FORD

FIESTA

РОЗПРОДАЖ

АВТО ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡

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

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2020 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1
1.0 (95 к.с.) EcoBoost

CONNECTED
FWD

Бензин

MT6

Кузов 5 дверей
КОЛІР

543 716 480 426*
9

Frozen White

БЕЗПЕКА
ABS - антиблокувальна система

භ

ESC - система курсової стійкості

භ

MBA - механічна система допомоги при екстреному гальмуванні

භ

HLA - асистент рушання на підйомі

භ

TPMS - система контролю тиску в шинах

භ

TCS - протибуксувальна система

භ

Передні подушки безпеки для водія та пасажира

භ

Бокові подушки безпеки для водія та пасажира

භ

Бокові шторки безпеки

භ

"Дитячий" замок на задніх дверях

භ

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX

භ

Центральний замок з дистанційним керуванням

භ

Імобілайзер

භ

Габаритні вогні денного світла (постійно включене ближнє світло)

භ

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Механічний кондиціонер

භ

Бортовий комп'ютер

භ

Система Start Stop

භ

Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки

භ

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

භ

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

භ

Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості)

භ

Електропідсилювач керма

භ

Механічне регулювання сидіння водія в 4-х напрямах

භ

Механічне регулювання сидіння пасажира в 4-х напрямах

භ

Сидіння водія та переднього пасажира з поперековою опорою

භ

Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40

භ

Центральна консоль з підлокітником

භ

Механічне регулювання кута нахилу фар

භ

Електросклопідйомники передніх вікон

භ

Електросклопідйомники задніх вікон

භ

Задні паркувальні датчики

භ

Обігрів лобового скла

භ

Підігрів передніх сидінь

භ

Підігрів керма

භ

Ύʦ̨̨̡̨̛̬̯̞̭̯̯̥̞̣̦̱̬̦̞̭̯̦̥̦̌̽̌̏̍́̏̌̌̌̐̏̌̌̚ϯϭ̭̖̬̪̦́ϮϬϮϭ;̨̡̞̦̱̬̭̱̦̐̔̌̚ǁǁǁ͘ǁŝŶŶĞƌ͘ƵĂ͗ϭ̨̬̿̏сϯϭ͕ϲϱ̛̬̦̞̐̏Ϳ͘
ΐˁ̶̶̨̨̛̪̖̞̣̦̪̬̪̞̞̌̽̌́̔̿̚̚Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ̨̡̨̬̱̪ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ̶̶̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̬̱̪̬̙̱̭̯̦̦̯̥̞̣͕̺̪̞̣̪̞̞̭̪̖̞̣̦̟̪̬̪̞̟̌̍̔̔̌̌̽̐̌̏̍́̔́̐̌̿̔̔̀̌̽̚͘ʶ̡̨̨̨̞̣̞̭̯̯̥̞̣̞̥̖̙̖̦̽̽̌̏̍̏̍̌͘
ϭͿ
 ˃ʽʦͨʦ̞̦̦̖̬ʳ̨̥̪̬̯̭˄̡̬̟̦͕̌̌ʸ̵̸̵̵̸̶̨̨̨̨̨̨̡̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̬̞̭̪̬̖̪̪̖̬̖̙̖̦̦̦̭̯̥̞̦̯̖̦̞̦̬̯̖̬̭̯͕̭̣̱̣̦̦̦̯̣̱̯̭̬̯̥̖̦̯̱̪̖̦̞̪̞̟̔ͩ̍̐̌̿̌̍̀̌̏̍̔́̏̔̌̌̌̔̍̌̔̌́̌̏̌̌̏̚̚̚̚̚̚͘ʽ̸̨̡̨̡̨̨̨̨̭̯̯̦̬̯̞̭̯̦̬̖̯̦̟̥̖̣̞̯̥̞̣̌̌̏̌̽̔̌̏̍́
̸̨̨̨̡̛̦̯̭̱̬̞̱̪̞̣̞̏̌̌̿̽́̔̐̏̏̚Ͳ̶̨̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̪̬̙̱̦̖̦̪̬̦̦̯̥̞̣̯̣̖̙̯̞̥̖̣̞̯̥̪̣̖̯̞̟̯̥̞̣̔̌̌̔̽̔̍̌́̌̏̍́̌̌̽̏̔̔̌̌̌̏̍́̚͘ʯ̴̶̴̶̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̞̥̪̬̯̱̣̦̱̞̦̬̥̞̪̬̭̥̖̬̯̯̭̞̞̜̦̣̖̬̭̖̦̯̬̱̌̔̏̔̌̌̌̽̌̀̏̌́̔̐̔̽̐̚&ŽƌĚ͘
භʽ̵̨̨̨̨̨̨̣̦̦̦̯̥̞̣͕̬̦̖̱̜̬̯̭̯̞̍̌̔̌́̌̏̍́̏̌̏̌̐̏̌͘
&tͲ̨̛̪̖̬̖̦̞̜̪̬̔̏̔͘
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CONNECTED

