
1.0 Ecoboost (100 к.с.)  FWD БЕНЗИН AT6 516 847 436 283*

Кузов 5 дверей 

F I E S TA

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2018 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 COMFORT 

 ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК 

Magnetic, Shadow Black (Absolute Black), Moondust Silver, Deep Impact Blue 6 558*

Chrome Copper, Bohai Bay Mint 9 284*

Ruby Red, Blue Wave 12 011*

 БЕЗПЕКА 

ABS - антиблокувальна система ●

ESC - система курсової стійкості ●

MBA - механічна система допомоги при екстреному гальмуванні ●

HLA - асистент рушання на підйомі ●

TPMS - система контролю тиску в шинах ●

TCS - протибуксувальна система ●

Передні подушки безпеки для водія та пасажира ●

Бокові подушки безпеки для водія та пасажира ●

Бокові шторки безпеки ●

"Дитячий" замок на задніх дверях ●

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX ●

Центральний замок з дистанційним керуванням ●

Імобілайзер ●

Регулювання підголівників по висоті (передні + задні) ●

Система My Key (обмеження швидкості та гучності звуку, нагадування про необхідність пристебнути ремені безпеки та 
низький рівень палива) ●

Габаритні вогні денного світла (постійно включене ближнє світло) ●

 КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

Механічний кондиціонер ●

Бортовий комп'ютер ●

Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки ●

Регульований обмежувач швидкості (Adjustable speed limiting device) ●

Попередження про виїзд на іншу смугу руху (Lane departure warning) ●

Асистент в запобіганні виїзду на іншу смугу руху (Lane keeping aid) ●

Електропідсилювач керма ●

Регулювання рульової колонки у 4-х напрямах ●

Механічне регулювання сидіння водія в 4-х напрямах ●

Механічне регулювання сидіння пасажира в 2-х напрямах ●

Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40 ●

Механічне регулювання кута нахилу фар ●

Електросклопідйомники передніх вікон ●

Електросклопідйомники задніх вікон ●

Обігрів лобового скла ●

Підігрів передніх сидінь ●

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡

‡	 	Спеціальна	пропозиція	діє	з	01.05.2019	року	по	31.05.2019	року	або	до	продажу	останнього	автомобіля,	що	підлягає	під	дію	спеціальної	пропозиції.	Кількість	автомобілів	обмежена.
*	Вартість	автомобіля	вказана	у	гривні	станом	на	26	квітня	2019	(згідно	курсу	на	www.winner.ua:	1	євро	=	29,75	гривень).		Акційна	ціна	розраховується	наступним	чином	формулою:	акційна	вартість	авто	=	вартість	авто	за	
регулярною	ціною	(згідно	курсу	на	www.winner.ua)		-	додаткова	акційна	знижка.	Детальніше	про	умови,	список	автомобілів,	комплектацій	та	місце	проведення	акції	дізнайтеся	у	найближчого	дилера	Форд	в	Україні	та	на	сайті	
www.ford.ua.
1)	 	ТОВ	«Віннер	Імпортс	Україна,	Лтд»	зберігає	за	собою	право	без	попередження	вносити	зміни	до	технічних	характеристик,	складу	обладнання	та	вилучати	з	асортименту	певні	позиції.	Остаточна	вартість	конкретної	моделі	

автомобіля	визначається	у	договорі	купівлі-продажу	на	день	придбання	автомобіля	та	залежить	від	моделі	та	комплектації	автомобіля.	За	довідками	про	актуальну	інформацію	просимо	звертатися	до	офіційного	дилерського	
центру	Ford.

●	Обладнання	автомобіля,	враховане	у	його	вартості.		
FWD	-	передній	привід.

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО



F I E S TA

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2018 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 COMFORT 
 ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Передній бампер кольору кузова ●

Задній бампер: верхня частина кольору кузова, нижня частина темного кольору ●

Верхня решітка - сітчаста, чорного кольору з хромованим обрамленням  ●

Ручки кольору кузова ●

Зовнішні дзеркала кольору кузова з електричним регулюванням, обігрівом та індикаторами повороту ●

Задній спойлер ●

Галогенові фари з денними ходовими вогнями ●

Запасне колесо 175/65R14 ●

Колісні диски сталеві, шини 195/60R15 ●

 ІНТЕР'ЄР 

Центральна консоль із 2 передніми та 1 заднім підсклянниками та 12 В розеткою ●

Кишені на спинках водія та пасажира ●

Шкіряне триспицеве кермо  (тільки для АТ) ●

Шкіряна рукоятка важеля КПП (тільки для АТ) ●

Радіо, 4.2" кольоровий TFT дисплей, 6 динаміків, Bluetooth, управління на кермі, USB-роз'єми ●

