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FORD FIESTA ACTIVE

ECOBOOST 
MILD HYBRID
Co to jest i jak działa napęd hybrydowy typu Mild Hybrid ?
Napęd Mild Hybrid, dostępny dla Forda Fiesta, bazuje na sprawdzonym, wielokrotnie 
nagradzanym silniku benzynowym EcoBoost o pojemności 1 litra i dostępny jest  
w dwóch wariantach mocy: 125 KM i 155 KM. 

W napędzie Mild Hybrid standardowy alternator został zastąpiony  
rozrusznikiem / generatorem, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas 
hamowania i wykorzystanie jej do ładowania dedykowanego akumulatora 48 V.
Generator działa również jako silnik elektryczny, płynnie współpracujący  
z silnikiem benzynowym, wykorzystując zmagazynowaną energię w czasie procesu 
ruszania i przyspieszania.
Silnik elektryczny jest w stanie dostarczyć w czasie przyspieszania do 24 Nm momentu 
obrotowego, zmniejszając tym samym obciążenie silnika benzynowego.  
W efekcie przyczynia się to do obniżenia emisji CO2 od 91 g/km NEDC (112 g/km WLTP)  
i oszczędności paliwa od 4,0 l/100 km NEDC (od 5,0 l/100 km WLTP).
W przypadku silnika 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM jesteśmy w stanie uzyskać nawet 5% 
niższe zużycie paliwa w ruchu mieszanym w porównaniu z tradycyjnym benzynowym 
silnikiem o tej samej mocy, nie wyposażonym w układ Mild Hybrid. 
W ruchu miejskim ta różnica może sięgnąć nawet 10% na korzyść napędu Mild Hybrid.

Podsumowując korzyści:
- niższe zużycie paliwa
- niższa emisja
- lepsze przyspieszenie
- płynne ruszanie

Ford Fiesta Active / Active X w kolorze Luxe Yellow (opcja)

Zeskanuj kody QR, i dowiedz sie więcej  
o Ford Fiesta z technologią Mild Hybrid

https://www.youtube.com/watch?v=SF9qJMNKLtI
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NOWOŚCI

NOWA
7-BIEGOWA
AUTOMATYCZNA
SKRZYNIA
BIEGÓW
Dwusprzęgłowa, automatyczna, 7-biegowa skrzynia biegów 
zapewnia płynną i szybką zmianę biegów. Optymalnie wybiera 
moment zmiany biegu, pozwalając na komfortowe  
i bezstresowe prowadzenie. Dzięki temu możesz skupić się 
całkowicie na drodze i cieszyć się jazdą.
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Ford Fiesta Active / Active X w kolorze Race Red (bez dopłaty)

Ford Fiesta Active 

FORD FIESTA ACTIVE

AC T I V E

Wybrane zewnętrzne elementy nadwozia
 • Pakiet stylizacji nadwozia Active
 • Zawieszenie o zwiększonym prześwicie (o 19 mm)
 • Górna krata wlotu powietrza w stylizacji Active
 • Tylny zderzak lakierowany w kolorze nadwozia,  

z dyfuzorem w stylizacji Active
 • 17" obręcze kół ze stopów lekkich 
 • Reflektory projekcyjne ze światłami mijania LED  

oraz światłami do jazdy dziennej LED
 • Czujniki parkowania z tyłu
 • Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie,  

z czujnikiem deszczu 
 • Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie,  

z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze 
nadwozia

 • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
 • Przednie światła przeciwmgielne

Wybrane elementy wyposażenia wnętrza
 • Radioodtwarzacz z Ford SYNC 2.5 z DAB+

zawiera m.in.: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, AppLink, Bluetooth®, 
6 głośników, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy

 • Modem FordPass Connect
 • Klimatyzacja automatyczna
 • Tempomat
 • Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie  

pojazdu na pasie ruchu
 • Przednie fotele w stylu sportowym z tapicerką  

materiałową Jean Diamond 
 • Kierownica, uchwyt dźwigni zmiany biegów  

oraz uchwyt hamulca ręcznego  pokryte skórą
 • Przednie i tylne szyby sterowane elektrycznie
 • Nakładki na progi przednich drzwi w stylizacji Active
 • Centralna konsola z podłokietnikiem i schowkiem
 • Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary
 • Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne 
 • Dywaniki welurowe z przodu
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AC T I V E  X

Wybrane zewnętrzne elementy nadwozia
 • Auto High Beam - system automatycznego sterownia 