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Передній бампер кольору кузова

භ

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

භ

Верхня решітка - сітчаста, чорного кольору з хромованим обрамленням

භ

Ручки кольору кузова

භ

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

භ

Задній спойлер

භ

Фари головного світла: світлодіодні рефлекторні – ближнього світла, галогенові – дальнього світла та денні ходові вогні

භ

Передні протитуманні фари

භ

Запасне колесо 175/65R14

භ

Колісні диски сталеві, шини 195/60R15

භ

Центральна консоль із 2 передніми підсклянниками

භ

Шкіряне триспицеве кермо

භ

Шкіряна рукоятка важеля КПП

භ

Радіо, 8-дюймовий кольоровий сенсорний екран, 6 динаміків

භ

SYNC 2.5, система голосового керування, Bluetooth

භ

Управління на кермі

භ

USB роз'єми

භ

App Link Android Auto/Apple CarPlay

භ

ІНТЕР'ЄР

 ˃ ʽʦͨʦ̞̦̦̖̬ʳ̨̥̪̬̯̭˄̡̬̟̦͕̌̌ʸ̵̸̵̵̸̶̨̨̨̨̨̨̡̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̬̞̭̪̬̖̪̪̖̬̖̙̖̦̦̦̭̯̥̞̦̯̖̦̞̦̬̯̖̬̭̯͕̭̣̱̣̦̦̦̯̣̱̯̭̬̯̥̖̦̯̱̪̖̦̞̪̞̟̔ͩ̍̐̌̿̌̍̀̌̏̍̔́̏̔̌̌̌̔̍̌̔̌́̌̏̌̌̏̚̚̚̚̚̚͘ʽ̸̨̡̨̡̨̭̯̯̦̬̯̞̭̯̦̬̖̯̦̟̌̌̏̌̽
̸̨̨̨̨̨̨̡̛̥̖̣̞̯̥̞̣̦̯̭̱̬̞̱̪̞̣̞̔̌̏̍́̏̌̌̿̽́̔̐̏̏̚Ͳ̶̨̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̪̬̙̱̦̖̦̪̬̦̦̯̥̞̣̯̣̖̙̯̞̥̖̣̞̯̥̪̣̖̯̞̟̯̥̞̣̔̌̌̔̽̔̍̌́̌̏̍́̌̌̽̏̔̔̌̌̌̏̍́̚͘ʯ̴̶̴̶̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̞̥̪̬̯̱̣̦̱̞̦̬̥̞̪̬̭̥̖̬̯̯̭̞̞̜̦̌̔̏̔̌̌̌̽̌̀̏̌́̔̐̚
̶̡̨̨̛̣̖̬̭̖̦̯̬̱̔̽̐&ŽƌĚ͘
භʽ̵̨̨̨̨̨̨̣̦̦̦̯̥̞̣͕̬̦̖̱̜̬̯̭̯̞̍̌̔̌́̌̏̍́̏̌̏̌̐̏̌͘
ϭͿ

