NEW FIESTA SEDAN 2017
REVISÃO PREÇO FIXO FORD.
SEU CARRO NOVO POR MAIS TEMPO.
FORD. EU TENHO, EU CUIDO.
GARANTIA 3 anos de garantia sem limite de quilometragem.
SERVIÇO TOTAL FORD Você pode confiar: basta agendar o horário de visita que um Consultor Técnico receberá você com atendimento personalizado, fará o orçamento prévio já com a hora pré-combinada da entrega do seu veículo com total transparência no atendimento. Tudo isso para
garantir a qualidade no atendimento, agilidade e conveniência.
PEÇAS GENUÍNAS FORD Os Centros de Distribuição de Peças da Ford oferecem muito mais agilidade e disponibilidade de peças genuínas, com preço justo e garantia. Nossas peças de reposição seguem os mais rigorosos critérios de aprovação, garantindo e preservando a qualidade de seu Ford.
REVISÃO PREÇO FIXO FORD Na Ford seu carro fica novo por mais tempo. Com a Revisão Preço Fixo Ford você fica tranquilo e sabe antes quanto vai pagar, tudo com mão de obra especializada inclusa, verificação de mais de 60 itens, trocas de componentes conforme Manual do Proprietário e peças originais
Ford com 1 ano de garantia quando instaladas no Distribuidor Ford.
Para maiores informações consulte o manual do proprietário, o nosso site www.ford.com.br ou ainda 0800-703-3673.
QUICK LANE Serviços rápidos em até 2 horas podem também ser efetuados no Quick Lane, que foi desenvolvido para pessoas como você que não têm tempo a perder e busca agilidade, transparência e o preço justo.
AGENDA FORD A Ford foi a pioneira no processo de agendamento on-line e agora inovou ainda mais a Agenda Ford. Acesse o site www.ford.com.br, clique em Agende o Serviço do seu Ford e confira a praticidade em fazer o agendamento on-line em um dos nossos distribuidores para fazer a
manutenção ou revisão do seu Ford. Transparência, rapidez e qualidade: este é o compromisso Ford com a sua tranquilidade.
CENTRO DE ATENDIMENTO FORD 24 horas por dia, 7 dias por semana, o CAF fornece atendimento e informações sobre seu veículo e todos os serviços oferecidos pela Ford. Fale com nosso atendimento on-line pelo site da Ford ou ligue para 0800 703 3673.
REDE DE DISTRIBUIDORES A Ford conta com a Rede de Distribuidores mais moderna, inovadora e preparada do mercado. Já ultrapassou a marca de 350 pontos de venda em todo o território nacional. Confira no Distribuidor mais próximo de você!
FORD CREDIT O Programa Ford Credit* disponibiliza aos clientes Ford, variados planos de financiamento para aquisição do seu Ford Zero ou veículo usado. Acesse www.fordcredit.com.br ou ligue para 4004-4581 em São Paulo e 0800 722-4581 no demais estados. *Contratos de financiamento
Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
SEGUROS FORD Ao fazer seu seguro com o Programa Seguros Ford* você conta com um amplo pacote de coberturas, garantia de uso de peças originais em caso de sinistro e atendimento no Distribuidor Ford de sua preferência. *Operacionalizado pela Mapfre Seguros.
CNF – CONSÓRCIO NACIONAL FORD Um dos consórcios mais experientes do mercado, atuando há mais de 45 anos no Brasil, oferece aos clientes diversas opções de prazos e valor de parcelas para atender suas necessidades. Ligue para 0800 701-0506.
ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD A Ford possui uma linha completa com mais de 500 acessórios originais desenvolvidos para todos os modelos, testados e aprovados por nossa equipe de Engenharia de acessórios. Tudo com garantia de fábrica e com qualidade comprovada pelo Selo de
Originalidade Ford.
Acesse www.ford.com.br e monte seu modelo como preferir. Conheça também os acessórios Ford em www.fordacessorios.com.br

Fotos meramente ilustrativas. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou
responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo.

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE - VERSÕES SEL

SEL

DEMAIS EQUIPAMENTOS

TITANIUM

TITANIUM
PLUS

Aparência

Porta-objetos nas portas dianteiras

Aparência

Manual

AT

AT

Antena no teto

Sync® Media System:

Grade frontal cinza

X

X

-

-

X

X

AT

Espelhos retrovisores com luz indicadora de direção

- App Link

Grade frontal cromada

-

-

Espelhos retrovisores elétricos

- Assistência de Emergência

Pneu 195/55 R15

-

-

- CD Player MP3

Pneu 195/50 R16

X
-

X

Espelhos retrovisores na cor do veículo

-

X

X

Faróis com acabamento cromado

- Comando de voz em português: funções de áudio e telefone

Roda de liga leve 15”

X

X

-

-

Faróis com temporizador (Follow me Home)

- Comandos de áudio no volante

Roda de liga leve 16”

-

-

X

X

Luz elevada de freio (Brake-light)

- Conexão Bluetooth

Maçanetas externas na cor do veículo

- Entrada auxiliar

Conforto e Conveniência

Para-choques na cor do veículo

- Entrada USB/iPOD

Acendimento automático dos faróis

-

-

X

X

Controle automático de velocidade

-

X

X

Descansa braço no console central

-

-

X

X

Encosto de cabeça traseiro central

-

-

X

X

Travamento automático das portas a 7 km/h

Sensor de chuva

-

-

X

X

Vidros elétricos dianteiros com um toque para baixo/cima
(motorista e passageiro)