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд»,	звертайтесь	до	найближчих	офіційних	дилерів:	Київ: «Віннер Автомотів»	тел.:	(044)	496-00-06;	«ВіДі Край Моторз»	тел.:	(044)	591-50-00;	
«Ніко Форвард Мегаполіс»	тел.:	(044)	392-11-11;	Вінниця: «АВТОВІНН»	тел.:	(0432)	55-20-20;	Дніпро: «Авто-Імпульс»	тел.:	(056)	747-90-09;	«Бристоль-Авто»	(056)	732-00-
01;	386-30-28;	Житомир: «Альфа Моторс Груп»	тел.:	(0412)	41-93-05;	Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс»	тел.:	(0342)	74-22-74;	Краматорськ: «Талісман-Авто»	тел.:	
(0626)	46-67-	77;	Кременчук: «Автохаус Кременчук»	тел.:	(0536)	75-80-10;	Львів: «Велет Авто»	тел.:	(032)	294-31-31,	294-31-34;	Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь»	тел.:	(067)	
694-00-91,	(050)	423-42-50;	Миколаїв: «Терра Моторс»	тел.:	(0512)	58-14-58;	Мукачеве: «Глобал Автоград»	тел.:	(03131)	3-80-30;	Одеса: «Мустанг Моторс» (048)	729-55-55,	
729-88-88;	Полтава: «Полтава-Автосвіт»	тел.:	(0532)	61-38-38;	Рівне: «Віннер Форд Рівне»	тел.:	(0362)	64-20-69;	Харків: «Автотрейдінг-Схід»	тел.:	(057)	760-10-50;	«Автоцентр 
Фрунзе»	тел.:	(057)	714-77-	70;	Херсон: «Херсон Мотор Компані»	тел.:	(0552)	41-18-25,	33-70-67;	Хмельницький: «Опус-Авто Плюс»	тел.:	(0382)	75-26-52;	Черкаси: «Колос 
Авто»	тел.:	(0472)	63-96-12,	63-94-05;	Чернівці: «Екомоторс»	тел.:	(0372)	587-888;	Чернігів: «Магр-Авто»	тел.:	(0462)	93-33-03.

1)	 	ТОВ	«Віннер	Імпортс	Україна,	Лтд»	зберігає	за	собою	право	без	попередження	вносити	зміни	до	технічних	характеристик,	складу	обладнання	та	вилучати	з	асортименту	певні	позиції.	Остаточна	вартість	конкретної	
моделі	автомобіля	визначається	у	договорі	купівлі-продажу	на	день	придбання	автомобіля	та	залежить	від	моделі	та	комплектації	автомобіля.	За	довідками	про	актуальну	інформацію	просимо	звертатися	до	офіційного	
дилерського	центру	Ford.

●	Обладнання	автомобіля,	враховане	у	його	вартості.	



F I E S TA

 ДВИГУН 1.0
Пальне БЕНЗИН
Привід FWD (Предній)
Робочий об'єм, см3 998
Максимальна потужність, к.с. (кВт) 100 (74)
 на частоті (об/хв) 6 500
Крутний момент, Нм 170
 на частоті (об/хв) 1 500 - 4 000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 3 / 4
Стандарт токсичності Євро 6
Викиди СО2 , (г/км) 130-122

 КПП АВТО - 6 СТ.
Витрати пального 1

за містом (л/100 км) 4.8-4.5

комбінована траса (л/100 км) 5.8-5.5

у місті (л/100 км) 7.4-7.1
Об'єм паливного баку, л 42
Динаміка розгону 0-100 км/год, с 12.4
Максимальна швидкість, (км/год) 180
  РОЗМІРИ
Кузов, мм 5 дверей
Загальна довжина, мм 4 040
Загальна ширина із дзеркалами, мм 1 941
Максимальна загальна висота, мм 1 476
Колісна база, мм 2 493

Об'єм багажного відділення (комплект для ремонту шин / запасне колесо), л 303 / 269

