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FORDOVA DRUŽINA ŠPORTNIH TERENCEV

EcoSport ST-Line
s kontrastno streho v serijski Absolute Black kovinski barvi z Luxe Yellow kovinsko barvo karoserije in
Absolute Black platišči iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) (oboje za doplačilo).

EcoSport Titanium
v Silk kovinski barvi karoserije in s Flash Grey platišči iz
lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) (oboje za
doplačilo).

EcoSport

Kuga

Edge

Za vse poti.
Za vse dejavnosti.
Pobeg med vikendom. Vožnja v službo. Urna bližnjica. Daljša slikovita pot. Ne
glede na to, kam se odpravite, je vsaka vožnja s Ford EcoSportom zabavna in
varna.
Robustne zmožnosti terenca. Dinamični duh kompaktnega mestnega
avtomobila. Odkrijte kombinacijo domiselnega oblikovanja, izjemne tehnične
zasnove, pametne tehnologije in kopice vznemirljivih načinov, da EcoSportu
vtisnete svoj osebni pečat.
Prostoren, privlačen in poskočen: popoln terenec za mestno okolje in še veliko
več.

Ford EcoSport Titanium v Silk kovinski barvi s Flash Grey platišči iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) (za doplačilo).
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Prostoren.
Ford EcoSport ponuja dovolj prostora za vaš aktiven življenjski slog.
Deljeni zadnji sedeži v razmerju 60/40 z več načini preklopa vam
zagotavljajo prostornost in prilagodljivost za povečanje tovornega
prostora. Domiselni manjši prostori za shranjevanje omogočajo praktično
shranjevanje manjših predmetov.
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Prava izbira.
Elegantna notranjost vozila EcoSport očara s privlačnim oblikovanjem,
vrhunsko izdelanimi materiali in razkošnimi funkcijami za udobje.
Napredne tehnologije, kot so klimatska naprava s samodejno regulacijo
temperature (EATC), sistem za nadzor mrtvih kotov, samodejni vklop
žarometov ter SYNC 3 z navigacijo in glasovnim upravljanjem, vam
olajšajo vožnjo, da se lahko preprosto prepustite poti. (Za informacije o
razpoložljivosti funkcij se obrnite na svojega trgovca z vozili Ford.)
■

■

Glasbo, navigacijo, telefonske klice in besedilna sporočila lahko
upravljate samo z glasom (na voljo v določenih jezikih)
Samodejni vklop žarometov zaznava spremembe v osvetljenosti
okolice in namesto dnevnih samodejno vklopi zasenčene luči

Ogrevan volan
Ogrevanje volana EcoSporta, ki ga preprosto vklopite s pritiskom na
gumb, zagotavlja dodatno raven udobja v mrzlih dneh (na voljo kot
del Zimskega paketa).

Notranjost vozila Ford EcoSport ST-Line z delno usnjenim oblazinjenjem Miko Dinamica z rdečimi šivi, srednji del
sedeža v Ebony barvi, stranski del usnje Salerno v Ebony barvi.
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Spoznajte novega najboljšega
prijatelja vašega telefona.
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Upravljajte svoj telefon, glasbo, aplikacije in navigacijski sistem s
preprostimi govornimi ukazi (na voljo v določenih jezikih)

■

Jasno in natančno do izbranega cilja
Prilagoditev prikaza navigacije na celem zaslonu, z deljenim prikazom

■

ali s 3D prikazom zemljevidov
Funkcija za klic v sili† potnikom pomaga poklicati reševalno službo in

■

“I need fu
“I ne
ed to

Sistem Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom
in vam zagotavlja nadzor nad vsem – od telefonskih klicev in sporočil do
glasbe in navigacijskega vodenja – prek zaslona na dotik z diagonalo
20,3 cm (8˝) ali s preprostimi govornimi ukazi. (Serijsko pri modelu Style,
za doplačilo pri vseh drugih modelih.)

Applink, Apple CarPlay in Android
Auto
Funkcija AppLink omogoča upravljanje
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC,
Apple CarPlay in Android Auto pa
poskrbita, da je uporabniški vmesnik
vašega pametnega telefona prikazan
na vstopnem zaslonu sistema SYNC 3,
ki je tako videti kot vaš telefon.

telefonistu reševalne službe v ustreznem jeziku posreduje podatke o
lokaciji vozila
Zaslon na dotik
Zaslon na dotik sistema SYNC 3
podpira kretnje z več prsti, kot sta
‘poteg’ in ‘povečava z raztegom’, ter
vam omogoča razporejanje ikon in
prikazov ozadja, kot bi to storili na svoji
tablici ali pametnem telefonu. Na voljo
sta tudi preklop med dnevnim in
nočnim načinom ter prednastavitev po
meri za različne uporabnike.

