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ST-LINE LIMITED EDITION

5 vrat

ACTIVE LIMITED EDITION

Maloprodajna cena

Popust

Akcijska cena

Maloprodajna cena

Popust

Akcijska cena

26.400

2.200

24.200

26.400

2.200

24.200

Maloprodajna cena

Popust

Akcijska cena

Maloprodajna cena

Popust

Akcijska cena

27.040

2.200

24.840

27.040

2.200

24.840

blagi hibrid (mHEV)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

karavan
blagi hibrid (mHEV)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem

Opombe Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik, ki velja od 06.06.2022 dalje. Končno ceno za kupca določi pooblaščeni prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolične.
S Ford Bonom lahko znižate ceno v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 300 €.
Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d-ISC-FCM.
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ST-LINE LIMITED EDITION

ST-LINE LIMITED EDITION

ACTIVE LIMITED EDITION

Serijska oprema

Serijska oprema

dodatno/drugače kot ST-LINE LIMIED EDITION

ZUNANJE LASTNOSTI
5-kraka platišča iz lahke zlitine ST-Line design s premerom 43,2 cm (17˝)
Pnevmatike 215/50 R17
Prednji in zadnji ST-Line odbijač, zadnji z difuzorjem
Unikatna ST-Line mrežica za zajem zraka
ST-Line pragovi
Spojler v barvi karoserije
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (samo karavan)
ST-Line oznaka na blatniku
Črna obroba stranskih stekel
LED žarometi z LED dnevnimi lučmi
LED zadnje luči
Prednji LED meglenki z lučkama za osvetlitev ovinkov
Samodejni vklop žarometov
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev tal
Dvojna izpušna cev
Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Brisalci s tipalom za dež
Športno vzmetenje

SEDEŽI
ST-Line sedežne prevleke z rdečimi šivi
Športna prednja sedeža
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Voznikov sedež, nastavljiv v 4-smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo)
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
Poklopen naslon zadnjih sedežev, deljiv 60/40
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi

ZUNANJE LASTNOSTI
5-kraka platišča iz lahke zlitine Active design s premerom 43,2 cm (17˝)
Pnevmatike 215/55 R17
Prednji in zadnji Active odbijač, zadnji z difuzorjem
Unikatna Active mrežica za zajem zraka
Active obrobe kolesnih lokov
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (5 vrat in karavan)
Active zaščitna plošča podvozja spredaj in zadaj
Active oznaka na blatniku
Višji odmik od tal (spredaj 30 mm, zadaj 34 mm)
Brez športnega vzmetenja

VARNOST IN ZAŠČITA
Pomoč pri vzdrževanju smeri `LKA`
Tempomat z omejevalnikom hitrosti
Opozorilnik za nepripete varnostne pasove na zadnjih sedežih
Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in kolesarjev (AEB)
ESP z ABS, pomočjo pri speljevanju v klanec `HLA`
Zaviranje po trčenju
Voznikova in sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini in zračni zavesi
Možnost izklopa sopotnikove zračne blazine
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

NOTRANJE LASTNOSTI
3-kraki Sensico volanski obroč

SEDEŽI
Active sedežne prevleke z modrimi šivi

NOTRANJE LASTNOSTI
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Avdio sistem SYNC 3 z navigacijo
barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, Bluetooth povezava, volanske kontrole,
Android Auto/Apple Car Play, USB A in C vtičnica, DAB, navigacija
Ford Pass Connect modem
Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
Sredinska konzola z drsnim naslonom za roke
12V vtičnica spredaj in zadaj (samo skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom)
Električno pomična stekla spredaj in zadaj
MyKey
Izbira voznega načina
Mini rezervno kolo
Mini nadglavna konzola
12V vtičnica v prtljažnem prostoru (samo karavan)
Rolo v prtljažnem prostoru (samo karavan)
LED bralne luči za osvetlitev kabine spredaj in zadaj
Prednja tepiha iz velurja
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Elektronska parkirna zavora
Odklepanje in zagon vozila brez ključa
Športen Sensico ST-Line volanski obroč z ravnim spodnjim delom
Črna ST-Line stropna obloga

ST-LINE Limited Edition

ACTIVE Limited Edition
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1 5-kraka platišča iz lahke zlitine ST-Line design s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/50 R17

D2YCQ

S

-

2 5-kraka platišča iz lahke zlitine Active design s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17

