
 
 
FORD FIESTA - Vignale 
(Βασικός εξοπλισμός οχημάτων στην Ελληνική αγορά) 
 
Ιδιαίτερο εξωτερικό στυλ διαμόρφωσης αμαξώματος Ford Vignale 
6 Αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός, οροφής) 
ESC, Traction Control & Hill Launch Assist 
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), προειδοποίηση εκτροπής λωρίδας 
(LDW) 
Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS) 
Σύστημα Auto Start/Stop και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS 
Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με σύστημα 
εκκίνησης/διακοπής κινητήρα χωρίς κλειδί Ford Power 
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω και υποδοχές παιδικού καθίσματος 
ISOFIX 
Κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός και υπολογιστής ταξιδιού 
Σύστημα Ford SYNC ΙΙΙ (Bluetooth, Voice Control, Κλήση Έκτακτης Ανάγκης) 
& Σύστημα MyKey 
Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού EATC 
Εμπρός φώτα ημέρας LED, αυτόματοι προβολείς και υαλοκαθαριστήρες με 
αισθητήρα βροχής 
Εμπρός προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες στροφής 
Δερμάτινο τιμόνι, δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων και χειρόφρενου και 
δερμάτινη επένδυση ταμπλό 
Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων και καθίσματα οδηγού/συνοδηγού με 
ρύθμιση στήριξης της μέσης 
Χρωμιωμένο διακοσμητικό πλαίσιο κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα των 
θυρών 
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες 
Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Luster Nickel με διαστάσεις ελαστικών 205/45 
Κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος 
Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Collision Mitigation System), 
Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC), Σύστημα ελέγχου 
επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert, Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων 
ορίου ταχύτητας, Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων 
Σύστημα Πλοήγησης με οθόνη αφής 8’’, 7 ηχεία, θύρα USB, χειριστήρια στο 
τιμόνι 
Προστατευτικά στις ακμές των θυρών – Door Edge Protector 
 



FORD FIESTA - ST-line 
(Βασικός εξοπλισμός οχημάτων στην Ελληνική αγορά) 
 
Πλήρες κιτ εξωτερικής διαμόρφωσης ST-line με ιδιαίτερη εμπρός μάσκα, 
εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, πίσω σπόιλερ αμαξώματος, χρωμιωμένη 
εξάτμιση και ιδιαίτερα καλύμματα μαρσπιέ ST-Line 
6 Αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός, οροφής) 
ESC, Traction Control & Hill Launch Assist 
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA), προειδοποίηση εκτροπής λωρίδας 
(LDW) 
Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού (EPAS) 
Σύστημα Auto Start/Stop και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS 
Λογότυπο σήματος ST-Line στα πλαϊνά εμπρός φτερά 
Τιμόνι δερμάτινο, ST-Line, σπορ με ευθύ κάτω μέρος (flat-bottom), Ιδιαίτερη 
λαβή μοχλού ταχυτήτων ST-Line, Δερμάτινη λαβή χειρόφρενου, Ιδιαίτερα 
ταπέτα δαπέδου ST-Line εμπρός και πίσω, Εμπρός σπορ καθίσματα και 
Πεντάλ ελαφρού κράματος 
Επένδυση οροφής πλεκτή, μαύρη 
Ford Power – Κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα χωρίς κλειδί 
Σπορ ανάρτηση 
Προβολείς ομίχλης εμπρός με στατικούς λαμπτήρες στροφής 
Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Rock Metallic με διαστάσεις ελαστικών 205/45  
Σύστημα Ford SYNC ΙΙΙ (Bluetooth, Voice Control, Κλήση Έκτακτης Ανάγκης) 
& Σύστημα MyKey 
Κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος 
Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης (Collision Mitigation System), 
Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC) 
Ηχοσύστημα, έγχρωμη οθόνη αφής 8", 7 ηχεία, θύρα USB, χειριστήρια στο 
τιμόνι 
Αυτόματος Κλιματισμός 
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα 
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες 
Εμπρός φώτα ημέρας LED  
 


