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Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. 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.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, 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.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων
που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford
αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited 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
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Ford Finance                                                                                                                                                                                         
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
Επίσημο ‘Εμπορο Ford.

Ford Lease                                                                                                                                                                                                                               
Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1,17455, Άλιμος,                    
T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.
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ΟΡΑΜΑ. ΕΥΦΥΪΑ. ΑΙΣΘΗΣΗ.
ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.

Fiesta Van με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Magnetic 
(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 16"
(προαιρετική επιλογή).
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Fiesta Van με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Moondust Silver
(προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος
16"(προαιρετική επιλογή).
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Fiesta Van με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 16" (προαιρετική
επιλογή).
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Αγαπήστε αυτό που
κάνετε
Γιατί η δουλειά να μη μπορεί να είναι απόλαυση; Το νέο Ford Fiesta Van διαθέτει την απόλυτα σωστή ισορροπία
ελκυστικής εμφάνισης και έξυπνης, πρακτικής σχεδίασης που είναι ιδανική για σας και τη δουλειά σας. Ένας
πλούσιος πίσω χώρος φόρτωσης, με τέσσερα σημεία πρόσδεσης, σας επιτρέπει να μεταφέρετε το φορτίο σας με
ασφάλεια. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τη δυναμική οδήγηση του Ford Fiesta που διαθέτει, το Fiesta Van κάνει τη
δουλειά σας πραγματικά απολαυστική.

Πλούσιος χώρος φόρτωσης
Το Ford Fiesta Van διαθέτει έναν πλούσιο πίσω χώρο
φόρτωσης με χωρητικότητα 0,96 κυβικά μέτρα. Τέσσερα
κατάλληλα τοποθετημένα σημεία πρόσδεσης και ένα ελαστικό
ταπέτο που καλύπτει όλο το δάπεδο φόρτωσης σας επιτρέπουν
να μεταφέρετε το φορτίο σας με ασφάλεια και σιγουριά, χωρίς
να ανησυχείτε μήπως μετακινηθεί ενώ οδηγείτε. 

Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC)
Το Electronic Automatic Air Temperature  Control (EATC)
διατηρεί με ακρίβεια τη θερμοκρασία που επιλέγετε μέσα στην
καμπίνα, θερμαίνοντας ή δροσίζοντας κατάλληλα τον χώρο
(προαιρετική επιλογή).
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Η δουλειά γίνεται πιο εύκολη
Γιατί η δουλειά πρέπει να είναι σκληρή; Το Ford Fiesta Van διαθέτει τώρα μια διευρυμένη σειρά από έξυπνα χαρακτηριστικά υποβοήθησης του οδηγού, μεταξύ αυτών και Ford
SYNC 3 με δορυφορική πλοήγηση, ενσωματωμένο modem FordPass Connect, αυτορρυθμιζόμενο cruise control (ACC) με προειδοποίηση προσέγγισης Forward Alert και
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), που κάνουν τη δουλειά σας ευκολότερη. Η εφαρμογή smartphone FordPass Pro σας παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από
πρόσθετες υπηρεσίες, που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε την κατάσταση, την ασφάλεια και τη λειτουργία έως 5 συνδεδεμένων οχημάτων. Παράλληλα, το κομψό
εσωτερικό του Ford Fiesta Van σας παρέχει όλη την άνεση ενός πολυτελούς επιβατικού αυτοκινήτου.

Σημείωση: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. Ορισμένες λειτουργίες του Ford SYNC 3 απαιτούν
σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto,
παρακαλούμε να δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες. *Η πρόσβαση στο Live Traffic και το Local Hazard Information είναι
χωρίς χρέωση τους πρώτους 12 μήνες από την ταξινόμηση καινούργιου οχήματος με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή. **Η εφαρμογή FordPass Pro
iδιατίθεται δωρεάν, μελλοντικές δυνατότητες μπορεί να χρεώνονται.

FordPass Pro
Το FordPass Pro είναι μια νέα εφαρμογή που επιτρέπει στους επαγγελματίες πελάτες και τους
ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων να παρακολουθούν τη  κατάσταση, την ασφάλεια και τη λειτουργία
των οχημάτων τους. Περιλαμβάνει δυνατότητα κλειδώματος/ξεκλειδώματος, ελέγχου
κατάστασης, παρακολούθησης στάθμης υγρών και πίεσης ελαστικών, εντοπισμού της θέσης
έως 5 συνδεδεμένων οχημάτων Ford, καθώς και λειτουργία Guard Mode που σας ειδοποιεί όταν
κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει ένα όχημα με το κλειδί.**

Ford SYNC 3
Το σύστημα Ford SYNC 3 ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το κινητό σας τηλέφωνο και σας
επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα, από τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα μέχρι το
ηχοσύστημα και τη δορυφορική πλοήγηση, μέσω της οθόνης αφής ή με απλές φωνητικές εντολές
(δεν υποστηρίζει Ελληνικά). Σε συνδυασμό με το modem FordPass Connect, το σύστημα Live
Traffic* μεταδίδει τακτικά κυκλοφοριακά δεδομένα απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Ford
SYNC 3, ενώ το σύστημα Local Hazard Information* σας προειδοποιεί εγκαίρως για κινδύνους
που θα συναντήσετε στον δρόμο σας.

