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 Spoločnosť Ford predstaví na podujatí „Go Further“ model 

Fiesta nasledujúcej generácie, správy týkajúce sa plánu 
Smart Mobility, špeciálne edície modelu Mustang a ešte viac 
 
• Spoločnosť Ford predstaví na podujatí v Kolíne nad Rýnom Ford Fiesta nasledujúcej 

generácie v štyroch výrobných variantoch – luxusnú verziu Vignale, športovú ST-Line, 
elegantnú Titanium a crossover Active. 

 
• Spoločnosť načrtne najnovšie poznatky o autonómnych vozidlách a súvisiacom skvalitnení 

života a oznámi testovanie autonómnych vozidiel na európskych cestách, ktoré sa začne na 
budúci rok. 
 

• Spoločnosť Ford predstaví nové špeciálne edície modelov Ford Mustang Black Shadow 
Edition a Blue Edition, nový Transit Custom Black Edition a rozšírenú sériu Sport. 

 
• Viacnásobne ocenený 1,0-litrový zážihový motor EcoBoost bude prvý trojvalcový motor na 

svete, pri ktorom sa zníži spotreba paliva vďaka inovatívnej technológie deaktivácie valca. 
 

• Pretekárske vozidlá Ford GT a kultový Ford GT40 doplnia exkluzívny rad modelov 
z kolekcie LEGO Speed Champions, aby oslávili presvedčivé víťazstvo značky Ford na 
pretekoch v Le Mans v roku 1966 a 2016. 

 
 
KOLÍN NAD RÝNOM, Nemecko, 29. novembra 2016 – Spoločnosť Ford dnes na špeciálnom 
podujatí „Go Further“ v nemeckom Kolíne nad Rýnom predstavila model Ford Fiesta 
nasledujúcej generácie. 
 
K Jimovi Farleymu, výkonnému viceprezidentovi a prezidentovi spoločnosti Ford Motor 
Company pre Európu, Stredný východ a Afriku, sa pripojil Mark Fields, prezident a generálny 
riaditeľ spoločnosti Ford Motor Company, aby predstavili štyri nové sériové verzie modelu Fiesta 
nasledujúcej generácie. Publikum vo výrobnom závode spoločnosti Cologne Niehl – domove 
modelu Fiesta – tvorilo 2 500 predajcov, zamestnancov a zástupov médií. 
 
Podporu na podujatí zabezpečovali aj tímy Ford z celej Európy, ktoré pomohli transformovať 
spoločnosť. Program podujatia „Go Further“: 

• Predstavenie nového výskumu, ktorý zdôrazňuje potenciál pre technológie autonómnych 
vozidiel Ford s cieľom zlepšiť kvalitu života pre zákazníkov a oznámenie, že testovanie 
autonómnych vozidiel na európskych cestách sa začne na budúci rok. 

• Predstavenie exkluzívnych modelov Ford Mustang Black Shadow Edition a Blue Edition; 
výrazných a športových nových dodávok Transit Custom Black Edition a série Sport 
a nového SUV Ford Edge ST-Line (SUV). 

• Predstavenie novej technológie deaktivácie valca pre viacnásobne ocenený 1,0-litrový 
motor EcoBoost –svetová novinka pre 3-valcový motor. 
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• Oznámenie, že pretekárske vozidlá Ford GT a Ford GT40, ktoré vyhrali preteky v Le 
Mans v rokoch 2016 resp. 1966, budú súčasťou exkluzívneho radu stavebníc LEGO® 
Speed Champions. 

 
„Pred štyrmi rokmi na prvom podujatí Go Further sľúbila spoločnosť Ford optimalizáciu svojho 
podnikania v Európe vďaka skvelým produktom a novým technológiám – čo sa nám podarilo 
viac než splniť vďaka talentu, vynaliezavosti a nadšeniu našich ľudí,“ povedal Farley. 
„Prichádzame s úplne novým radom vozidiel SUV, s modelmi Focus RS a Ford Mustang sme 
rozžiarili segment výkonných vozidiel, s radom našich ocenených úžitkových vozidiel 
posilňujeme gro nášho podnikania a s naším 1,0-litrovým motorom EcoBoost sme prepísali 
súbor pravidiel kompaktných motorov – a to sme sa ešte nedostali k modelu Fiesta nasledujúcej 
generácie.“ 
 
Nie jedna, ani dve, ale štyri verzie zábavného modelu Fiesta 
Spoločnosť Ford predstavila štyri výrazné sériové varianty modelu Fiesta nasledujúcej 
generácie: štýlový model Fiesta Titanium, verziu Fiesta ST-Line inšpirovanú vozidlami tímu Ford 
Performance, luxusnú verziu Fiesta Vignale a crossover Fiesta Active. 
 
Vo výbave modelu Fiesta nebude chýbať elegantný exteriér a ergonomický interiér s 8-
palcovým „vznášajúcim sa“ dotykovým displejom s vysokým rozlíšením a prepracovaným 
komunikačným a zábavným systémom Ford SYNC 3. Fiesta bude zároveň prvým modelom 
značky Ford, ktorý bude možné objednať s prémiovým audiosystémom B&O PLAY. 

