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XL

MPC (€)

Popust

Akcijska cena (€)

27.940

2.000

25.940

28.810

2.000

26.810

2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

29.530

2.000

27.530

XLT

MPC (€)

Popust

Akcijska cena (€)

30.710

2.000

28.710

31.430

2.000

29.430

MPC (€)

Popust

Akcijska cena (€)

2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik
2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 10-stopenjski samodejni menjalnik
2.0 TDCi 157 kW (213 KM) - 4x4, 10-stopenjski samodejni menjalnik

37.010
38.710
39.720

2.000
2.000
2.000

35.010
36.710
37.720

WILDTRAK

MPC (€)

Popust

Akcijska cena (€)

39.480

2.000

37.480

2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik
2.0 TDCi 157 kW (213 KM) - 4x4, 10-stopenjski samodejni menjalnik

39.190
41.900

2.000
2.000

37.190
39.900

RAPTOR

MPC (€)

Popust

Akcijska cena (€)

54.060

2.000

52.060

Enojna kabina
2.0 TDCi 96 kW (130 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik
Podaljšana kabina
2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik
Dvojna kabina

Podaljšana kabina
2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik
Dvojna kabina
2.0 TDCi 125 kW (170 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

LIMITED
Dvojna kabina

Podaljšana kabina
2.0 TDCi 157 kW (213 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik
Dvojna kabina

Dvojna kabina
2.0 TDCi 157 kW (213 KM) - 4x4, 10-stopenjski samodejni menjalnik

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.
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XL

XLT

LIMITED

WILDTRAK

Serijska oprema XL

Dodatno k opremi XL

Dodatno k opremi XLT

Dodatno k opremi LIMITED

Priročnost in udobje
Elektronski preklop med 4x2 in 4x4 pogonom
Reduktor
Po višini nastavljiv volanski drog
AM/FM radio
- USB vhod
- Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje
- Monokromatski zaslon z diagonalo 8.9 cm (3,5")
- Štirje zvočniki
En preklopni ključ za daljinsko zaklepanje
En navadni ključ
Nadzorni gumbi za avdio sistem nameščeni na
volanskem obroču
Dvojno centralno zaklepanje
Ogrevano vetrobransko steklo
Električni pomik prednjih stekel
(na voznikovi strani z enojnim dotikom)
Tempomat s prilagodljivim omej. hitrosti
Električni pomik zadnjih stekel (DC)
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali
12V električni priključek za drugo vrsto sedežev (DC)
Ogrevano zadnje steklo
Rezervoar za gorivo - 80L
Luč za osvetlitev tovornega zaboja
Klimatska naprava
Sistem Start/Stop

Priročnost in udobje
Avdio sistem SYNC
- AM/FM radio
- barvni zaslon z diagonalo 10,7 cm (4,2")
- SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo
telefoniranju, predvajanju glasbe in
sistemu za klic v sili)
- USB vhod
- Šest zvočnikov
Centralno zaklepanje vrat tovornega zaboja
V usnje odet volanski obroč
V usnje odeta prestavna ročica
Elektrokromatsko samozatemnitveno vzvratno
ogledalo
Prednja brisalca s tipalom za dež
Preklopni vzvratni ogledali
Samodejni vklop žarometov

Priročnost in udobje
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno
regulacijo temperature (DEATC)
Avdio sistem SYNC 3
- AM/FM radio
- zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8")
- SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo
telefoniranju, predvajanju glasbe in
sistemu za klic v sili)
- 2 vhoda USB
- Šest zvočnikov
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Zagon vozila brez ključa
Utripalki in lučki za osvetlitev tal vgrajeni v
vzrvatnih ogledalih
Električna vtičnica 230 V / 150 W
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Voznikov sedež električno pomičen v
osmih smereh
Ogrevana prednja sedeža
Dva preklopna ključa za daljinsko zaklepanje
Odklepanje vozila brez ključa 'Keyless Entry'
Nastavljiva ledvena opora za voznika

Priročnost in udobje
Navigacijski sistem SYNC 3
- AM/FM radio
- zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8")
- SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo
telefoniranju, predvajanju glasbe in
sistemu za klic v sili)
- 2 vhoda USB
- Šest zvočnikov
- Kartografija zahodne Evrope
Elektronski zaklep zadnjega diferenciala
Zaščita motorja in diferenciala

