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EcoSport ST-Line
s metalickým lakem karoserie žlutá Luxe a
kontrastní střechou v černé Agate a 18" koly z
lehkých slitin (výbava na přání).

KVALITA ZNAMENÁ UDĚLAT TO SPRÁVNĚ, I KDYŽ SE NIKDO NEDÍVÁ.
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EcoSport Titanium
s metalickým lakem karoserie bílá Metropolis a 17" koly z
lehkých slitin se stříbrným lakováním Shadow Silver
(výbava na přání).
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EcoSport Puma Kuga

ŘADA VOZŮ FORD SUV
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Volný víkend, cesta do práce, rychlá zkratka, vyjížďka s krásným výhledem… Ať už
se s vozem Ford EcoSport vydáte kamkoliv, zaručí vám spolehlivou a zábavnou
jízdu.

Spojení klasické odolnosti vozů SUV s dynamikou kompaktního městského
automobilu. Objevte kombinaci atraktivního designu, důmyslné konstrukce,
inteligentních technologií a spousty možností, jak si model EcoSport přizpůsobit
svým představám.

Prostorný, přitažlivý a sportovní – perfektní SUV do města i kamkoliv jinam.

Jeďte kamkoliv.
Dělejte cokoliv.

Ford EcoSport Titanium s metalickým lakem stříbrná Solar a 17" koly z lehkých slitin se stříbrným
lakováním Shadow Silver (standardní výbava pro Titanium). 
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Model EcoSport poskytuje veškerý prostor, který potřebujete ke svému aktivnímu
životnímu stylu. Sklopná rozdělená zadní sedadla vytváří prostor a flexibilitu
k rozšíření zavazadlového prostoru, zatímco chytré úložné prostory umožňují
úhledně ukládat menší předměty.

Veškerý prostor, který
potřebujete

EcoSport ST-Line s metalickým lakem karoserie černá Agate a kontrastní střechou v červené Race a 18" koly z lehkých slitin s unikátním černým lakováním High Gloss Black ve vysokém
lesku s broušenou povrchovou úpravou (součást sady pro ST-Line).
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Sofistikovaný interiér modelu EcoSport vás zaujme působivým designem, kvalitně
zpracovanými materiály a celou řadou komfortních prvků. O všechny maličkosti se
přitom postarají pokročilé technologie, jako je automatická klimatizace, systém
sledování mrtvých úhlů, automatické světlomety a systém SYNC 3 s hlasovým
ovládáním, takže se budete moci plně soustředit na řízení (výbava na přání).

■ SYNC 3 - hlasové ovládání hudby, navigace, telefonních hovorů a textových zpráv
■ Automatické světlomety jsou navrženy tak, aby rozpoznaly úbytek denního

světla a samy se v případě potřeby zapnuly

Užívejte si.

Interiér vozu Ford EcoSport ST-Line s čalouněním vinyl/velur v černé Ebony s červeným prošíváním
(standardní výbava pro ST-Line).

Vyhřívaný volant
Vyhřívaný volant oceníte zejména v chladném počasí. Aktivujete jej
snadno stisknutím tlačítka (výbava na přání, součást sady).
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Vlastnosti systému SYNC 3:

■ Telefon, přehrávání hudby, aplikace i navigaci můžete ovládat pomocí
jednoduchých hlasových příkazů

■ Systém vám nahlas přečte textové zprávy
■ Aplikace kompatibilní se systémem SYNC můžete ovládat pomocí rozhraní

AppLink, zatímco se službami Apple CarPlay a Android Auto budete moci
ovládat chytrý telefon prostřednictvím domovské obrazovky systému
SYNC 3

■ Barevná dotyková obrazovka podporuje gesta tažení a oddalování či
přibližování pomocí prstů a umožňuje uspořádat zobrazení ikon aplikací a
pozadí stejným způsobem jako na tabletu nebo chytrém telefonu

Používejte dodatečné funkce prostřednictvím aplikace FordPass
instalované na vašem chytrém telefonu.

■ Vybírejte body zájmu v blízkosti své trasy. FordPass odešle tato místa do
navigace SYNC 3, jakmile se připojíte přes AppLink

■ Vyhledávejte čerpací stanice podle značek nebo kvality paliva a
porovnávejte ceny

■ Vyhledávejte volná parkovací místa, ověřte cenu, otevírací hodiny a
hodnocení 

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 se bezproblémově integruje s vaším chytrým telefonem a umožní vám řídit vše od telefonních hovorů a textových zpráv, až po hudbu a satelitní
navigaci – to vše prostřednictvím 8" dotykové obrazovky nebo pozoruhodně jednoduchých hlasových příkazů. Aktualizace map zaručí, že nesjedete z cesty a
do cíle dorazíte včas, a je bezplatná po omezenou dobu po registraci vozidla.

Seznamte se s novým nejlepším přítelem vašeho telefonu

Poznámka: Plné propojení jednotky systému SYNC 3 a chytrého telefonu je k dispozici pouze u verzí iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšších. Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují datové připojení, za které se
platí poplatky za mobilní data. Nejnovější informace o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem trhu najdete na oficiálních webových stránkách aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Dostupnost
Android Auto může být omezena dle regionu a aplikace nemusí být dostupná v České republice. Funkce čtení textových zpráv je k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním mobilním telefonem.
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Nyní můžete zůstat bez problémů propojeni se svým vozem Ford, ať jste kdekoliv. Je to díky modemu FordPass Connect a
aplikaci FordPass, které společně poskytují přístup k řadě funkcí usnadňujících každou cestu.

FordPass Connect

FordPass Connect* vám může pomoci ušetři čas i starosti, a také vám může
poskytnout klid v duši.

■ Funkce Live Traffic** poskytuje informace o dopravní situaci v téměř
reálném čase a nabízí objížďky, zvolené podle dopravní situace

■ Funkce Local Hazard Information** využívá mnoho lokálních a národních
zdrojů k vysílání informací o nebezpečí na silnici před vámi

■ Palubní Wi-Fi*** umožňuje připojit až 10 zařízení přes Wi-Fi k 4G modemu,
a to prostřednictvím funkce FordPass Connect

■ Funkce automatického nouzového volání eCall‡ pomáhá cestujícím
navázat spojení s tísňovou linkou a poskytuje záchranným službám
informace o poloze vozidla v příslušném jazyce

Aplikace FordPass

Díky aplikaci FordPass je FordPass Connect ještě výkonnější, když je
spárován se smartphonem, protože vám to umožní přístup k celé řadě funkcí.

