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MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2018.00
Velja od: 14.01.2019 za vozila iz zaloge

FORD KA+
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TREND
5 vrat
1.2 Ti VCT 63 kW (85 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

Maloprodajna

Akcija

cena

11.990

Akcijska
cena

1.150

10.840

SERIJSKA OPREMA
VARNOST IN ZAŠČITA
Kolutne zavore spredaj, zadaj bobnaste
Elektronski nadzor stabilnosti ESP vključuje:
- protiblokirni zavorni sistem ABS
- pomoč pri speljevanju v klanec HLA
Prilagodljiv omejevalnik hitrosti
Servo volan (EPAS)
Elektronska blokada motorja (PATS)
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema ključema (en poklopen)
Varnostni zaklep zadnjih vrat
Odpiranje lopute za gorivo iz notranjosti
Voznikova in sovoznikova zračna blazina
Stikalo za izkop sovoznikove zračne blazine
Stranski zračni blazini za voznika in sovoznika
Zračni zavesi
Tritočkovni varnostni pasovi za vse sedeže
Prednja varnostna pasova s prednapenjalnikom
in omejevalnikom zatezne sile
Po višini nastavljiva varnostna pasova na prednjih sedežih
Opozorilo za pripenjanje varnostnega pasu na voznikovem in
sovoznikovem sedežu
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Set za popravilo prazne pnevmatike
PRIROČNOST IN UDOBJE
Klimatska naprava
Potovalni računalnik
Voznikov sedež nastavljiv v 4 smeri
Sopotnikov sedež nastavljiv v 2 smeri
Žepa na zadnji strani prednjih sedežev
Zadaj poklopni naslon, deljiv 60/40
Avdio sistem Ford SYNC 1
Vsebuje: AM/FM radio s CD/MP3 predvajalnikom, barvni zaslon z diagonalo
10,7 cm (4,2˝), 4 zvočnike, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje

ZUNANJE LASTNOSTI
Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
Kromirana mrežica za zajem zraka
Kljuke vrat v barvi karoserije
Črna aplikacija na stebričku prednjih in zadnjih vrat
Električno nastavljivi vzvratni ogledali v barvi karoserije
z vpetima smernikoma, ročno poklopni
Prednji meglenki
Dnevne luči
Sredinsko nameščena zavorna luč zadaj
Brisalec zadnjega stekla
Ogrevano zadnje steklo
Zatemnjena stekla
Jeklena platišča s premerom 38,1 cm (15˝) in pnevmatikami 195/55R15

NOTRANJE LASTNOSTI
Sredinska konzola z prostorom za dve pločevinki in
dve plastenki
Osvetljen predal za rokavice
2 bralni lučki v potniški kabini
Ugašanje lučk z zakasnitvijo
Lučka za osvetlitev prtljažnega prostora
Odlagalne površine v prednjih vratih
Nasloni za roko na prednjih in zadnjih vratih
Kromiran gumb na ročici za ročno zavoro
Talna tekstilna obloga v prtljažnem prostoru
Prednja tepiha iz velurja
Črna prestavna ročica s kromirano obrobo
Po višini nastavljiv volanski obroč

in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem
vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 1 USB vtičnica ter
vtičnica za dodatno avdio napravo
Električno pomični stekli spredaj s pomikom na enojni dotik
na voznikovi strani
Ročno pomični stekli zadaj
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva 'EasyFuel'
Analogni merilniki:
- potovalni računalnik s števcem kilometrov
- zaslon z diagonalo 5,8 cm (2,3˝)
- merilnik hitrosti
- stanje goriva
- opozorilo za prestavljanje
Predpriprava za vlečno kljuko

Opombe: Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa!
V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri
izbiri vozila in opreme.
S Ford Bonom si lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 500 €, v primeru staro za novo pa za 150 €.
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KODA

VARNOST IN ZAŠČITA
Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Alarmna naprava z notranjimi senzorji

TREND

59B

150

57D

210

73B

180

73

450

73P

670

Dodatno zatemnjena stekla

53E

80

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
Platišča iz lahke zlitine s premerom 38,1 cm (15˝) in pnevmatikami 195/55R15
Jekleno rezervno kolo s premerom 35,6 cm (14˝) in pnevmatiko 175/65R14

