НОВИЯТ FORD FOCUS ST

Ценова листа Юли 2019, MY 2019.75

Хечбек с 5 врати
Среден
разход

ST 2

ST 3

л./100 км.

лв. с ДДС

лв. с ДДС

6-степенна ръчна

8.2

63.900

68.700

7-степенна автоматична

8.2

67.400

72.200

6-степенна ръчна

5.6

66.000

70.800

1.250

1.250

Двигател, максимална мощност и скоростна кутия
Бензинови двигатели
2.3 EcoBoost

280 к.с.

Дизелови двигатели
2.0 TDCi

190 к.с.

Каросерии срещу доплащане
Комби

НОВИЯТ FORD FOCUS ST се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега!
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НОВИЯТ FORD FOCUS ST – стандартно оборудване
ST 2
Сигурност и безопасност
Пакет Сигурност

Асистент за спазване лентата за движение

Система за предотвратяване на ниско скоростни
сблъсъци в градски условия, автоматично спиране,
защита на пешеходци и велосипедисти

Система за разпознаване на пътни знаци

Автоматично задействане на спирачките при инцидент,
с цел да се приведе автомобила в покой и да се
предотврати вторичен сблъсък
Електронни системи за безопасност и поведение на пътя:

ABS+EBD – система против блокиране на колелата +
електронно разпределение на спирачното усилие

BA – асистент за аварийно спиране

ESC – електронна система за контрол на стабилността с
функция за предвиждане на поднасяне и превантивна
намеса

TCS – контрол на сцеплението с управление на тягата
на двигателя и спирачките

HLA – система за подпомагане потеглянето по наклон

Автоматично активиране на аварийните светлини при
екстремно спиране

Векторно разпределение на въртящия момент между
задвижващите колела
Въздушни възглавници

за пътника и водача – предни

за пътника и водача – странични

тип завеса за 1-ви и 2-ри ред седалки

Ключ и индикация за деактивиране на предната
пасажерска
3-точкови предпазни колани за всички места, предните с
активна система за пиро натягане и отпускане, регулируеми по
височина
Предупредителен сигнал за непоставени предпазни колани за
всички места
2 точки за закрепяне ISOFIX на задните външни седалки
Система за следене на налягането в гумите TPMS
Напомняне за незакопчан предпазен колан за всички места
Периметърна алармена система

Интериор
Двузонова автоматична климатична инсталация
Ice Пакет 46

FM радио/Bluetooth/2xUSB

управление от волана

8” цветен тъчскрийн дисплей

SYNC синхронизация с мобилен телефон

Навигация

Emergency Assistance - система за автоматично избиране
на телефон 112 при инцидент и подаване на информация до
аварийните служби, вкл. GPS координати на съответния език в
зависимост от местонахождението на автомобила (в ЕС), вкл. на
български в България
Централно заключване с дистанционно управление и 2 сгъваеми
ключа
MyKey – възможност за персонализация на настройките на ключа
за повишаване на безопасността при млади водачи и др.
Мини резервно колело
Интериорно LED осветление
Сенници за водача и пасажера с огледала и джобове за
документи
Централен заден подглавник
Облегалка на задната седалка делима 60/40
Роторен селектор на скоростната кутия (при автоматична
трансмисия)
Recaro спортни седалки с частична кожена тапицерия
Ръкохватки за пътниците отзад с омекотено прибиране и
закачалки за дрехи
Централна конзола с ролетно покривало на държачите за чаши,
подлакътник, изход 12 V и USB
Комплект предни и задни стелки ST
Вътрешни прагове с Performance лого
ST спортен волан с плоска долна част, кожена тапицерия и
червени контрастни шевове
ST спортен скоростен лост с алуминиева ръкохватка
Черна тапицерия на тавана
Алуминиеви вложки на педалите
Декоративни интериорни елементи ST