■ Vzdálené zamknutí a odemknutí vašeho vozidla odkudkoliv přes aplikaci
■  Použijte vzdálené nastartování pro předehřátí vozidla na přednastavenou

teplotu (pouze vozy s automatickou převodovkou)
■ Kontrolujte množství paliva, stav oleje a nahuštění pneumatik přímo z

vašeho telefonu
■ Nechte si z aplikace zasílat připomínky na servis nebo si ho přímo z

aplikace objednejte
■ Najděte místo, kde jste zaparkovali auto a nechte se díky integrovaným

mapám dovést zpět
■ Přijímejte upozornění na technický stav vozu přímo do vašeho telefonu

Bezproblémová konektivita

*FordPass Connect je standardní výbava. Palubní modem bude připojen v době dodání vozidla. Můžete se rozhodnout, zda sdílení některých dat zapnete nebo vypnete. Použití funkce FordPass Connect je zdarma na 10 let od registrace vozu, poté se
účtuje licenční poplatek.
**Přístup ke službě je zdarma na 1 rok od registraci nového vozu Ford vybaveného systémem SYNC 3 s navigací; poté se účtuje licenční poplatek.
***Funkčnost Wi-Fi hotspou (o rychlosti ve standardu 4G LTE) je podmíněna předplatným služby. O cenách a speciálních nabídkách se informujte u autorizovaných prodejcům Ford. Pokrytí dat a služba nejsou k dispozici všude a platí podmínky
vašíslužby, včetně příslušných zpráv a rychlostí přenosu dat. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
‡Ford eCall je inovativní funkce, která pomáhá posádce vozidla po havárii, při níž se odpálily airbagy nebo odpojilo palivové čerpadlo, navázat přímé spojení s místními záchrannými složkami. Tuto funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a
regionech.
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Xenonové světlomety
Xenonové světlomety vozidel Ford EcoSport jsou dvakrát výkonnější než
klasické světlomety a přitom spotřebují o třetinu méně energie (výbava na
přání pro Titanium a ST-Line).

Světlomety, které vám
pomohou dobře vidět.

Ford EcoSport Titanium s nemetalickým lakem karoserie bílá Frozen a 18" koly z lehkých
slitin (výbava na přání).

Vidět a být viděn ze všech úhlů
Xenonové světlomety umožňují lepší viditelnost za snížených světelných podmínek.
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Živá hudba s audiosystémem B&O.
Prémiový audiosystém B&O
Od klasických skladeb po současné hity. Ať už je váš vkus jakýkoliv, hudba si
zaslouží znít tak, jak to její autor zamýšlel. Audiosystém s výkonem 675 W a
10 reproduktory, který společnost B&O dodává pro vozy Ford, poskytuje
přesně takovou reprodukci zvuku. Systém byl navržen exkluzivně pro model
EcoSport tak, aby se při jeho poslechu stávala každá cesta povznášejícím
zažitkem. Jedinečný vzhled reproduktorů navíc dokonale dokresluje elegantní
interiér vozu EcoSport.

■ Špičkový zvukový systém s 10 reproduktory 
■ Dvoupásmový přídavný basový reproduktor
■ Prostorový zvuk
■ Výstupní výkon 675 W
■ Jedinečný design B&O

■ Výškový reproduktor
■ Středotónový reproduktor
■ Basový reproduktor
■ Subwoofer
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My Colour – kontrastní lakování
střechy*
Vyberte si z pestré palety barev v kombinaci s kontrastní střechou,
zadním spoilerem a vnějšími zpětnými zrcátky. K tomu si dle
vašich přání vyberte z volitelných kol z lehkých slitin. Všechny tyto
doplňky oživí působivý exteriér vašeho vozu Ford EcoSport
a dodají mu nádech jedinečnosti.

Stylové doplňky.

Ford EcoSport ST-Line s metalickým lakem karoserie černá Agate
a kontrastní střechou My Colour ve žluté Luxe (vlevo) nebo v provedení
s metalickým lakem červená Race a kontrastní střechou My Colour v černé
Agate (vpravo). Obě vozidla jsou zobrazena s 18" koly z lehkých slitin.

*Standardní výbava pro ST-Line.
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EcoSport ST-Line
Připravte se na seznámení s energií a dynamikou nového Fordu EcoSport ST-Line,
který v sobě spojuje všechy praktické vlastnosti modelu EcoSport a navíc oslní
jedinečným vzhledem a výkonem sportovních automobilů. Zadní spojler (výbava
na přání), sada exteriérových doplňků, 17" kola z lehkých slitin s tmavě šedým
lakováním Dark Tarnish, sportovní odpružení, loga ST-Line na bocích vozu a
kontrastní lakování střechy MyColour - to vše podtrhuje sportovní charakter
nového Fordu EcoSport.

Sportovní styl.

EcoSport ST-Line s metalickým lakem karoserie žlutá Luxe a kontrastní střechou v černé Agate a
18" koly z lehkých slitin (výbava na přání).
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Vyhřívané čelní sklo
Tato praktická funkce vám každé ráno ušetří práci.
Jednoduše stačí stisknout tlačítko a tenká topná
tělíska rozpustí námrazu nebo zamlžení předního
skla (součást sady).

BLIS - systém hlídání mrtvého
úhlu s optickou signalizací ve
vnějších zpětných zrcátkách
Pokud se jiné vozidlo dostane do vašeho mrtvého
úhlu, systém vás na danou skutečnost upozorní
prostřednictvím výstražné kontrolky vestavěné do
obou vnějších zrcátek. Součástí systému je také
varování před projíždějícími vozy při couvání z
parkovacího místa (součást sady pro Titanium a
ST-Line).

Funkce rozpoznávání dopravních
značek
Systém rozpozná dopravní značky podél vozovky
nebo nad ní, ať již jsou trvale umístěné nebo
dočasné. Po detekci značení zobrazí relevantní
ikonu na informačním panelu (standardní
výbava).