˃ʽʦͨʦ̞̦̦̖̬ʳ̨̥̪̬̯̭˄̡̬̟̦͕̌̌ʸ̸̵̴̶̵̨̨̛̛̛̛̯͕̖̬̯̜̯̖̭̦̜̣̙̞̞̜̦̣̖̬̞̔ͩ̏̌̽̔̌̍̔̏͗̚ʶ̛̟̏͗ͨʦ̞̦̦̖̬ʤ̨̨̯̥̯̞̯̖̣̏̏ͩ͗͘;ϬϰϰͿϰϵϲͲϬϬͲϬϲ͖ͨʦ̞ʪ̞Ͳʶ̬̜̌ʺ̨̨̯̬̯̖̣ͩ͗̚͘;ϬϰϰͿϱϵϭͲϱϬͲϬϬ͖
ͨʻ̡̨̞ʺ̨̖̪̣̞̭̯̖̣̐̌ͩ͗͘;ϬϰϰͿϯϵϮͲϭϭͲϭϭ͖ʦ̶̛̞̦̦́͗ͨʤʦ˃ʽʦʳʻʻ̯̖̣ͩ͗͘;ϬϰϯϮͿϱϱͲϮϬͲϮϬ͖ʪ̨̦̞̪̬͗ͨʤ̨̯̏Ͳʳ̥̪̱̣̭̯̖̣̽ͩ͗͘;ϬϱϲͿϳϰϳͲϵϬͲϬϵ͖ʮ̨̛̛̯̥̬͗ͨʤ̴̣̽̌ʺ̨̨̯̬̭ʧ̬̱̪̯̖̣ͩ͗͘;ϬϰϭϮͿ
ϰϯͲϯϴͲϴϴ͖ʯ̨̪̬̞̙̙̌́͗˃ʽʦͨˈˈͲʺ̨̨̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϲϭͿϳϬϭͲϭϬͲϬϬ͖ʳ̨̦̏̌Ͳˇ̡̡̬̦̞̭̌̏̽͗ͨʶ̨̥̪̦̞̌́ʤ̨̯̏Ͳʤ̣̦̭̯̖̣̽́ͩ͗͘;ϬϯϰͿϮϳϰͲϮϮͲϳϰ͖ʶ̨̡̬̥̯̬̭̌̌̽͗ͨ˃̣̞̭̥̦̌̌Ͳʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘нϯϴ;ϬϵϱͿ
ϳϲϭͲϬϴͲϬϴ͖ʶ̸̡̬̖̥̖̦̱͗ͨʤ̵̨̯̱̭̏̌ʶ̸̡̬̖̥̖̦̱̯̖̣ͩ͗͘;ϬϱϯϲͿϳϱͲϴϬͲϭϬ͖ʶ̶̨̡̛̛̛̬̪̦̜̏̽͗ͨʺ̨̨̡̨̯̬̥н̯̖̣ͩ͗͘;ϬϵϲͿϳϭϬϴϴϴϴ͖ʸ̞̽̏̏͗ͨʦ̖̣̖̯ʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘;ϬϯϮͿϮϵϰͲϯϭͲϯϭ͕ϮϵϰͲϯϭͲ
ϯϰ͖ʺ̨̬̞̱̪̣̌̽͗ͨʤ̡̣̖̭ˁ̵̞̔ʺ̨̬̞̱̪̣̯̖̣̌̽ͩ͗͘нϯϴ;ϬϲϳͿϭϴϭͲϭϴͲϱϱ͖ʺ̡̨̛̣̟̌̏͗ ͨ˃̖̬̬̌ʺ̨̨̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϱϭϮͿϳϬϭϳϳϳ͖ʺ̸̡̱̖̖̌̏͗ͨʿ̬̖̥̬͛̿̌ʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘;ϬϯϭϯϭͿϯͲϴϬͲϯϬ͖ʽ̖̭̔̌͗
ͨʺ̱̭̯̦̌̐ʺ̨̨̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϰϴͿϳϭϬͲϱϱͲϱϱ͕ϳϭϬͲϴϴͲϴϴ͖ʿ̨̣̯̌̏̌͗ͨʿ̨̣̯̌̏̌Ͳʤ̨̯̭̞̯̯̖̣̏̏ͩ͗͘;ϬϱϯϮͿϲϭͲϯϴͲϯϴ͖˃̨̖̬̦̪̞̣̽͗ͨʤ̶̨̯̪̣̏̌̌˃̨̖̬̦̪̞̣̯̖̣̽ͩ͗͘нϯϴϬϵϳϱϱϵϯϯϯϯ͖ˈ̡̬̞̌̏͗
ͨʤ̨̯̯̬̖̜̞̦̏̔̐Ͳˁ̵̞̯̖̣̔ͩ͗͘;ϬϱϳͿϳϲϬͲϭϬͲϱϬ͖ͨʤ̶̨̯̖̦̯̬̏ˇ̬̱̦̖̯̖̣ͩ͗̚͘нϯϴ;ϬϲϳͿϱϳϬͲϵϬͲϮϮ͖ˈ̨̖̬̭̦͗ͨˈ̨̖̬̭̦ʺ̨̨̯̬ʶ̨̥̪̦̞̯̖̣̌ͩ͗͘;ϬϲϳͿϱϱϯͲϮϭͲϱϱ͖ˋ̡̛̖̬̭̌͗ͨʶ̨̨̣̭ʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘
нϯϴ;ϬϰϳϮͿϱϱͲϮϴͲϴϱ͖ˋ̶̖̬̦̞̞̏͗ͨʫ̡̨̨̨̥̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϯϳϮͿϱϴϳͲϴϴϴ͖ˋ̖̬̦̞̞̐̏͗ͨʺ̬̌̐Ͳʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘;ϬϰϲϮͿϵϯͲϯϯͲϬϯ͘
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1.0

ДВИГУН
Пальне

Бензин
998

Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність,

к.с. (кВт)

на частоті (об/хв)
Крутний момент, Нм

95 (74)
6 000
170

на частоті (об/хв)
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт
Стандарт токсичності

1 750-3 900
3/4
Євро 6

Викиди СО2 , (г/км)

103-94

МЕХ - 6 СТ.