Zunanje lastnosti
Jeklena platišča s premerom 40,1 cm (16")
Pnevmatike 255/70 R16
Rezervno kolo normalnih dimenzij
Maska motorja v temeljni barvi
Zunanja ogledala in kljuke vrat v temeljni barvi
Prednji odbijač v barvi karoserije
Halogenska žarometa
Dnevne luči
Kovinski okvir za potniško kabino za prevoz daljših
predmetov
Zadnji kolesni zavesici
Tretja zavorna luč
Pričvrstitvene kljuke v tovornem zaboju
Ključavnica vrat tovornega zaboja
Zadnji cevni odbijač v črni barvi

Zunanje lastnosti
Prednji meglenki
Platišča iz lahke zlitine s premrom 40,1 cm (16")
Pnevmatike 255/70 R16
Kromirane kljuke za odpiranje vrat
Kromirana pokrova vzvratnih ogledal
Kromirana maska motorja
Bočni stopnici
Delna zaščitna obloga tovornega zaboja
Prednji odbijač v barvi karoserije
Kromiran zadnji cevni odbijač
Projektorska halogenska žarometa
12V električni priključek v tovornem zaboju
LED dnevne luči
Notranje lastnosti
Kromirane ročke za odpiranje vrat
Prednja senčnika z osvetljenima ogledaloma
Žep na hrbni strani voznikovega sedeža
Tepihi spredaj
Stropna konzola z držalom za očala in
bralno lučko
Varnost in zaščita
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Zunanje lastnosti
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17")
Pnevmatike 265/65 R17
Prednji kolesni zavesici
Brez kovinskega okvirja za potniško kabino za
prevoz daljših predmetov
Prednji odbijač z vstavkom v srebrni barvi
Odpiranje zadnje stranice tovornega zaboja 90°
HID ksenonska žarometa
Športni okvir nad tovornim zabojem
Vrata tovornega zaboja z mehanizmom Easy Lift

Zunanje lastnosti
Platišča iz lahke zlitine s premerom 45,7 cm (18")
Pnevmatike 265/60 R18
Vzdolžna strešna nosilca
Vzdolžna nosilca na zgornjem robu
tovornega zaboja
Kljuke za odpiranje vrat v barvi Boulder Grey
Pokrova vzvratnih ogledal v barvi Boulder Grey
Maska motorja v barvi Boulder Grey
Športni okvir nad tovornim zabojem v barvi Boulder Grey
Zadnji odbijač s stopnico v temni barvi
LED prednji meglenki
Notranje lastnosti
Delno usnjeno sedežno oblazinjenje 'Wildtrak'
Prednji preprogi z logotipom 'Wildtrak'
Prednji in zadnji preprogi z logotipom 'Wildtrak' (DC)
Ambientalna LED osvetlitev

Notranje lastnosti
Usnjeno sedežno oblazinjenje
Usnjeni vstavki v oblogah vrat
Funkcija hlajenja predala v sredinski konzoli
Prednji in zadnji preprogi z logotipom 'Ranger'
Varnost in zaščita
Alarmna naprava

Notranje lastnosti
Naslon za roke zadaj (DC)
Varnost in zaščita
Protiblokirni sistem ABS
Elektronski nadzor stabilnosti ESC
Zaščita rezervoarja za gorivo
Sistem 'Active City Stop'
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili EBA
Sistema za stabilizacijo priklopnika TSA
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec HLA
Sistem za nadzor spusta HDC
Zračna blazina za voznika in sovoznika
Bočni zračni blazini in zračni zavesi
Zračna blazina za voznikova kolena
Ključavnice za zašč. otrok v zadnjih vratih (DC)
Pomoč pri vzdrževanju smeri 'LKA'
Pritrdišča ISOFIX (DC)
Inteligentni omejevalnik hitrosti
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
Mehka blažilna pena v prednjem odbijaču
Sistem za preprečevanje trčenja AEB
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

OPOMBE IN POJASNILA
SC - enojna kabina, RC - podaljšana kabina, DC - dvojna kabina.