FORD ECOSPORT Pokrokové technologie
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Pre-Collision Assist
Pre-Collision Assist s detekcí chodců sleduje
prostor před vozem prostřednictvím kamery.
Zaznamená-li riziko střetu s jiným vozidlem,
chodcem nebo cyklistou, upozorní vás na to.
Pokud včas nezareagujete, systém začne
automaticky brzdit, aby snížil závažnost následků
srážky nebo jí v některých případech dokonce
zcela zabránil (standardní výbava).

Odnímatelné tažné zařízení
Díky tažnému zařízení můžete převážet ještě více
zavazadel. Nosnost je až 1 100 kg v závislosti na
motoru. Tažné zařízení může být demontováno,
pokud není používáno (výbava na přání/
příslušenství).

Parkovací asistent
S vozem Ford EcoSport nebudete muset míjet
místa obtížnější na zaparkování. Přední a zadní
senzory vám pomohou posoudit vzdálenost mezi
vaším autem a překážkami vpředu a vzadu. To
vám ulehčí parkování a manévrování (zadní
senzory standardní výbava pro ST-Line, výbava na
přání nebo součást sady pro Trend a Titanium).
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Elegantní a sofistikovaný design a prvotřídní zážitek z jízdy přispívají k výjimečné přitažlivosti
modelu EcoSport Trend.

Vyšší výbavový stupěň modelu EcoSport se vyznačuje mimořádnou důmyslností a pohodlím,
bohatou standardní výbavou, kvalitními materiály, doplňkovými technologiemi a jedinečnými
stylovými prvky.

Nové vozy Ford EcoSport jsou k dispozici v
jedinečných individuálních řadách. Ať už jsou vaše
potřeby jakékoliv, určitě si najdete tu pravou
variantu pro vás. Aby bylo vaše rozhodování ještě
snazší, najdete bohatou standardní výbavu již od
základní verze Trend. Takže nyní, ať už se
rozhodnete pro kterýkoliv stupeň Fordu EcoSport,
můžete si užít nejenom vysokou úroveň
standardní výbavy, ale také celou řadu
doplňkových prvků, které jsou k dispozici
samostatně nebo jako součást volitelných sad.

FORD ECOSPORT Přehled výbavových stupňů

Vyberte si tu
správnou verzi
modelu EcoSport

Trend

Titanium
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Se systémem SYNC a dalšími možnostmi integrace, EcoSport Trend Plus vám dovoluje takové
propojení s vaším vozem, jaké dříve nebylo možné.

Pozoruhodný model EcoSport ST-Line má díky svému jedinečnému stylu exteriéru a interiéru výrazně
sportovní charakter.

Trend Plus

ST-Line
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FORD ECOSPORT Výbavové stupně

Trend
Standardní prvky vnější výbavy

■ 16" ocelová kola D2XD8 se stříbrnými kryty D5ACL
■ Přední halogenové světlomety s LED pásky denního svícení,

zpožděné zhasínání předních světlometů
■ Přední mlhová světla
■ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se

zabudovanými směrovými světly a kryty v barvě karoserie
■ Kliky dveří v barvě karoserie

Standardní prvky vnitřní výbavy

■ 4,2"  monochromatický displej palubního počítače
■ Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti ASLD
■ Pre-Collision Assist
■ Funkce rozpoznávání dopravních značek
■ Inteligentní asistent rychlosti
■ Látkové čalounění sedadel Belgrano/Dwell v černé Ebony  
■ Osvětlená přihrádka před spolujezdcem
■ Manuální klimatizace
■ Přední a zadní okna elektricky ovládaná
■ Dvě elektrické zásuvky na 12 V
■ Podlahové rohože přední a zadní
■ Zadní sedadla dělená v poměru 60/40
■ Sada na opravu pneumatik

Motory
Zážehové motory
1.0 EcoBoost 100  k (73 kW)
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FORD ECOSPORT Výbavové stupně

Trend Plus
Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ Volant potažený kůží
■ Ford SYNC 2.5 s 8" barevným dotykovým displejem, příjmem

DAB, USB konektory a 6 reproduktory
■ FordPass Connect

Motory
Zážehové motory
1.0 EcoBoost 100  k (73 kW)
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FORD ECOSPORT Výbavové stupně

Titanium
Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 17" kola z lehkých slitin D2YL5 s 10 paprsky a stříbrným
lakováním Shadow Silver

■ Automatické světlomety
■ Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem
■ Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (neobsahuje

příčníky)

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ Systém SYNC 2.5 s Bluetooth® handsfree
■ FordPass Connect
■ 8" barevný dotykový displej, 2x USB a 6 reproduktorů
■ 4,2 barevný TFT displej palubního počítače
■ Kombinované čalounění sedadel (boky vinyl Sensico/střed

látka Groove) v černé Ebony
■ Ruční brzda, hlavice řadicí páky a volant potažený kůží
■ Automatická klimatizace včetně vnitřní recirkulace vzduchu
■ Parkovací asistent - zadní senzory 
■ Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
■ Ozdobné lišty prahů předních dveří
■ Potah stropu - De Luxe tkanina
■ Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou

Zážehové motory
1.0 EcoBoost 125 k (92 kW)

Vznětové motory
1.5 EcoBlue 100 k (73 kW)
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*Standardní střecha My Colour je v provedení černá Agate (pokud zvolená barva karoserie
je černá Agate, potom je střecha standardně v provedení žlutá Luxe). Všechny ostatní
varianty kontrastní střechy jsou volitelné.

FORD ECOSPORT Výbavové stupně

ST-Line
Standardní prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Titanium

■ 17" kola z lehkých slitin D2YC5 s 5 paprsky a unikátním tmavě
šedým lakováním Dark Tarnish

■ Nárazníky, boční nástavce prahů a ochranné lišty dveří
lakované v barvě karoserie

■ Znak ST-Line na bocích vozu
■ My Colour - kontrastní lakování střechy* 
■ Sportovní odpružení podvozku
■ Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou

Standardní prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Titanium

■ Volant potažený kůží s červeným prošitím
■ Ruční brzda a hlavice řadicí páky potažená kůží s červeným

prošitím
■ Kombinované čalounění sedadel (boky vinyl Sensico/střed

velur Miko) v černé Ebony s červeným prošíváním
■ Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami s

možností volby barevného provedení
■ Prahy předních dveří s nápisem ST-Line
■ Nerezové pedály
■ Přední a zadní velurové podlahové rohože s červeným

prošíváním
■ Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

Zážehové motory
1.0 EcoBoost 125 k (92 kW)

