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TREND

   1.2 Ti-VCT Silnik

70 (51) Moc maksymalna KM (kW)

M5 Skrzynia biegów

105 Moment obrotowy Nm

114 Emisja CO2 (g/km) ##

Zużycie paliwa l/100 km ##

6,6 Cykl miejski

4,0 Poza miastem

5,0 Średnie zużycie

Osiągi #

159 Prędkość maks. (km/h)

15,3 0-100 km/h (sek.)

18,6 50-100 km/h (sek.)

NOWY FORD KA+ Wybrane wyposażenie standardowe

Trend
Silnik 1.2 Ti-VCT o mocy 70 KM

Wybrane standardowe  
wyposażenie pojazdu
 • 6 poduszek powietrznych
 • Inteligentny system bezpieczeństwa (IPS)
 • Elektroniczny układ stabilizacji toru 

jazdy (ESC)
 • Układ ułatwiający ruszanie na 

wzniesieniach (HSA)
 • Elektrycznie otwierane/ zamykane 

przednie szyby
 • Kierownica z regulacją kąta pochylenia
 • Regulacja położenia fotela  

kierowcy w 4. kierunkach
 • Centralny zamek sterowany pilotem
 • 15” stalowe obręcze kół z kołpakami
 • Światła do jazdy dziennej
 • Przednie światła przeciwmgielne
 • Lusterka boczne sterowane  

i podgrzewane elektrycznie, 
z kierunkowskazami, obudowy  
lakierowane w kolorze nadwozia

 • Klamki drzwi w kolorze nadwozia
 • Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
 • Dywaniki welurowe z przodu

39 250 PLN

37 900* 
PLN

cena regularna

teraz od

Ford KA+ z lakierem metalizowanym Moondust Silver (opcja) oraz z lakierem metalizowanym Deep Impact Blue (opcja)
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TREND Plus

1.2 Ti-VCT Silnik

85 (63) Moc maksymalna KM (kW)

M5 Skrzynia biegów

112 Moment obrotowy Nm

114 Emisja CO2 (g/km) ##

Zużycie paliwa l/100 km ##

6,6 Cykl miejski

4,0 Poza miastem

5,0 Średnie zużycie

Osiągi #

169 Prędkość maks. (km/h)

13,3 0-100 km/h (sek.)

18,0 50-100 km/h (sek.)

NOWY FORD KA + Ceny

* Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) dotyczą wyłącznie klientów 
indywidualnych (detalicznych). Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania pojazdów objętych promocją. Klientów flotowych (przedsiębiorstwa i osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski)  
w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.

# Fabryczne dane testowe Forda. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozpo-
rządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu, a nie 
konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych produ-
centów. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z podstawowym wyposażeniem, ze standardowymi obręczami kół  
i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą mieć wpływ na poziom toksyczności spalin. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): war-
tość średnia z testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu. Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych. 

Ti-VCT - silnik benzynowy, M5 - 5-biegowa, manualna skrzynia biegów

l  wyposażenie standardowe,       o   wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inna opcją

Trend Plus
Silnik 1.2 Ti-VCT o mocy 85 KM

Dodatkowe wyposażenie  
w porównaniu do wersji Trend
 • Klimatyzacja manualna
 • Radioodtwarzacz CD/MP3  

z Ford SYNC i AppLink (ICFAL)

zawiera:  kolorowy wyświetlacz 4.2", zestaw 
głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną 
funkcją sterowania głosem w języku polskim 
oraz funkcją wzywania pomocy, 4 głośniki

 • Ford MyKey®
funkcja programowania i przypisania 
do kluczyka ograniczenia: prędkości 
maksymalnej i maksymalnej głośności 
systemu audio oraz możliwość 
zablokowania deaktywacji systemów 
wspomagających bezpieczeństwo

46 650 PLN

41 900* 
PLN

cena regularna

teraz od
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Bezpieczeństwo i nowe technologie TREND TREND Plus
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) l l

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) oraz układem 
wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) l l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) l l

