MI-DA GRAND MOTORS

Новиот Ford FOCUS

ford.mk

CONNECTED

ACTIVE X

1.0l EcoBoost (125КС) M6

22.500 €

25.300 €

1.0l EcoBoost mHEV (125КС) M6

23.800 €

28.500 €

1.0l EcoBoost mHEV (125КС) A7

26.000 €

-

1.5l EcoBlue (120КС) M6

25.300 €

-

1.5l EcoBlue (120КС) A8

27.800 €

31.900 €

Доплата за модел со 4 врати: 500,00 евра (не е опција mHEV)
Доплата за модел Караван со 5 врати: 800,00 евра

Стандардна опрема CONNECTED
16" челични фелни
Предни и задни паркинг сензори,
Црни рамки на вратите,
Предни светла за магла активни во свиоци,
LED предни светла,
LED дневни светла,
Автоматски предни светла,
Предна хромирана решетка,
Црни кровни носачи (Само кај караван)
Рачки од вратите во боја на каросерија
Преден браник делумно во боја на каросерија
Заден браник делумно во боја на каросерија
Заден спојлер во боја на каросерија
Единечен хромиран издув
Странични етровизори во боја на каросерија
Загревани ретровизори
Затемнети задни стакла (Само кај модел со 4 врати)
SYNC 2.5, 8'' централен екран во боја на допир, DAB, Apple Car Play & Android Auto, 6 звучници
Темпомат со лимитатор на брзина
Централна конзола со наслон за рака (Освен за A8)
Централна конзола со наслон за рака и 12V полнач напред и позади (За А8)
Мануелен клима уред
Ел. подесиви предни и задни прозори
Ел. рачна сопирачка
Централно далечинско заклучување
My key функција со 2 преклопливи клуча
4.2'' TFT монохроматски екран на инструмент табла
Избор на стил на возење (Normal, Eco, Sport
Мини резервно тркало
Предни патосници
Кожна рачка од менувач (Освен кај А8)
Sensico волан со 3 краци од вештачка кожа
Мануелно подесиво возачко седиште во 4 правци
Лумбарна подршка на возачко седиште
Задна делива клупа 60/40
Звучен сигнал за ненаместен појас на задните седишта
ESP, ABS, HLA, Pre-Collision Assist (AEB, Pedestrian & Cyclist)
TPMS - Сензор за мерење на притисок во пневматици
Pre-Collision Assist - Систем за предупредување и спречување на преден удар
LKA - Систем за предупредување од напуштање на коловозна лента
Предни и странични воздушни перници за возач и совозач, Воздушни завеси

ACTIVE X повеќе од CONNECTED
17" Алуминиумски фелни (Active дизајн)
Active преден и заден браник
Active уникатна предна решетка
LED предни светла за магла активни во свиоци
Црни кровни носачи (Освен за модел со 4 врати)
Active уникатен дифузер
Двоен хромиран издув
Зголемено растојание од земја (+30mm напред и 34mm назад)
LED задна светлосна група
Затемнети задни стакла
SYNC 4, 13,2'' централен екран во боја на допир,Навигација, DAB,
Apple Car Play & Android Auto, 6 звучници,
Двозонски автоматски клима уред (Контролиран на допир)
Active суспензија
Сензор за дожд
Електрохроматски самозатемнуван ретровизор
Wireless почнач за телефон
Амбиентално осветлување
Ел. преклопливи ретровизори во боја на каросерија со светла
Дигитална инструмент табла
Velour предни и задни патосници со син пораб
Задни патосници
Active седишта со син пораб
Ford KeyFree систем
Задна паркинг камера

М6-мануелен менувач со 6 брзини
А7 - автоматски менувач со 7 брзини
А8 - Автоматски менувач со 8 брзини
Сите мотори се со EURO 6,2 емисија на издувни гасови
Цените се изразени во евра, со пресметан ДМВ и ДДВ 18%
Цените важат за возила произведени од 01.02.2022 година
Произведувачот (продавачот) го задржува правото, без претходна
најава да ги промени цените и спецификациите на возилата

Дополнителна опрема Ford Focus

EOC

Connected

Active

Head-Up Display - Приказ на преден ветробран (Информација за брзина, ограничување
на брзина, сообраќајни знаци, навигација)

806

-

600

Аларм

573

O

O

Задна паркинг камера

807

280

S

200

EUR

300

O

S

Металик боја - Agate Black, Moondust Silver, Magnetic

-

O

O

680

Металик боја - Blue Metallic

-

O

O

820

Металик боја - Desert Island Blue, Fantastic Red

-

O

O

960

Matrix LED динамични дневни светла со камера, наменети и за лоши временски услови

663

-

1200

Припрема за влечна кука (Освен за модел со 4 врати)

375

O

O

120

Влечна кука со можност за отстранување, Trailer sway assist - систем за стабилност
на влечна приколка (Освен за модел со 4 врати)

371

О

О

880

Влечна кука со можност за вовлекување (Само кај караван)

375

O

O

1050

Затемнети задни стакла

512

170

S

ICE PACK 70 - SYNC 4, B&O аудио систем, Навигација+DAB, Apple Car Play & Android
Auto, 10 звучници

454

-

480

ICE PACK 71 - SYNC 3, 8" централен дисплеј, Навигација+DAB, Apple Car Play &
Android Auto, 6 звучници

455

480

-

Comfort Pack - Двозонски автоматски клима уред, Keyless entry & start, Сензор за
дожд, Електрохроматски самозатемнуван ретровизор

681А

800

-

Family Pack 2 - за Караван - Wireless полнач за телефон, отвор за скии на задна
клупа, 2 USB (Type A и Type C), отварање на 5-та врата на сензор, Keyless
Entry&Start

681C

-

590

Family Pack 2 - за модел со 5 врати - Wireless полач за телефон, отвор за скии на
задна клупа, 2 USB (Type A и Type C), Keyless Entry&Start

681C

-

170

Family Pack 3 - Wireless полач за телефон, отвор за скии на задна клупа, 2 USB
(Type A и Type C)

681D

290

-

Parking Pack - систем за активно асистирање при паркирање, заштитници на рабовите
на вратите, задна камера со широк поглед

681E

480

290

Winter Pack - Загревани предни седишта, загреван волан, загреван преден ветробран

681I

O

O

Driver Assistance Pack - само кај автоматски менувач - Систем за препознавање на
сообраќајни знаци, адаптивен темпомат, Stop & Go, Blind Spot Information - Систем
за детекција на возило во мртов агол, Lane Change Warning And Aid - систем за
предупредување и корекција при несакано напуштање на коловозна лента, Cross Traffic
Alert with Active Braking - систем за предупредување при судир и автоматско
сопирање, Автоматски долги светла

712

1050

760

Driver Assistance Pack - само кај мануелен менувач - Систем за препознавање на
сообраќајни знаци, адаптивен темпомат, Blind Spot Information - Систем за детекција
на возило во мртов агол, Lane Change Warning And Aid - систем за предупредување и
корекција при несакано напуштање на коловозна лента, Alert with Active Braking систем за предупредување при судир и автоматско сопирање, Автоматски долги светла

712

900

650

16" Алуминиумски фелни со 205/60R16 пневматици

Акрилнa боja стандард: Frozen White, Race Red

520