Vznětové motory
1.5 EcoBlue 100 k (73 kW)
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Černá Agate
Metalický lak karoserie*

Šedá Magnetic
Speciální metalický lak karoserie*

Červená Lucid
Unikátní metalický lak karoserie*

Modrá Blazer
Nemetalický lak karoserie

Modrá Desert Island
Speciální metalický lak karoserie*

Bílá Metropolis
Metalický lak karoserie*

Bílá Frozen
Speciální nemetalický lak karoserie*

Žlutá Luxe
Speciální metalický lak karoserie*

Stříbrná Solar
Metalický lak karoserie*

*Dostupné jako výbava na přání, za příplatek.
Na model Ford EcoSport se vztahuje záruka proti prorezavění společnosti Ford v délce 12 let od data první registrace. Podle obchodních podmínek.
Poznámka: Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev karoserie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostupnosti produktu na některých trzích. Barvy karoserie a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou
lišit od skutečných barev v důsledku omezení daných použitou tiskovou technologií.

FORD ECOSPORT Laky karoserie
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Červená Race
Speciální nemetalický lak karoserie*

Vozy EcoSport vděčí za svůj oslnivý a odolný zevnějšek speciálnímu
několikafázovému procesu lakování. Díky vstřikování vosku do ocelových částí
karoserie či ochranné horní vrstvě nátěru, novým materiálům a postupům
aplikace bude váš EcoSport vypadat dobře i za mnoho let.

Vybrali jsme barvu
červená Race. Pro jakou se
rozhodnete vy?
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16"

18"

16"

17"

17"
ocelová kola D2XD8 se
stříbrnými kryty D5ACL
Standardní výbava pro Trend a
Trend Plus
(pneu o rozměru 205/60 R16)

kola z lehkých slitin D2YC5 s 5
paprsky a unikátním tmavě
šedým lakováním Dark Tarnish
Standardní výbava pro ST-Line
(pneu o rozměru 205/50 R17 )

kola z lehkých slitin D2ULM s
5x2 paprsky a unikátním černým
lakováním High Gloss Black
Výbava na přání pro ST-Line
(pneu o rozměru 215/45 R18)

 kola z lehkých slitin D2XCH s 5
paprsky a šedým matným
lakováním Magnetic
Výbava na přání pro Trend Plus
(pneu o rozměru 205/60 R16)

kola z lehkých slitin D2YL5 s 10
paprsky a stříbrným lakováním
Shadow Silver
Standardní výbava pro Titanium
(pneu o rozměrech 205/50 R17)

FORD ECOSPORT Kola a čalounění

Kombinované čalounění
sedadel (boky vinyl Sensico/
střed látka Groove) v černé
Ebony
Standardní výbava pro Titanium

Látkové čalounění sedadel
Belgrano/Dwell v černé Ebony
Standardní výbava pro Trend a
Trend Plus

Kombinované čalounění
sedadel (boky vinyl Sensico/
střed velur Miko) v černé Ebony
s červeným prošíváním
Standardní výbava pro ST-Line

c20fd1c8eba5422182de43905ab76865-2cd1e24a24fd4f18b52c175ac9a15d41-00000_book.indb   26 13/03/2020   11:44:25

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_CZE_CZ_12:03_13.03.2020

27

ST-LineTrend Plus TitaniumTrendAby byl Ford EcoSport ještě přitažlivější,
nejdůležitější funkce, nabízené v celé řadě, nyní
přicházejí jako standardní výbava a byla
aktualizována nabídka speciálních sad.
Některou volitelnou výbavu lze objednat
samostatně, což vám pomůže nakonfigurovat
váš perfektní vůz EcoSport. Více informací o
dostupných možnostech vám sdělí prodejce
Ford.

FORD ECOSPORT Volitelná výbava a sady

Sada WINTER
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívané sedadlo řidiče a
spolujezdce
- vyhřívaný volant

Sada BUSINESS
- vnější zpětná zrcátka elektricky
sklápěná při uzamčení vozidla
- sada AUDIO 39 (B&O 10 reproduktorů
a Navigace)
- systém KeyFree - vstup do vozu a
startování bez použití klíče

Sada TECHNOLOGY
- systém sledování bdělosti řidiče
- parkovací asistent - přední a zadní
senzory
- zadní parkovací kamera
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s
optickou signalizací ve vnějších
zpětných zrcátkách
- CTA varování před projíždějícími vozy
při couvání z parkovacího místa
- automatické přepínání dálkových
světlometů

Sada STYLE ST
- 18" kola z lehkých slitin D2ULM
- zadní spojler 5 . dveří

Sada WINTER

Sada BUSINESS

Sada TECHNOLOGY

Sada STYLE ST

Příplatková výbava
Sada AUDIO 25
Celoroční pneumatiky
Tažné zařízení - odnímatelné

Příplatková výbava
16" kola z lehkých slitin D2XCH
16" plnohodnotné ocelové rezervní kolo
D17AL
Celoroční pneumatiky
Tažné zařízení - odnímatelné

Příplatková výbava
Xenonové světlomety
16" plnohodnotné ocelové rezervní kolo
Celoroční pneumatiky
Tažné zařízení - odnímatelné
Tónovaná skla Privacy

Příplatková výbava
Xenonové světlomety
Celoroční pneumatiky
Tažné zařízení - odnímatelné
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FORD ECOSPORT Příslušenství

Ochranná lišta hrany
zadního nárazníku
Lišta ve vzhledu leštěné oceli, chrání
hranu nárazníku a lak proti oděrkám
při nakládání a vykládání zavazadel.
Navíc podtrhuje vzhled zadní části
vozidla. (Příslušenství)

Střešní box Thule®+

Určen pro přepravu široké řady
různých zavazadel a jejich ochranu
před vlivy počasí a odcizením.
Všechny nabízené modely se
dodávají s dvojitým otevíráním, které
usnadňuje přístup k střešnímu boxu
z obou stran vozidla. (Příslušenství,
dostupné v různých velikostech)

CD přehrávač
Přidejte ke svému audio přehrávači
CD přehrávač, který vám umožní
poslouchat vaše oblíbená CD. Pro
instalaci do některých vozidel může
být nezbytný další propojovací
kabel. Další podrobnosti získáte u
svého prodejce Ford. (Příslušenství)