579f302ff017419e974279b0dd1dd8fd-36e528e5a39b4ad8c6623c87db0f69c6-00000_book.indb   4 06/01/2020   09:12:38

FIESTA_VAN_20.25MY_V3_#SF_GRC_GR_09:21_06.01.2020

579f302ff017419e974279b0dd1dd8fd-36e528e5a39b4ad8c6623c87db0f69c6-00000_book.indb   5 06/01/2020   09:12:40

FIESTA_VAN_20.25MY_V3_#SF_GRC_GR_09:21_06.01.2020



Έξυπνες τεχνολογίες

Κουμπί εκκίνησης/
διακοπής του κινητήρα
χωρίς κλειδί Ford Power
Το όχημα παίρνει εμπρός με το πάτημα
ενός κουμπιού. Αρκεί να έχετε το κλειδί
επάνω σας, στην τσέπη ή την τσάντα
σας (προαιρετική επιλογή).

Έλεγχος επαγρύπνησης
του οδηγού (DAC)
Το σύστημα Driver Alert (DAC) σας
προειδοποιεί αν ο τρόπος που οδηγείτε
υποδηλώνει ότι έχουν μειωθεί τα
αντανακλαστικά σας. Αρχικά,
εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων μια
φωτεινή ένδειξη που σας προειδοποιεί
ότι χρειάζεστε ξεκούραση. Αν δεν
βελτιωθεί η κατάσταση, το μήνυμα
επαναλαμβάνεται μαζί με έναν
προειδοποιητικό ήχο.

Υποβοήθηση έναντι
σύγκρουσης (PCA)Ø2) με
ανίχνευση πεζών
Χρησιμοποιώντας ραντάρ και κάμερα το
σύστημα Pre-Collision Assist (PCA)
σαρώνει τον δρόμο εμπρός από το
όχημα. Αν ανιχνεύσει κίνδυνο
σύγκρουσης με άλλο όχημα ή πεζό, το
σύστημα εκπέμπει μια προειδοποίηση.
Αν δεν αντιδράσετε έγκαιρα, το
σύστημα μπορεί να εφαρμόσει
αυτόματα τα φρένα με όλη τους τη
δύναμη για να περιορίσει τη
σφοδρότητα ή ακόμα και να αποτρέψει
τη σύγκρουση (προαιρετική επιλογή).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες.
2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Αυτόματη αλλαγή μεγάλης
σκάλας προβολέων (AHB)
Το σύστημα Auto High Beam (AHB)
επιτρέπει την οδήγηση τη νύχτα με τους
προβολείς συνεχώς στη μεγάλη σκάλα.
Κατεβάζει αυτόματα τους προβολείς
από τη μεγάλη σκάλα αν ανιχνεύσει
επερχόμενο ή προπορευόμενο όχημα,
ώστε να μη θαμπώνει τους άλλους
οδηγούς, και στη συνέχεια επαναφέρει
τους προβολείς στη μεγάλη σκάλα για
μέγιστη ορατότητα (προαιρετική
επιλογή).
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Αναγνώριση οδικής
σήμανσης (TSR)
Είτε οι πινακίδες είναι δίπλα στον δρόμο
είτε πάνω από τον δρόμο, σταθερές ή
ψηφιακές, το σύστημα Traffic Sign
Recognition (TSR) μπορεί να τις
εντοπίσει. Το σύστημα αναγνωρίζει
πινακίδες ορίου ταχύτητας και
απαγόρευσης προσπέρασης και
εμφανίζει το αντίστοιχο σύμβολο στον
πίνακα οργάνων, αλλάζοντας το
σύμβολο κάθε φορά που το όχημα
περνά μια νέα πινακίδα (προαιρετική
επιλογή).

Υποβοήθηση διατήρησης
λωρίδας (LKA)
Το σύστημα Lane Keeping Aid (LKA)
χρησιμοποιεί κάμερα εμπρός που
ανιχνεύει αν το όχημα αρχίσει να
παρεκκλίνει από τη λωρίδα του. Αν δεν
αντιδράσετε αρκετά γρήγορα ή δεν
αντιδράσετε καθόλου, εφαρμόζει στο
τιμόνι δύναμη προς την πλευρά της
λωρίδας σας, ενώ το σύστημα Lane
Keeping Alert σας προειδοποιεί με
δονήσεις στο τιμόνι και εμφανίζει μια
φωτεινή ένδειξη. Είναι σχεδιασμένο να
απενεργοποιείται αυτόματα σε
ταχύτητες κάτω από 65 km/h, αλλά
μπορεί να απενεργοποιηθεί και
χειροκίνητα (βασικός εξοπλισμός).

Αυτορρυθμιζόμενο
σύστημα σταθερής
ταχύτητας (ACC) με
προειδοποίηση
προσέγγισης
Εσείς επιλέγετε την ταχύτητα με την
οποία θέλετε να κινείται το αυτοκίνητο
και το σύστημα Adaptive Cruise Control
(ACC) τη διατηρεί σταθερή. Αν το
ενσωματωμένο ραντάρ ανιχνεύσει
προπορευόμενο όχημα που κινείται πιο
αργά, επιβραδύνει διατηρώντας μια
σταθερή απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα.  Όταν ο δρόμος
είναι πλέον ελεύθερος, το σύστημα
επιταχύνει πάλι στην επιλεγμένη
ταχύτητα (προαιρετική επιλογή).