Upoštevajte:
Popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. Nekatere funkcije sistema SYNC 3
zahtevajo podatkovno povezavo, zato lahko nastanejo stroški zaradi prenosa podatkov. Ali sta Apple CarPlay in Android Auto na voljo na vašem trgu, preverite na uradni
spletni strani programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije.
†
Fordov klic v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem
varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.

9

Boljša
vidljivost.
Ksenonski žarometi HID
EcoSportovi ksenonski žarometi HID so dvakrat
močnejši od običajnih žarometov, vendar porabijo
le dve tretjini energije (za doplačilo pri modelih
Titanium, ST-Line in ST-Line Black Edition).

Če se vam zdi, da
ste na koncertu, je
to B&O PLAY.
B&O PLAY
Od klasike do rocka ... ne glede na to, katero glasbo
imate najraje, si zasluži, da zveni tako, kot si je zamislil
avtor. Fordov osupljivi novi zvočni sistem znamke
B&O PLAY s 675 watti in 10 zvočniki omogoča prav
to. Strokovnjaki za zvok v podjetju B&O PLAY so ga
zasnovali in prilagodili ekskluzivno za model
EcoSport, da postane vsaka vožnja prav posebna
zvočna izkušnja. Poleg tega so samosvoje oblikovani
zvočniki v popolnem sozvočju z elegantno
EcoSportovo notranjostjo.
■
■
■
■
■
■

Ford EcoSport Titanium v Frozen White nekovinski barvi karoserije s Flash Grey
platišči iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) (oboje za doplačilo).

Uglasitev sistema, prilagojena modelu
Vrhunski zvočni sistem z 10 zvočniki
Basovski zvočnik z dvojnim navitjem
Prostorski zvok
Moč 675 W
Edinstven dizajn B&O PLAY

Visokotonski zvočnik
Srednjetonski zvočnik
Basovski zvočnik
Basovski zvočnik z
dvojnim navitjem
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Slogovna dovršenost.
Streha v kontrastni barvi*
Izbirajte v pestri paleti barv karoserije v kombinacijah s
streho, zadnjim spojlerjem in stranskimi vzvratnimi
ogledali v kontrastni barvi ter platišči iz lahke zlitine za
doplačilo - tako boste še bolj poudarili čudovito zunanjost
in poskrbeli, da bo vaš novi Ford EcoSport prav tako
edinstven kot vi.
+Na voljo z različicami ST-Line, ST-Line Black Edition in Titanium.

Ford EcoSport ST-Line Black Edition v Absolute Black barvi karoserije s kontrastno streho v Luxe Yellow barvi (levo) in Ford EcoSport v Blue Lightning kovinski barvi (za doplačilo) s kontrastno streho v
Absolute Black barvi (desno). Obe vozili na sliki imata Absolute Black strojno obdelana platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝) (za doplačilo).
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Začrtajte
svojo pot.
Inteligentni šririkolesni pogon (AWD)
Inteligentni štirikolesni pogon v Ford EcoSportu stalno nadzira
vozne razmere in optimizira trenje na vseh površinah tako, da
ustrezno razporeja moč po kolesih. Prikaz na zaslonu kaže, koliko
moči je dodeljeno vsakemu kolesu, da boste vedno seznanjeni s
pogoji na cesti.

40%
10%

10%

40%

Ford EcoSport ST-Line v Race Red nekovinski barvi karoserije z Absolute Black kontrastno streho karoserije in Absolute Black
strojno obdelanimi platišči iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18˝).
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Za športen
srčni utrip.
EcoSport ST-Line in ST-Line Black
Edition
Različici ST-Line in ST-Line Black Edition zagotavljata vso
dinamično praktičnost modela Ford EcoSport, a ji dodajata še
privlačen športno navdihnjen slog. Unikatni odbijači in bočne
obrobe ST-Line, platišča iz lahke zlitine v barvi Dark Tarnish,
prepoznavna zunanjost ST-Line s streho, zadnjim spojlerjem in
stranskimi vzvratnimi ogledali v kontrastni barvi – vse to prispeva
k edinstveni kombinaciji uporabnosti in nadvse privlačnega
videza.
Športno eleganten slog se nadaljuje tudi v notranjosti ST-Line
različic, ki jo krasijo unikaten ST-Line volan z usnjenim
oblazinjenjem, prestavna ročica s črnim vstavki in športne
stopalke iz nerjavečega jekla. Vsaka malenkost poudari športno
zasnovo vozila.

