PRIDI V FORDOV SALON
TUDI TEBE POD FORDOVO JELKO ČAKA DARILO!

Naj bo novo leto kot vožnja s Fordom:
varno in zanesljivo pripeljite tudi
do najdrznejših ciljev in ob tem
neznansko uživajte!

Prihodnost je tu - prvi električni Ford

SVETOVNA PREMIERA

Ford Mach-E
Z Mustangom Mach-E je Ford skočil z velikimi
koraki v prihodnost. Električni SUV, ki ponuja
prepoznaven aerodinamičen Mustangov dizajn,
fantastično vožnjo – vključno s prepoznavnim
zvokom motorja – in najnaprednejšo izvedbo
popolnoma povezanega vozila.

Zimska ponudba
Fordovih vozil

IMATE RADI ZIMO? KMALU JO BOSTE IMELI
ŠE RAJE, SAJ SMO PRI FORDU ZA VAS PRIPRAVILI
POSEBNO ZIMSKO PONUDBO.
Ob nakupu vozila iz zaloge lahko izkoristite fantastičen popust, mi pa vam
bomo za vašega novega Forda podarili še zimske pnevmatike in ponudili
ugodno Financiranje ter Zavarovanje. Že doma lahko na PrvaIzbira.si
preverite, katere nove ugodnosti vas čakajo ob nakupu vašega sanjskega
Forda iz zaloge. Najbolje, da se kar oglasite
v vašem najbližjem salonu Ford, ker vas tam čakajo
tudi druga prijetna Ford presenečenja.

● Ciljni doseg povsem električne vožnje
Mustanga Mach-E z baterijo za podaljšani
doseg in zadnjim pogonom bo predvidoma
znašal do 600 km.
● Konfiguracije Mustanga Mach-E s podaljšanim
dosegom in štirikolesnim pogonom bodo
predvidoma razvile moč 248 kW (337 KM)
in 565 Nm navora.
● Športna različica Mustang Mach-E GT bo iz
mirovanja do 100 km/h pospešil v manj kot 3,5
sekundah, navdušil pa bo tudi s predvideno
močjo 342 kW (465 KM) in 830 Nm navora.
● Trije edinstveni vozni načini: Whisper (šepet),
Engage (aktivno) in Unbridled (nebrzdano) –
vsak z natančno prilagojeno vozno dinamiko
za izkušnjo, ki nagovarja vse čute.
● Mach E v Fordova vozila uvaja tudi tehnologijo
"telefon kot ključ".
Mach-E bo v Evropo prišel leta 2020. Za informacijo

o tem, kdaj bo na voljo v Sloveniji, spremljajte Ford.si
in družbena omrežja Ford Slovenija.

Ford Focus
20 let po tem, ko je Focus spremenil pravila igre
v svojem segmentu, jih piše na novo. Prerojeni
Ford Focus navdušuje z najboljšo vozno dinamiko
v razredu, odličnim izgledom, najnaprednejšimi
tehnologijami, kakovostnimi materiali in večjo
prostornostjo. Vse, kar potrebuje sodobna,
dinamična družina, je združeno v Slovenskem
avtu leta 2019.

PRVAIZBIRA.SI

PRVAIZBIRA.SI

ZIMSKA PONUDBA*

ZIMSKA PONUDBA*

2.700 €

2.800 €

ZIMSKE

ZIMSKE

PRIHRANKA

PNEVMATIKE

PRIHRANKA

PNEVMATIKE

Ford EcoSport ponuja pravo SUV izkušnjo v
kombinaciji s kompaktnim dizajnom, zaradi
katerega se fantastično obnese tudi na mestnih
ulicah. Poleg osnovne različice je na voljo tudi v
izvedenkah Titanium, ST-Line in ST-Line Black
Edition.
● Višji položaj sedenja omogoča boljšo
preglednost ter lažji vstop in izstop iz vozila.

● Izklesane športne poteze poudarijo izrazito
razgibano karoserijo, ki prinaša največjo
aerodinamično učinkovitost v razredu.

● S 190 mm ima najvišji odmik od tal v razredu.
Slabša vozišča ali visoki cestni robniki zato
nikoli niso težava.

● Karavanska izvedenka ima zavidljivih 608 l
osnovnega prtljažnega prostora, z zloženimi
zadnjimi sedeži pa se njegova prostornina
poveča kar na 1.653 litrov.