światłami drogowymi
 • Tylne światła częściowo w technologii LED

Wybrane elementy wyposażenia  
wnętrza w porównaniu do wersji Active

 • System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3.2, DAB+  
i systemem nagłośnienia premium B&O
zawiera m.in.: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, AppLink, Bluetooth®, 
6 głośników, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy 

 • Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2” kolorowy
 • Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
 • Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków 

drogowych
 • Inteligentny ogranicznik prędkości bazujący  

na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości
 • Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy 
 • Przycisk rozrusznika Ford Power
 • Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie
 • Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem 

elektronicznym 
 • Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
 • Fotel pasażera z ręczną regulacja położenia  

w 4. kierunkach

Ford Fiesta Active / Active X  w kolorach: Frozen White (opcja), Magnetic Grey (opcja)

Ford Fiesta Active X

FORD FIESTA ACTIVE X
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FORD FIESTA ACTIVE - CENNIK PROMOCYJNY WERSJI 5-DRZWIOWEJ  |   ROK MODELOWY 2021

Ford Fiesta Active / Active x w kolorze Moondust Silver (opcja)

Silniki benzynowe i Mild Hybrid ACTIVE ACTIVE X

1.0 EcoBoost - 95 KM M6 65 400,-
71 400,-

69 900,-
77 900,-

1.0 EcoBoost Hybrid - 125 KM M6 68 600,-
76 600,-

75 100,-
83 100,-

1.0 EcoBoost - 125 KM DCT7 76 600,-
84 600,-

83 100,-
91 100,-

1.0 EcoBoost Hybrid - 155 KM M6 73 100,-
81 100,-

79 600,-
87 600,-

Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych)
Klientów flotowych w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.  

Ford Protect - przykładowe warianty

do 5 lat / 100 000 km 850,- 850,-

do 5 lat / 150 000 km 1 500,- 1 500,-

do 7 lat / 150 000 km 1 950,- 1 950,-

Rekomendowany cennik Ford Protect dla klientów detalicznych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Pozostałe warianty dostępne u Autoryzowanych Dealerów Forda.

Znajdź swojego Forda Fiesta Active
Teraz dzięki nowej wyszukiwarce  
www.ford-salon.pl znajdziesz  
Nowego Forda dostępnego "od ręki" 

Zeskanuj kod i wybierz Nowego Forda 
już teraz na ekranie swojego  
smartfona.

EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, EcoBoost Hybrid - Mild Hybrid, miękka hybryda
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów, DCT7 - 7-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów
Wszystkie silniki wyposażone są w Auto-Start-Stop. Wszystkie silniki benzynowe wyposażone są w filtr cząstek stałych GPF.  
Wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Euro 6.2.

http://ford-salon.pl
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Pakiety wyposażenia dodatkowego ACTIVE ACTIVE X

Pakiet Driver Assistance 2 (AGKAC)

 • Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny 
Dla wersji ze skrzynią automatyczną DCT7 wyposażony w system Stop&Go 

 • Pre-Collision Assist 1 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji  
z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 120 km/h

 • Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA)
 • Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
 • Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
 • Inteligentny ogranicznik prędkości - bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości
 • Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego 

i prostopadłego
 • Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
 • Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy 
 • Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi  
 • 4.2” kolorowy wyświetlacz - na tablicy zegarów

3 990,- 3 300,-

Pakiet Driver Assistance 3 (AB4AM)

 • Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
 • Inteligentny ogranicznik prędkości - bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości
 • Driver Alert- system monitorowania koncentracji kierowcy 
 • Auto High Beam- system automatycznego sterowania światłami drogowymi 
 • 4.2” kolorowy wyświetlacz - na tablicy zegarów

1 100,- -

Pakiet Driver Assistance 4 (AB4AG)

 • Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny 
Dla wersji ze skrzynią automatyczną DCT7 wyposażony w system Stop&Go

 • Pre-Collision Assist 2- system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji  
z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 180 km/h

 • 4.2” kolorowy wyświetlacz - na tablicy zegarów

2 200,- -

Pakiet Driver Assistance 5  (AB4AP)

 • Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny 
Dla wersji ze skrzynią automatyczną DCT7 wyposażony w system Stop&Go 

 • Pre-Collision Assist 2 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji  
z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 180 km/h

 • Inteligentny ogranicznik prędkości - bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości
 • Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
 • Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
 • Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
 • 4.2” kolorowy wyświetlacz - na tablicy zegarów

2 800,- 1 700,-

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
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System monitorowania koncentracji kierowcy 
System Driver Alert monitoruje zachowanie kierowcy  
podczas jazdy i ostrzega, jeśli na podstawie analizy stylu  
jazdy wykryje spadek koncentracji prowadzącego pojazd.

