
FORD KA+  I  CENÍK

Výbava Karoserie Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Akční cena*

Ultimate 5dv. 1.2 Ti-VCT benzín 85 k (63 kW) 5st. manuální 275 990 269 990

Doporučené ceny platí pro vozy vyrobené od 1. 5. 2017. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený vůz může obsahovat prvky
příplatkové výbavy. 
*Akční nabídka platí u participujících autorizovaných partnerů Ford a je omezena časově a počtem odebraných vozidel. Akční nabídka je určena pro konečné zákazníky. Konečným zákazníkem
se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená v kupní smlouvě na předmětné vozidlo. Na bližší podmínky se informujte u svého prodejce vozů Ford. 
Datum vydání 29. 6. 2017.

Reprezentativní příklad
značkového financování
FORD CREDIT 
Ford KA+ Ultimate
cena 269 990 Kč

Záloha 
(52,59 % z

ceny)

Celková
výše 
úvěru

Poplatek za
zpracování

smlouvy

Celková částka
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spotřebitelem
Doba trvání

úvěru
(měs.)

Splátka úvěru
vč. pojištění RPSN

Pevná
zápůjční
úroková

sazba

 
 2,99 úvěr*

 
142 000 Kč 127 990 Kč 1 280 Kč 181 220 Kč 60 2 999 Kč 12,06 % 2,99 % 

 
 
 
 
 
* Nabídka platí pouze pro spotřebitele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do 30. 9. 2017. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti  sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro podnikatele vám
připraví autorizovaný partner Ford.  

KA+ Ultimate

Hlavní prvky standardní výbavy:

•   Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
•   Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel
•   Elektronický stabilizační systém ESC s protiblokovacím brzdovým
      systémem ABS a protiprokluzovým asistentem TCS
•   Manuální klimatizace
•   Rádio s CD přehrávačem s možností přehrávat MP3 soubory
•   Systém SYNC (Bluetooth handsfree a hlasové ovládání)
       s funkcí AppLink a automatickým nouzovým voláním Emergency
•   Přední mlhová světla s funkcí denního svícení

•   Asistent pro rozjezd do svahu HSA
•   Elektricky ovládaná přední okna
•   Vnější zpětná zrcátka - v barvě karoserie, elektricky ovládaná,
       s integrovanými blikači
•   Funkce MyKey
•   Nastavitelný omezovač rychlosti
•   Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
•   Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou
•   15" ocelová kola

Asistent pro rozjezd    
do svahu

Dělá rozjíždění v kopci jednodušší.
Pomocí brzd dává řidiči dostatek
času k přesunutí nohy z brzdového
pedálu na plynový, aniž by auto
sjelo vpřed nebo vzad.

Dostatek prostoru      
pro 5 osob

Ve velkoryse navržené kabině se
pohodlně usadí pět osob. Nejen, že
prostor pro hlavu je nadprůměrný,
ale ani vzadu nebude chybět místo
pro nohy.

Pohonná jednotka
 

Ford KA+ je poháněn energickým  
a úsporným zážehovým motorem
1.2 Ti-VCT o výkonu 85 k, který vás
odveze do města i na výlety.

Systém SYNC                    
s hlasovým ovládáním

Díky systému SYNC můžete nejen
telefonovat hands-free, ale
pomocí hlasového ovládání také
vybrat skladbu z USB, MP3
přehrávače nebo iPodu či ji přehrát
z mobilního telefonu.

 



• Standardní výbava,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy.

Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Ultimate

Zvýhodněné sady

Sada Winter
- vyhřívaná přední sedadla
- sklopná loketní opěrka sedadla řidiče

 11 100

Sada Comfort
- tempomat
- kožený volant

 9 900

Sada City
- zadní parkovací senzory
- elektricky ovládaná zadní okna
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná a elektricky sklopná

 11 800

Funkční výbava

Manuální klimatizace  •

Automatická klimatizace  10 000

Rádio s CD přehrávačem s možností přehrávat MP3 soubory
+ systém SYNC (Bluetooth handsfree a hlasové ovládání)
+ automatické nouzové volání Emergency Assist a funkce AppLink
+ vstupy USB a AUX pro externí přehrávače
+ 4,2" barevný multifunkční displej na středovém panelu
+ 4 reproduktory
+ ovládání audia na volantu

 •

Přední okna – elektricky ovládaná
(okno řidiče s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím)  •

Zadní okna – elektricky ovládaná
+ elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče Dostupné v sadě City

Palubní počítač  •

Nastavitelný omezovač rychlosti  •

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
+ jeden sklopný klíč dálkového ovládání a jeden obyčejný klíč  •

Funkce My Key – možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání  •

Obvodový alarm  4 900

Imobilizér – pasivní systém proti krádeži (PATS)  •

Přední mlhová světla s funkcí denního svícení  •

Parkovací senzory – zadní také dostupné v sadě City 7 900 / 

Elektrický posilovač řízení (EPAS)  •

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  •

Bezpečnost

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce  •

Boční airbagy řidiče a spolujezdce  •

Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel  •

Možnost deaktivace airbagu spolujezdce  •

Elektronický stabilizační systém ESC s protiblokovacím brzdovým systémem ABS a protiprokluzovým
asistentem TCS  •

Asistent pro rozjezd do svahu HSA  •

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění  •

Bezpečnostní pásy: přední – tříbodové s předpínači a výškově nastavitelným uchycením, zadní – tříbodové  •