КПП

Витрати пального 1
заміський цикл

4.0-3.6

комбінований цикл

4.5-4.1

міський цикл

5.4-5.0

Об'єм паливного баку, л

42

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

10.9

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
2 493

Колісна база, мм
Об'єм багажного відділення (комплект для ремонту шин / запасне колесо), л
Споряджена маса автомобіля, кг

292 / 269
1 164

 ʦ
 ̶̴̵̵̸̵̶̴̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̭̞̬̭̦̦̞̦̬̖̱̣̯̯̪̬̱̦̞̦̯̖̦̞̦̥̯̭̪̖̞̞̜̌̏̌̌̽̌̌̏̍̏̌̽̐̔̔̏̐̌̌̚̚̚˒̨̡̨̬̪̖̜̭̟̏̽ʪ̡̛̛̛̬̖̯̏ϴϬͬϭϮϲϴͬʫʫˁ̨̌̍˒̵̨̡̛̬̪̖̜̭̬̖̱̣̦̏̽̐̀̏̌̽;ʫˁͿϳϭϱͬϮϬϬϳ̨̡̛̪̪̬̥̌̏̌̚
ϲϵϮͬϮϬϬϴ͘ˉ̵̶̵̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̱̣̖̦̭̯̦̬̯̦̪̬̖̱̬̣̪̬̞̦̦̦̯̬̯̪̣̬̞̦̯̥̞̣̞̬̞̦̬̦̞̏̌̌̌̔̌̌̔̌̔́̏́́̏̌̌̏̌̌̏̍̏̍̏̚̚͘ʦ̸̶̨̨̨̡̨̨̨̛̯̬̯̪̣̦̪̞̭̬̖̣̦̟̖̭̪̣̱̯̞̟̯̥̞̣̥̙̖̞̬̞̦̌̌̌̽̐̔̌̌̽̌̌̌̏̍́̏̔́̚Ͳ
̵̴̶̵̸̨̡̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̭̬̱̦̖̖̯̦̭̯̞̪̣̦͕̥̪̣̖̯̞̟̯̥̞̣͕̱̥̬̭̯̦̦͕̭̯̦̱̯̥̞̣͕̭̯̣̖̬̱̦̦͕̬̭̯̦̦̯̖̦̞̦̣̦̦̦̽̌̌̏̌̽̐̌̌̏̍́̏̏̌́̌̌̏̍̀̀̏̌́̏̌́̐̍̌̔̌́̚;̡̛̦̪̬̣̌̌̔ʹ̶̡̨̨̛̦̞̦̖̬̔Ϳ͕
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˃ʽʦͨʦ̞̦̦̖̬ʳ̨̥̪̬̯̭˄̡̬̟̦͕̌̌ʸ̸̵̴̶̵̨̨̛̛̛̛̯͕̖̬̯̜̯̖̭̦̜̣̙̞̞̜̦̣̖̬̞̔ͩ̏̌̽̔̌̍̔̏͗̚ʶ̛̟̏͗ͨʦ̞̦̦̖̬ʤ̨̨̯̥̯̞̯̖̣̏̏ͩ͗͘;ϬϰϰͿϰϵϲͲϬϬͲϬϲ͖ͨʦ̞ʪ̞Ͳʶ̬̜̌ʺ̨̨̯̬̯̖̣ͩ͗̚͘;ϬϰϰͿϱϵϭͲϱϬͲϬϬ͖ͨʻ̡̨̞ʺ̨̖̪̣̞̭̯̖̣̐̌ͩ͗͘;ϬϰϰͿϯϵϮͲϭϭͲϭϭ͖ʦ̶̛̞̦̦́͗