XL

XLT

LIMITED

WILDTRAK
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RAPTOR
Dodatno k opremi WILDTRAK
Priročnost in udobje
Elektronski nadzor podlage
Vlečna kljuka s sistemom
za stabilizacijo priklopnika
Sovoznikov sedež električno pomičen
v osmih smereh
Posebno performance vzmetenje
Brez sistema Start/Stop
Brez prednjih tipal za pomoč pri parkiranju
Navigacijski sistem SYNC 3 + DAB
- AM/FM radio
- zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8")
- SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo
telefoniranju, predvajanju glasbe in
sistemu za klic v sili)
za klic v sili)
- 2 vhoda USB
- Šest zvočnikov
- Kartografija zahodne Evrope
- sprejem digitalnega signala DAB

Zunanje lastnosti
Prednji odbijač v črni barvi
Maska motorja v črni barvi
Brez vzdolžnih strešnih nosilcev
Pokrova vzvratnih ogledal v črni barvi
Kljuke za odpiranje vrat v črni barvi
Mountain Top pokrov tovornega
zaboja s ključavnico
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17")
Posebne pnevmatike BF Goodrich 285/70 R17 za vse vrste terenov
Notranje lastnosti
Brez ambientalne LED osvetlitve
Unikaten usnjen volanski obroč
Varnost in zaščita
Brez tipal za nadzor tlaka v pnevmatikah
Zračno hlajene kolutne zavore spredaj in zadaj
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XL

XLT

Limited

WildTrak

Raptor

ZUNANJE LASTNOSTI
Kovinska barva karoserije
Vlečna kljuka
Bočna stopnica
Stilska Raptor polepitev

KODA

Velja od: 06.05.2019 do preklica

73
562
51D
612

570
670
460
-

570
670
-

570
670
-

570
670
-

570
S
1.010

62P
62R

-

500
690

S
190

-

-

421A
721D

290
100

290
100

290
100

290
100

290
100

Slika levo zgoraj: Stilska Raptor polepitev
Slika desno: brez polepitve
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
A Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnevmatikami 265/65 R17
B Športna platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") in pnev. 265/65 R17

A
Zaščitne matice za kolesa
Zaklep rezervnega kolesa

B

PRIROČNOST, UDOBJE, VARNOST IN SISTEMI ZA POMOČ VOZNIKU
Programabilni parkirni grelec na gorivo
Digitalni tahograf

421B
67E

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
1.490 1.490 1.490 1.490
-
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XL

XLT

Limited

WildTrak

Raptor

PAKETI OPREME
XL paket 1

KODA

Velja od: 06.05.2019 do preklica

68AZ

120

-

-

-

-

68AC

140

-

-

-

-

68AF

560

-

-

-

-

68CU

590

-

-

-

-

68AY

630

-

-

-

-

68DQ

-

120

-

-

-

68DJ

-

60

-

-

-

68DS

-

350

-

-

-

68CZ

-

520

-

-

-

68DV

-

590

-

-

-

68DF

-

690

-

-

-

68DH

-

810

-

-

-

68DX

-

960

-

-

-

68FB

-

-

230

-

-

68EQ

-

-

520

-

-

68EU

-

-

640

-

-

68FD

-

-

710

-

-

68EY

-

-

1.240

-

-

68FH

-

-

-

230

-

68FR

-

-

-

710

-

68FM

-

-

-

800

-

Vsebuje: Ogrevana prednja sedeža

XL paket 2
Vsebuje: Gumirana talna obloga

XL paket 3
Vsebuje: Gum. talna obloga, el. zaklep zadnjega diferenciala, zaščita motorja in diferenciala

XL paket 4
Vsebuje: XL paket 1, el. zaklep zad. diferenciala, zaščita motorja in dif., alarmna naprava

XL paket 5 (ni na voljo z enojno kabino)
Vsebuje: vtičnica 230V/150W, el. zaklep zad. dif., zaščita motorja in dif., alarmna naprava

XLT paket 1
Vsebuje: Ogrevana prednja sedeža

XLT paket 2
Vsebuje: Alarmna naprava

XLT paket 3
Vsebuje: XLT paket 1, zadnja tipala za pomoč pri parkiranju, kromiran zadnji odbijač s stopnico

XLT paket 4
Vsebuje: elektronski zaklep zadnjega diferenciala, zaščita motorja in diferenciala

XLT paket 5
Vsebuje: XLT paket 1, el. zaklep zad. dif., zaščita motorja in dif., alarmna naprava

XLT paket 6
Vsebuje: XLT paket 4, zad. tipala za pomoč pri parkiranju, kromiran zadnji odbijač s stopnico

XLT paket 7
Vsebuje: XLT paket 6, vtičnica 230 V /150W

XLT paket 8
Vsebuje: XLT paket 7, ogrevana prednja sedeža, alarmna naprava

Limited paket 1
Vsebuje: aktivna pomoč pri parkiranju

Limited paket 2
Vsebuje: elektronski zaklep zadnjega diferenciala, zaščita motorja in diferenciala