ACTIVE  

Pakiet Driver Assistance 2, 3, 5

ACTIVE X 

Standard

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

Pakiety wyposażenia dodatkowego c.d. ACTIVE ACTIVE X

Pakiet Technology 2 (AGUAC) 
 • lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
 • system centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
 • przycisk rozrusznika Ford Power

1 150,- -

Pakiet Winter (AGWAB)
 • podgrzewana przednia szyba
 • podgrzewana kierownica
 • podgrzewane przednie fotele z regulacją temperatury

1 550,- 1 550,-

Pakiet Comfort 2 (AGRAC)

 • ręczna regulacją położenia przedniego fotela pasażera w 4. kierunkach: przód-tył, góra-dół
 • regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla przednich foteli 
 • centralna konsola z podłokietnikiem i schowkiem

800,- -

Pakiet Design 12 (A2TAP)

 • częściowo skórzana tapicerka foteli z przeszyciami i wstawkami w kolorze Metal Grey
 • winylowe wstawki w drzwiach z przeszyciami w kolorze Metal Grey
 • przeszycia dywaników i obudowa lusterka wewnętrznego w kolorze Metal Grey
 • regulacja podparcia odcinka lędźwiowego foteli kierowcy i pasażera
 • ręczna regulacją położenia przedniego fotela pasażera w 4. kierunkach: przód-tył, góra-dół

2 300,- 2 300,-

Winylowe wstawki w kolorze Metal Grey

ACTIVE   |   ACTIVE X

Pakiet Design 12

Podgrzewana przednia szyba

ACTIVE   |   ACTIVE X

Pakiet Winter
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TECHNOLOGIE

ACTIVE  

Pakiet Driver Assistance 2, 4, 5

ACTIVE  

Pakiet Driver Assistance 2, 4, 5
ACTIVE   |   ACTIVE X  

Pakiet Driver Assistance 2

ACTIVE X 

Standard

ACTIVE X 

Pakiet Driver Assistance 2, 5

Adaptive Cruise Control z systemem Stop&Go 
Inteligentny tempomat z funkcją Stop&Go* utrzymuje 
zadaną odległość od poprzedzającego pojazdu, może nawet 
całkowicie zatrzymać pojazd i ponownie ruszyć, gdy warunki 
na drodze na to pozwolą. 
* system Stop&Go dostępny tylko z automatyczną skrzynią biegów DCT7

System monitorowania martwego pola 
System Blind Spot Information ostrzega kierowcę,  
że inny pojazd wjechał w martwe pole widzenia.
Układ Cross Traffic Alert ostrzega o pojazdach 
nadjeżdzających z lewej lub prawej strony, podczas 
wyjeżdzania tyłem z miejsca parkowania prostopadłego.

Zeskanuj kody QR i dowiedz sie więcej  
na temat BLIS

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. 
W połączeniu z inteligentnym ogranicznikiem prędkości 
samochód może dostosować prędkość do odczytanych 
znaków.

Zeskanuj kody QR i dowiedz sie więcej  
na temat Traffic Sign Recognition

https://www.youtube.com/watch?v=WXyklmOqIRw
https://www.youtube.com/watch?v=xm3Q8LM8HLI
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Bezpieczeństwo i nowe technologie ACTIVE ACTIVE X

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) l l

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

l l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) l l

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) l l

Światła awaryjnego hamowania  - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania l l

Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu l l

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera l l

Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu l l

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

Bezpieczeństwo i nowe technologie

System wyboru trybu jazdy:  Normalny, Eko, Śliska nawierzchnia, Drogi nieutwardzone l l