● Med tremi EcoSportovimi motorji je tudi
šestkrat nagrajeni "Mednarodni motor leta",
EcoBoost. Letos je že enajstič dobil tudi
1.0 l EcoBoost
t.i. oskarja motorjev, naziv "Mednarodni
motor in pogonski sklop leta 2019".

● Napredne tehnologije vključujejo prilagodljivi
tempomat (ACC) s funkcijo Stop&Go,
projekcijski zaslon (Head-up display – HUD),
pri Focusu s samodejnim menjalnikom pa tudi
popolnoma samodejno parkiranje.

● Za dinamično, a obenem varno vožnjo skrbijo
številne pametne tehnologije
tehnologije, kot so prednja
in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju, sistem
za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih
ogledal, ksenonski žarometi, kamera za pomoč
pri vzvratni vožnji in številne druge.

● Prilagodljivi sprednji LED-žarometi se
inteligentno prilagajajo razmeram
in zavojem na cesti.
● Ford SYNC 3 z velikim zaslonom na dotik in
klicem v sili omogoča brezhibno upravljanje.
● Z navigacijo, pa tudi z glasbo, ki zveni popolno
na vrhunskem zvočnem sistemu B&O PLAY.

Ford EcoSport

* 1.000 € celotnega prihranka predstavlja Ford bon, boniteta, ki jo
lahko izkoristite, če se odločite za nakup novega vozila Ford s pomočjo
Financiranja. Financiranje omogoča Summit leasing Slovenija. Več
na Ford.si/ﬁnanciranje. Nekateri deli opreme so na voljo za doplačilo.

* 1.000 € celotnega prihranka predstavlja Ford bon, boniteta, ki jo
lahko izkoristite, če se odločite za nakup novega vozila Ford s pomočjo
Financiranja. Financiranje omogoča Summit leasing Slovenija. Več
na Ford.si/ﬁnanciranje. Nekateri deli opreme so na voljo za doplačilo.

● Vse tri izvedenke EcoSporta imajo tehnologiji
MyKey in EasyFuel. MyKey omogoča določitev
največje hitrosti, nastavitev opomnika za
varnostni pas in po želji tudi nadzor glasnosti
zvočnega sistema. Sistem EasyFuel pa poskrbi
za odlično izkušnjo nalivanja pravilnega goriva.

Ford KA+
KA+ prinaša več od pričakovanj. V urbanem
malčku je dovolj prostora za pet potnikov – tudi
dolgonogih – in njihovo prtljago. V vožnji boste po
zaslugi izjemne vodljivosti in odzivnega motorja
resnično uživali. Z uporabo sistema Ford SYNC
bo vožnja postala prava zabava.

PRVAIZBIRA.SI

PRVAIZBIRA.SI

ZIMSKA PONUDBA*

ZIMSKA PONUDBA*

1.300 €

3.000 €

ZIMSKE

ZIMSKE

PRIHRANKA

PNEVMATIKE

PRIHRANKA

PNEVMATIKE

Ford C-MAX
C-MAX je že dolgo prva izbira dinamičnih
slovenskih družin, ki so jim poleg praktičnosti
in varnosti pomembna tudi užitek v vožnji in
napredne tehnologije. Če potrebujete več
prostora, bo za vas pravi Grand C-MAX s
prilagodljivim prostorom za pet ali sedem oseb.

● Majhen na pogled, toda tako prostoren:
v KA+ lahko udobno sedi pet odraslih.

● Višji položaj sedenja poskrbi za boljšo
preglednost cestišča med vožnjo.

● Pet vrat za preprost dostop do zadnjih
sedežev, tudi za najmlajše.

● Zadnje sedeže lahko drsno pomikate,
prekucnete, zložite ali odstranite (od
Titaniuma naprej).

● Za udobje je poskrbljeno serijsko: klimatska
naprava, električni pomik prednjih stekel,
električni pomik ogledal ter daljinsko
zaklepanje so del osnovne opreme.

● Prostornejša različica Grand C-MAX ima kar
dvoje drsnih vrat in 7 sedežev za potnike.
● Če vas ali vaše otroke pestijo alergije, boste
veseli dejstva, da imajo prav vsi materiali v
C-MAXu protialergijski certifikat TÜV.

● Varnost je vedno na prvem mestu: Ford KA+
ima serijsko 6 zračnih blazin in prilagodljiv
omejevalnik hitrosti.