Chcete-li se seznámit s nabídkou zboží značky Ford, jako jsou oděvy, výrobky pro životní styl a modely vozidel, navštivte stránky
www.fordlifestylecollection.com/cz

Střešní držák jízdních
kol Thule®+

Vysoce kvalitní a snadno
montovatelný střešní nosič kol od
firmy Thule®. (Příslušenství)

Střešní příčníky, pro
střešní ližiny

Robustní příčníky (lze použít pouze
v kombinaci se střešními ližinami)
umožňují bezpečnou a snadnou
přepravu nákladu. (Příslušenství)

Odolná vana do
zavazadlového
prostoru
Ochranná podlahová rohož,
navržená tak, aby pomáhala
udržovat čistotu a pořádek
v zavazadlovém prostoru. Je ideální
pro přepravu vlhkých nebo
znečištěných předmětů
(Příslušenství)

Tažné zařízení
Díky odnímatelnému tažnému
zařízení se zvýší schopnost  převážet
větší náklad o hmotnosti až 1 100 kg
v závislosti na motoru (další
informace získáte u prodejce Ford).wwwDalší informace o naší kompletní nabídce příslušenství naleznete zde www.prislusenstvi-ford.cz

c20fd1c8eba5422182de43905ab76865-2cd1e24a24fd4f18b52c175ac9a15d41-00000_book.indb   28 13/03/2020   11:44:35

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_CZE_CZ_12:03_13.03.2020

29

+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od jiného dodavatele, naleznete na zadní obálce.

Zadní nosič jízdních
kol Uebler+

Velmi kvalitní nosič kol se montuje
na tažné zařízení a vyniká volitelným
praktickým naklápěcím
mechanismem (v závislosti na
modelu nosiče kol) pro snadný
přístup do zavazadlového prostoru.
(Příslušenství)

ClimAir®+ vzduchové
deflektory
Umožňují pohodlnou jízdu s
otevřenými okny i za drobného
deště. Snižují vzduchové turbulence
a hluk. (Příslušenství)

Uzamykatelné matice
kol
Sada 4 matic, které chrání hliníkové
ráfky proti krádeži. (Příslušenství)

Parkovací senzory
Xvision+

Pomáhají při parkování v omezeném
prostoru. Přední nebo zadní sada
parkovacích senzorů. (Příslušenství)

Gumové rohože
Podlahové rohože s logem EcoSport
jsou vyrobené na míru, aby
perfektně lícovaly a chránily vozidlo
před nečistotami a vlhkostí. Rohož
řidiče je bezpečně upevněna přímo k
podlaze vozidla, aby nemohla
klouzat. (Příslušenství)

Zástěrky za podběhem
Tvarované lapače nečistot chrání
karoserii vašeho vozu Ford EcoSport
před ostřikem z vozovky a před
kameny. K dispozici v sadách pro
přední a zadní nápravu.
(Příslušenství)
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Emisní norma Euro Euro 6.2 + GPF Euro 6.2 + GPF Euro 6.2 + DPF

Maximální výkon k (kW) 73 kW (100 k)
při 6000 min-1

92 kW (125 k)
při 6000 min-1

73 kW (100 k)
při 3750 min-1

Počet válců 3 3 4

Max. točivý moment (Nm) 170 Nm (200 Nm)
při 1400- 5000 min-1

170 Nm (200 Nm)
při 1400- 5000 min-1

215 Nm
při 1750 - 3000 min-1

Emise CO2(g/km)** 120-125 119-125 110-118

Převodovka 6st. manuální 6st. manuální 6st. manuální

Spotřeba paliva** [l/100 km]

Město 6,2-6,4 6,2-6,4 4,6-4,8

Mimo město 4,8-5,0 4,7-5,0 4,0-4,3

Kombinovaná 5,3-5,5 5,3-5,5 4,2-4,5

Výkonové parametryØ

Maximální rychlost (km/h) 170 180 170

0–100 km/h (s) 11,9 11,0 13,6

50–100 km/h* (s) 11,0 10,5 12,0

Hmotnostní parametry† [kg]

Minimální provozní hmotnost 1349 1349 1317

Max. přípustná hmotnost vozidla 1730 1730 1765

Max. hmotnost brzděného přívěsu 900 900 900

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu 670 670 750

Confidential - PDF Created: 03 February 2020, 11: :25 - Origin: ECOSP_202025_Fuel_CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Spotřeba, výkon a emise

*Na 4. rychlostní stupeň. **Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla (WLTP) zavedené nařízením (ES) č. 715/2007
a nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novoureálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus).

Naměřené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 pomocí nové metodiky WLTP jsou aktuálně přepočítávány zpět na hodnoty odpovídající metodice NEDC. Pro oba testovací postupy a cykly (NEDC i WLTP) však platí, že zjištěné hodnoty
spotřeby a emisí se ani v případě NEDC ani v případě WLTP cyklu nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na

přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní
styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného

prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz.
ØHodnoty z testů provedených společností Ford. †Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Poznámka: Všechny výše uvedené hodnoty

jsou finální homologační údaje.
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FORD ECOSPORT

Hospodárné
motory.
Zážehový motor modelu EcoSport 1.0 EcoBoost
125 k poskytuje výkon, který byste očekávali od
mnohem objemnějších motorů. Jeden válec je
automaticky deaktivován, když není zapotřebí
vysoký točivý moment (například při jízdě po
dálnici). Jakmile je zapotřebí zvýšit točivý
moment, válec se opět aktivuje, aby mohl
poskytnout potřebný výkon. Vznětový motor 1.5
EcoBlue 100 k nabízí výjimečně nízkou spotřebu
paliva a vysoké hodnoty točivého momentu,
zejména při nízkých otáčkách. Díky pokročilé
technologii a lehké konstrukci spojuje vynikající
výkon s pozoruhodnou úsporou paliva.