Limited paket 3
Vsebuje: Limited paket 1 in 2

Limited paket 4
Vsebuje: Prilagodljiv rad. temp. z inteligentnim omej. hitrosti, samodejnim preklapljanjem med dolgimi in
zasenčenimi žarometi, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem za preprečevanje naleta s
prepoznavanjem pešcev, sistem na opozarjanje na možnost naleta

Limited paket 5
Vsebuje: Limited paket 3 in 4

WILDTRAK paket 1
Vsebuje: aktivna pomoč pri parkiranju

WILDTRAK paket 2
Vsebuje: Prilagodljiv rad. temp. z inteligentnim omej. hitrosti, samodejnim preklapljanjem med dolgimi in
zasenčenimi žarometi, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem za preprečevanje naleta s
prepoznavanjem pešcev, sistem na opozarjanje na možnost naleta

WILDTRAK paket 3
Vsebuje: WILDTRAK paket 1 in 2
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XL

XLT

Limited

WildTrak

Raptor

Stilski paket 1

KODA
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47AL

-

-

2.660

-

-

Vsebuje: Športen cevast okvir, pritrdišča v tovornem zaboju, Mountain Top pokrov tov. zaboja s ključavnico

Stilski paket 2 (samo z Dvojno kabino)

47BC

2.280 2.280

-

-

-

47BI

1.330 1.330

-

-

-

Vsebuje: Trodelni pokrov tovornega zaboja, brez kovinskega okvirja za potniško kabino pri XL in XLT

Stilski paket 5
Vsebuje: Kovinski okvir za potniško kabino za prevoz daljših predmetov s ceradastim prekrivalom.

Stilski paket 6

47BK

-

1.140

-

-

-

47BM

-

3.420

-

-

-

47BP

-

2.570

-

-

-

47BQ

-

-

1.330

-

-

47AK

-

3.800

-

-

-

47BS

-

-

-

2.660

S

45BJ
45CC

120
760

180

-

-

-

45CW

-

640

S

-

-

45DB
45ES

-

810
1.180

180
550

S

-

45EY

-

1.300

660

120

S

57B
57G

380
-

S
670

S
670

S
670

S
-

-

150

150

150

150

150

Vsebuje: Nadomesti kovinski ovir za potniško kabino s športnim okvirjem nad tov. zabojem.

Stilski paket 7 (samo z Dvojno kabino)
Vsebuje: Stilski paket 6, trdni pokrov tovornega zaboja

Stilski paket 9
Vsebuje: Stilski paket 6, ceradasto prekrivalo

Stilski paket 10
Vsebuje: Stilski paket 6, ceradasto prekrivalo

Stilski paket 11
Vsebuje: Stilski paket 6, Mountain Top pokrov tovornega zaboja s ključavnico

Stilski paket 12 (samo z Dvojno kabino)
Vsebuje: Stilski paket 11, pričvrstitvene kljuke na notranji in zunanji strani tovornega zaboja

MULTIMEDIJA
AM/FM radio + DAB
Avdio sistem SYNC + DAB
Vsebuje: AM/FM radio z DAB, SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo telefoniranju, predvajanju glasbe in
sistemu za klic v sili), 1 USB vhod, zaslon z diagonalo 10,7 cm (4,2"), 6 zvočnikov
Opomba: Ni na voljo z Enojno kabino.

Avdio sistem SYNC 3 z zaslonom na dotik
Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8"), 6 zvočnikov, volanske kontrole, 2 vhoda
USB, SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo telefoniranju, predvajanju glasbe in sistemu za klic v sili)

Avdio sistem SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB
Navigacijski sistem SYNC 3 z zaslonom na dotik
Vsebuje: AM/FM radio, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8"), 6 zvočnikov, volanske kontrole, 2 vhoda
USB, SYNC (Bluetooth® povezljivost s podporo telefoniranju, predvajanju glasbe in sistemu za klic v sili),
kartografija zahodne Evrope

Navigacijski sistem SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB

Navigacijski sistem SYNC3 z
zaslonom na dotik

TOVORNI ZABOJ
Delna zaščitna obloga tovornega zaboja (ni na voljo z Enojno kabino)
Polna zaščitna obloga tovornega zaboja (izbriše 12V vtičnico v tovornem zaboju)
OSTALO
Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila
OPOMBE
*Dodatna oprema nad tovornim zabojem se medsebojno izključuje in v primeru naročila
tudi nadomesti morebitno serijsko vgrajeno opremo nad tovornim zabojem.