 
Rozšírený rad modelov Fiesta bude ponúkať viac možností na prispôsobenie pre zákazníkov 
než kedykoľvek predtým a zdokonalia sa športové a zábavné charakteristiky, ktorými tento 
model očaril generácie zákazníkov. 
 
Model Ford Fiesta nasledujúcej generácie sa predstavil s veľkolepou hudbou v podaní 
oceneného DJa Yoda, ktorému asistoval robot „Yumi“. Spoločnosť Ford je jednou z prvých 
automobiliek, ktorá vyvinula nový, starostlivo zjednotený prístup k pracovníkom vo výrobe 
a robotom, ktorí vzájomne spolupracujú na montážnej linke. DJ Yoda a „Yumi“ predviedli 
niekoľko skladieb od roku 1976 ako oslavu tohtoročných 40-tych narodenín modelu Fiesta. 
 
Smart Mobility zdokonaľuje kvalitu života 
V novom európskom prieskume pre spoločnosť Ford* sa ukázalo, že medzi hlavné očakávané 
výhody pri jazde autonómnym vozidlom bude patriť užívanie si scenérie, rozhovor s rodinou 
a priateľmi a čítanie kníh. 
 
Spoločnosť Ford tiež oznámila, že na budúci rok začne s rozširovaním testovania autonómnych 
automobilov na európskych cestách – okrem rozsiahleho testovania v USA. 
 
Spoločnosť Ford momentálne expanduje v oblasti autonómneho riadenia aj mobility. 
Spoločnosť preto intenzívne sleduje nové príležitosti prostredníctvom programu Ford Smart 
Mobility – ide o plán spoločnosti stať sa lídrom v oblasti konektivity, mobility, autonómnych 
vozidiel, zážitku pre zákazníkov, dát a ich analýzy. Spoločnosť sa zaviazala, že autonómne 
vozidlá budú k dispozícii pre milióny ľudí a začiatkom tohto roka oznámila plány na 
strojnásobenie vozidlového parku testovacích autonómnych vozidiel, čím vytvorí najväčšiu 
testovaciu skupinu spomedzi všetkých automobiliek. 
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Špeciálna edícia modelov Ford Mustang pre Európu 
Spoločnosť Ford predstavila pre európskych zákazníkov dve špeciálne edície modelov Ford 
Mustang s unikátnym dizajnom a prémiovou výbavou. 
 
Nový Ford Mustang Black Shadow Edition prichádza s jedinečnými čiernymi prvkami karosérie, 
vrátane 19-palcových zliatinových diskov a znakom koníka. Výrazný model Ford Mustang Blue 
Edition sa vyznačuje modrou karosériou Grabber Blue so športovými pruhmi. Vyžaruje z neho 
atmosféra klasických modelov Ford Mustang s atraktívnymi farbami „Grabber“. 
 
Oba modely ponúkajú vysokú výbavu vrátane 5,0-litrového motora Ford V8, ďalej komunikačný 
a zábavný systém SYNC 3, vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá, prémiový audiosystém 
a prémiový čierny kožený interiér. Od uvedenia tohto kultového športového vozidla v lete 2015 
spoločnosť v Európe prijala objednávky a predala takmer 23 000 kusov vozidiel Ford Mustang. 
 
Nový Transit Custom Black Edition a rozšírená séria Sport 
Nová dynamická dodávka Transit Custom Black Edition je v ponuke v štyroch pútavých 
farebných prevedeniach s kontrastnou strechou, krytmi vonkajších spätných zrkadiel a bočnými 
pruhmi, spolu s unikátnymi 17-palcovými zliatinovými diskami kolies. 
 
Rad dodávok série Transit Custom Sport s charakteristickými dvojitými pruhmi na kapote možno 
odteraz objednať z oveľa širšej ponuky karosárskych verzií, vrátane modelov van, kombi 
a double-cab-in-van s krátkym aj dlhým rázvorom. Mikrobus Tourneo Custom možno objednať 
s rovnakým balíčkom Sport. 
 
Tieto očarujúce nové modely Transit Custom a Tourneo Custom sú poháňané prevratným 
vznetovým motorom Ford EcoBlue s výkonom 170 koní. Tourneo Custom je dostupný s novými 
funkciami a technológiami, vrátane šesťstupňovej automatickej prevodovky SelectShift, 
unikátnym (v danom segmente) vzduchovým zavesením zadných kolies a atraktívnymi novými 
17-palcovými zliatinovými diskami kolies. 
 
Spoločnosť Ford predstavila aj nové SUV Ford Edge ST-Line, ktoré sa pripojí k modelom Ford 
Fiesta ST-Line, Focus ST-Line, Mondeo ST-Line a Kuga ST-Line. Tieto verzie sa vyznačujú 
dizajnom inšpirovaným vozidlami Ford Performance, vysokou výbavou a výkonnými motormi. 
 