Přejete si vidět kompletní
technické údaje?
Máte-li zájem o úplný přehled funkcí a specifikací,
stáhněte si digitální brožuru, nebo si prohlédněte
interaktivní brožuru na www.ford.cz, případně naskenujte
QR kód.

www

c20fd1c8eba5422182de43905ab76865-2cd1e24a24fd4f18b52c175ac9a15d41-00000_book.indb   31 13/03/2020   11:44:45

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_CZE_CZ_12:03_13.03.2020



32

Vnější rozměry [mm]

Celková délka bez/s rezervním kolem 4096/4273

Celková šířkabez zrcátek 1765

Celková šířka se zrcátky/se sklopenými zrcátky 2057 / 1816

Celková výška se zrcátky (nenaloženo) se střešními ližinami/bez střešních ližin 1713/1653

Rozvor náprav 2519

Přední převis 834

Zadní převis 742

Nájezdový úhel přední/přechodový/zadní [stupňů] 21,0/23,3/33,3

Světlá výška (v nezatíženém stavu) pro naftový/benzínový motor 160/190

Průměr otáčení [m] 10,6

Vnitřní rozměry [mm]

Přední sedadla

Prostor v oblasti hlavy 1008

Maximální prostor pro nohy 1086

Šířka ve výšce ramen 1355

Zadní sedadla

Prostor v oblasti hlavy 971

Minimální prostor pro nohy 956

Šířka ve výšce ramen 1302

Objem zavazadlového prostoru [l]*

2sedadlové uspořádání (naloženo po střechu) 1238

5sedadlové uspořádání bez/s podlahou zavazadlového prostoru 365/334

Ostatní údaje

Objem palivové nádrže [l] 52
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*Měřeno metodou ISO 3832. Údaje závisí na modelu a výbavě.

Rozměry a objemy
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Šířka: 1 765 mm
Šířka (včetně zrcátek): 2 057 mm

Délka: 4 096 mm
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FORD ECOSPORT Rozměry a objemy

Sklopná rozdělená zadní sedadla
Pokud sklopíte zadní sedadla rozdělená v poměru 60/40, vytvoříte úložný prostor o objemu
1 238 litrů. Pokud potřebujete vytvořit místo pro vyšší předměty, můžete také vyklopit celá
sedadla dopředu.

Elektricky sklopná zrcátka
Úhledně sklopné kryty zpětných zrcátek k parkování v úzkých prostorech.
Elektricky ovládaná pro větší pohodlí.
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Trend

Střed sedadla –látka Dwell v černé Ebony, Boky sedadla – látka Belgrano v černé Ebony

Trend Plus

Střed sedadla –látka Dwell v černé Ebony, Boky sedadla – látka Belgrano v černé Ebony

Titanium

Střed sedadla –látka Groove  v černé Ebony, Boky sedadla –vinyl Sensico v černé Ebony 

ST-Line

Střed sedadla –velur Miko v černé Ebony, Boky sedadla –vinyl Sensico v černé Ebony

ST-Line Black

Střed sedadla –velur Miko v černé Ebony, Boky sedadla –vinyl Sensico v černé Ebony
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Barvy laků a čalounění

*Výbava na přání, za příplatek.

k dispozici
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ST-Line My Colour

Černá Agate

Červená Race

Žlutá Luxe

Stříbrná Moondust
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*Výbava na přání, za příplatek.

k dispozici

Kontrastní střecha My Colour pro ST-Line
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Kola

16" x 6.5 ocelová kola D2XD8 se stříbrnými kryty D5ACL, pneu 205/60 R16

16" x 6.5 kola z lehkých slitin D2XCH s 5 paprsky a šedým matným lakováním Magnetic, pneu 205/60 R16

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YL5 s 10 paprsky a stříbrným lakováním Shadow Silver, pneu 205/50 R17

17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YC5 s 5 paprsky a unikátním tmavě šedým lakováním Dark Tarnish, pneu 205/50 R17

18" x 7.0 kola z lehkých slitin D2ULM s 5x2 paprsky a unikátním černým lakováním High Gloss Black ve vysokém lesku s broušenou povrchovou úpravou, pneu 215/45 R18

Sada na opravu pneumatik

16" x 6.5 plnohodnotné ocelové rezervní kolo D17AL zavěšené v lakovaném krytu na 5. dveřích vozu, 205/60 R16

Celoroční pneumatiky v rozměru
- 16" 205/60 R16
- 17" 205/50 R17

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Exteriér

My Colour – kontrastní lakování střechy, A a C sloupků, horních rámů dveří, zadního spojleru a krytů vnějších zpětných zrcátek oproti barvě karoserie

Bez My Colour – lakování střechy, A a C sloupků, horních rámů dveří, zadního spojleru a krytů vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie

Trend/Titanium exteriérová sada obsahuje:
- lišta pod linií bočních oken v černé barvě pro Trend/chromovaná pro Titanium

- horní mřížka chladiče s vodorovnými lištami a linií okolo se stříbrným lakováním pro Trend/s chromovaným dekorem pro Titanium
- spodní části nárazníků nelakované v černé barvě

- ochranný plát předního a zadního nárazníku nelakovaný pro Trend/se stříbrným lakováním pro Titanium
- lišta 5. dveří osvětlující RZ v barvě karoserie pro Trend/chromovaná pro Titanium (bez lišty při objednání rezervního kola)

- boční nástavce prahů a ochranné lišty dveří nelakované v černé barvě, navíc s chromovanou lištou pro Titanium

Confidential - PDF Created: 20 February 2020, 09:1 :50 - Origin: ECOSP_202025_Styling nd ea_CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Exteriér

c20fd1c8eba5422182de43905ab76865-2cd1e24a24fd4f18b52c175ac9a15d41-00000_book.indb   36 13/03/2020   11:44:53

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_CZE_CZ_12:03_13.03.2020

D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Tr
en

d

Tr
en

d 
Pl

us

Ti
ta

ni
um

ST
-L

in
e

ST
-L

in
e B

la
ck

ST-Line exteriérová sada obsahuje:
- lišta pod linií bočních oken v černé barvě

- horní mřížka chladiče s vodorovnými lištami a linií okolo s černým lakováním ve vysokém lesku
- spodní části nárazníků se sportovním tvarováním lakované v barvě karoserie

- ochranný plát nárazníku přední nelakovaný/zadní lakovaný lesklým černým odstínem Ebony
- lišta 5. dveří osvětlující RZ v barvě karoserie (bez lišty při objednání rezervního kola)

- boční nástavce prahů a ochranné lišty dveří ve sportovním provedení lakované v barvě karoserie
- ST-Line znak

Kliky dveří v barvě karoserie

5. dveře vozu s levostranným otevíráním (panty vlevo)

Zadní spojler 5. dveří

Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky)

Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky)

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie (sklápěná)
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru

- osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky
- elektricky sklápěná při uzamčení vozu