Σύστημα επιτήρησης
τυφλών σημείων (BLIS)
Το σύστημα Blind Spot Information
System (BLIS) σας ειδοποιεί με
φωτεινές ενδείξεις στους εξωτερικούς
καθρέφτες όταν ένα άλλο όχημα –
αυτοκίνητο, βαν ή φορτηγό – κινείται
στα τυφλά σημεία των εξωτερικών
καθρεφτών σας. Το σύστημα Cross
Traffic Alert (CTA) σας προειδοποιεί  αν
ανιχνεύσει διερχόμενα οχήματα όταν
βγαίνετε από κάθετη θέση στάθμευσης
με την όπισθεν (προαιρετική επιλογή).
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Fiesta Van
Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά
■ Χαλύβδινες ζάντες 15" με πλήρη τάσια
■ Αυτόματοι προβολείς
■ Προβολείς ομίχλης εμπρός με πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα
■ Πίσω σπόιλερ οροφής στο χρώμα του αμαξώματος
■ Προβολείς αλογόνου με μαύρο πλαίσιο και φώτα ημέρας
■ Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω στο χρώμα του

αμαξώματος και πάνω μάσκα εμπρός με σχήμα πλέγματος
■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί

καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με ενσωματωμένα
φλας

■ Λαβές θυρών και πόρτας χώρου φόρτωσης στο χρώμα του
αμαξώματος

■ Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς
τάπα ρεζερβουάρ

■ Σύστημα πλυσίματος πίσω παρμπρίζ

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά
■ Χαλύβδινο χώρισμα με πλέγμα στο πάνω μέρος
■ Ραδιόφωνο με οθόνη 8", ασύρματη σύνδεση κινητού

τηλεφώνου Bluetooth®, υποδοχή USB και 4 ηχεία
■ Δακτύλιοι πρόσδεσης στον χώρο φόρτωσης
■ Αναπαυτικά εμπρός καθίσματα για μεγαλύτερη άνεση
■ Κεντρική κονσόλα με καλυμμένο αποθηκευτικό χώρο,

υποδοχή USB και πρίζα 12 V
■ Μη αυτόματο air condition
■ Φωτισμός οροφής
■ Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις
■ Ταπέτα δαπέδου από βελούδο εμπρός
■ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Κινητήρες
Βενζίνης
1.1 Ti-VCT 75 ίππων (55 kW)

Πετρελαίου
1.5 Duratorq TDCi 85 ίππων (63 kW)

Fiesta Van με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Chrome Blue (προαιρετική επιλογή) και χαλύβδινες ζάντες 15" με πλήρη τάσια (βασικός
εξοπλισμός).
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Fiesta Sport
Van
Εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλεόν του
Fiesta Trend Van
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" x 7" σε χρώμα Rock Metallic
■ Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED
■ Περίγραμμα προβολέων ομίχλης σπόρ
■ Σπόρ ανάρτηση
■ Χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης

Εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλεόν του
Fiesta Trend Van
■ Σπόρ καθίσματα 
■ Κουμπί εκκίνησης Ford Power
■ Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (Lane-

Keeping Alert & Lane-Keeping Aid)
■ Εσωτερικό οροφής σε μαύρο χρώμα
■ Πεντάλ αλουμινίου
■ Δερμάτινο τιμόνι
■ Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων με διακοσμητικά αλουμινίου
■ Πατάκια με κόκκινες ραφές

Κινητήρες
Βενζίνης
1.0L EcoBoost 125 PS (92 kW)

Πετρελαίου
1.5L Duratorq TDCi 85 PS (63 kW)

Fiesta Sport Van με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Magnetic (προαιρετική επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 17" σε Rock Metallic
(βασικός εξοπλισμός).
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Χρώματα και επενδύσεις
Επιλέξτε την επένδυση και το
χρώμα που εκφράζει
καλύτερα το πνεύμα 
της επιχείρησής σας.

Επίστρωση
ψευδαργύρου

Φωσφατική επικάλυψη Ηλεκτροστατική βαφή Αστάρι Τελική επικάλυψη Διάφανη επικάλυψη 
(όχι με χρώμα Frozen White*)

1. Trend
Επιφάνεια: Intersection σε Ebony
Πλαϊνά: View σε Ebony

2. Sport
Επιφάνεια: Court σε Ebony
Πλαϊνά: View σε Ebony
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Frozen White
Απλό χρώμα αμαξώματος

Magnetic
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Kapoor Red
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*†

Blazer Blue
Απλό χρώμα αμαξώματος

Ruby Red
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Agate Black
Χρώμα αμαξώματος mica*

Moondust Silver
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Desert Island Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*†

Σημείωση: Οι φωτογραφίες των οχημάτων χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του οχήματος ή τα
οχήματα που είναι διαθέσιμα σε ορισμένες αγορές. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται σε αυτές τις σελίδες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω
περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης.
*Το απλό χρώμα αμαξώματος Frozen White, τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα χρώματα αμαξώματος mica είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.
†Διαθέσιμο από τα μέσα του 2019.

