FORD FIESTA 2017

Colours

15” 5 /2 Spoke alloy wheel

Frozen White (Solid Color)

Race Red (Solid Color)

fordegypt.com
fordegypt
The company reserves the right
to make changes in prices, colors,
specifications and to discontinue
any grades at any time without
prior notice.

fordegypt

fordinfo@alj.com.eg
Recommends

Blazer Blue (Solid Color)

QUALITY, GREEN, SAFE AND SMART
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum
operating condition with scheduled maintenance service. Ford
Dealership technicians know your vehicle inside and out. They
are continuously trained by Ford Motor Company and the parts
they use are specifically designed for your vehicle.
 حافظ على حالة التشغيل.خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد
إن فنيين توكيل فورد
ّ .المثلى لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة
 هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل.سيارتك عن ظهر قلب
ّ يعرفون
.شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لسيارتك

THE FORD FIESTA 2017
Model

Fiesta 2017

Grade

Ambiente

الموديل
الفئة

Performance features
Engine

مواصفات األداء

Sigma

Displacement

1250

Transmission

5 speed M/T

المحرك
السعة اللترية
ناقل الحركة

Maximum power (HP)

80

القوه القصوى

Maximum torque (N.m)

114

العزم األقصى

Mechanical

التجهيزات الميكانيكية

Hazards activated on emergency braking



انوار فرامل تحذيرية مع الكبح المفاجئ

Adjustable Steering Column - Reach & Rake



نظام تغير وضعية عجلة القيادة

Electric Power Assisted Steering (EPAS)



عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية

ABS



نظام فرامل مانع لالنغالق

Electronic Brake Assist (EBA)



نظام المساعدة على الكبح االلكتروني

Safety and Security

السالمة واألمان

Driver and Passenger front airbag



وسائد هوائية امامية للسائق و الراكب األمامي

ISOFIX childseat fixings for rear outboard seats



نقاط تثبيت آمنة لمقاعد االطفال

Passenger Airbag Deactivation



نظام إبطال الوسائد الهوائية للراكب األمامي

Rear door child locks



نظام أمان لغلق االبواب الخلفية لالطفال

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM



نظام قياس ضغط اإلطارات

Remote Control Locking with 2 Flip Keys



مفتاح ريموت2

My Key



 للتحكم بوظائف السيارة للمفتاح االحتياطيMyKey نظام

Engine Immobiliser



مفتاح مشفر

Exterior Door Handles - Body Colour



مقابض أبواب بنفس لون السيارة

Body Colour Front Bumper



صدامات امامية و خلفية بنفس لون السيارة

Front Fog lamps



مصابيح شبوره امامية

Tailgate / Decklid Handle - Body Colour



مقبض باب صندوق األمتعة بنفس لون السيارة

Door mounted, Flag style Exterior mirrors, w/ side turn repeater in mirror housing



مرايات جانبية مزودة باشارات

Dual Power/Heated Exterior Mirrors



تحكم كهربائي بالمرايات الخارجية مع خاصية السخانات

Manual Headlamp Control



تحكم يدوي باألنوار األمامية

‹Home safe› headlamp feature



انارة بعد غلق السيارة

Centre High Mounted Stop Light



انوار فرامل باعلى منتصف الزجاج الخلفي

1 Rear Fog Lamp



انوار ضباب خلفية

2 Reversing Lamps



انوار للرجوع الى الخلف خلفية

Headlamp Levelling



التحكم في زاوية اإلضاءة

Body Colour Rear Spoiler



جناح خلفي علوى بنفس لون السيارة

SPARE - Conventional steel spare wheel with 175/65R14T
tyre



أطار أحتياطى

Exterior features

Cutting-edge technology.

The Ford Fiesta combines up to date technology with a range of
fashionable colours and finishes, meaning it’s perfectly on trend
every season.

Dimensions

األبعاد

Overall length (mm)

3969

)الطول الكلي (مم

Overall width - with mirrors (mm)

1978

) مع المرايات الجانبية (مم- العرض الكلي

Overall height (mm)

1495

)االرتفاع الكلي (مم

Wheelbase (mm)

2450

)قاعدة العجالت (مم

1978mm

1978mm

1495mm

3969mm

2450mm

التجهيزات الخارجية

Interior features

التجهيزات الداخلية

Manual Air Conditioning with Electric recirculation facility and
Pollen filter



تكييف يدوي

Trip computer



كمبيوتر رحالت

Theatre dimming



تعتيم مسرحي لألنوار الداخلية مع غلق األبواب

Front Courtesy Light



انوار ترحيبية داخلية مع فتح السيارة

Driver and Passenger Footwell Lamps



أنوار داخلية سفلية

Driver Seat Manual 4 Way Adjust



مقعد سائق متحرك في اربع اتجاهات

Passenger Seat Manual 2 Way Adjust



مقعد الراكب االمامي متحرك في اتجاهين

Driver & Passenger Seat Map Pocket



مقاعد خلفية مزودة بجيب خلفى

Rear Seat fold - 60/40 Split seat back



40/60 مقاعد خلفية قابلة للطي

Radio / CD / MP3 / USB



USB راديو و مشغل اسطوانات و

6 speakers



سماعات6

Steering wheel remote control



وحدة تحكم بالنظام الصوتي بعجلة القيادة

* ALJ Auto Jameel reserves the right to make changes in prices, colors, specifications models and to discontinue models at any time without prior notice

Standard



Not Available