Ford EcoSport ST-Line na sliki ima kontrastno streho v serijski Absolute Black kovinski barvi in izbirno barvo karoserije Luxe
Yellow ter strojno obdelana platišča iz lahke zlitine v Absolute Black barvi s premerom 45,7 cm (18˝) (za doplačilo).
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Zgodba z manj goriva
in več moči.
Ford EcoBoost. Mednarodni motor leta 2017 v razredu pod 1
litrom prostornine.
Diamantu podobna prevleka na batnih obročkih zmanjšuje trenje,
turbopolnilnik, neposredni vbrizg in spremenljiva časovna
uskladitev ventilov pa izboljšujejo izkoristek. Rezultat je izjemna
zmogljivost za tako varčen bencinski motor. 1,0-litrski motor Ford
EcoBoost, dobitnik nagrade za najboljši motor leta šest let
zapovrstjo, je na voljo v različicah s 73 kW (100 KM) (ni na voljo pri
modelih EcoSport), 92 kW (125 KM) in 103 kW (140 KM).

Izdelan za varčno
delovanje.

Dobitnik nagrade za najboljši
motor leta
šest let zapovrstjo.

Najnovejši motorji za vozila EcoSport so izjemno varčni. 1,0-litrski
bencinski motor Ford EcoBoost z 92 kW (125 KM) porabi 6,5 - 7,1
l/100 km* z le 120–125 g/km emisij CO2*. 1,5-litrski dizelski motor
Ford EcoBlue 73 kW (100 KM) je še varčnejši, saj dosega porabo 5,1
- 5,8 l/100 km* in 111–118 g/km* emisij CO2.

Powered by

FORD EcoBoost

*Uradne korelacijske vrednosti preizkusov NEDC CO2MPAS. Dejanska poraba goriva se lahko razlikuje. Za več informacij glejte
poglavje o gorivu in zmogljivostih.
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FORD ECOSPORT Modeli

FORD ECOSPORT Modeli

Serijska zunanja oprema

Serijska zunanja oprema dodatno k opremi Trend

Trend
■
■
■
■

■

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝)
LED dnevne luči
Sprednji meglenki
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali v barvi
karoserije
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Ford
Easy Fuel

Style
■

■
■

Serijska notranja oprema dodatno k opremi Trend
■

Serijska oprema notranjosti
■
■

■
■

■
■
■

■
■

Klimatska naprava
Avdio sistem Ford: AM/FM radio, TFT zaslon z diagonalo
10,7 cm (4,2˝), 6 zvočnikov, volanske kontrole, 2 USB vtičnici,
Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje
Alarmna naprava
Električno pomična prednja in zadnja stekla (voznikovo z
enojnim dotikom)
Usnjen volanski obroč s kromiranimi vstavki
Usnjeno oblazinjenje ročice zavore in glave prestavne ročice
Centralna konzola s pokritim predalom in drsnim naslonom
za roke
Prednja in zadnja tepiha iz velurja
Start/Stop sistem

Električno poklopni ogrevani vzvratni ogledali z lučkama za
osvetlitev tal
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

■

Tempomat z prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
Navigacijski sistem Ford SYNC 3: AM/FM radio, barvni zaslon
na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 7 zvočnikov, SYNC 3
(Bluetooth®, funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple
CarPlay, klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici,
navigacija z vključeno kartografijo Evrope

Motorji
Bencinski motor
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM) z ročnim ali samodejnim
menjalnikom

Motorji
Bencinski motor
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM) z ročnim ali samodejnim
menjalnikom
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FORD ECOSPORT Modeli

FORD ECOSPORT Modeli

Serijska zunanja oprema dodatno k opremi Trend

ST-Line Black Edition

Titanium
■
■
■
■
■

7-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝)
Vzdolžni strešni nosilci v srebrni barvi
Samodejni vklop žarometov
Kromirana sprednja maska z obrobo
Prednja brisalca s senzorjem za dež