Race Red
Απλό χρώμα αμαξώματος

Chrome Blue
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*
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Αξεσουάρ
Αποσπώμενος κοτσαδόρος
Για πρόσθετη μεταφορική και
αποθηκευτική ικανότητα, ο κοτσαδόρος
έχει ελκτική ικανότητα έως 1100 kg,
ανάλογα με τον κινητήρα (απευθυνθείτε
στο δίκτυο της Ford για περισσότερες
λεπτομέρειες). O κοτσαδόρος μπορεί να
αφαιρεθεί όταν δεν χρησιμοποιείται
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Κάλυμμα προστασίας πίσω
προφυλακτήρα
Κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα που
παρέχει προστασία στον προφυλακτήρα
από φθορές και τριβές κατά τη
φόρτωση και την εκφόρτωση, ενώ
παράλληλα προσθέτει μια κομψή
διακόσμηση στο όχημά σας (αξεσουάρ).

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης
VODAFONE+

Ένα ηχητικό σήμα σας προειδοποιεί και
σας βοηθά να εκτιμήσετε την απόσταση
κατά τη στάθμευση (αξεσουάρ).

Παξιμάδια τροχών που ασφαλίζουν
Σετ με τέσσερα παξιμάδια που
ασφαλίζουν, για την προστασία των
τροχών από κλοπή (αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού
Κατασκευασμένα από ελαστικό υλικό, με
το λογότυπο του Ford Fiesta, ακριβώς
στα μέτρα του αυτοκινήτου, παρέχουν
προστασία από λάσπες και χώματα. Το
ταπέτο του οδηγού στερεώνεται με
ασφάλεια στο δάπεδο, για να μη
μετακινείται (αξεσουάρ).

Αντιανεμικά ClimAir®+
Αφήστε φρέσκο αέρα να εισέλθει στο
όχημα κατά την οδήγηση με τα
μπροστινά παράθυρα ανοιχτά, ακόμα
και κατά τη διάρκεια βροχής ή
χιονόπτωσης. (Αξεσουάρ)

Ζάντες ελαφρού κράματος
Ζάντες ελαφρού κράματος 18" Rock
Metallic (προαιρετική επιλογή και
αξεσουάρ).

Επιπρόσθετες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα αξεσουάρ μπορείτενα βρείτε εδώwww
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+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για οδηγίες.
Για έναν πλήρη κατάλογο αξεσουάρ, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κατάλογο αξεσουάρ www.fordaccessories.gr
Για μία συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford – από είδη ρουχισμού μέχρι προσωπικά αξεσουάρ και μινιατούρες αυτοκινήτων – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fordlifestylecollection.com

Υποβραχιόνιο Rati+

Πρωτοποριακό υποβραχιόνιο με πρακτικό
αποθηκευτικό χώρο. Η φορητή θήκη που
διαθέτει επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση
προσωπικών αντικειμένων ενώ μπορείτε να
την αφαιρέσετε, να την τοποθετήσετε στη
ζώνη σας και να την πάρετε μαζί σας
(αξεσουάρ).

Βασικές μπάρες οροφής
Οι βασικές μπάρες οροφής που ασφαλίζουν
αποτελούν τη βάση για όλα τα παρελκόμενα
οροφής (αξεσουάρ) που σας επιτρέπουν να
μεταφέρετε διάφορα φορτία με ασφάλεια και
σιγουριά, όπως το σύστημα της Thule®+ με
στοπ, συρόμενη βάση, ράουλο, δακτύλιους
πρόσδεσης και σύστημα πρόσδεσης με
καστάνια για σκάλα (αξεσουάρ).

Κιτ ασύρματης φόρτισης σύνδεσης 
ACV + Qi
Εξατομικευμένο σύστημα plug-and-play που
επιτρέπει γρήγορη και εύκολη ασύρματη
φόρτιση για smartphones συμβατά με Qi
τεχνολογία. Ξεκινά τη φόρτιση αμέσως όταν
το smartphone τοποθετείται πάνω στη θέση
φόρτισης στον ειδικό χώρο εναπόθεσης και
τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής
όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Λασπωτήρες
Καμπυλωτοί λασπωτήρες που συμβάλλουν
στην προστασία του αμαξώματος από τις
πέτρες και τα νερά που πετάγονται από τον
δρόμο. Διατίθενται για εμπρός και πίσω
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Για χρήση σε συνδυασμό με θήκη φόρτισης
ACV + Qi για Apple iPhone® με
ενσωματωμένη λειτουργία ασύρματης
φόρτισης. Διατίθεται για μια σειρά μοντέλων
iPhone® και σε μια ποικιλία χρωμάτων για να
ταιριάζουν στο τηλέφωνό σας. (Αξεσουάρ)
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Δουλειά μας είναι να
διατηρούμε την
επιχείρησή σας σε
λειτουργία. 
Ford Transit24
Στα σημεία του δικτύου
Επίσημων Εμπόρων Ford, με
την ονομασία Ford Transit
Center θα βρείτε τα πολύτιμα
και σημαντικά πλεονεκτήματα
της υπηρεσίας Ford Transit24.
Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διατηρούν
χαμηλό το λειτουργικό κόστος και να
διατηρούν το όχημά σας στον δρόμο. Το
Ford Transit24 είναι ένα επιχειρησιακό
πρόγραμμα επαγγελματικής
φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει
έξυπνα και οικονομικά προϊόντα και
υπηρεσίες που προφέρονται από
ειδικούς αποκλειστικά μέσω του
δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford, με
την ονομασία Ford Transit Center.