55D

420

68B

50

Vključuje: daljinsko centralno zaklepanje in dva poklopna ključa

ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije
Opomba: velja za Bright Yellow

Kovinska barva karoserije
Opomba: velja za Smoke, Moondust Silver, Deep Impact Blue, Absolute Black)

Unikatna kovinska barva karoserije
Opomba: velja za Sparkling Gold, Ruby Red

PRIROČNOST IN UDOBJE
Paket za kadilce
Paket za pomoč vozniku
- električni pomik stekel zadaj
- zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
- ogrevani električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali v barvi karoserije
Tepiha zadaj - iz velurja
Ogrevana prednja sedeža

69B

30

47B

290

44C

40

60B

340

64B

180

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

46C

190

MULTIMEDIJA
Avdio sistem Ford SYNC 1 + DAB

45J

190

Vključuje: naslon za roko spredaj

Tempomat
Vključuje: usnjen volanski obroč

Vsebuje: AM/FM radio s CD/MP3 predvajalnikom, barvni zaslon z diagonalo 10,7 cm (4,2˝), 4 zvočnike, SYNC (Bluetooth® sistem za
prostoročno telefoniranje, in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem, vozila, funkcija za klic v sili), volanske
kontrole, DAB, 1 USB vtičnica ter vtičnica za dodatno avdio napravo,

Zadnja tipala za pomoč pri
parkiranju

Platišča iz lahke zlitine

Klimatska naprava s
samodejno regulacijo temp.

Ogrevana prednja sedeža

Avdio sistem Ford SYNC 1

OSTALO
Stroški priprave in prevoza vozila ter nultega servisa

150

FORD KA+
BARVE IN NOTRANJOSTI

TREND
Notranjost

Temna - 'Charcoal Black'

Sedeži

Tkanina

Nekovinska barva

●
○

Oxford White
Bright Yellow
Kovinska barva

○
○
○
○

Smoke
Moondust silver
Deep Impact Blue
Absolute black

Zunanjost

Unikatna tri slojna kovinska barva

○
○

Sparkling Gold
Ruby Red
● - serijska oprema
○ - oprema za doplačilo

Oxford White

Smoke

Bright Yellow

Moondust Silver

Absolute Black

Deep Impact Blue

Sparkling Gold

Ruby Red

FORD KA+ TEHNOLOGIJE
Elektronski nadzor stabilnosti ESP

Ford SYNC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo

S Fordovim sistemom za glasovno upravljanje SYNC lahko z uporabo preprostih in

nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo

neposrednih glasovnih ukazov upravljate predvajanje glasbe ter opravljate in sprejemate

nadzora, nato pa sistem ESP natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali

klice na svojem mobilnem telefonu. To pomeni, da bodo vaše roke ves čas na volanu, oči pa

stabilnost vozila in preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESP vključujejo pomoč

pa uprte na cesto. SYNC bo tudi na glas prebral besedilna sporočila, poslana na vaš mobilnik.

pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju

SYNC vam omogoča predvajanje pesmi z USB ključa ali predvajalnika MP3 ali celo pretočno

v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu.

predvaja glasbo z mobilnega telefona, opremljenega z Bluetoothom, lahko pa tudi
poimenuje pesem ali izvajalca na radiu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec
Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje

Klic v sili

tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora,

Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'. Če slučajno pride do

ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju

nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija

in speljevanju na spolzkih podlagah.

namesto vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa
govorite s temi službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so

Ford Easy-Fuel

GPS-koordinate, tudi če ste nezavestni.

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu

* Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah. Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim

sistemu, je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola

mobilnim telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali

preprosto ne bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode

ko tipalo, ki zazna trk, izklopi črpalko za gorivo. Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih

za gorivo opravili za vedno.

jezikih.

Ford MyKey®

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo

prostora za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

omejuje. Prednosti digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno

radijskih programov znotraj enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen

shranite zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.

mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih storitev.

Inteligentni zaščitni sistem IPS
Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi
izjemno trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS),
zračne blazine in pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za
medenico, prsni koš in glavo na sprednjih sedežih.

Pomoč pri speljevanju v klanec HLA

Sistem za preprečevanje dolivanja
napačnega goriva Ford EasyFuel

Zračne blazine in zavese

Notranjost