Споряджена маса автомобіля, кг 1 130

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд»,	звертайтесь	до	найближчих	офіційних	дилерів:	Київ: «Віннер Автомотів»	тел.:	(044)	496-00-06;	«ВіДі Край Моторз»	тел.:	(044)	591-50-00;	«Ніко Форвард Мегаполіс»	тел.:	(044)	392-11-11;	
Вінниця: «АВТОВІНН»	 тел.:	 (0432)	55-20-20;	Дніпро: «Авто-Імпульс»	 тел.:	 (056)	747-90-09;	«Бристоль-Авто»	 (056)	732-00-01;	386-30-28;	Житомир: «Альфа Моторс Груп»	 тел.:	 (0412)	41-93-05;	 Івано-Франківськ: «Компанія 
Авто-Альянс»	тел.:	(0342)	74-22-74;	Краматорськ: «Талісман-Авто»	тел.:	(0626)	46-67-	77;	Кременчук: «Автохаус Кременчук»	тел.:	(0536)	75-80-10;	Львів: «Велет Авто»	тел.:	(032)	294-31-31,	294-31-34;	Маріуполь: «Алекс Схід 
Маріуполь»	тел.:	(067)	694-00-91,	(050)	423-42-50;	Миколаїв: «Терра Моторс»	тел.:	(0512)	58-14-58;	Мукачеве: «Глобал Автоград»	тел.:	(03131)	3-80-30;	Одеса: «Мустанг Моторс» (048)	729-55-55,	729-88-88;	Полтава: «Полтава-
Автосвіт»	тел.:	(0532)	61-38-38;	Рівне: «Віннер Форд Рівне»	тел.:	(0362)	64-20-69;	Харків: «Автотрейдінг-Схід»	тел.:	(057)	760-10-50;	«Автоцентр Фрунзе»	тел.:	(057)	714-77-	70;	Херсон: «Херсон Мотор Компані»	тел.:	(0552)	41-18-
25,	33-70-67;	Хмельницький: «Опус-Авто Плюс»	тел.:	(0382)	75-26-52;	Черкаси: «Колос Авто»	тел.:	(0472)	63-96-12,	63-94-05;	Чернівці: «Екомоторс»	тел.:	(0372)	587-888;	Чернігів: «Магр-Авто»	тел.:	(0462)	93-33-03.

1)	 	Всі	цифри	засновані	на	результатах	випробувань	згідно	до	технічних	вимог	та	специфікацій	Європейської	Директиви	80/1268/ЕЕС	або	Європейських	регулювань	(ЕС)	715/2007	з	поправками	
692/2008.	Це	ухвалена	стандартна	процедура	для	порівняння	витрат	палива	різних	автомобілі	різних	виробників.	Витрата	пального	під	час	реальної	експлуатації	автомобіля	може	відрізня-
тись	за	рахунок	ефективності	пального,	комплектації	автомобіля,	умов	використання,	стану	автомобілю,	стилю	керування,	використання	технічного	обладнання	(наприклад	–	кондиціонер),	
а	також	інших	не	технічних	факторів.

	 	Метод	вимірювання	WLTP.	Всесвітня	узгоджена	методика	випробувань	автомобілів	малої	вантажопідйомності	(WLTP)	–	це	нова,	точніша	процедура	випробувань	для	вимірювання	витрати	
палива	та	викидів	CO2.	Щоб	дізнатися	більше	про	нові	методики	випробувань,	відвідайте	www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp.

2)	 	Під	3	роками	гарантії	без	обмеження	пробігу	мається	на	увазі	24	місяці	гарантійного	строку	та	12	місяців	відповідно	до	програми	"Спеціальна	подовжена	гарантія",	що	не	є	гарантійним	
строком	відповідно	до	чинного	законодавства	України.
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1.1 (85 к.с.) FWD Бензин MT5 427 597*  - 
1.0 Ecoboost (100 к.с.)  FWD Бензин AT6  - 512 266*

Кузов 5 дверей  

F I E S TA

 ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК 

Shadow Black (Absolute Black), Moondust Silver, Blue Metallic (Chrome Blue) 7 646* 7 646*