Sync 3 Media System
- 8 alto-falantes (4 alto falantes + 4 tweeters) - Sony Premium Sound

Temporizador da luz de cortesia

Vidros verdes

Trava elétrica das portas com controle remoto

Conforto e Conveniência
1 ponto de força 12V (frente console central)
Ajuste de altura e profundidade da coluna de direção
Ajuste manual do banco do motorista em 4 direções
(frente e atrás, para cima e para baixo)
Aquecedor

Vidros elétricos traseiros com um toque para baixo/cima
Interior

Ar-condicionado digital
Banco traseiro com encosto bipartido
Bolso porta-revista atrás do banco do passageiro

Abertura e fechamento global das portas e
vidros através de controle remoto
Insertos cromados na direção

Chave canivete
Computador de bordo

Segurança

Console central integral com porta-objetos

2 air bags

Conta-giros (tacômetro)

Acendimento automático das luzes de emergência
após frenagem brusca

Controle de intensidade da luz do painel
Desembaçador do vidro traseiro
Direção elétrica
Display multifuncional no painel do veículo
Ford Easy-Start

AdvanceTrac®: ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)
com TCS (Controle de Tração)
Alerta sonoro de portas abertas
Assistente de Partida em Rampa (HLA)
Aviso sonoro dos faróis acesos

Iluminação do porta-malas
Jogo de tapetes (frontais e traseiros)

Cinto de segurança dianteiro retrátil e com ajuste de altura

Limpador do vidro dianteiro intermitente
e com velocidade variável

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador

Luz de cortesia dianteira

Faróis de neblina dianteiros

Luz de cortesia traseira

Freios ABS com EBD

MyKey

ISOFIX

Para-sol do motorista com espelho de cortesia

Sensor de estacionamento traseiro

Para-sol do passageiro com espelho de cortesia

Trava de segurança para crianças nas portas traseiras

EPATS - Sistema Ford Antifurto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Motor
Manual/Automática

Transmissão

125 cv a 6500rpm (G) / 128 cv a 6500rpm (E)

Potência máxima líquida

155 Nm a 4250rpm (G) / 157 Nm a 5000rpm (E)

Torque máximo líquido
Suspensão
Dianteira

Independente do tipo McPherson

Traseira

Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam

-

-

X

X

- App Link

-

-

X

X

- Assistência de Emergência

-

-

X

X

- Camera de Ré

-

-

X

X

- CD Player MP3 com conexão Bluetooth, 2 entradas USB / iPod

-

-

X

X

-

-

X

X

- Conectividade com Car Play e Android Auto

-

-

X

X

- Sistema de Navegação

-

-

X

X

- Tela de alta resolução de 6.5” sensível ao toque

-

-

X

X

-

X

X

X
X

Anéis de saída de ar com acabamento cinza

X

X

-

-

Anéis de saída de ar com acabamento cromado

-

-

X

X

Bancos revestidos em tecido

X

X

-

-

Bancos revestidos em couro*

-

-

X

X
X

- Comandos de voz em português com funções de áudio,
navegador e telefone

Teto solar elétrico
Transmissão Sequencial de 6 Velocidades
Interior

Iluminação ambiente com 7 cores selecionáveis

-

-

X

Moldura no painel central com acabamento prata

X

X

-

-

Moldura no painel central com acabamento preto alto brilho

-

-

X

X

Revestimento parcial das portas dianteiras em tecido

X

X

-

-

Revestimento parcial das portas dianteiras em vinil

-

-

X

X

Volante revestido em couro

-

-

X

X

2 air bags frontais (motorista e passageiro)

X

X

-

-

7 air bags (frontais, laterais, cortinas e joelhos)

-

-

X

X
X

Segurança

Acesso Inteligente e Partida sem chave – Ford Power

-

-

X

Alarme volumétrico

X

X

X

-

Alarme perimétrico

-

-

-

X

-

-

X

X

Espelho retrovisor interno eletrocrômico
(-) não disponível (X) série

*O revestimento dos bancos contém algumas partes em material sintético

BANCOS DE COURO

Freios
Dianteiro

A disco

Traseiro

A tambor

Rodas/Pneus
Pneus

195/55 R15, 195/50 R16

Rodas

6,0x15” ou 6,5x16”

Dimensões e capacidades
1.475

Altura (mm)
Capacidade de carga (kg)		

SEL: 465 (MT) / 426 (AT)
TITANIUM: 379 (AT)

Capacidade do porta-malas (l)

465

Comprimento total (mm)

4.406

Distância entre-eixos (mm)

2.489

Largura (mm)

1.977

Peso do veículo em ordem de marcha (kg)		

SEL: 1.140 (MT) / 1.179 (AT)
TITANIUM: 1.226 (AT)

Reservatório de combustível (l)

51

ACABAMENTO INTERNO (REVESTIMENTO)

CORES
EXTERNAS

RODAS DE LIGA LEVE

SEL

Branco Ártico
(sólida)

TITANIUM (COURO)

SYNC 3 COMPATÍVEL COM APPLE CAR PLAY

SEL - 15’’
PARTIDA SEM CHAVE – FORD POWER

TITANIUM - 16”
ACESSO INTELIGENTE

Prata Dublin
(metálica)

Vermelho Vermont
(perolizada)

SYNC 3 COMPATÍVEL COM ANDROID AUTO
TETO SOLAR

Preto Astúrias
(perolizada)

Cinza Moscou
(perolizada)
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