НОВИЯТ FORD KA+

Двигател

Ценова листа Юни 2017, MY 2016.75

Каросерия

Бензинови двигатели
1.2 Duratec

85 к.с.

Среден
разход

TREND

л./100 км.

лв. с ДДС

Скоростна кутия

Хечбек 5 врати

5-степенна ръчна

Седан 4 врати

5.0

23.600
24.200

Специална отстъпка от 14% за автомобили на склад
Ford KA+ се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега

НОВИЯТ FORD KA+ стандартно оборудване
TREND
Сигурност и безопасност
ABS – система против блокиране на колелата
ESP – електронна система за контрол на
стабилността с функция за предвиждане на
поднасяне и превантивна намеса
HLA – система за подпомагане потеглянето по
наклон
Ограничител на скоростта
EPAS – електрическо серво управление със
•
система за коригиране на отклоненията от
страничен вятър и неравности
•
активно компенсиране на вибрациите
•
компенсация на тегленето във волана от
въртящия момент
Централно заключване с дистанционно, сгъваем
ключ

Удобство и функционалност
Климатична инсталация
Поленов филтър
Регулируема шофьорска седалка в 4 посоки
Регулируема пасажерска седалка в 2 посоки
Регулируеми предни и задни подглавници
Джобове за документи на гърба на предните
седалки
Делима облегалка на задната седалка в отношение
60:40
Централен заден подглавник
Ice пакет 10
•
AM/FM радио/AUX/USB/Bluetooth/CD/MP3
•
SYNC1
•
4.2" цветен информационен дисплей
•
управление от волана
•
4 тонколони
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НОВИЯТ FORD KA+ стандартно оборудване
TREND (продължение)
Сигурност и безопасност
Въздушни възглавници
•
за пътника и водача – предни
•
за пътника и водача – странични
•
тип завеса за 1-ви и 2-ри ред седалки
•
Ключ и индикация за деактивиране на
предната пасажерска
Предупредителен сигнал за непоставени
предпазни колани
TPMS - система за следене на налягането в гумите
Комплект за ремонт на спукана гума
PATS пасивна защита срещу кражба
(имобилайзер)
3-точкови предпазни колани за всички места,
предните с регулиране по височина, пиронатягане,
ограничители на натоварването и сигнал за
поставяне
Ford Easy Fuel зареждане без капачка с
предотвратяване на зареждане с погрешен тип
гориво
Пътен компютър с показания за среден и моментен
разход, скорост, външна температура

Удобство и функционалност
SYNC 1 система за синхронизация с мобилен
телефон Bluetooth хендсфри, гласови команди с
разширени функции, управление на телефона,
синхронизация на телефонната книга, изчитане на
SMS, управление на музкалната библиотека
(английски, немски, руски, турски език)
MyKey – възможност за персонализация на
настройките на ключа за повишаване на
безопасността при млади водачи и др.
Emergency Assistance система за автоматично
избиране на телефон 112 при инцидент и подаване
на информация до аварийните служби, вкл. GPS
координати на съответния език в зависимост от
местонахождението на автомобила (в ЕС), вкл. на
български в България

Екстериор
Брони в цвета на купето
Предна решетка с хромирани напречни ребра и
хромиран кант
Фарове за мъгла
Дръжки на вратите в цвета на купето
Предпазен кант на ръба на багажника
Ел. регулируеми външни огледала в цвета на
купето с вградени мигачи
Дневни светлини
Високо монтирана 3-та стоп светлина
Чистачка на задното стъкло (за 5-врати)
Предни ел. стъкла, шофьорското с отваряне с
еднократно натискане
Ламинирано челно стъкло
Тонирани стъкла
15” стоманени джанти с гуми 195/55R15

Интериор
Централна конзола с поставки за чаши и изход 12V
Осветление в купето с театрално притъмняване,
насочени светлини за четене на карти
Осветление в жабката и в багажника
Покривало на багажника
Предни стелки
Кормилна колона регулируема по височина

НОВИЯТ FORD KA+ опции
EOC КОД

Trend

Заден паркинг асистент

59B

300

Периметърна алармена система

57D

420

Автопилот, волан с кожена тапицерия

64B

360

Автоматична климатична инсталация

46C

380

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

ЕКСТЕРИОР
Цвят металик

900

Специален трипластов цвят (Sparkling Gold / Ruby Red)

1.350

Цвят неметалик Bright Yellow

360

14" стоманено резервно колело

90

15" алуминиеви джанти с гуми 195/55R15

55D

840

Силно затъмнени задни стъкла (само за 5 врати)

53E

150
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НОВИЯТ FORD KA+ опции
EOC КОД

Trend

Пакет пушачи

69B

50

Пакет асистенция на водача
•
Задни ел. стъкла
•
Задни паркинг сензори
•
Ел. регулируеми отопляеми външни огледала с автоматично прибиране

47B

590

45J

380

44C

80

УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

АУДИО ПАКЕТИ
ICE пакет 8
•
ICE пакет 10 (стандартната аудио система)
•
Дигитално радио (DAB)
ИНТЕРИОР
Задни стелки
Отопляеми предни седалки, подлакътник за шофьорската седалка

НОВИЯТ FORD KA+ аксесоари

АКСЕСОАРИ НА СНИМКИТЕ ГОРЕ
Гумена стелка за пода на багажника
Комфортен централен подлакътник
15” декоративни тасове с Ford лого

За пълната гама аксесоари за Ford КА+ може да посетите:
http://www.ford-accessories.bg
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НОВИЯТ FORD KA+ технически характеристики
Бензинови двигатели
Двигател
Мощност (к.с.) / об/мин.
Въртящ момент (Нм) /
об/мин.
Скоростна кутия
Максимална скорост (км/ч)
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво (л/100 км.)
• Градско
• Извънградско
• Комбинирано
Емисии на СО₂ (г/км)
Еконорма

1.2 Duratec
85 / 6300
112 / 4000
5-степенна
ръчна
170
13.3
6.6
4.0
5.0
114
Euro 6

ØØ
Декларираните разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на
Европрейска Директива 80/1268/EEC или Европейска регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 692/2008. Посочените данни са
за тип превозно средство, а не се отнасят за конкретен автомобил. Приложената тестова процедура осигурява сравнение
между различни типове автомобили и различни производители. Информацията не е част от продуктова оферта. Разходът в
реални условия може да варира, тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на
шофиране, използването на техническо оборудване като например климатичната инсталация, както и от други нетехнически
фактори.

Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2016.75 и информацията в нея е валидна към датата на
изготвянето и. Ford, обаче, непрекъснато усъвършенства своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да
правят промени по всяко време без предупреждение на техническите характеристики, стандартното и допълнителното
оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа, която не представлява конкретна продуктова
оферта. За най-новата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.

__________________________________________________________________________________________________
София Люлин – 984 2250; София Младост – 817 8888; Пловдив – 606 606; Варна – 680 200; Бургас – 807 137; Русе – 845 235;
Плевен – 885222; Ст. Загора – 623 938; Габрово – 808 423; Монтана – 300 131; В. Търново – 616 000; Благоевград – 884 025;
Хасково – 601 180; Шумен – 861 352; Пазарджик – 411 205; Смолян – 8 1085; Добрич – 602 647
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