Magnetic 10 829* 10 829*

Ruby Red 14 013* 14 013*

 БЕЗПЕКА 

ABS - антиблокувальна система ● ●

ESC - система курсової стійкості ● ●

MBA - механічна система допомоги при екстреному гальмуванні ● ●

HLA - асистент рушання на підйомі ● ●

TPMS - система контролю тиску в шинах ● ●

TCS - протибуксувальна система ● ●

Передні подушки безпеки для водія та пасажира ● ●

Бокові подушки безпеки для водія та пасажира ● ●

Бокові шторки безпеки ● ●

"Дитячий" замок на задніх дверях ● ●

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX ● ●

Центральний замок з дистанційним керуванням ● ●

Імобілайзер ● ●

Регулювання підголівників по висоті (передні + задні) ● ●

Габаритні вогні денного світла (постійно включене ближнє світло) ● ●

 КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

Механічний кондиціонер ● –

Клімат-контроль – ●

Бортовий комп'ютер ● ●

Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки ● ●

Попередження про виїзд на іншу смугу руху (Lane departure warning) ● ●

Асистент в запобіганні виїзду на іншу смугу руху (Lane keeping aid) ● ●

Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості) ● ●

Система Start-Stop – ●

Електропідсилювач керма ● ●

Регулювання рульової колонки у 4-х напрямах ● ●

Механічне регулювання сидіння водія в 4-х напрямах ● ●

Механічне регулювання сидіння пасажира в 2-х напрямах ● ●

Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40 ● ●

Механічне регулювання кута нахилу фар ● ●

Електросклопідйомники передніх вікон ● ●

Електросклопідйомники задніх вікон ● ●

Обігрів лобового скла – ●

Підігрів передніх сидінь – ●

Задні паркувальні датчики ● ●

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2019 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 BUSINESS BUSINESS PLUS

Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 26 квітня 2019 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 29,75 гривень).
1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля 

визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.  — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації
FWD - передній привід.

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО



F I E S TA

 ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Передній бампер кольору кузова ● ●

Задній бампер: верхня частина кольору кузова, а нижня частина темного кольору ● ●

Верхня решітка - сітчаста, чорного кольору з хромованим обрамленням ● ●

Ручки кольору кузова ● ●

Зовнішні дзеркала кольору кузова з електричним регулюванням та складанням, обігрівом та 
індикаторами повороту ● ●

Задній спойлер ● ●

Галогенові фари з денними ходовими вогнями ● ●

Передні протитуманні фари ● ●

Запасне колесо 175/65R14 ● ●

Колісні диски сталеві, шини 195/60R15 ● –

Колісні диски легкосплавні, шини 195/60R15 – ●

 ІНТЕР'ЄР 

Центральна консоль із 2 передніми та 1 заднім підсклянниками та 12 В розеткою ● ●

Центральна консоль з підлокітником та місцем для речей – ●

Шкіряне триспицеве кермо ● ●

Шкіряна рукоятка важеля  КПП ● ●

Радіо, 8-дюймовий кольоровий сенсорний екран, 6 динаміків, Bluetooth і система голосового керування, 
управління на кермі, USB-роз'єми ● ●

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2019 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 BUSINESS BUSINESS PLUS

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; 
«Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-
01; 386-30-28; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: 
(0626) 46-67- 77; Кременчук: «Автохаус Кременчук» тел.: (0536) 75-80-10; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: (067) 
694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 58-14-58; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 729-55-55, 
729-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр 
Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (0552) 41-18-25, 33-70-67; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос 
Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.

1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної 
моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного 
дилерського центру Ford.

● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації
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 ДВИГУН 1.1 1.0
Пальне Бензин Бензин
Привід FWD (Предній) FWD (Предній)
Робочий об'єм, см3 1 084 998
Максимальна потужність, к.с. (кВт) 85 (63) 100 (74)
 на частоті (об/хв) 6 300 6 500
Крутний момент, Нм 110 170
 на частоті (об/хв) 3 500 1 500 - 4 000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 3 / 4 3 / 4
Стандарт токсичності Євро 6 Євро 6
Викиди СО2 , (г/км) 121-114 130-122

 КПП МЕХ - 5 СТ. АВТО - 6 СТ.
Витрати пального 1

за містом (л/100 км) 4.5-4.3 4.8-4.5

комбінована траса (л/100 км) 5.4-5.1 5.8-5.5

у місті (л/100 км) 6.8-6.5 7.4-7.1
Об'єм паливного баку, л 42
Динаміка розгону 0-100 км/год, с 13.8 12.4
Максимальна швидкість, (км/год) 170 180
  РОЗМІРИ
Кузов, мм 5 дверей
Загальна довжина, мм 4 040
Загальна ширина із дзеркалами, мм 1 941
Максимальна загальна висота, мм 1 476
Колісна база, мм 2 493
Об'єм багажного відділення (комплект для ремонту шин / запасне колесо), л 303 / 269
Споряджена маса автомобіля, кг 1 130

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; 
Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-01; 386-30-28; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Івано-Франківськ: «Компанія 
Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: (0626) 46-67- 77; Кременчук: «Автохаус Кременчук» тел.: (0536) 75-80-10; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід 
Маріуполь» тел.: (067) 694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 58-14-58; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 729-55-55, 729-88-88; Полтава: «Полтава-
Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (0552) 41-18-
25, 33-70-67; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462) 93-33-03.

1)  Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 
692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізня-
тись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання (наприклад – кондиціонер), 
а також інших не технічних факторів.

  Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати 
палива та викидів CO2. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp.

2)  Під 3 роками гарантії без обмеження пробігу мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми "Спеціальна подовжена гарантія", що не є гарантійним 
строком відповідно до чинного законодавства України.
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