Χαρακτηριστικά του Ford Transit24
■ Συντήρηση και Έλεγχος του οχήματος την ώρα που

περιμένετε
■ Συντήρηση αργά το βράδυ
■ Συντήρηση κατά προτεραιότητα
■ Επισκευή οχήματος εκτός κυκλοφορίας (VOR)*
■ Παραλαβή και παράδοση**
■ Έλεγχος και διεκπεραίωση ΚΤΕΟ
■ Αντικατάσταση με ανάλογο όχημα***
■ Ποιότητα γνήσιων ανταλλακτικών Ford
■ Γρήγορος και ακριβής διαγνωστικός έλεγχος Ford
■ Δωρεάν έλεγχος οχήματος  Video Check ή και eCheck
■ Τεχνικοί άρτια εκπαιδευμένοι από τη Ford
■ Δωρεάν Έλεγχοι και συμπλήρωση υγρών ενδιάμεσα των

προγραμματισμένων συντηρήσεων για ιδανική απόδοση
του οχήματος

■ Μη προγραμματισμένες επισκευές
■ Προτεραιότητα για επείγουσες επισκευές
■ Επιλογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων
■ Δωρεάν πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια μετά από κάθε

συντήρηση
■ Πακέτα επέκτασης εγγύησης Ford Protect ανάλογα με

τις ανάγκες σας
■ Ένα τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όλες τις υπηρεσίες της

Ford

Αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και ευκολία είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του προγράμματος εξυπηρέτησης
επαγγελματικών οχημάτων Ford Transit24. Είτε λοιπόν
πρόκειται για συντήρηση, είτε για επισκευή, φροντίστε να
απευθυνθείτε σε μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το
κατάστημα που σας εξυπηρετεί, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.ford.gr

Χρηματοδότηση  οχημάτων
Όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση του
επαγγελματικού σας οχήματος, το μέγεθος και η εμπειρία
μας μάς επιτρέπουν να παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος
προγραμμάτων.

Ford Finance: Προσφέρει μια σειρά από χρηματοδοτικά
προγράμματα για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε το δικό
σας όχημα.                                                                                                     
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr/ford-finance

Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής
σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα
που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα
επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford.                                                                       
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr/ford-lease

Μόνο για επαγγελματίες πελάτες.

Πρόγραμμα Ford Protect
Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως και τα 8 χρόνια με το
πρόγραμμα Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το πρόγραμμα
Ford Protect προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα
όπως:

■ Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα
■ Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
■ Προστασία κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
■ Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του αυτοκίνητου

σας

Προγράμματα συντήρησης Ford
Protect (FPSP)
Περισσότερη προστασία, λιγότερο άγχος. Προγραμματίστε
για το μέλλον και αποφύγετε τα αυξανόμενα κόστη
συντήρησης.

Το προσωπικό σας πρόγραμμα προπληρωμένων
συντηρήσεων Ford Protect Service Plan (FPSP)
περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα συντήρησης στο
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford,
υποστηρίζει τον επιχειρησιακό και προσωπικό
προγραμματισμό και εξασφαλίζει την αξιοπιστία του
οχήματός σας.

Απλά επιλέξτε το Ford Protect Service Plan που είναι πιο
κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες. Υπάρχουν
προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP έως
και τα 5 χρόνια. Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford
θα χαρεί να σας συμβουλεύσει για το προσωπικό σας
πρόγραμμα Ford Protect Service Plan.

Για να αυξηθεί η αξία μεταπώλησης του οχήματός σας, οι
εγγυήσεις και τα προγράμματα συντήρησης Ford Protect
για καινούργια οχήματα μπορούν να μεταβιβαστούν στον
νέο ιδιοκτήτη, αν αποφασίσετε να πουλήσετε το όχημά σας.

*Οι επισκευές αρχίζουν την ίδια εργάσιμη ημέρα (αν το όχημα έλθει πριν από τις 3:00 μ.μ.) ή τουλάχιστον εντός 24 ωρών από την άφιξή του. Οι επισκευές οχημάτων εκτός κυκλοφορίας πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 ωρών.
**Μπορούμε να παραλάβουμε το όχημά σας με ραντεβού, εφόσον βρίσκεται σε εύλογη απόσταση, (με πρόσθετο κόστος) και να σας το παραδώσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Πλένουμε επίσης το όχημά σας για να σας το παραδώσουμε σε άψογη κατάσταση.
***Η αντικατάσταση με ανάλογο όχημα δεν ισχύει για εξειδικευμένα ή τροποποιημένα οχήματα.

Σημαντικές πληροφορίες:
Ford Lease, Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com
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Δουλειά μας είναι να
διατηρούμε την
επιχείρησή σας σε
λειτουργία. 
Ford Transit24
Στα σημεία του δικτύου
Επίσημων Εμπόρων Ford, με
την ονομασία Ford Transit
Center θα βρείτε τα πολύτιμα
και σημαντικά πλεονεκτήματα
της υπηρεσίας Ford Transit24.
Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διατηρούν
χαμηλό το λειτουργικό κόστος και να
διατηρούν το όχημά σας στον δρόμο. Το
Ford Transit24 είναι ένα επιχειρησιακό
πρόγραμμα επαγγελματικής
φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει
έξυπνα και οικονομικά προϊόντα και
υπηρεσίες που προφέρονται από
ειδικούς αποκλειστικά μέσω του
δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford, με
την ονομασία Ford Transit Center.