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

Tažné zařízení – odnímatelné

Sportovní odpružení podvozku
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Poznámka: Dětská sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce. Chcete-li svému dítěti zajistit maximální bezpečí, řádně ho
připoutejte na některé ze sedadel ve druhé řadě.

standardní položka

výbava na přání, za příplatek

součást sady, za příplatek

Exteriér
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Zvýhodněné sady
Sada WINTER

- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce

- vyhřívaný volant
Sada BUSINESS

- vnější zpětná zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla
- sada AUDIO 39 (B&O 10 reproduktorů a Navigace)

- systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče
Sada TECHNOLOGY

- systém sledování bdělosti řidiče
- parkovací asistent - přední a zadní senzory

- zadní parkovací kamera
- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách

- CTA varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa
- automatické přepínání dálkových světlometů

Sada STYLE ST
- 18" kola z lehkých slitin D2ULM

- zadní spojler 5. dveří
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Zvýhodněné sady
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Interiér
Látka

- látkové čalounění sedadel Belgrano/Dwell v černé Ebony
Vinyl/látka

- kombinované čalounění sedadel (boky vinyl Sensico/střed látka Groove) v černé Ebony
Vinyl/velur

- kombinované čalounění sedadel (boky vinyl Sensico/střed velur Miko) v černé Ebony s červeným prošíváním

Manuální nastavení sedadla řidiče, nastavení výšky, nastavení bederní opěrky (kromě Trend a Trend Plus)

Manuální nastavení sedadla spolujezdce

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce

Hlavové opěrky předních a zadních sedadel nastavitelné ve 2 směrech (nahoru/dolů)

Zadní sedadla dělená v poměru 60/40

ISOFIX úchytykrajních zadních sedadel pro dětské sedačky

Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla

Prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami s možností volby barevného provedení

Potah stropu – De Luxe tkanina

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou, úložnou přihrádkou a držáky nápojů

Vyhřívaný volant

Volant potažený kůží

Ruční brzda a hlavice řadicí páky potažená kůží

Nerezové pedály
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Ozdobné lišty prahů předních dveří

Podlahové rohože přední a zadní

Podlahové rohože přední a zadní prémiové

Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru

4 úchytná oka v zavazadlovém prostoru

Osvětlení zavazadlového prostoru

Dvě elektrické zásuvky na 12 V (1x pro první a 1x pro druhou řadu)

Audiosystémy, zábava a navigace
FordPass Connect

- vestavěný modem 4G
- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)

- Live Traffic při objednání navigace SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu)
- Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce nebo 3 GB dat od aktivace)

- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání

Bez sady Audio
Sada AUDIO 25

- systém SYNC 2.5 s Bluetooth® handsfree
- 8" barevný dotykový displej

- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- 6 reproduktorů (výstupní výkon 100 W)

- ovládání audia na volantu
- 2x USB konektor

- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)

Navíc pro Trend:
- volant potažený kůží

Sada AUDIO 39
viz sada AUDIO 25 výše, navíc:

- 3D navigace s vykreslováním budov
- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu (výstupní výkon 675 W)

- systém SYNC 3 s pokročilým hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon
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Bezpečnost

7 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě řady sedadel, 1x kolenní airbag řidiče

Elektronický stabilizační systém ESC
- ABS – protiblokovací systém brzd

- RSC – řízení stability
- HLA – asistent rozjezdu do svahu

Funkce MyKey – možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti ASLD
Inteligentní asistent rychlosti

- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- inteligentní asistent rychlosti sníží rychlost při detekci značky omezující rychlost (deaktivovatelné)

Pre-Collision Assist
- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80 km/h) nebo vozidlem (do 130 km/hod)

- akustické a vizuální upozornění při nedodržení bezpečné vzdálenosti
- automatické brzdění k odvrácení kolize při nereagování řidiče

BLIS
- systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách

- CTA varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa
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Poznámka: Dětská sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce. Chcete-li svému dítěti zajistit maximální bezpečí, řádně ho
připoutejte na některé ze sedadel ve druhé řadě.

standardní položka

výbava na přání, za příplatek

součást sady, za příplatek

Bezpečnost a zabezpečení
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Funkční výbava

Palubní počítač s 4,2" monochromatickým displejem

Palubní počítač s 4,2" TFT barevným displejem

Klimatizace – manuální

Klimatizace – automatická včetně vnitřní recirkulace vzduchu

Přihrádka před spolujezdcem, osvětlená

Přední a zadní okna elektricky ovládaná
- přední okna s jednorázovým otvíráním/zavíráním

– zadní okna s jednorázovým otvíráním/zavíráním (kromě Trend a Trend Plus)
–globální otevírání/zavírání dálkovým ovladačem (kromě Trend a Trend Plus)

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken

Čelní sklo s akustickou fólií

Vyhřívané čelní sklo

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti

Automatické světlomety

Zpožděné zhasínání předních světlometů

Přední halogenové světlomety s LED pásky denního svícení

Přední mlhová světla s integrovanými ukazateli směru jízdy (černý rámeček okolo mlhovky pro Trend a Trend Plus, rámeček v barvě karoserie pro Titanium a ST-Line)
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Xenonové světlomety
– Xenonová potkávací světla
– halogenová dálková světla

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel

Obvodový alarm
Systém KeyFree

– vstup do vozu bez použití klíče
– startovací tlačítko v přístrojové desce

– 2 pasivní klíče dálkového ovládání

Parkovací asistent – zadní senzory

Parkovací asistent – přední a zadní senzory

Zadní parkovací kamera včetně zadních parkovacích senzorů

Auto Stop/Start (součástí všech motorizací)
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výbava na přání, za příplatek

součást sady, za příplatek

Funkční výbava
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Servisní služby a záruky

Udržíme vás v pohybu.

Ford BlueService byl stvořen proto, aby udržoval
váš Ford ve skvělé kondici a pomohl vám vytěžit
ze svého vozidla maximum – a to po celou dobu
jeho životnosti. Podívejte se, na které služby se
můžete jako majitel vozu Ford spolehnout.

FORD BlueService
Bezstarostný požitek z jízdy.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT* si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.
Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek). 
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

FORD PROTECTVyužijte komplexní spektrum
služeb, které vám usnadní
život a dovolí vám zabývat
se věcmi, které chcete dělat.
Kamkoliv pojedete, budeme
stát vždy při vás.

