F O C U S ST- L I N E
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡
ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЯ 2020 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1

ST-LINE

КУЗОВ
1.5 (150) Ecoboost

ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК

ХЕТЧБЕК
FWD

БЕНЗИН

АТ8

909 119714 568*

Blue Metallic

10 469*

Blue Panther, Desert Island Blue

13 310*

БЕЗПЕКА
ABS - антиблокувальна гальмівна система
ESC - електронна система стабілізації
HLA - асистент рушання на підйомі
PIB - система гальмування після зіткнення

●

EBA - електронний асистент екстреного гальмування

●

TPMS - система контролю тиску в шинах
EPATS - пасивна протиугінна система
Центральний замок із пультом дистанційного керування
Передні подушки безпеки для водія та пасажира

●

Бокові подушки безпеки для водія та переднього псажира

●

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX
Електромеханічне стоянкове гальмо
Технологія MyKey®
Спортивна підвіска
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

●

Клімат-контроль
Бортовий комп'ютер
Комбінація приладів – монохромний дисплей
Система Start Stop
Keyless Start - система безключового запуску двигуна
Keyless Entry - система безключового доступу до автомобіля
Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості)
3 режими їзди: нормальний, спортивний, екологічний
Сидіння водія з механічним регулюванням за 4 позиціями
Сидіння водія з поперековою опорою
Спинка заднього сидіння, що складається окремо (60/40)
Регулювання рульової колонки за вильотом і висотою
Електричні склопідйомники передніх дверей
Електричні склопідйомники задніх дверей
Ламіноване акустичне лобове скло
Обігрів лобового скла
Підігрів керма
Підігрів передніх сидінь
Датчик світла
Датчик дощу
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Передні та задні датчики паркування
Камера заднього виду
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* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 30 листопада 2020 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 33,80 гривні).
‡
	Спеціальна пропозиція діє з 01.12.2020 року по 31.12.2020 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції. Кількість автомобілів обмежена.
1)
	ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
FWD- передній привід.
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ST-LINE

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Активні жалюзі решітки радіатора
Зовнішні ручки дверей у колір кузова
Передня решітка – сітка чорного кольору з чорним обрабленням
Передній та задній бампер: верхня частина – у колір кузова, нижня частина – чорного кольору
Чорне обрамлення бокових вікон
Зовнішні дзеркала у колір кузова з електричним регулюванням та з освітленням зони посадки водія та пасажира,
складанням та підігрівом, інтегрованими індикаторами повороту
Світлодіодні фари головного світла (LED)
Світлодіодні передні протитуманні ліхтарі в які інтегровані світлодіодні поворотні ліхтарі (LED)
Світлодіодні ліхтарі денного світла (LED)
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі (LED)
Задні протитуманні ліхтарі
Задній спойлер у колір кузова
17" легкосплавні диски, шини 215/50R17
Малорозмірне запасне колесо
Подвійна вихлопна труба
ІНТЕР`ЄР

●

Світлодіодні лампи для читання для передніх та задніх пасажирів
Сонцезахисні козирки з боку водія і переднього пасажира (з люстерком та ремінцем)
Центральна консоль – 2 підстаканники (зі зсувною кришкою)
Передній зсувний центральний підлокітник
Тканинне оздоблення сидінь ST-Line з червоною строчкою
Кишені за спинками сидіння водія та переднього пасажира
Декоративні вставки в стилі Sport
Шкіряне оздоблення керма
Алюмінієва рукоятка перемикання передач (тільки для АТ)
Полиця багажного відсіку
Накладки на пороги з "ST-Line" логотипом
CD-програвач/радіо, 8-дюймовий кольоровий сенсорний екран, 6 динаміків

●

SYNC 2.5, система голосового керування, Bluetooth

●

Управління на кермі

●

USB роз'єми

●

App Link Android Auto/Apple CarPlay

●
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ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі
автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

1)

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11;
Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-01; 386-30-28; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс» тел.:(061)
701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: (0626) 46-67- 77; Кременчук: «Автохаус Кременчук» тел.: (0536) 75-80-10; Кропивницький: «Моторком+» тел.:
(096) 710 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: (067) 694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.:
(03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 710-55-55, 729-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Тернопіль: «Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33
33; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 553-21-55; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос
Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.
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1.5 Ecoboost

ДВИГУН
Кузов

5 ДВЕРЕЙ

Пальне

Бензин
1 498

Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність,к.с. (кВт)

150 (110)

на частоті (об/хв)

6 000

Крутний момент, Нм

240

на частоті (об/хв)

1 600

Циліндрів / клапанів на циліндр, шт
Стандарт токсичності
Викиди СО2 , (г/км)

3/4
Євро 6
125-119

АВТО - 8 СТ.

КПП
Витрати пального 1
заміський цикл

4.7-4.4

комбінований цикл

5.6-5.3

міський цикл

7.1-6.9

Об'єм паливного баку, л

53

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

8.9

Максимальна швидкість, (км/год)

208

5 ДВЕРЕЙ

РОЗМІРИ
Загальна довжина, мм

4 387

Загальна ширина із дзеркалами, мм

1 979

Максимальна загальна висота, мм

1 439

Колісна база, мм

2 700

Об'єм багажного відділення, л

341

Маса автомобіля
споряджена, кг

1 404

	Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками
692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання (наприклад – кондиціонер),
а також інших не технічних факторів.
2)
	Під 3 роками гарантії без обмеження пробігу мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми "Спеціальна подовжена гарантія", що не є гарантійним
строком відповідно до чинного законодавства України.
1)

2

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11;
Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-01; 386-30-28; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс» тел.:(061)
701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: (0626) 46-67- 77; Кременчук: «Автохаус Кременчук» тел.: (0536) 75-80-10; Кропивницький: «Моторком+» тел.:
(096) 710 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: (067) 694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.:
(03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 710-55-55, 729-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Тернопіль: «Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33
33; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 553-21-55; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос
Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.