Χαρακτηριστικά του Ford Transit24
■ Συντήρηση και Έλεγχος του οχήματος την ώρα που

περιμένετε
■ Συντήρηση αργά το βράδυ
■ Συντήρηση κατά προτεραιότητα
■ Επισκευή οχήματος εκτός κυκλοφορίας (VOR)*
■ Παραλαβή και παράδοση**
■ Έλεγχος και διεκπεραίωση ΚΤΕΟ
■ Αντικατάσταση με ανάλογο όχημα***
■ Ποιότητα γνήσιων ανταλλακτικών Ford
■ Γρήγορος και ακριβής διαγνωστικός έλεγχος Ford
■ Δωρεάν έλεγχος οχήματος  Video Check ή και eCheck
■ Τεχνικοί άρτια εκπαιδευμένοι από τη Ford
■ Δωρεάν Έλεγχοι και συμπλήρωση υγρών ενδιάμεσα των

προγραμματισμένων συντηρήσεων για ιδανική απόδοση
του οχήματος

■ Μη προγραμματισμένες επισκευές
■ Προτεραιότητα για επείγουσες επισκευές
■ Επιλογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων
■ Δωρεάν πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια μετά από κάθε

συντήρηση
■ Πακέτα επέκτασης εγγύησης Ford Protect ανάλογα με

τις ανάγκες σας
■ Ένα τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όλες τις υπηρεσίες της

Ford

Αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και ευκολία είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του προγράμματος εξυπηρέτησης
επαγγελματικών οχημάτων Ford Transit24. Είτε λοιπόν
πρόκειται για συντήρηση, είτε για επισκευή, φροντίστε να
απευθυνθείτε σε μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το
κατάστημα που σας εξυπηρετεί, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.ford.gr

Χρηματοδότηση  οχημάτων
Όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση του
επαγγελματικού σας οχήματος, το μέγεθος και η εμπειρία
μας μάς επιτρέπουν να παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος
προγραμμάτων.

Ford Finance: Προσφέρει μια σειρά από χρηματοδοτικά
προγράμματα για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε το δικό
σας όχημα.                                                                                                     
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr/ford-finance

Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής
σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα
που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα
επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford.                                                                       
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr/ford-lease

Μόνο για επαγγελματίες πελάτες.

Πρόγραμμα Ford Protect
Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως και τα 8 χρόνια με το
πρόγραμμα Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το πρόγραμμα
Ford Protect προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα
όπως:

■ Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα
■ Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
■ Προστασία κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
■ Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του αυτοκίνητου

σας

Προγράμματα συντήρησης Ford
Protect (FPSP)
Περισσότερη προστασία, λιγότερο άγχος. Προγραμματίστε
για το μέλλον και αποφύγετε τα αυξανόμενα κόστη
συντήρησης.

Το προσωπικό σας πρόγραμμα προπληρωμένων
συντηρήσεων Ford Protect Service Plan (FPSP)
περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα συντήρησης στο
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford,
υποστηρίζει τον επιχειρησιακό και προσωπικό
προγραμματισμό και εξασφαλίζει την αξιοπιστία του
οχήματός σας.

Απλά επιλέξτε το Ford Protect Service Plan που είναι πιο
κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες. Υπάρχουν
προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP έως
και τα 5 χρόνια. Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford
θα χαρεί να σας συμβουλεύσει για το προσωπικό σας
πρόγραμμα Ford Protect Service Plan.

Για να αυξηθεί η αξία μεταπώλησης του οχήματός σας, οι
εγγυήσεις και τα προγράμματα συντήρησης Ford Protect
για καινούργια οχήματα μπορούν να μεταβιβαστούν στον
νέο ιδιοκτήτη, αν αποφασίσετε να πουλήσετε το όχημά σας.

*Οι επισκευές αρχίζουν την ίδια εργάσιμη ημέρα (αν το όχημα έλθει πριν από τις 3:00 μ.μ.) ή τουλάχιστον εντός 24 ωρών από την άφιξή του. Οι επισκευές οχημάτων εκτός κυκλοφορίας πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 ωρών.
**Μπορούμε να παραλάβουμε το όχημά σας με ραντεβού, εφόσον βρίσκεται σε εύλογη απόσταση, (με πρόσθετο κόστος) και να σας το παραδώσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Πλένουμε επίσης το όχημά σας για να σας το παραδώσουμε σε άψογη κατάσταση.
***Η αντικατάσταση με ανάλογο όχημα δεν ισχύει για εξειδικευμένα ή τροποποιημένα οχήματα.