Pre-Collision Assist 1 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami 
lub pieszymi do prędkości maksymalnej 120 km/h
zawiera system Advance Emergency Braking działający w oparciu o informacje z kamery przedniej
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 2 (AGKAC)

o o

Pre-Collision Assist 2 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami 
lub pieszymi do prędkości maksymalnej 180 km/h
zawiera systemy Distance Indicator, Distance Alert oraz Advance Emergency Braking działające w oparciu o informacje z kamery 
przedniej oraz radaru
Opcja dostępna w pakietach Driver Assistance 4 (AB4AG) i Driver Assistance 5 (AB4AP)

o o

Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu l l

Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
Opcja dostępna w pakietach Driver Assistance 2 (AGKAC),  Driver Assistance 3 (AB4AM), Driver Assistance 5 (AB4AP)

o l

Tempomat - z regulowanym ograniczniem prędkości l l

Adaptive Cruise Control -  tempomat adaptacyjny
Dla wersji ze skrzynią automatyczną DCT7 wyposażony w system Stop&Go
Opcja dostępna tylko w pakietach Driver Assistance 4 (AB4AG), Driver Assistance 5 (AB4AP)

o o

Inteligentny ogranicznik prędkości - bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości
Opcja dostępna w pakietach Driver Assistance 2 (AGKAC),  Driver Assistance 3 (AB4AM), Driver Assistance 5 (AB4AP) 

o l

Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
Opcja dostępna w pakietach Driver Assistance 2 (AGKAC), Driver Assistance 3 (AB4AM) i Driver Assistance 5 (AB4AP)

o 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 40 m), podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca 
parkingowego
zawiera lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 2 (AGKAC)

o o

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 2 (AGKAC)

o o

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

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) l l

FORD FIESTA ACTIVE

Ford Fiesta Active X    
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Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz zawieszenie ACTIVE ACTIVE X

Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) l l

Zawieszenie - ze zwiększonym prześwitem (o 19 mm) l l

Zawieszenie - stabilizator przechyłów z przodu l l

Hamulce - tarczowe z przodu i z tyłu 
Standard z silnikiem benzynowymi 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM -/l -/l

Oświetlenie

Reflektory - automatyczne, z czujnikiem zmierzchu l l

Reflektory - projekcyjne ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy dziennej LED l l

Reflektory - Full LED
Dla wersji Active zawierają tylne światła w technologii LED 2 350,- 2 350,-

Przednie światła przeciwmgielne – z funkcją doświetlania zakrętów l l

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi 
Opcja dostępna tylko w pakietach: Driver Assistance 2 (AGKAC), Driver Assistance 3 (AB4AM), Driver Assistance 5 (AB4AP)

o l

Tylne światła - częściowo w technologii LED
Dla wersji Active opcja dostępna tylko z reflektorami Full LED

o l

Systemy audio i nawigacji

Radioodtwarzacz z Ford SYNC 2.5 z DAB+ (ICFBW)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący  
z Bluetooth® oraz funkcją wzywania pomocy, 6 głośników, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy

l -

System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3.2 i DAB+ (ICFAQ)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, AppLInk, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw 
głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy,  
6 głośników, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe 
nawigacji w języku polskim

2 700,- -

System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3.2, DAB+ i B&O (ICFAM)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”,  AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw 
głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system 
nagłośnienia B&O (wzmacniacz 575 W, 8 głośników, w tym 2 współosiowe i subwoofer), 2 gniazda USB, zdalne sterowanie  
na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim

4 300,- l

FordPass Connect z modemem GSM - zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status 
systemów pokładowych, informacje o ruchu drogowym przez kanał GSM (Live Traffic), Wi-Fi hotspot, aktualizację map nawigacji 
przez Wi-Fi

l l

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" monochromatyczny l -

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy 
Opcja dostępna tylko w pakietach: Driver Assistance 2 (AGKAC), Driver Assistance 3 (AB4AM), Driver Assistance 4 (AB4AG), 
Driver Assistance 5 (AB4AP)

o l

Klimatyzacja

Klimatyzacja - automatyczna z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC) l l

WYPOSAŻENIE
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Komfort i wyposażenie wnętrza ACTIVE ACTIVE X

Przednia szyba - podgrzewana
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter (AGWAB)

o o

Przednia szyba - z dodatkowa wartstwą akustyczną l 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 l

Lusterka boczne - sterowane i podgrzewane elektrycznie l l

Lusterka boczne - składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
Dla wersji Active opcja dostepna tylko w pakiecie Technology 2 (AGUAC)

o l

Komputer pokładowy l l

Kolumna kierownicy - z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach l l