ST-Line in

Serijska zunanja oprema dodatno k opremi Titanium
■

■

Serijska notranja oprema dodatno k opremi Trend
■
■

■
■
■
■
■

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Ford SYNC 2.5: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z
diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, SYNC 2.5 ( Bluetooth®,
funkcija povezljivosti z Android Auto in Apple Car Play, funcija
za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici
Delno usnjeno oblazinjenje sedežev
Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
Prednji in zadnji tepihi iz velurja iz višje gramature
Zagon vozila brez ključa
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

■

■
■
■
■
■

Serijska notranja oprema dodatno k opremi
Titanium
■
■

Motorji
Bencinski motorji
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM) z ročnim ali samodejnim
menjalnikom
1.0 Ford EcoBoost 103 kW (140 KM) z ročnim menjalnikom
Dizelski motorji
1.5 Ford EcoBlue 73 kW (100 KM) z ročnim menjalnikom
1.5 Ford EcoBlue 92 kW (125 KM) z ročnim menjalnikom, AWD

Platišča iz lahke zlitine v Dark Tarnish barvi s premerom 43,2
cm (17˝)
Streha in vzvratni ogledali v črni barvi (ST-Line)
Streha in vzvratni ogledali v Luxe Yellow barvi, Absolute Black
barva karoserije (ST-Line Black Edition)
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi
Unikatni odbijači in stranske obrobe ST-Line
Letvice in obroba maske v High Gloss črni barvi
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Športno vzmetenje

■
■
■
■

Delno usnjene ST-Line sedežne prevleke z rdečimi šivi
Deluxe ST-Line strešna obloga
Obloge prednjih pragov z napisom ST-line
Športne stopalke iz lahke zlitine
Usnjen ST-Line volanski obroč z rdečimi ST-Line šivi
Prednja in zadnja tepiha z rdečimi ST-Line šivi

Motorji
Bencinski motorji
1.0 Ford EcoBoost 92 kW (125 KM) z ročnim ali samodejnim
menjalnikom
1.0 Ford EcoBoost 103 kW (140 KM) z ročnim menjalnikom
Dizelski motorji
1.5 Ford EcoBlue 73 kW (100 KM) z ročnim menjalnikom
1.5 Ford EcoBlue 92 kW (125 KM) z ročnim menjalnikom
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FORD ECOSPORT Pomembne značilnosti

Odstranljiva vlečna kljuka

Električno pomična sončna
streha

Parkirni sistem s sprednjimi
in zadnjimi tipali

Električno pomična sončna streha omogoča še
več čudovitih razgledov. Površina, ki odbija sončne
žarke, pomaga ohranjati hlad v notranjosti pri

Obvolanski prestavni ročici
S 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom je
vožnja umirjena in sproščujoča, še posebej v
gostem prometu. Po želji lahko prestavljate tudi
ročno s pomočjo obvolanskih ročic. (Na voljo
samo s samodejnim menjalnikom.)

Za dodatno zmogljivost pri prevozu je možno z
vlečno kljuko glede na motor vleči prikolice s težo
do 1.100 kg. Ko je ne potrebujete, lahko vlečno
kljuko odstranite. (Za doplačilo in kot dodatna
oprema)

Z vozilom Ford EcoSport boste izbrali tudi

zaprtem strešnem oknu, notranji senčnik pa po
potrebi zagotavlja dodatno zaščito pred soncem.

zahtevnejše parkirne prostore. Zvočni signali vam
za lažje parkiranje in manevriranje pomagajo pri

(Za doplačilo pri opremi Titanium ST-Line in
ST-Line Black Edition.)

ocenjevanju razdalje pred vozilom in za vozilom.
(Za doplačilo)

Sistem za zaznavanje vozila
v mrtvem kotu

Ogrevano vetrobransko
steklo Quickclear

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vas z

Grelni element, vgrajen v vetrobranskem steklu,

opozorilno lučko v zunanjih vzvratnih ogledalih
opozori, kadar je med vožnjo v mrtvem kotu

odstrani zmrzal in zarositev na steklu v nekaj
sekundah, tudi v najhladnejših jutrih. (Na voljo kot

zaznano drugo vozilo – avto, kombi ali tovornjak.

del Zimskega paketa)

(Za doplačilo)
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Frozen White
Nekovinska barva karoserije*
Race Red
Nekovinska barva karoserije*