Σημαντικές πληροφορίες:
Ford Lease, Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

579f302ff017419e974279b0dd1dd8fd-36e528e5a39b4ad8c6623c87db0f69c6-00000_book.indb   15 06/01/2020   09:13:28

FIESTA_VAN_20.25MY_V3_#SF_GRC_GR_09:21_06.01.2020



16

Οικονομία
 Βενζίνη ή diesel; Κάναμε και τις δύο επιλογές εξίσου ελκυστικές.
Το νέο Fiesta Van φροντίζει για σας, αλλά και για την τσέπη σας. Χρησιμοποιώντας τους τελευταίας γενιάς κινητήρες μας diesel ή βενζίνης, είναι εξ ίσου οικονομικό όσο και
δυναμικό, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στον ανοικτό δρόμο.

Απόδοση Δύναμη
1.5 Duratorq TDCi 85 ίππων
Ο κινητήρας diesel 85 ίππων του Fiesta Van συνδυάζει
εξαιρετική οικονομία καυσίμου (κατανάλωση από μόλις
3,6 λίτρα/100 km σε μικτό κύκλο), εξαιρετική δυναμική
και ομαλή λειτουργία. Η κορυφαία σχεδίασή του
περιορίζει το λειτουργικό κόστος χωρίς συμβιβασμούς
σε επιδόσεις.

1.1 Ti-VCT 75 ίππων
Οι τελευταίοι κινητήρες βενζίνης του Fiesta Van είναι εξ
ίσου εντυπωσιακοί. Συμπαγής, ελαφρύς και εξαιρετικής
κατασκευής, ο κινητήρας βενζίνης 1.1 Ti-VCT 75 ίππων
επιτυγχάνει κατανάλωση καυσίμου 4,8-5,3 λίτρα/100
km με εκπομπές CO2 μόλις 109-120 g/km.

Βασικές τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμου:
■ Ford Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το όχημα
■ Ford Smart Regenerative Charging –Έξυπνη επαναφόρτιση της μπαταρίας
■ Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων – για πιο οικονομική οδήγηση

Σημείωση: Ορισμένα χαρακτηριστικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος και μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τους πίνακες προδιαγραφών ή να απευθύνεστε στο δίκτυο της
Ford για περισσότερες πληροφορίες.
*Στοιχεία δοκιμών κύκλου οδήγησης υπολογιζόμενα κατά NEDC.

85
ίπποι

75
ίπποι

215 Nm 110 Nm
Από
94 g/km*

από
109 g/km*
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Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2

Βάρη και φορτία
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Πλάτος: 1783 mm 
 Πλάτος (με καθρέφτες): 1941 mm

Μήκος: 4040 mm

Ύ
ψ

ος
: 1

47
6 

m
m

Διαστάσεις

Χωρητικότητα

Χώρος φόρτωσης
Ύψος: 923 mm 

Πλάτος: 1281 mm
Μήκος: 1283 mm

0,96
m3

Φορτίο
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Υποβοήθηση στάθμευσης
Αφήστε το Fiesta Van να παρκάρει μόνο του. Το σύστημα
Active Park Assist εντοπίζει μια κατάλληλη θέση στάθμευσης
και αναλαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού, παρκάροντας το
αυτοκίνητο. Μπορεί επίσης να βγει από μια θέση στάθμευσης
με τον ίδιο τρόπο. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
χειρίζεστε γκάζι, φρένο και κιβώτιο ταχυτήτων (προαιρετική
επιλογή).

Άνεση και ευκολία

Ασφάλεια και προστασία
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Ασφάλεια και προστασία

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
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Κατασκευαστικές ανοχές
Λόγω διακυμάνσεων στην παραγωγική και κατασκευαστική
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο δύο ίδια οχήματα να έχουν
ακριβώς το ίδιο βάρος.

Αξεσουάρ και μετατροπές
Πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά αν πρόκειται να κάνετε
οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο όχημά σας μετά την παραλαβή
του. Αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετήσετε ή μετατροπές που
μπορεί να κάνετε στο όχημα θα επηρεάσουν το ωφέλιμο
φορτίο του. Παρακαλούμε, να απευθύνεστε στο δίκτυο της
Ford για περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις.
Αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρίσιμης σημασίας για την
επιχείρησή σας ή σκοπεύετε να μεταφέρετε φορτίο που
προσεγγίζει τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του οχήματος, το
δίκτυο της Ford μπορεί να σας βοηθήσει. Με την εμπειρία και
τις γνώσεις που διαθέτει, θα σας συμβουλεύσει για τις
προδιαγραφές που πρέπει να έχει το όχημα που θα επιλέξετε,
για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας
ανάγκες.

Διαμορφώστε το όχημά σας ανάλογα με τη δουλειά σας
Τα επαγγελματικά οχήματα Ford διατίθενται με μια ευρεία
γκάμα βασικού εξοπλισμού και προαιρετικών επιλογών. Το
δίκτυο της Ford θα σας επισημάνει τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά του οχήματος για τις συγκεκριμένες
επαγγελματικές σας ανάγκες, καθώς και όσα πρέπει να
γνωρίζετε για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και
μετατροπές που μπορεί να χρειαστείτε μετά την πώληση.