Kierownica - wykończona skórą ekologiczną Sensico
zawiera: uchwyt dźwigni zmiany biegów i uchwyt hamulca ręcznego - wykończone skórą

l l

Kierownica - podgrzewana
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter (AGWAB)

o o

Czujniki parkowania - z tyłu l l

Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu 
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 2 (AGKAC)

o o

Kamera - ułatwiająca parkowanie tyłem
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 2 (AGKAC)

o o

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
Opcja wymaga smartfona kompatybilnego z systemem ładowania bezprzewodowego

- l

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu l l

Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
automatycznie wysuwające się osłony, zabezpieczające krawędzie przednich i tylnych drzwi
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 2 (AGKAC)

o o

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Opcja dostępna tylko w pakiecie Visibility (ABSAB)

l l

Nakładki na progi przednich drzwi - w stylizacji Active l l

Nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED l l

Centralna konsola - z podłokietnikiem i schowkiem l l

Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary l l

Oświetlenie wnętrza - z opóźnionym wygaszaniem l l

Podsufitka - materiałowa, w ciemnej tonacji l l

Dywaniki welurowe z przeszyciami - z przodu l l

Pakiet dla palących - zapalniczka i popieliczka 40,- 40,-

FORD FIESTA ACTIVE

Kamera cofania 
Po wybraniu biegu wstecznego na wyświetlaczu systemu 
SYNC 3.2  automatycznie pojawia się obraz z kamery 
ułatwiającej parkowanie tyłem. Linie prowadzące sprawiają, 
że manewrowanie jest bezpieczne i intuicyjne.

FordPass Connect
Modem FordPass Connect pozwala utworzyć samochodowy 
punkt Wi-Fi dla maksymalnie dziesięciu urządzeń.  
Funkcja Live Traffic przekazuje informacje o ruchu drogowym 
bezpośrednio z systemu nawigacji SYNC,  
a funkcja informacji o lokalnych zagrożeniach ostrzega 
kierowcę o niebezpieczeństwach przed ich napotkaniem.

ACTIVE   |   ACTIVE X 

Standard

ACTIVE   |   ACTIVE X 

Pakiet Driver Assistance 2
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Stylistyka i wygląd zewnętrzny ACTIVE ACTIVE X

Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części nadwozia 500,- 500,-

Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie, z filtrem przeciwsłonecznym IR
Dla wersji Active zawiera regulację położenia fotela pasażera w płaszczyznach: przód-tył, góra-dół. 
Opcja usuwa z wyposażenia standardowego relingi bagażnika dachowego
Opcja niedostępna z silikami EcoBoost Hybrid. Opcja niedostępna z kołem zapasowym

4 050,- 3 600,-

Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze czarnym l l

Lusterka boczne - z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia l l

Górna krata wlotu powietrza - w stylizacji Active l l

Klamki drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia l l

Przedni zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia l l

Tylny zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji Active l l

Listwy progowe - lakierowane w kolorze nadwozia, w stylizacji Active l l

Relingi bagażnika dachowego - z wykończeniem w kolorze czarnym l l

Tylny spojler - lakierowany w kolorze nadwozia l l

Dach oraz obudowy lusterek bocznych - lakierowane w kolorze Agate Black 1 300,- 1 300,-

Emblemat Active - na przednich błotnikach l l

Przestrzeń bagażowa i hak holowniczy

Wykładzina przestrzeni bagażowej l l

Oświetlenie przestrzeni bagażowej l l

Wyjmowana półka - pod tylną szybą l l

Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
Opcja niedostępna z dachem panoramicznym 
Dla wersji ze skrzynią automatyczną DCT7 opcja niedostępna kołem zapasowym

400,- -

Hak holowniczy - demontowalny, z osprzętem elektrycznym 
Opcja niedostępna z dachem panoramicznym 
Dla wersji ze skrzynią automatyczną DCT7 opcja niedostępna kołem zapasowym

2 100,- 2 100,-

Zabezpieczenia

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

l l

Centralny zamek
zawiera 2 składane kluczyki ze zdalnym sterowaniem

l -

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym 
zawiera 2 klucze elektroniczne ze zdalnym sterowaniem
Dla wersji Active opcja dostępna tylko w pakiecie Technology 2 (AGUAC)

o l

Przycisk rozrusznika Ford Power
Dla wersji Active opcja dostępna tylko w pakiecie Technology 2 (AGUAC)

o l

Autoalarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham 
zawiera funkcję podwójnego ryglowania zamków drzwi

1 000,- 1 000,-

Elektrycznie otwierany / zamykany  
dach panoramiczny 
Ciesz się pięknymi widokami z wnętrza swojego nowego 
Forda Fiesta. Elektrycznie otwierany dach panoramiczny 
umożliwia Ci jeszcze przyjemniejszą jazdę. 
Kiedy jest otwarty zapewnia dopływ świeżego powietrza,  
a przesuwana szyba pokryta powłoką odbijającą promienie 
słoneczne, pomaga utrzymać przyjemny chłód we wnętrzu. 
Dodatkowo wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna zapewnia 
cień w razie potrzeby.