Urban Teal
Posebna kovinska barva karoserije*

Blue Lightning
Kovinska barva karoserije*

Blazer Blue
Nekovinska barva karoserije
Absolute Black
Kovinska barva karoserije*

Ruby Red
Unikatna kovinska barva karoserije*

Mi smo izbrali Blue
Lightning. Katero barvo
boste izbrali vi?
Zasluge za elegantno in trajno zunanjost vozil EcoSport ima
poseben večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in
postopki obdelave, od vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije
do zaščitnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje izjemnega

Moondust Silver
Kovinska barva karoserije*

videza tudi po dolgoletni uporabi.
Silk
Kovinska barva karoserije*
White Platinum
Unikatna kovinska barva karoserije*

Luxe Yellow
Posebna kovinska barva karoserije*

*Za doplačilo.
Ford EcoSport ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki velja 12 let od datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.

†
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Magnetic
Kovinska barva karoserije*

Opomba Slike vozil so uporabljene za prikaz barv karoserije in morda ne ustrezajo specifikacijam v besedilu ali
razpoložljivosti na posameznih trgih. Barve in oblazinjenja, predstavljena v tej publikaciji, lahko zaradi omejitev uporabljenih
postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv.
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FORD ECOSPORT Platišča in pnevmatike
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Jeklena platišča s 5-krakimi
kolesnimi pokrovi
s premerom 40,6 cm (16˝)
v barvi Sparkle Silver
(Serijsko pri modelih Trend in
Style)

5-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 40,6 cm
(16˝),
Magnetic
(Za doplačilo pri modelih
Trend in Style)

7-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 40,6 cm
(16˝),
Premier Aluminium
(Serijsko pri modelu
Titanium)

5-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 43,2 cm
(17˝),
Dark Tarnish
(Serijsko pri modelih ST-Line
in ST-Black Edition)

5-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 45,7 cm
(18˝),
Flash Grey
(Za doplačilo pri modelu
Titanium)

5x2-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 45,7 cm
(18˝),
Absolute Black
(Za doplačilo pri modelih
ST-Line in ST-Black Edition)

FORD ECOSPORT Oblazinjenja

10-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 43,2 cm
(17˝),
Shadow Silver
(Za doplačilo pri modelih
Trend in Style)

5x2-kraka platišča iz lahke
zlitine s premerom 43,2 cm
(17˝),
Flash Grey
(Za doplačilo pri modelu
Titanium)

Tkanina v Ebony barvi
(Serijsko pri modelih Trend in Style)

Delno usnjene sedežne prevleke v Ebony
barvi
(Serijsko pri modelu Titanium)

Delno usnjene sedežne prevleke v Ebony
barvi z Generic Red šivi
(Serijsko pri modelih ST-Line in ST-Black
Edition)

Delno usnjene sedežne prevleke v Ebony
barvi z Metal Grey šivi
(Za doplačilo pri modelih ST-Line in
ST-Black Edition)

Usnjene sedežne prevleke v Ebony barvi
(Za doplačilo pri modelu Titanium)

29

FORD ECOSPORT Dodatna oprema
Prtljažno korito
Trpežno korito je zasnovano tako,
da ostane prtljažni prostor čist in
urejen, zato je idealno za prevoz
mokrih ali umazanih predmetov.
(Dodatna oprema)

Odstranljiva vlečna
kljuka

Nosilec za kolesa
Uebler+
Odličen nosilec za kolesa, ki ga
namestite na vlečno kljuko, je lahko
(glede na model nosilca)
opremljen s praktičnim
mehanizmom za nagib, ki omogoča
preprost dostop do prtljažnika.
(Dodatna oprema)

Za dodatno zmogljivost pri prevozu
je možno z vlečno kljuko glede na
motor vleči prikolice s težo do 1.100

Strešni nosilec za
kolesa Thule®+

kg (za dodatne informacije se
obrnite na svojega trgovca z vozili

Odličen nosilec za kolesa s

Ford). Ko je ne potrebujete, lahko
vlečno kljuko odstranite. (Za

preprosto namestitvijo Thule .
(Dodatna oprema)
®

Strešni kovček Thule®+

Kolesne zavesice

Omogoča prevoz najrazličnejše
prtljage ter jo varuje pred
vremenskimi vplivi in krajo. Za
preprostejši dostop omogočajo vsi
modeli odpiranje z obeh strani.
(Dodatna oprema, na voljo v
različnih velikostih)