● C-MAXa poganja šestkrat nagrajeni
leta", 1.0 l EcoBoost,
"Mednarodni motor leta"
ki je letos dobil dobil še svojega enajstega
"oskarja motorjev", naziv "Mednarodni motor
2019".
in pogonski sklop leta 2019"
● Za prijaznejšo zimo ima večina modelov
C-MAX iz zaloge tudi ogrevano vetrobransko
steklo
steklo.

PRVAIZBIRA.SI

* 500 € celotnega prihranka predstavlja Ford bon, boniteta, ki jo
lahko izkoristite, če se odločite za nakup novega vozila Ford s pomočjo
Financiranja. Financiranje omogoča Summit leasing Slovenija. Več
na Ford.si/ﬁnanciranje. Nekateri deli opreme so na voljo za doplačilo.

* 1.000 € celotnega prihranka predstavlja Ford bon, boniteta, ki jo
lahko izkoristite, če se odločite za nakup novega vozila Ford s pomočjo
Financiranja. Financiranje omogoča Summit leasing Slovenija. Več
na Ford.si/ﬁnanciranje. Nekateri deli opreme so na voljo za doplačilo.

Gospodarska vozila Ford

Številka 1 v Evropi
Gospodarska vozila Ford so zmagovalna izbira
za vse, ki morate pri delu ali v zasebnem življenju
prevažati več oseb ali več tovora. Dokaz za to je
predvsem zvestoba kupcev: že vrsto let so lahka
gospodarska vozila Ford na 1. mestu po prodaji
v Evropi. Letos pa so slavili tudi dvojno zmago
na podlagi ocen strokovnjakov: Ford Transit
Custom Plug-In Hybrid in EcoBlue Hybrid, prva
elektrificirana dostavnika v tem segmentu, sta
osvojila naziv Mednarodni dostavnik leta, novi
Ford Ranger pa Mednarodni Pick-Up leta.
● Ob nakupu lahkega vozila Ford vam ponujamo
4 leta jamstva brez omejitve kilometrov,
pri nakupu Ford Courierja pa še leto več.
● Vsa Fordova gospodarska vozila imajo
ogrevano vetrobransko steklo
● Celotna paleta Fordovih gospodarskih vozil
se ponaša z najboljšo varnostjo v svojem
razredu, potrjeno s strani Euro NCAP.
● Sistem Ford SYNC poleg popolne povezljivosti
ponuja tudi tehnologijo samodejnega klica v
sili. Sistema stabilizacije v bočnem vetru in
stabilizacije priklopnika bosta v pomoč pri
premagovanju dveh pomembnih dejavnikov
tveganja med vožnjo.
● Gospodarska vozila Ford ponujajo enako
vrhunsko vozno dinamiko kot osebna vozila
Ford. Zato boste med vožnjo uživali in prišli
spočiti na cilj.

TRANSIT CUSTOM

PLUG-IN HYBRID

TRANSIT CUSTOM

ECOBLUE HYBRID

Zmagovalna izbira po mnenju
kupcev in strokovnjakov

FORD RANGER

Preverite svojo podjetniško subvencijo na PrvaIzbira.si in pri vašem Ford trgovcu.
Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri konfiguraciji vozila po vaših potrebah.

Ford Motorcraft
servis 5+
Zima prinaša številne pasti, zaradi katerih
moramo biti pri skrbi za avto v tem delu leta še
posebej pozorni. Izognite se nevarnostim in poleg
zimskih pnevmatik vašemu avtomobilu privoščite
tudi strokovni servis Ford Motorcraft za vozila,
starejša od 5 let. Le mi vam lahko zagotovimo
najkakovostnejše rezervne dele in storitve, za
katere bodo poskrbeli posebej usposobljeni
Fordovi strokovnjaki po transparentnih cenah.
Zakaj izbrati Ford Motorcraft servis:
● Popolna brezskrbnost: vzdrževanje in
servisiranje z nego in pozornostjo izkušenih
strokovnjakov.

DECEMBRSKI PAKET

•

Metlice brisalcev in zimsko čistilo za pranje stekel
Omnicraft do -20˚C (5 l)
Cena velja za KA+

*

ŽE OD

18

€*

BREZPLAČNI PREGLED PRED ZIMO
Obsega 10 sklopov, med njimi:

•
•
•
•

vizualni pregled vozila ob sprejemu na servis,
merilniki, osvetlitev, vetrobransko steklo in brisalci,
pregled motorja in menjalnika, akumulatorja,
pregled podvozja in zavornega sistema

SERVIS FORD MOTORCRAFT

● Pregledni stroški: v paketni ponudbi so
vključeni tako nadomestni deli kot storitev
menjave.