ACTIVE

4 050,-
ACTIVE X 

3 600,-

Dla wersji Active opcja zawiera ręczną regulację położenia  
w 4. kierunkach: przód-tył oraz góra-dół
Opcja niedostępna z silikami EcoBoost Hybrid

Opcja niedostępna z kołem zapasowym
Opcja usuwa z wyposażenia standardowego 
relingi bagażnika dachowego



Ford Fiesta Active MY2021. Rok produkcji 2020. Cennik promocyjny nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.14

JEAN DIAMOND - tapicerka materiałowa (5ZXZH)

ACTIVE   |   ACTIVE X

Standard

Fotele ACTIVE ACTIVE X

Przednie fotele - styl sportowy l l

Przednie fotele - z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach l l

Przednie fotele - podgrzewane
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter (AGWAD)

o o

Przednie fotele - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
Dla wersji Active opcja dostępna z tapicerką częściowo skórzaną Flagstone/ Salerno (A2TAP)  
oraz w pakiecie Design 12 (A2TAP)

o l

Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach: przód-tył oraz góra-dół l l

Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 2. kierunkach: przód-tył l -

Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach: przód-tył oraz góra-dół
Dla wersji Active opcja dostępna z tapicerką częściowo skórzaną Flagstone/ Salerno (A2TAP), z dachem panoramicznym 
oraz w pakiecie Design 12 (A2TAP)

o l

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

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

Zestaw naprawczy ogumienia i koło zapasowe

Zestaw do naprawy ogumienia l l

Koło zapasowe dojazdowe - z obręczą stalową 14"
Opcja niedostępna z: dachem panoramicznym, pakietem przygotowującym do montażu haka holowniczego,  
hakiem holowniczym 

220,- 220,-

FORD FIESTA ACTIVE

FLAGSTONE - tapicerka częściowo skórzana (3KCZH)

ACTIVE   |   ACTIVE X

Design 12

Podgrzewane przednie fotele

ACTIVE   |   ACTIVE X

Pakiet Winter

Podgrzewana kierownica

ACTIVE   |   ACTIVE X

Pakiet Winter
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OBRECZE KÓŁ I OGUMIENIE

17”
Obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem  
maszynowym/ Magnetic Grey 
ogumienie 205/45 (D2YBU)

18”
Obręcze kół ze stopów lekkich 
ogumienie 205/40 (D2ULN)

ACTIVE   |   ACTIVE X

Standard

ACTIVE   |   ACTIVE X

2 150,- Ford Fiesta Active / Active X Mild Hybrid z lakierem metalizowanym Freedom Blue (opcja) oraz 18” obręczami ze stopów lekkich (opcja)   
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MOONDUST SILVER - lakier metalizowany

1 800,-
MAGNETIC GREY - lakier metalizowany

2 250,-

CHROME BLUE - lakier metalizowany

1 800,- 
METROPOLIS WHITE - lakier metalizowany specjalny

2 700,-

FROZEN WHITE - lakier zwykły

600,-
RACE RED - lakier zwykły

bez dopłaty

FORD FIESTA ACTIVE
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FREEDOM BLUE - lakier metalizowany

2 250,-

RUBY RED - lakier metalizowany specjalny

2 700,-
LUXE YELLOW - lakier metalizowany

1 800,-

AGATE BLACK - lakier metalizowany

1 800,-

KOLORY NADWOZIA



Ford Fiesta Active MY2021. Rok produkcji 2020. Cennik promocyjny nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 r.18

FORD FIESTA ACTIVE

Komplet 15” kół zimowych z felgami 
ze stopów lekkich w kolorze srebrnym
Opony 195/60 R15 88 T do wyboru:
- Semperit (2147021) 
- BF Goodrich (2485198)

WSZYSTKIE WERSJE 

3 242,-
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Bagażnik dachowy podstawowy (2 112 395)

Aluminium, zamykany, waga ok. 4,5 kg,  
maksymalne obciążenie 50 kg
Uwaga: Ładowność dachu Twojego pojazdu jest ograniczona. Informacje  
na temat maksymalnego obciążenia dachu możesz znaleźć w swojej 
instrukcji obsługi pojazdu.