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) l l

Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu l l

Wyłącznik przedniej, czołowej poduszki powietrznej pasażera l l

Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu l l

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń l l

Funkcja wzywania pomocy - automatyczne nawiązanie połączenia i przekazanie 
informacji pod nr 112 o miejscu wypadku w momencie odpalenia poduszek powietrznych 
lub odcięcia pompy paliwa

- l

Tempomat
zawiera kierownicę wykończoną skórą

- 900,-

Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu 
niewłaściwego rodzaju paliwa l l

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) l l

ISOFIX z top tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych na skraj-
nych siedzeniach w 2. rzędzie l l

Układ kierowniczy i zawieszenie

Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) l l

Kolumna kierownicy - z regulacją położenia w płaszczyźnie pionowej l l

Zawieszenie - standardowe l l

Oświetlenie

Przednie światła przeciwmgielne l l

Tylne światła przeciwmgielne l l

Światła do jazdy dziennej l l

Reflektory - z regulacją poziomu świecenia l l

System audio

Instalacja do montażu radioodbiornika
zawiera 4 głośniki

l -

Radioodtwarzacz MyConnection ze stacją dokującą MyFord Dock (ICFAH)
zawiera: odtwarzacz MP3, zestaw głośnomówiący z Bluetooth®, 4 głośniki, gniazda: 
AUX-IN, USB 
Opcja dostępna tylko w pakiecie Cool&Sound (A2TAB)

o -

Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC i AppLink (ICFAL)
zawiera:  kolorowy wyświetlacz 4.2", zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną 
funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 4 głośniki

- l

Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+, Ford SYNC i AppLink (ICFAJ)
zawiera: kolorowy wyświetlacz 4.2", radio cyfrowe DAB+, zestaw głośnomówiący  
z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją 
wzywania pomocy, 4 głośniki

- 750,-

NOWY FORD KA+ Wyposażenie

Zdjęcie główne: Ford KA+ w wersji Trend PLUS z klimatyzacją automatyczną (opcja)
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Pakiet
Driver Assistance  (A4RAB)

 • czujniki parkowania z tyłu
 • elektrycznie podgrzewane i składane lusterka boczne
 • elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi z funkcją 
blokady zamków

Pakiety dodatkowe

Pakiet
Cool & Sound  (A2TAB)

 • klimatyzacja manualna
 • radioodtwarzacz MyConnection  
ze stacją dokującą MyFord Dock (ICFAH)

zawiera: odtwarzacz MP3, zestaw głośnomówiący z Bluetooth®,  
4 głośniki, gniazda: AUX-IN, USB

3 000 PLN

1 450 PLN
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Zewnętrzne elementy stylizacyjne nadwozia TREND TREND Plus
Górna krata wlotu powietrza - z chromowanym wykończeniem l l

Dolna krata wlotu powietrza - w kolorze czarnym l l

Klamki drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia l l

Lusterka boczne - sterowane elektrycznie, z kierunkowskazami, obudowy lakierowane  
w kolorze nadwozia l l

Lusterka boczne - podgrzewane i składane elektrycznie
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance (A4RAB)

- o

Zderzaki - przedni i tylny lakierowane w kolorze nadwozia l l

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia - 500,-

Wyposażenie wnętrza
Klimatyzacja manualna
Dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Cool&Sound (A2TAB)

o l

Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC) - 1 500,-
Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, szyba kierowcy opuszczana 
 i podnoszona jednym naciśnięciem przycisku l l

Szyby - elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi z funkcją elektrycznej blokady zamków
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance (A4RAB)

- o

Czujniki parkowania z tyłu
Dla wersji Trend opcja wymaga zamówienia klimatyzacji
Dla wersji Trend Plus opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance (A4RAB)

1 200,- 1 200,-

Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą. Standard z tempomatem - o

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - z miękkim wykończeniem i chromowanym pierścieniem l l