Ima vaš Ford več kot 5 let? Usposobljeni Fordovi serviserji
poskrbijo za strokoven in transparenten servis Motorcraft,
ki vključuje:

● Usposobljeni strokovnjaki: za vaše vozilo
skrbijo visoko usposobljeni strokovnjaki
z bogatimi izkušnjami s Fordovimi vozili.

•
•
•

servisni pregled vozila, ki lahko prepreči neprijetna
presenečenja in zagotovi brezskrbnost na cesti,
menjavo olja, oljnega filtra, tesnila ali čepa,
menjavo filtra kabine.

ZA SAMO

129€*

* Servis Motorcraft je Fordov program za osebna in gospodarska vozila Ford, starejša od 5 let, razen
modelov ST, RS, Ranger in Mustang. Navedena cena je akcijska in vključuje DDV ter popuste. Akcija
velja do 31. 3. 2020. Cena je ustrezala ponudbi v času, ko je bila dana v tisk. Za dodatne informacije
se obrnite na pooblaščenega serviserja vozil Ford ali obiščite spletno stran Ford.si/Servis.

● Kakovostni nadomestni deli po ugodni
ceni: izdelani na podlagi Fordovih standardov
kakovosti.
Garancija na vgrajene nadomestne dele
in storitev je eno leto.

Več na Ford.si/servis_motorcraft

3
2

Dodatna oprema
za vašega Forda

Doživite najboljšo
vozno izkušnjo

Če vašemu Fordu še manjka pika na i, da bo
čisto po vaši meri, preverite ponudbo dodatne
opreme. Na voljo imamo vse, od strešnih nosilcev
in kovčkov do različnih tepihov. Če je med vami
kakšen Božiček ali Dedek Mraz, ki išče ideje za
darila za Ford navdušenca, pa nujno pobrskajte
tudi po naši ponudbi za prosti čas. Tam boste
našli modelčke avtomobilov, oblačila in drugo
obvezno opremo oboževalcev znamke Ford.

Ford poskrbi za legendarno vozno izkušnjo.
Ampak ne verjemite nam na besedo – raje to
doživite za volanom Forda! Prijavite se za testno
vožnjo z vašim najljubšim Fordom v vašem salonu
Ford.
Želite izvedeti več?
Preverite naslednje spletne strani:
● Ford.si za splošne informacije
o vozilih Ford in storitvah.

ZIMSKA PONUDBA
DODATNE OPREME

● PrvaIzbira.si za pregled vozil na zalogi po
posameznih pooblaščenih trgovcih vozil Ford.

1

Gumijasto korito prtljažnika – že od 51 €

2

Strešni nosilci – že od 152 €*

3

Strešni kovček – že od 346 €

● FordMagazine.si za aktualno dogajanje,
novice in zanimivosti.

*

*

*

Cena velja za model KA+.

1

Cena velja za model Fiesta.

Nosilci za smuči – že od 221 €*
*

Kako takoj do novega Forda?

Za 6 parov smuči.

Ponudbo dodatne opreme preverite pri
vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford.
Katalog dodatne opreme
Ford.si/za-lastnike

?
1

Prijavite se na testno vožnjo v svojem
najbližjem Fordovem salonu preko spletne
strani Ford.si ali pokličite na 080 36 73
in se neposredno dogovorite za termin.

€

Preverite zalogo vozil Ford na Prvaizbira.si
in izberite svojega novega Forda.

2

Pošljite povpraševanje prodajalcu
ali se s kodo vozila oglasite v salonu.

3

Oglejte si vozilo
in ga preizkusite.

4

Izberite obliko financiranja,
ki vam najbolj ustreza.

5

Odpeljite svojega
novega Forda.

Že dolgo sanjate o Fordu, pa ne veste, če si ga
lahko privoščite? Morda je zimski čas obdarovanj
tisti pravi, da obdarite tudi sebe in sanje izpolnite.
Mi vam lahko pri tem pomagamo s financiranjem,
prilagojenim vašim finančnim okoliščinam in
željam. Oglasite se v eni od naših poslovalnic in
se pogovorite s svetovalcem! Pomagal vam bo
poiskati način za pametno razporeditev vaših
sredstev in s tem finančno svobodo.

