte tak informace nejen o financování vozu, ale i o
pojištění.

Ford Assistance v zahraničí
Pečujeme o vás všude v Evropě. Spolehněte se na naše operátory na lince 800 3673 29.

Zákaznické centrum Ford
Pro případy, kdy potřebujete informace, které vám výjimečně nemůže poskytnout váš
dealer, nebo jednoduše chcete kontaktovat přímo Ford Motor Company, je tu infolinka
Ford. Volejte, prosím, linku 800 FORD CZ, tedy číslo 800 3673 29.
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Oceňovaná kolekce Ford Vignale nabízí luxusní
produkty navržené s italskou elegancí. Velmi
kvalitní materiály a řemeslné zpracování vám
umožní vychutnat si výjimečný zážitek ze značky
Ford Vignale i mimo váš vůz.

www.ford.cz