Екстериор
Брони, ръкохватки на вратите и странични огледала в цвета на
купето
ST голям заден спойлер
Черни релси на покрива (за комби)
Активни клапи в предната решетка ограничаващи притока на
въздух и подобряващи аеродинамиката
Тонирани стъкла
Акустично ламинирано предно стъкло
18" алуминиеви джанти Dark sparkle
LED дневни светлини
Спортни брони ST
Дифузьор на задната броня
Спортни странични панели ST
Спортна предна решетка тип пчелна пита с ST лого
LED фарове за мъгла с осветяване в завой
Потъмнена основа на фаровете
Рамки на вратите в черен цвят
Двоен накрайник на ауспуха

Удобство и функционалност
Ел. регулируеми отопляеми странични огледала в цвета на купето
Кормилна колона регулируема по височина и дълбочина
Чистачка за задното стъкло (за 5 врати)
Eл. извод в багажника (за комби)
Ролетно покривало на багажното пространство (за комби)
Drive Mode настройки – Normal, Eco, Sport
Автоматична старт-стоп система
Предни и задни ел. стъкла
Автоматично включване / изключване на фаровете
Двоен под на багажника (за комби)
Електрическа ръчна спирачка
4.2" цветен информационен дисплей за водача
Автоматични чистачки със сензор за дъжд, електрохромно
вътрешно огледало с автоматично затъмяване
Безключово стартиране на двигателя с Ford Power бутон
Предни и задни паркинг сензори
ST спортно окачване
Диференциал с ограничено приплъзване
Круизконтрол
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НОВИЯТ FORD FOCUS ST– стандартно оборудване
ST 3 (в допълнение на ST 2)
19" алуминиеви джанти Magnetide
Изцяло LED фарове с LED дневни светлини
Ел. регулируеми прибиращи се огледала в цвета на купето

Отопляеми предни седалки
Камера за паркиране на заден ход
Изцяло кожена тапицерия

НОВИЯТ FORD FOCUS ST – опции
СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

EOC КОД

ST 2

ST 3

250

250

806

990

990

621

740

740

0

0

Цвят неметалик Race Red

310

310

Цвят металик Absolute Black, Magnetic

930

930

Цвят металик Ruby Red

1.090

1.090

Цвят Premium металик Performance Blue, Orange Fury

2.950

2.950

662

1.800



375

190

190

371

1.430

1.430

Безключов достъп
Head up дисплей
- Цветен TFT дисплей с висока резолюция
- Възможност за конфигуриране и настройки
- Информация относно скорост, пътни знаци, навигация и др.
Система за наблюдение на мъртвия ъгъл (BLIS)
Предупреждение за напречен трафик при движение на заден ход
Цвят неметалик Frozen white

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Изцяло LED фарове
- автоматично регулиране
- задни LED светлини
Подготовка за теглич (за 5 врати)
Демонтируем теглич
- включва система за стабилизиране на прикачен товар
(за 5 врати)
Ел. прибиращ се теглич

372

1.740

1.740

Двулицева постелка за пода на багажника

421B

400

400

Пакет „Пушачи” – пепелник и запалка
Handsfree отваряне вратата на багажника
- Безключов достъп
- Ел. прибиращи се странични огледала за ST2
Безжично зареждане на смартфон

528

80

80

495

1.180

1.180

658

340

340

Камера за паркиране на заден ход

805

780



Силно затъмнени задни стъкла

512

280

280

Отварящ се панорамен покрив

483

2.600

2.600

Допълнителен паркинг отоплител, работещ с гориво (за дизелови двигатели)

593

1.550

1.550

421A

310

310

45P

780

780

310

310

ИНТЕРИОР
Багажна мрежа (за комби)
АУДИО И КОМУНИКАЦИЯ
Ice пакет 48

Премиум B&O аудиосистема, 9 тонколони + субуфер
Дигитално радио (DAB)
КОЛЕЛА
18” алуминиеви джанти Magnetide

55B

590

̶

19” алуминиеви джанти Magnetide

55F

2.360
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НОВИЯТ FORD FOCUS ST – опции
ПАКЕТИ

EOC КОД

ST 2

ST 3

Технологичен пакет 1
- Автоматично превключване къси/дълги светлини
- Система за следене умората на водача
- Адаптивен круиз контрол
- Система поддържаща автомобила в средата на пътната лента (при автоматична трансмисия)

68AK

1.300

1.300

Дизайн пакет 2
- Силно затъмнени задни стъкла
- 19” алуминиеви джанти Magnetide
- Изцяло LED фарове

