2015

FIESTA

Cortesia da Ford Motor Company

2015FIESTA
Características da Série
Mecânicas
Sistema de Travagem Anti-Bloqueio (ABS)
Direcção assistida eléctrica (EPAS)
Barra estabilizadora dianteira

Exterior
Adesivos de escurecimento no pilar B
Pára-choques frontais e traseiros da cor
da carroçaria
Luz de stop central montada na parte
superior (CHMSL)
Nivelamento dos faróis
Vidro traseiro aquecido
Pára-brisas com vidros laminados
Luz de nevoeiro traseira
Limpa vidros traseiro
Vidro fumado
Limpa pára-brisas – Dianteiros intermitentes

Segurança e Protecção
Cintos de segurança de 3 pontos para todos
os passageiros
Fecho central
Fechos de segurança nas portas de trás para
protecção das crianças
Airbags dianteiros para o condutor e o passageiro
da frente1
Pré-tensores do cinto de segurança do condutor e
do passageiro da frente com ajuste de altura
Imobilizador do motor
Iluminação “follow-me-home”
Desactivação do airbag do passageiro da frente
Fixações de pontos rígidos ISOFIX

Ambiente

Trend

Titanium

Se está à procura de um veículo compacto elegante, ágil e económico,

Inclui todas as características de série, mais:

Inclui a selecção de características Ambiente, mais:

Inclui a selecção de características Trend, mais:

não procure mais. O Fiesta chega com motores a gasolina e a diesel,

Assentos
Banco do condutor ajustável manualmente de
2 formas

Assentos
Banco do condutor ajustável manualmente de
4 formas

Interior
Volante de 3 raios
Conjunto de instrumentos analógicos
Consola de chão com 2 porta-copos e tomada de
energia de 12 volts

Interior
Conjunto de instrumentos analógicos com bordo
cromado de série alta

Interior
Luz ambiente
Consola de chão com descanso para o braço
Volante forrado de pele com moldura
Luzes para mapas
Fecho de Controlo Remoto com 2 chaves ‘flip’
Computador de viagem

Assentos
Banco traseiro rebatível 60/40
Interior
Ar condicionado
Palas para o sol do condutor e passageiro da frente
reguláveis, com espelhos de cortesia cobertos e
fitas para bilhetes
Luz de aviso de nível de combustível baixo
Travão de estacionamento manual
Vidros eléctricos dianteiros com função de subida/
descida com um toque
Buzina de som simples
Iluminação de escurecimento estilo teatro
Coluna da direcção inclinável/telescópica
Sequência de arranque de boas vindas

com capacidade de resposta e eficiência de combustível, e transmissão
manual ou automática. Também tem características premium, tal como,
o ar condicionado e os controlos montados no volante para o sistema de
áudio2 – bem como o fecho centralizado de controlo remoto e espelhos
retrovisores eléctricos aquecidos. Fiesta: prova que o premium também
pode ser acessível.

Exterior
Jantes de aço de 15" com tampas das rodas
Manípulos das portas pretos
Espelhos retrovisores eléctricos aquecidos pretos,
com indicadores de direcção
Fecho de Controlo Remoto
Faróis reflectores brilhantes de câmara dupla

Exterior
Espelhos retrovisores eléctricos aquecidos, com
indicadores de direcção da cor da carroçaria
MyKey® Gen 2
Fecho de Controlo Remoto com 1 chave ‘flip’
e 1 chave ‘lollipop’

Exterior
Jantes de alumínio de 15"
Luzes de nevoeiro dianteiras com moldura cromada
Segurança e Protecção
Airbags laterais dianteiros do condutor e passageiro
da frente1 e airbag para os joelhos do condutor1

Por favor, consulte ssa.ford.com para obter mais informações ou para localizar
um concessionário.
Ambiente. Moondust Silver Metallic. Trend. Mustard Olibe Metallic. Titanium. Blue Candy Metallic Tinted Clearcoat.
Equipamento disponível. As cores são apenas representativas. Contacte o concessionário para saber as cores/guarnições reais.
1

Utilize sempre cintos de segurança e prenda as crianças no banco de trás. 2Característica disponível.
A Ford Motor Company reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos a qualquer altura sem incorrer em quaisquer obrigações. Publicado pela Ford Motor Company
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