• Elektronický příjem vozidla do servisu
• Bezplatná evropská asistenční služba
• Přehledné a transparentní ceny
• Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
• Jedno telefonní číslo pro jakoukoliv službu

Ford

• Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
• Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze

uplatnit u autorizovaných opravců Ford po
celé Evropě

• Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití
originálních dílů Ford

• Zvýšení hodnoty vozidla při následném
prodeji

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první
registrace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti
smlouvy a ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky naleznete na http://www.ford.cz/
ServisSluzby nebo u autorizovaného prodejce Ford.

Servisní plán údržby
Správná volba pro váš Ford.

Rostoucí výdaje můžete klidně hodit za hlavu.
FORD SERVICE PLAN pokrývá veškeré náklady
spojené s pravidelnou údržbou vozidla. Zahrnuje
až 5 předepsaných servisních prohlídek
v autorizovaném servisu Ford a to po dobu
2 až 5 let. Stačí si jen vybrat délku servisního
plánu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního
servisního plánu rád poradí.

Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat,
prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla.

Servisní prohlídky

Asistenční služba

Spotřební díly

√

√

x

SERVICE PLAN
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Servisní služby a záruky

Udržíme vás v pohybu.

Ford BlueService byl stvořen proto, aby udržoval
váš Ford ve skvělé kondici a pomohl vám vytěžit
ze svého vozidla maximum – a to po celou dobu
jeho životnosti. Podívejte se, na které služby se
můžete jako majitel vozu Ford spolehnout.

FORD BlueService
Bezstarostný požitek z jízdy.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT* si
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.
Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na
přání, za příplatek). 
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

FORD PROTECTVyužijte komplexní spektrum
služeb, které vám usnadní
život a dovolí vám zabývat
se věcmi, které chcete dělat.
Kamkoliv pojedete, budeme
stát vždy při vás.

• Elektronický příjem vozidla do servisu
• Bezplatná evropská asistenční služba
• Přehledné a transparentní ceny
• Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
• Jedno telefonní číslo pro jakoukoliv službu

Ford

• Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
• Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze

uplatnit u autorizovaných opravců Ford po
celé Evropě

• Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití
originálních dílů Ford

• Zvýšení hodnoty vozidla při následném
prodeji

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první
registrace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti
smlouvy a ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky naleznete na http://www.ford.cz/
ServisSluzby nebo u autorizovaného prodejce Ford.

Servisní plán údržby
Správná volba pro váš Ford.

Rostoucí výdaje můžete klidně hodit za hlavu.
FORD SERVICE PLAN pokrývá veškeré náklady
spojené s pravidelnou údržbou vozidla. Zahrnuje
až 5 předepsaných servisních prohlídek
v autorizovaném servisu Ford a to po dobu
2 až 5 let. Stačí si jen vybrat délku servisního
plánu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního
servisního plánu rád poradí.

Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat,
prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla.

Servisní prohlídky

Asistenční služba

Spotřební díly

√

√

x

SERVICE PLAN

c20fd1c8eba5422182de43905ab76865-2cd1e24a24fd4f18b52c175ac9a15d41-00000_book.indb   45 13/03/2020   11:45:01

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_CZE_CZ_12:03_13.03.2020



FORD ECOSPORT Další kroky

Navštivte prodejce vozů Ford a vyzkoušejte si model Ford EcoSport
sami. Vyhledejte nejbližšího prodejce vozů Ford na: 
www.ford.cz/prodejci-a-servis

Sestavte si nový model EcoSport přesně podle svých požadavků,
zjistěte si jeho cenu a podívejte se, jak vypadá, na: 
www.ford.cz

Vyzkoušejte Konfigurátor

Financování Servis

FordPass

Kontakt

Značkové financování Ford Credit je při pořízení vozu
Ford optimální volbou pro soukromé osoby i podnikatele.
Veškerou administrativu i odborné poradenství zajistí
prodejce Ford.

S novým úvěrem Ford Options uhradíte nízkou zálohu a
platíte i nízké měsíční splátky. Během financování si
vyberete, zda vůz vyměníte za nový, ponecháte si ho
nebo jej vrátíte. Klasický úvěr Ford Ideal pak zůstává i
nadále velmi oblíbeným a vyhledávaným produktem. A s
operativním leasingem Ford Lease můžete vyřešit
financování vašeho vozu bez nutnosti koupě, i bez
počáteční zálohy.

Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz.

Ať už pojedete svým novým vozem kamkoli, budeme
vám stále nablízku. Společnost Ford disponuje rozsáhlou
sítí autorizovaných servisů, které zajistí, že o váš vůz bude
vždy dobře postaráno.

Pokud váš nový vůz Ford bude někdy potřebovat opravu
po havárii, centrum pro opravy havarovaných vozidel
společnosti Ford je tím nejlepším místem, kde vaše
vozidlo vrátí do stavu před nehodou a umožní mu co
nejrychleji opět vyjet na silnici.

Zákaznická podpora 800 FORD CZ (800 3673 29)

www.ford.cz

FordPass je nová platforma, která naprosto změní váš
pohled na dosavadní způsob dopravy. FordPass dokáže
najít  nejbližsí parkovací místa, obsahuje informace o
vozidle a finančních informacích a dokáže také
poskytnout mnoho užitečných návodů. Při zakoupení
nového vozidla Ford se systémem SYNC 3 s navigací,
získate navíc po dobu dvou let zdarma přístup k aplikaci
Live Traffic. Po uplynutí dvou let je přístup možný pouze
za poplatek.
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Záruky a servisní smlouvy*
Prodloužená záruka FORD PROTECT

- 5 let/120 000 km
Prodloužená záruka FORD PROTECT
- prodloužení z 5 na 7 let/200 000 km
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standardní výbava

výbava na přání, za příplatek

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.

of the year awards 2019Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy
a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci
položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno
jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném
provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje
jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných
dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti
Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených
společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna
aktuálními klimatickými podmínkami.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
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www.ford.cz

c20fd1c8eba5422182de43905ab76865-2cd1e24a24fd4f18b52c175ac9a15d41-00000_book.indb   48 13/03/2020   11:45:37

EcoSport 20.25MY_V2_#SF_CZE_CZ_12:03_13.03.2020