Po meri oblikovane zavesice ščitijo
vašega Forda EcoSport pred
kamenčki s ceste in umazanijo. Na
voljo so v kompletu za sprednji in
zadnji kolesi. (Dodatna oprema)

Prečni nosilci za strešna
vodila

Talne obloge za vse
letne čase

Čvrsti prečni nosilci (le za uporabo

Talne obloge za vsako vreme z
napisom Ford EcoSport so izdelane
po meri, da se popolnoma podajo

s strešnimi nosilci) vam omogočajo
enostaven prevoz tovora. (Dodatna

vozilu ter ga zaščitijo pred
umazanijo in vlago. Talna obloga

oprema)

pred voznikom je varno pritrjena
neposredno na tla vozila, da ne

doplačilo in kot dodatna oprema)

more zdrsniti pod stopalke.
(Dodatna oprema)

+Za to opremo velja jamstvo drugega proizvajalca, za podrobnosti glejte zadnjo stran.
Še več dodatne opreme si lahko ogledate v spletnem katalogu na naslovu www.ford-dodatnaoprema.si
Za celotno paleto izdelkov s Fordovo blagovno znamko – od oblačil do izdelkov za življenjski slog in modelčkov avtomobilov – obiščite www.fordlifestylecollection.com
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SUV s 5 vrati
 
  

    

 

 

 

 

 

   

    

   

   

   











   

   

   

   

   

    

    

   

 

 

   

   

   

   

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            
             
Poraba goriva v l/100 km
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Zmogljivostø

 





   




Preverjanje resničnosti. Bolj realistične vrednosti porabe goriva.
Od 1. septembra 2017 se v skladu z zadnjo različico uredbe (EU) 2017/1151 za določena nova vozila uporablja homologacija s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za
lahka vozila (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), ki je nov in bolj realistični preskusni postopek za merjenje porabe goriva in izpustov CO2. WLTP bo v
prihodnosti povsem zamenjal novi evropski vozni cikel (New European Drive Cycle – NEDC), trenutni preskusni postopek. V času opuščanja NEDC se vzpostavi korelacija
podatkov o porabi in izpustih CO2 pri ciklu WLTP in prejšnjim ciklom NEDC. Ker je prišlo do spremembe nekaterih elementov preskusov, lahko pride do odstopanj v primerjavi
s prejšnjimi podatki o porabi in izpustih, kar pomeni, da bo lahko imel isti model vozila drugačno porabo in izpuste CO2.

 
 
 

FORD ECOSPORT Barve in oblazinjenja



 
 
 

FORD ECOSPORT Motorji




 

        
       
    
        
       
     











































Mase in obremenitve

*V 4. prestavi. Fordove testne vrednosti. Objavljena poraba goriva/energije, izpusti CO2 in doseg električnih vozil so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in
(EC) 2017/1151. Za lahka gospodarska vozila, homologirana v skladu s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP), bodo objavljene informacije o porabi goriva/energije in izpustih CO2 pri novem evropskem
voznem ciklu (NEDC) in ciklu WLTP. WLTP bo povsem nadomestil NEDC najpozneje do konca leta 2020. Uporabljeni standardni testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. Poleg učinkovitosti
vozila na porabo goriva/energije, izpuste CO2 in doseg električnih vozil vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na globalno ogrevanje. Vodnik glede porabe goriva in izpustov CO2 s
podatki za vse nove modele osebnih vozil je brezplačno na voljo na prodajnem mestu in na ford.si.
#
Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s proizvodnimi odstopanji in nameščeno opremo. Vleka vpliva na zmogljivost in porabo goriva pri
vseh modelih. Največja obremenitev strehe znaša največ 40 kg.
Ø

32

ØØ

Na voljo
Za dodatne informacije se obrnite na svojega trgovca z vozili Ford.

33

Ustvarite svoje popolno vozilo EcoSport.

FORD ECOSPORT Mere
Električno poklopni vzvratni ogledali

Pri vozilih EcoSport lahko izbirate med mnogimi barvnimi kombinacijami. V spodnji tabeli so prikazane razpoložljive možnosti kontrastne strehe, zadnjega
spojlerja in stranskih vzvratnih ogledal za posamezno barvo karoserije.

  




















 













  



















   








 














  













































 



 






 









 
 




 







 

  
 
 

  
















 



















  



















  



















Če je parkirno mesto ozko, ohišji zunanjih ogledal preprosto preklopite
navznoter. Za še večjo priročnost lahko to storite s pomočjo elektrike.