Varovný signál nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce  •

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech  •



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Ultimate

Interiér

Přední sedadla – posuvná, s výškově nastavitelnými opěrkami hlavy  •

Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou  •

Zadní sedadla – tři výškově nastavitelné opěrky hlavy + sklopná opěradla dělená v poměru 60:40  •

Vyhřívaná přední sedadla dostupné v sadě Winter

Volant – výškově nastavitelný  •

Volant – kožený s šedým prošíváním dostupné v sadě Comfort

Středová konzola se 4 držáky nápojů a elektrickou zásuvkou 12 V  •

Kuřácká sada - zapalovač a popelník (nahrazuje elektrickou zásuvku 12 V)  350

Podlahové rohože - přední  •

Podlahové rohože - zadní  900

Lampičky na čtení map v první řadě sedadel  •

Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách řidiče i spolujezdce  •

Odkládací kapsa na zadní straně opěradel předních sedadel  •

Osvětlení zavazadlového prostoru  •

Exteriér

 Nemetalický lak karoserie (žlutá Bright)   0

 Nemetalický lak karoserie - speciální (bílá Oxford)  4 200 

 Mica lak karoserie (černá Shadow)  10 500

 Metalický lak karoserie  modrá Deep Impact, stříbrná
Moondust, šedá Smoke  10 500

 Perleťový lak karoserie červená Ruby / oranžová
Sparkling 15 800 

 Vnější zpětná zrcátka - v barvě karoserie, elektricky ovládaná,  s integrovanými blikači   •

 Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná a elektricky sklopná  dostupné v sadě City  

 Tónovaná skla   •

Tmavě tónovaná zadní skla Privacy  4 000

Chromovaná horní mřížka chladiče  •

Kliky dveří v barvě karoserie  •

Kola

15" x 6.0 ocelová kola s kryty kol, pneumatiky 195/55  •

15" x 6.0 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky, pneumatiky 195/55  10 000

Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)  •

Sada na opravu pneumatik  •

Ocelové rezervní kolo 14" x 5.5, pneumatika 175/65  3 000

Záruky a servisní smlouvy*

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km

záruka je omezena
skutečností, která nastane

dříve
9 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 5 servisních prohlídek během 5 let

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem 16 000

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



Technické údaje

Spotřeba paliva a výkonnostní
parametry

Objem
motoru
(cm3)  

Typ
paliva

Emisní 
normaø

 

Emise
CO2  

(g/km*)

Spotřeba paliva*(l/100 km) Výkonnostní
parametry** Hmotnostní parametry

Město Mimo
město Kombinace

Max.
rychlost
(km/h)

Zrychlení 
0-100

km/h (s)

Celková
přípustná
 hmotnost

(GVM)

Provozní
hmotnost

vozidla

Max.
hmotnost

připojeného
vozidla při

GVM
1.2 Ti-VCT (85 k)  1 196 benzín  Euro 6 114 6,6 4,0 5,0  169  13,3 1530 1055 500

* Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 byly získány v souladu s technickými požadavky a specifikacemi evropského nařízení (EC) 715/2007 ve znění (EC) 692/2008. Uvedená
spotřeba paliva a emise CO2 jsou stanoveny pouze pro typ vozu, ne pro konkrétní vyrobený vůz. Použité standardní postupy testů umožňují srovnávání různých typů vozů od různých
výrobců. Spotřeba paliva a emise CO2 mohou být závislé na stylu jízdy a dalších faktorech netechnické povahy. CO2 je hlavním skleníkovým plynem způsobujícím globální oteplování.
Průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2, který obsahuje data pro všechny nové modely osobních vozů je k dispozici na každém prodejním místě.
**Údaje testů Ford.
Provozní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90 % kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Všechny uváděné hmotnosti platí pro
vozidla v sériové výbavě.  Hmotnost přípojného vozidla je vyjádřena schopností plně naloženého vozu zastavit a znovu se rozjet ve 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Zatížení na kouli
tažného zařízení je maximálně 50 kg. Zatížení na střeše je 0 kg.

Rozměry
Vnější rozměry (mm) Vnitřní rozměry

Celková délka  3 929 První řada sedadel (mm) Výška 1 002 

Celková šířka (bez zrcátek)  1 704  Místo pro nohy 1 118

Celková šířka (se sklopenými zrcátky)  1 769  Šířka ve výšce ramen 1 361

Celková šířka (včetně zrcátek) 1 910 Druhá řada sedadel (mm) Výška 964 

Celková výška (nenaložené vozidlo)  1 524  Místo pro nohy 869 

Světlá výška (nenaložené vozidlo)   154  Šířka ve výšce ramen 1 338 

Světlá výška (plně naložené vozidlo)  127 Objem zavazadlového prostoru (l) Uzavřený zavazadlový prostor - se sadou na opravu pneumatik 270 

Rozvor  2 489  Uzavřený zavazadlový prostor - s rezervním kolem 257 

Vnější obrysový průměr otáčení 10,1 m  Prostor po střechu a opěradla předních sedadel - se sadou na
opravu pneumatik 849

   Prostor po střechu a opěradla předních sedadel - s rezervním
kolem 836

   Objem palivové nádrže (l) 42

Autorizovaný partner Ford

           Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)    I    infocz@ford.com    I    www.ford.cz    I    www.fordcredit.cz    I    www.fordservice.cz