Skupaj z zavarovalnico Generali smo pripravili
ugodne pakete zavarovanj za lastnike vozil Ford.
Ob sklenitvi zavarovanja za vaše vozilo pri nas
boste deležni številnih ekskluzivnih ugodnosti.

Zakaj izbrati zavarovanje
za vaše vozilo Ford?
1. POLOVICO NIŽ JA ODBITNA FRANŠIZ A

1. VSE NA ENEM MESTU: Vs e ak ti v n os ti,

2. ORIGINALNI NAD OMESTNI DELI

p ove z an e s finan ciranjem , lahko o p rav ite
p ri va š em tr govcu F o rd. To velja z a v s e o blike

3. BREZ IZGUBE BONUSA PRI ŠKODAH

finan ciranja (lizing , k re dit, najem).

IZ TOČE IN VANDALIZMA

2. PREPROST POSTOPEK SKLENIT VE

4.VRAČILO 10% K A SKO PREMIJE

FINANCIRANJA .

5. DAL JŠA UPORABA NAD OMESTNEGA VOZIL A

3. MOŽNOST PRIL AGA JANJA FINANCIRANJA
TUDI MED TRA JANJEM.

6. POVIŠAN PRAG EKONOMSKE TOTALKE

4.MOŽNOST SO ČA SNE SKLENIT VE

7. ODLIČNA A SISTENCA

Z AVAROVANJA .

8. Z AMRZNJEN BONUS

NOVI COURIER

Nosilnost: do 550 kg
Prostornina * : do 2,6 m 3
Evropalete: 1

Za več informacij se oglasite v enem od Fordovih

Za več informacij se oglasite v enem od Fordovih

salonov, pokličite na tel. št. 080 36 73 ali obiščite
Ford.si/financiranje.

salonov, pokličite na tel. št. 080 36 73 ali obiščite
*Merjeno po standardu SAE.

Ford.si/zavarovanje.

PrvaIzbira.si

Testne vožnje
080 36 73

Več o vozilih Ford
Ford.si

Ford Slovenija

Ford Slovenija

FordMagazine.si

Poiščite svojega novega Forda pri pooblaščenih trgovcih
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

PODRAVSKA REGIJA

KOROŠKA REGIJA

SEVERNOPRIMORSKA REGIJA

SUMMIT AVTO
Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana,
01 25 25 125, summitavto.si

AVTOMOBILI P.R.
Plinarniška ulica 1, 2000 Maribor,
02 228 30 00, avtomobilipr.si

AVTOMARKET REBERNIK
Brezno 47, 2363 Podvelka,
02 87 66 265, avtorebernik.si

PRIMA I.E.
Cesta IX. korpusa 96, 5250 Solkan,
05 330 38 80, primaie.si

AVTOHIŠA KLEMENČIČ
Tržaška cesta 425,
1000 Ljubljana, 01 244 48 04,
ah-klemencic.si

AVTO RAJH
Jeruzalemska cesta 1, 9240 Ljutomer,
02 584 99 60, avtorajh.si

SAVINJSKA REGIJA

NOTRANJSKA REGIJA

AVTOHIŠA ČEPIN
Celjska cesta 49, 3212 Vojnik,
03 828 01 53, cepin.si

ASPC DROBNIČ, Industrijska cona
Podskrajnik 28, 1380 Cerknica,
01 709 66 40, aspcdrobnic.si

AVTO EDO
Grliče 10, 3241 Podplat,
03 582 42 98, avtoedo.si

DOLENJSKA REGIJA

AVTOHIŠA BIZILJ
Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana,
01 583 73 00, bizilj.si
SUMMIT AVTO - VEIT TEAM
Čufarjeva ulica 24, 1230 Domžale,
01 724 65 55, veitteam.si

AVTO TRIGLAV MARIBOR
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor
02 46 00 150, maribor.avto-triglav.si
POMURSKA REGIJA

AVTO RAJH, PE Murska Sobota
Industrijska ulica 5,
9000 Murska Sobota,
02 522 39 40, avtorajh.si

JUŽNOPRIMORSKA REGIJA

NOVA
Šalara 31d, 6000 Koper,
05 663 56 68, avtonova.si

Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila oddana v tisk.

www.ford.si

AC VOVK
Ločna 10a, 8000 Novo mesto,
07 302 17 12, acvovk.si
GORENJSKA REGIJA

AVTO KADIVEC
Poslovna cona A3, 4208 Šenčur,
04 279 00 23, avtokadivec.si