Potovalni računalnik
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BARVE IN NOTRANJOSTI

Notranjost

XL

XLT

Limited

WildTrak

Raptor

Tkanina

Tkanina

Usnje

Delno Usnje

Usnje

Circuit Fabric

Penta Fabric

Soho Grain

Journey Grain

Soho Grain

Ebony Black

Ebony Black

Ebony Black

Ebony Black

Ebony Black

●
●
-

●
-

●
●
●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
-

○
○
-

Nekovinska barva
Colorado Red
Frozen White
Conquer Grey

●
●
-

Absolute Black
Moondust Silver
Ford Performance Blue
Sabre Orange
Copper Red
Sea Grey
Diffused Silver

○
○
○
○
○

●
●
Kovinska barva

Zunanjost

● - serijska oprema
○ - oprema za doplačilo

○
○
○
○
○

FORD RANGER TEHNOLOGIJE
Nadzor vektorjev navora

Ford SYNC

Sistem za razporejanje navora uravnava navor motorja med sprednjima kolesoma ter se tako

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

prilagaja vozni površini in razmeram na cesti. Sistem deluje 100-krat na sekundo, kar je 33-krat

glasovnih ukazov upravljate predvajanje glasbe ter opravljate in sprejemate klice na svojem

hitreje od mežika z očmi. To pomeni boljši oprijem in izredno natančno krmiljenje, kar boste odkrili

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

ob pospeševanju v zavojih.

SYNC bo tudi na glas prebral besedilna sporočila, poslana na vaš mobilnik. SYNC vam omogoča

Sistem za preprečevanje prevračanja ROM

mobilnega telefona, opremljenega z Bluetoothom, lahko pa tudi poimenuje pesem ali izvajalca

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki

na radiu.

predvajanje pesmi z USB ključa ali predvajalnika MP3 ali celo pretočno predvaja glasbo z

lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna
kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

Ford SYNC z zaslonom na dotik
Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da z intuitivnimi glasovnimi ukazi ali prek velikega

Program za stabilizacijo priklopnika

barvnega zaslona na dotik ostanete povezani in upravljate svoj telefon, glasbo, navigacijski sistem

Nadzor zibanja prikolice zazna vijuganje ali zanašanje prikolice in zmanjša hitrost vozila ter tako

in klimatsko napravo. Prikličete lahko celo seznam lokalnih restavracij le z ukazom »Lačen sem«

pomaga razrešiti težavo in poskrbi za večji nadzor pri vleki. Vozilo upočasni z zmanjševanjem navora

ali pa dostopate do Michelinovega vodiča, da izberete restavracijo in izvedete rezervacijo, pa tudi

motorja in postopnim povečevanjem zavornega tlaka na kolesih.

hotele. Brezžična povezava (Wi-Fi) je na voljo prek dostopnih točk, preko USB-modema. Fordov

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

Klic v sili' vam lahko samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo
nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora,

Klic v sili

nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in

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

preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA),

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

sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev

vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi

tlaka v zavornem sistemu.

službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

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

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da

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

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

izklopi črpalko za gorivo. Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

če ste nezavestni.

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na
spolzkih podlagah.

Ogrevano vetrobransko steklo
Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb

Ford Easy-Fuel

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam

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

pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne
bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili

DAB (Digital Audio Broadcasting)

za vedno.

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

Prilagodljiv tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti

digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, in sistem jo bo

enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih

ohranjal. Če vgrajeno zaznavalo pred vami zazna vozilo, bo upočasnil avtomobil, da ohrani

storitev.

za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti

predhodno določeno razdaljo. Ko je cesta pred vami spet prazna, sistem pospeši do izbrane hitrosti.
Funkcija opozarjanja na možnost naleta je tehnologija, ki je del prilagodljivega tempomata in je

Inteligentni zaščitni sistem IPS

zasnovana tako, da vas opozori, če se preveč približate vozilu pred seboj.

Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na

trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori

sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v

s tresenjem volana. če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z

drugi vrsti.

ustreznim navorom krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Prepoznavanje prometnih znakov

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali

vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem ž

začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se

prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitevanje in se spremeni vsakič, ko
vstopite v območje z novo omejitvijo. Sistem za samodejno prilagajanje hitrosti je zasnovan zato,

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

da zmanjša možnost prekoračitve hitrosti in poveča vašo osredotočenost na cesto. Kamera za

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna

prepoznavanje prometnih znakov najprej samodejno zazna trenutno omejitev hitrosti (ko je

vsakršne spremembe, ki jih povzroči utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni,

aktivirana), sistem pa vašo najvišjo nastavitev hitrosti nato prilagodi tej omejitvi.

se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek.