AKCESORIA

WSZYSTKIE WERSJE 

967,-

Hak holowniczy zamocowany na stałe ( 2 184 668)
Uwaga: Tylko w połączeniu z zestawem elektrycznym przeznaczonym  
do danego modelu, możliwy montaż uchwytów rowerowych (maks. 3 szt.). 
Umożliwia aktywację systemu stabilizacji jazdy przyczepy za pośrednictwem 
standardowego systemu stabilizacji jazdy przyczepy (ESC)

Mata antypoślizgowa do bagażnika (2 145 696)

Z logo Fiesta, wysokość 43 mm
Przeznaczona do pojazdów nie wyposażonych  w siatkę bagażnika

WSZYSTKIE WERSJE    

1 378,-

WSZYSTKIE WERSJE 

311,-

Dywaniki podłogowe, gumowe - przód (2 109 982)

Zestaw 2 szt., z logo Fiesta i mocowaniami  
po stronie kierowcy i pasażera.

WSZYSTKIE WERSJE 

200,-

Podłokietnik składany (2 227 703)

Składany podłokietnik do zamocowania od strony 
siedzenia kierowcy
Zestaw zawiera adapter do montażu przeznaczony do danego modelu

TREND   |   CONNECTED 

639,-

Internetowy katalog Akcesoriów
Pełną gamę oryginalnych akcesoriów FORD znajdziesz w naszym 
internetowym katalogu.
Wystarczy, że zeskanujesz umieszczony powyżej QR Code  
lub wejdziesz na stronę: www.akcesoria-ford.pl
Zapytaj również o aktualne promocje u Swojego Dealera Forda.
Podane ceny są cenami detalicznymi brutto. Nie zawierają kosztu 
montażu. Ceny aktualne na dzień publikacji cennika.
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Ford One Call +48 22 522 27 27
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

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.

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.
** Fabryczne dane testowe Forda. 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. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 
zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów.
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.
Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe  
są własnością ich zarejestrowanych właścicieli. Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

Wymiary (mm) ACTIVE   |    ACTIVE X

Długość całkowita bez haka / z hakiem holowniczym 4068 / 4140

Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi 1941

Szerokość całkowita bez lusterek bocznych 1735

Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi 1783

Wysokość całkowita, maks. 1498

Średnica zawracania, min. – między krawężnikami (m) 10.05

Rozstaw osi 2493

Prześwit minimalny (mm) 
nie obciążony / obciążony do maksymalnej masy całkowitej b.d.

Pojemność bagażnika (litry) 

Przy 5 osobach 
z zestawem do naprawy ogumienia 311

Przy 2 osobach, do dachu
z zestawem do naprawy ogumienia 1093

Szerokość bagażnika między nadkolami (mm) 984

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

Benzyna bezołowiowa 42

Masy (kg)*
1.0 ECOBOOST 

95 KM, M6

1.0 ECOBOOST  
MILD HYBRID  

125 KM, M6
1.0 ECOBOOST  
125 KM, DCT7

1.0 ECOBOOST  
MILD HYBRID  

155 KM, M6

Masa własna 1190 1243 1190 1190

Maks. masa całkowita 1675 1680 1675 1675

Maks. masa przyczepy z hamulcem 1000 1000 1000 1000

Maks. masa przyczepy  
bez hamulca 595 620 595 595

Maks. pionowe obciążenie haka 50 50 50 50

Osiągi **

Norma emisji spalin Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

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

95 (70)  
/ 6000

125 (92)  
/ 6000

125 (92)  
/ 6000

155 (114)  
/ 6000

Moment obrotowy (Nm)  
/ przy obr. / min.

170  
/ 1500-4000

210  
/ 1750

170  
/ 1400-4500

240
/ 2500

Średnia emisja CO2 (g/km) 114 - 126 109 - 115 127 - 131 114 - 120

Zużycie paliwa **

Zużycie paliwa (l/100km) 5.0 - 5.5 4.8 - 5.1 5.6 - 5.8 5.0 - 5.3

Osiągi **

Prędkość maks. (km/h) 180 203 199 219

0-100 km/h (sek.) 10.9 9.4 9.9 8.9

FORD FIESTA ACTIVE   |   PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
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