68AD

3.160

̶

Дизайн пакет 5
Адаптивни изцяло LED фарове:
- Сигнатурни LED дневни светлини
- Автоматично превключване къси/дълги светлини
- LED мигачи с трасираща функция
- Статични ъглови светлини
- Умиватели на фаровете
- Силно затъмнени задни стъкла
- 19” алуминиеви джанти Magnetide

68AG

3.040

2.480

Паркинг пакет - за ръчна трансмисия
- Система за полуавтоматично паркиране
- Камера за паркиране на заден ход за ST2
- Активна система за защита ръбовете на вратите

68AJ

1.240

650

Зимен пакет
- Отопляеми предни седалки за ST2
- Отопляемо предно стъкло и дюзи на умивателите
- Отопляем волан

68AO

840

500

Performance пакет (за 5 врати/комби)
Спортен индикатор за смяна на предавките
Launch control
ST регулируемо спортно окачване (само за 5 врати)
Многоцветно амбиентно LED осветление
Червени спирачни апарати

68AU

2.950 / 980

2.950 / 980

Всички посочени цени са в лева с ДДС. „“ = стандартно оборудване. „–“ = не се предлага. Пакетите не могат да се комбинират с други пакети при
дублиране на някоя от характеристиките в тях. Възможни са и други ограничения, които не са посочени. За повече информация, обърнете се към
вашия дилър на Ford.
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НОВИЯТ FORD FOCUS ST – технически характеристики
Бензинови двигатели
Двигател

2.3 EcoBoost

Мощност (к.с.) / об/мин.

280/5500

Въртящ момент (Нм) / об/мин.
Скоростна кутия

420/3000-4000
6-степенна ръчна

Максимална скорост (км/ч)
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво (л/100 км.)

Градско

Извънградско

Комбинирано
Емисии на СО₂ (г/км)

7-степенна автоматична
250

5.7

Еконорма

Euro 6

Дизелови двигатели
Двигател

2.0 TDCi

Мощност (к.с.) / об/мин.

190/3500

Въртящ момент (Нм) / об/мин.

400/2000

Скоростна кутия

6-степенна ръчна

Максимална скорост (км/ч)

220

Ускорение 0-100 км/ч (сек.)
Разход на гориво (л/100 км.)

Градско

Извънградско

Комбинирано
Емисии на СО₂ (г/км)

7.6

Еконорма

Euro 6

Всички двигатели са оборудвани с автоматична Старт-Стоп система.
Някои от посочените данни са предварителни. Всички дизелови двигатели са оборудвани с филтър за твърди частици и филтър за NOX (азотни окиси) за двигателите Euro 6.
Някои от функциите за безопасност и подпомагане на водача работят въз основата на датчици, чието функциониране може се влияе от определени метеорологични и други
условия на средата.
ØØДекларираните

разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на Европрейска Директива 80/1268/EEC или Европейска
регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 692/2008. Посочените данни са за тип превозно средство, а не се отнасят за конкретен автомобил. Приложената тестова процедура
осигурява сравнение между различни типове автомобили и различни производители. Информацията не е част от продуктова оферта. Разходът в реални условия може да варира,
тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на шофиране, използването на техническо оборудване като например климатичната инсталация,
както и от други нетехнически фактори.
Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2019.75 и информацията в нея е валидна към датата на изготвянето и. Ford, обаче, непрекъснато усъвършенства
своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да правят промени по всяко време без предупреждение на техническите характеристики, стандартното и
допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа, която не представлява конкретна продуктова оферта. За най-новата информация,
винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.

FORD FOCUS ST се предлага с 5 години гаранция без ограничение в пробега!

София Люлин – 984 2250; София Младост – 817 8888; Пловдив – 606 606; Варна – 680 200; Бургас – 807 137; Русе – 845 235; Плевен – 885222; Ст. Загора – 623 938; Габрово –
808 423; Монтана – 300 131; В. Търново – 616 000; Благоевград – 884 025; Хасково – 601 180; Шумен – 861 352; Пазарджик – 411 205; Смолян – 8 1085; Добрич – 602 647
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