Dywaniki welurowe - z przodu l l

Dywaniki welurowe - z tyłu 100,- 100,-
Pakiet dla palących 40,- 40,-
Pakiet Select (YQWAB)
usunięcie z wyposażenia standardowego: podgrzewania tylnej szyby, wycieraczki tylnej 
szyby, oświetlenia bagażnika, nakładek na progi, lusterek sterowanych elektrycznie, zestawu 
naprawczego ogumienia, dywaników podłogowych (niedostępny z kołem zapasowym, 
czujnikami parkowania, radioodtwarzaczem)

bez dopłaty -

Fotele

Fotel kierowcy - regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył) l l

Fotel pasażera - regulacja położenia w 2. kierunkach (przód-tył) l l

Przednie fotele - podgrzewane siedziska. Opcja zawiera podłokietnik fotela kierowcy - 1 070,-
Tylna kanapa - dzielona 60:40, składana l l

Przestrzeń bagażowa

Wykładzina oraz oświetlenie przestrzeni bagażowej l l

Wyjmowana półka pod tylną szybą l l

Zabezpieczenia
Immobilizer (PATS) l l

Centralny zamek - sterowany pilotem
zawiera 2 kluczyki ze zdalnym sterowaniem: jeden składany i jeden zwykły

l l

Ford MyKey® - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości 
maksymalnej i maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość zablokowania 
deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

- l

Autoalarm obwodowy
zawiera 2 składane kluczyki zamiast 1 składanego i 1 zwykłego

750,- 750,-

Podgrzewane siedziska  
przednich fotelI

1 070 PLN

Zdjęcie główne: Tapicerka w tonacji Dark Shadow  
Standard dla wersji Trend i Trend Plus
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Podgrzewane siedziska  
przednich fotelI



Oxford White
Lakier zwykły

bez dopłaty Bright Yellow
Lakier zwykły

600,-

 Moondust Silver
Lakier metalizowany

1 600,- Deep Impact Blue
Lakier metalizowany

1 600,-

NOWY FORD KA+ Kolory nadwozia

8



Smoke Grey
Lakier metalizowany

1 600,-

Shadow Black
Lakier specjalny

1 600,- Ruby Red
Lakier metalizowany specjalny

2 400,-

Sparkling Gold
Lakier metalizowany specjalny

2 400,-

9



NOWY FORD KA+ Obręcze kół i ogumienie

10



Obręcze kół i ogumienie

14" koło zapasowe 
dojazdowe

200,-

Zestaw do naprawy 
ogumienia

Standard dla wersji Trend i Trend Plus

15" 
obręcze kół ze stopów lekkich  

wzór 5x2-ramienny, ogumienie 195/55 (D2SBJ) 

15" 
stalowe obręcze kół z kołpakami  

o wzórze 8-ramiennym, ogumienie 195/55 
Standard dla wersji Trend i Trend Plus

1 700,-

Zdjęcie główne: Ford KA+ w wersji Trend PLUS z 15" obręczami ze stopów lekkich (opcja) oraz lakierem metalizowanym Moondust Silver (opcja) 
11
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Twój dealer Forda.

 Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia

Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych 
elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia 
standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego 
zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian 
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu 
następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

NOWY FORD Ka + Dane Techniczne

849L
Przy 2 osobach

1055
Masa własna

1530
Maksymalna masa  
całkowita

2030
Maksymalna masa  
zespołu pojazdów

500
Maks. masa holowanej 
przyczepy (z hamulcem)

500
Maks. masa holowanej  
przyczepy (bez hamulca) (kg)

270L
Przy 5 osobach

42L

Długość całkowita:  3929 mm

Rozstaw osi: 2489 mm
Rozstaw kół (przednia oś / tylna oś) 1472-1492 mm / 1462-1481 mm

Średnica zawracania: 10,1 m.

Szerokość: 1910 mm (z lusterkami)

Bagażnik i zbiornik paliwa

Masy

Wymiary nadwozia

W
ysokość całkow

ita, m
aks. : 1524 m

m

1769 mm (ze złożonymi lusterkami)