ͨʤʦ˃ʽʦʳʻʻ̯̖̣ͩ͗͘;ϬϰϯϮͿϱϱͲϮϬͲϮϬ͖ʪ̨̦̞̪̬͗ͨʤ̨̯̏Ͳʳ̥̪̱̣̭̯̖̣̽ͩ͗͘;ϬϱϲͿϳϰϳͲϵϬͲϬϵ͖ʮ̨̛̛̯̥̬͗ͨʤ̴̣̽̌ʺ̨̨̯̬̭ʧ̬̱̪̯̖̣ͩ͗͘;ϬϰϭϮͿϰϯͲϯϴͲϴϴ͖ʯ̨̪̬̞̙̙̌́͗˃ʽʦͨˈˈͲʺ̨̨̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϲϭͿϳϬϭͲϭϬͲϬϬ͖ʳ̨̦̏̌Ͳˇ̡̡̬̦̞̭̌̏̽͗ͨʶ̨̥̪̦̞̌́ʤ̨̯̏Ͳ
ʤ̣̦̭̯̖̣̽́ͩ͗͘;ϬϯϰͿϮϳϰͲϮϮͲϳϰ͖ʶ̨̡̬̥̯̬̭̌̌̽͗ͨ˃̣̞̭̥̦̌̌Ͳʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘нϯϴ;ϬϵϱͿϳϲϭͲϬϴͲϬϴ͖ʶ̸̡̬̖̥̖̦̱͗ͨʤ̵̨̯̱̭̏̌ʶ̸̡̬̖̥̖̦̱̯̖̣ͩ͗͘;ϬϱϯϲͿϳϱͲϴϬͲϭϬ͖ʶ̶̨̡̛̛̛̬̪̦̜̏̽͗ͨʺ̨̨̡̨̯̬̥н̯̖̣ͩ͗͘;ϬϵϲͿϳϭϬϴϴϴϴ͖ʸ̞̽̏̏͗ͨʦ̖̣̖̯ʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘
;ϬϯϮͿϮϵϰͲϯϭͲϯϭ͕ϮϵϰͲϯϭͲϯϰ͖ʺ̨̬̞̱̪̣̌̽͗ͨʤ̡̣̖̭ˁ̵̞̔ʺ̨̬̞̱̪̣̯̖̣̌̽ͩ͗͘нϯϴ;ϬϲϳͿϭϴϭͲϭϴͲϱϱ͖ʺ̡̨̛̣̟̌̏͗ ͨ˃̖̬̬̌ʺ̨̨̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϱϭϮͿϳϬϭϳϳϳ͖ʺ̸̡̱̖̖̌̏͗ͨʿ̬̖̥̬͛̿̌ʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘;ϬϯϭϯϭͿϯͲϴϬͲϯϬ͖ʽ̖̭̔̌͗ͨʺ̱̭̯̦̌̐ʺ̨̨̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϰϴͿ
ϳϭϬͲϱϱͲϱϱ͕ϳϭϬͲϴϴͲϴϴ͖ʿ̨̣̯̌̏̌͗ͨʿ̨̣̯̌̏̌Ͳʤ̨̯̭̞̯̯̖̣̏̏ͩ͗͘;ϬϱϯϮͿϲϭͲϯϴͲϯϴ͖˃̨̖̬̦̪̞̣̽͗ͨʤ̶̨̯̪̣̏̌̌˃̨̖̬̦̪̞̣̯̖̣̽ͩ͗͘нϯϴϬϵϳϱϱϵϯϯϯϯ͖ˈ̡̬̞̌̏͗ͨʤ̨̯̯̬̖̜̞̦̏̔̐Ͳˁ̵̞̯̖̣̔ͩ͗͘;ϬϱϳͿϳϲϬͲϭϬͲϱϬ͖ͨʤ̶̨̯̖̦̯̬̏ˇ̬̱̦̖̯̖̣ͩ͗̚͘нϯϴ;ϬϲϳͿϱϳϬͲϵϬͲ
ϮϮ͖ˈ̨̖̬̭̦͗ͨˈ̨̖̬̭̦ʺ̨̨̯̬ʶ̨̥̪̦̞̯̖̣̌ͩ͗͘;ϬϲϳͿϱϱϯͲϮϭͲϱϱ͖ˋ̡̛̖̬̭̌͗ͨʶ̨̨̣̭ʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘нϯϴ;ϬϰϳϮͿϱϱͲϮϴͲϴϱ͖ˋ̶̖̬̦̞̞̏͗ͨʫ̡̨̨̨̥̯̬̭̯̖̣ͩ͗͘;ϬϯϳϮͿϱϴϳͲϴϴϴ͖ˋ̖̬̦̞̞̐̏͗ͨʺ̬̌̐Ͳʤ̨̯̯̖̣̏ͩ͗͘;ϬϰϲϮͿϵϯͲϯϯͲϬϯ͘