Σημείωση: Για τις μετατροπές αμαξοποιείου, η Ford διαθέτει
το εγχειρίδιο τοποθέτησης αμαξωμάτων και εξοπλισμού (Body
and Equipment Mounting Manual ή BEMM) στη διεύθυνση
www.etis.ford.com, στην ενότητα > information > > vehicle
conversions

Αξιοποιήστε το νέο σας Ford
όσο το δυνατόν καλύτερα
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο σας Ford. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε πόσο φορτίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει
με ασφάλεια, τόσο από άποψη βάρους όσο και άποψη όγκου.  Το δίκτυο της Ford μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές για τις προδιαγραφές των οχημάτων
και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο βαν, ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες και τα χρήματα που διαθέτετε.

Το Ford Fiesta Van έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει φορτίο – και
μάλιστα πολύ.
Η επιλογή ενός νέου βαν αποτελεί σημαντική απόφαση με
πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες
επιλογές όπως η καταλληλότερη έκδοση, η κύρια χρήση του
οχήματος και το μέγεθος της κιβωτάμαξας μπορεί να είναι
σχετικά απλές, άλλες όμως όπως ο υπολογισμός του ωφέλιμου
φορτίου είναι πιο περίπλοκες.

Ωφέλιμο φορτίο
Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να γνωρίσετε
δύο στοιχεία: Το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) και το
απόβαρο.
Μικτό βάρος του οχήματος (GVM) είναι το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος για να κυκλοφορήσει στον
δρόμο όταν είναι φορτωμένο – περιλαμβάνει το βάρος του
ίδιου του οχήματος, του βασικού εξοπλισμού, οδηγού και
πληρώματος (υποθέτοντας βάρος 75 kg για κάθε άτομο),
υγρών, καυσίμου με 90% πληρότητα ρεζερβουάρ (1 λίτρο
πετρελαίου κίνησης = περίπου 0,85 kg), προαιρετικού
εξοπλισμού, αξεσουάρ και φορτίου.
Απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικών
προδιαγραφών με υγρά και 90% πληρότητα ρεζερβουάρ,
αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα και φορτίο. Για τη μεταφορά
φορτίων που προσεγγίζουν τη μέγιστη ικανότητα του
οχήματος, συνιστάται να συνυπολογίζεται περιθώριο
σφάλματος 5% του ωφέλιμου φορτίου για να περιοριστεί ο
κίνδυνος υπερφόρτωσης.
Ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά του μικτού βάρους μείον το
απόβαρο.

Μικτό βάρος οχήματος - απόβαρο = ωφέλιμο φορτίο

Για να μπορέσετε λοιπόν να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα για
τις δικές σας ανάγκες, σας παραθέτουμε στη συνέχεια
περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Οι
παράγοντες αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής:

Οδηγός και πλήρωμα
Υπολογίζουμε το βάρος οδηγού και πληρώματος με βάση το
τυπικό βάρος 75 kg ανά άτομο που ισχύει για τον κλάδο του
αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα ότι οδηγός και πλήρωμα δεν
περιλαμβάνονται στο απόβαρο, έτσι όταν επιβιβάζονται στο
όχημα το ωφέλιμο φορτίο του περιορίζεται ανάλογα.

Εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός
Ο περισσότερος προαιρετικός εργοστασιακός εξοπλισμός
επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος. Για παράδειγμα,
το air condition μπορεί να προσθέσει περίπου 10 kg στο βάρος
ενός οχήματος, περιορίζοντας ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο
του.
Το δίκτυο της Ford θα σας ενημερώσει για τον διαθέσιμο
εξοπλισμό, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει το απόβαρο του
οχήματος και πόσο.

Μοντέλο
Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το προσπέκτους αφορά
όχημα βασικών προδιαγραφών. Τα μοντέλα υψηλότερων
προδιαγραφών έχουν γενικά μεγαλύτερο βάρος από αυτά
βασικών προδιαγραφών, λόγω του επιπλέον εξοπλισμού που
διαθέτουν.
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Ειδικός εξοπλισμός (SVO)
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Επόμενα βήματα

test drive
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε
test drive του Ford Fiesta Van. Βρείτε έναν
Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μία απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν
επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance, τα οποία σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε με τους όρους που αναταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.ford.gr/finance/ford-finance

επικοινωνία
Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620
λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή από τις
09:00 έως τις 18:00, πλην επίσημων αργιών.

FordPass
Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε. Παρέχει
πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford, χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως αναζήτηση χώρων
στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για την κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic, απευθείας
στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

συνθέστε
Συνθέστε το νέο σας Ford Transit Custom
ακριβώς με τις προδιαγραφές που θέλετε
και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα 
www.ford.gr

ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford διαθέτει
ένα μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας
στην καλύτερη κατάσταση.
Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από ατύχημα
της Ford είναι το καλύτερο μέρος για να αποκαταστήσετε το αυτοκίνητό σας στην προ του ατυχήματος
κατάσταση για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

ηλεκτρονικό προσπέκτους
Για πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
κατεβάστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο ή δείτε
τον διαδραστικό ψηφιακό κατάλογο και
απολαύστε μια ολοκληρωμένη εμπειρία του
νέου Ford Ranger στη διεύθυνση www.ford.gr
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www.ford.gr

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. 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.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, 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.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων
που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford
αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited 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
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Ford Finance                                                                                                                                                                                         
Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
Επίσημο ‘Εμπορο Ford.

Ford Lease                                                                                                                                                                                                                               
Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1,17455, Άλιμος,                    
T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.
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