Višina: 1.653 mm
(Višina s strešnimi nosilci: 1.713 mm)

Katera je vaša najljubša kombinacija?

Širina: 1.765 mm
(Širina z vzvratnimi ogledali:
2.057 mm)

Dolžina: 4.096 mm

Preklopni deljeni zadnji sedeži
Na voljo
Za dodatne informacije se obrnite na svojega trgovca z vozili Ford.

34

Če preklopite zadnje sedeže v razmerju 60:40, pridobite 1.238 litrov
prostora zadaj. Sedeže lahko preklopite tudi naprej, če potrebujete
prostor za višje predmete.
35

FORD ECOSPORT Naslednji koraki

FORD ECOSPORT Dimenzije
sestavite

Obiščite svojega trgovca z vozili Ford in se zapeljite na testno vožnjo
s Fordom EcoSport.

Obiščite svojega trgovca z vozili Ford ter sestavite in preverite ceno
svojega novega Forda EcoSport.

financiranje
Ko se odločate za novo vozilo, nam naše strokovno
znanje in velikost družbe omogočata, da vam
ponudimo pestro paleto možnosti financiranja, da si
lahko omislite svoj avto kot zasebni ali poslovni
uporabnik.

imejte
Ko se odpeljete s svojim novim avtomobilom, vam
bomo vedno stali ob strani. Ford ima veliko omrežje
pooblaščenih servisnih delavnic, ki vam bodo
pomagale ohraniti odlično stanje vašega avtomobila.
In če bo vaš novi Ford kdaj potreboval popravilo zaradi
nezgode, ga bodo v Fordovih pooblaščenih delavnicah
kar se da hitro povrnili v stanje pred nezgodo.

Prostornina prtljažnika (litri)‡
Skupna dolžina brez rezervnega kolesa (mm)
Skupna širina z ogledali/s preklopljenimi ogledali/brez
ogledal (mm)
Skupna višina (nenatovorjeno vozilo), s strešnimi
nosilci/brez strešnih nosilcev (mm)

Prostor za glavo (brez strešnega okna)

1008

2057/1765

5-sedežni način (glede na naklon zadnjih sedežev)
(natovorjeno do police)

334

Prostor za noge (največ s povsem nazaj pomaknjenim
sedežem na srednji višini)

1116

1713/1653

2-sedežni način (natovorjeno do stropa)

1238

Prostor za ramena

1355

Pristopni kot spredaj (nenatovorjeno vozilo)

21,0°

Izstopni kot (nenatovorjeno vozilo)

33,3°

Prelomni kot grebena (nenatovorjeno vozilo)

23,3°

(160/137 dizelski
Odmik od tal nenatovorjeno/povsem natovorjeno vozilo motor) (190/164
bencinski motor)
Obračalni krog – od robnika do robnika (m)
Medosna razdalja
Kolotek spredaj (najmanj/največ (odvisno od zamika
kolesa))
Kolotek zadaj (najmanj/največ (odvisno od zamika
kolesa))

5-sedežni način (natovorjeno do police)

Notranjost 1. vrsta
356

4096

Dimenzije prtljažnika

Notranjost 2. vrsta

Najv. višina odprtine za natovarjanje

881

Prostor za glavo

Najv. širina odprtine za natovarjanje

1022

Prostor za noge (nominalno s sprednjim sedežem v
položaju 95 % SAE)

933

Prostor za ramena

1302

Najv. višina za natovarjanje (do stropa/prekrivala)
Širina prostora za natovarjanje med notranjima obodoma
blatnikov

1010/605
950

10,6

Dolžina tal za natovarjanje na dnu do druge vrste sedežev

2519

Dolžina tal za natovarjanje do prve vrste sedežev
(preklopljena naslonjala sedežev v drugi vrsti)

1369 mm pri
15,8°

Višina praga pri praznem vozilu (nenatovorjeno)

627

1530
1522

691

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)
Bencinski motor

52

Dizel

52

‡

Merjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede
na model in vgrajeno opremo.

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do
spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo
Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen,
če ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane
prototipne, predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah
prikazana Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov
naših dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila. + Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove
garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja
Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge
blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo
senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

Ko tega kataloga ne potrebujete
več, ga reciklirajte.
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