Ocenený 1,0-litrový motor EcoBoost prichádza ako prvý s priemyselnou inováciou 
Konštruktéri pohonných jednotiek Ford sa vzopreli všeobecnému odbornému názoru, že 
technológia vypínania valca, ktorá pomôže znížiť spotrebu paliva a emisie CO2 pre viacnásobne 
ocenený 1,0-litrový motor EcoBoost, nie je vhodná kvôli nedostatočnej kultivovanosti chodu. 
 
Kompaktný a výkonný 1,0-litrový motor Ford EcoBoost sa stane prvým trojvalcovým motorom 
na svete so systémom deaktivácie valca. Táto technológia dokáže za 14 milisekúnd odpojiť 
alebo znova pripojiť jeden valec – čo je 20-krát rýchlejšie ako žmurknutie oka. A v kombinácii 
s pokročilými riešeniami na potlačenie vibrácií bude pre vodiča nepostrehnuteľná z hľadiska 
prevádzky aj výkonu motora. 
 
Pretekári Ford GT prichádzajú ako exkluzívna stavebnica LEGO 
Spoločnosti Ford a LEGO Group spojili svoje sily a kultové, vysoko výkonné cestné 
a pretekárske vozidlá Ford GT z roku 2016 a Ford GT40 z roku 1966 ponúknu ako súčasť 
exkluzívneho radu LEGO Speed Champions. 
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Stavebnica oboch nových modelov prichádza ako ďalšia v rade populárnych stavebníc modelov 
Ford Mustang a Ford F-150 Raptor, ktoré sú už v predaji. Motoristické úspechy značky Ford na 
svetoznámych 24-hodinových vytrvalostných pretekoch v Le Mans možno týmto spôsobom 
osláviť aj s kockami Lego. 
 
Spoločnosť Ford sa tento rok historickým spôsobom vrátila na Le Mans – s novým 
pretekárskym vozidlom Ford GT zvíťazila presne 50 rokov po rekordnom umiestnení na 
všetkých troch pódiových miestach v roku 1966. 
 
Vodič tímu Ford Chip Ganassi Racing Dirk Müller a celý tím WEC – Andy Priaulx, Harry 
Tincknell, Olivier Pla a Stefan Mücke – zastupovali na podujatí Go Further víťazný tím značky 
Ford z Le Mans, pričom na pódiu boli aj obe pretekárske vozidlá – z roku 1966 aj 2016. 
 
Ďalšími špeciálnymi hosťami, ktorí sa na oslave príspevku spoločnosti k športu pripojili 
k manažérom spoločnosti Ford a členom európskeho tímu, patril Sennan Fielding, 20-ročná 
hviezda šampionátu Ford British F4, v ktorom jazdia jednomiestne pretekárske vozidlá 
poháňané 1,6-litrovým zážihovým motorom Ford EcoBoost. 
 
Podrobnosti o všetkých správach a produktoch, ktoré sa predstavili na podujatí Go Further, 
nájdete na stránke gofurther.fordpresskits.com. 
 

# # # 
 
* Prieskum vykonala agentúra Penn Schoen Berland pre spoločnosť Ford Motor Company počas 
novembra 2016. 
 
 
O spoločnosti Ford Motor Company 
Ford Motor Company je globálnym lídrom v odvetví automobilového priemyslu a mobility so základňou 
v meste Dearborn v americkom štáte Michigan. Spoločnosť má približne 203 000 zamestnancov a 62 
výrobných závodov po celom svete a k jej hlavným oblastiam podnikania patrí projektovanie, výroba, 
marketing, predaj a servis komplexného radu osobných automobilov, nákladných vozidiel, SUV 
a elektrifikovaných vozidiel značky Ford, ako aj luxusných vozidiel značky Lincoln. V záujme rozširovania 
svojho obchodného modelu spoločnosť aktívne sleduje aj nové príležitosti s investíciami do oblasti 
elektrifikácie, autonómnych vozidiel a mobility. Ford poskytuje aj finančné služby prostredníctvom 
spoločnosti Ford Motor Credit Company. Viac informácií o spoločnosti Ford a jej produktoch na celom 
svete nájdete na internetovej stránke www.corporate.ford.com. 
 
Spoločnosť Ford of Europe sa zaoberá výrobou, predajom a servisom vozidiel značky Ford na 50 
jednotlivých trhoch a má približne 53 000 zamestnancov vo svojich podnikoch s plnou majetkovou 
účasťou. Celkovo pre spoločnosť pracuje približne 68 000 ľudí, ak sa zarátajú aj podniky s účasťou iných 
spoločností a nekonsolidované podniky. Okrem spoločnosti Ford Motor Credit Company prevádzkuje 
spoločnosť Ford Europe divíziu Ford Customer Service Division a 24 výrobných závodov (16 podnikov 
s plnou majetkovou účasťou alebo konsolidovaných podnikov s účasťou iných spoločností a osem 
nekonsolidovaných podnikov s účasťou iných spoločností). Do Európy boli prvé automobily značky Ford 
privezené v roku 1903, teda v tom istom roku, v ktorom bola spoločnosť Ford Motor Company založená. 
Výroba v Európe sa začala v roku 1911. 
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