D2YC1

-

S

OPREMA ZA DOPLAČILO

ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva
(Race Red)
Nekovinska barva - nestandardna
(Frozen White)
Kovinska barva
(Agate Black, Moondust Silver, Magnetic)

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

1

2
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OPREMA ZA DOPLAČILO

PRIROČNOST IN UDOBJE
Dodatno zatemnjena stekla zadaj

PAKETI OPREME
Zimski paket
- ogrevana sedeža spredaj
- ogrevano vetrobransko steklo
- ogrevan volanski obroč
Paket za pomoč vozniku
- prilagodljiv tempomat
- sistem za zaznavanje mrtvega kota z zaznavanjem prečnega prometa (z upoštevanjem prikolice) in samodejnim zaviranjem
- opozarjanje na nezbranost voznika
- širokokotna vzvratna kamera
- prepoznavanje prometnih znakov za hitrost
- samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Opomba: vozila z ročnim menjalnikom

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

NOVI FORD FOCUS
BARVNE MOŽNOSTI

ST-Line Limited Edition

Active Limited Edition
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Armaturna plošča
Notranjost

Sedeži

Barva
Material
Barva
Barva šivov

WERS koda

Zunanjost

Race REd

Frozen White

Agate Black

Moondust Silver

Magnetic

Blue Metallic

Desert Island Blue

Fantastic Red

NOVI FORD FOCUS TEHNOLOGIJE
1.0 EcoBoost Hybrid - blagi hibrid

Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik

Tehnologija EcoBoost Hybrid uporablja za večjo učinkovitost majhen elektromotor in 48-voltno

Ford SYNC 3 je najsodobnejši sistem, ki vam omogoča, da ostanete povezani ter s preprostimi izgovorjenimi

baterijo. Elektromotor zagotavlja dodatno podporo bencinskemu motorju, ko jo ta potrebuje,

izgovorjenimi ukazi (deluje v določenih jezikih) upravljate svoj telefon, glasbo in navigacijski sistem.

in s pomočjo tehnologije regenerativnega zaviranja polni baterijo, da tako izboljša varčnost vozila

Barvni zaslon na dotik za intuitivno navigacijo podpira kretnje, kot sta ‘razteg’ za povečevanje

in zmanjša izpuste. Focusa ni potrebno priklapljati na zunanji vir energije, saj se 48-voltni baterijski paket

prikaza in ‘poteg’. SYNC 3 se lahko poveže tudi z vmesnikoma Apple CarPlay in Android Auto, funkcija AppLink

polni kar med vožnjo.

pa vam omogoča dostop do nekaterih najljubših aplikacij na vašem pametnem telefonu.

Pomoč pri vzdrževanju smeri LKA

Ford Pass Connect

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori

FordPass Connect uporabnikom z mobilno aplikacijo FordPass omogoča daljinsko upravljanje različnih

s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom

funkcij vozila od koderkoli, kjer je na voljo signal za prenos mobilnih podatkov – vključno z odklepanjem

krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

in zaklepanjem vrat, zagonom na daljavo (samo vozila s samodejnim menjalnikom), iskanjem vozila
in preverjanjem stanja (količina goriva, tlak v v pnevmatikah in še kaj)

Prilagodljiv tempomat

Povezljivost telefona z modemom FordPass Connect je na voljo 5 let. Uporaba je brezplačna.

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, in sistem jo bo ohranjal.
Če vgrajeno tipalo pred vami zazna vozilo, bo vozilo upočasnilo, da ohrani predhodno določeno

Brezžično polnjenje telefona

razdaljo. Ko je cesta pred vami spet prazna, sistem pospeši do izbrane hitrosti.

Velika odlagalna površina pred menjalno konzolo ali prestavno ročico je dovolj velika tudi za
največje pametne telefone. Vaše naprave bodo vedno pripravljene za delo, saj lahko telefone, ki

Sistem za zaznavanje mrtvega kota z zaznavanjem prečnega prometa (z upoštevanjem

to omogočajo, na tem mestu tudi brezžično napolnite.

prikolice) in samodejnim zaviranjem
Sistem vam lahko pomaga varneje zamenjati vozni pas, saj uporablja radarska tipala, ki zaznajo

Ogrevano vetrobransko steklo

vozila, ki bi utegnila biti skrita v vašem mrtvem kotu na obeh straneh vašega vozila. Če zaznajo

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb

vozilo, ki ga ne vidite, vas opozorijo z vklopom oranžne lučke, ki je dobro vidna na zunanjem

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam

ogledalu na isti strani. Opozarjanje na prečni promet z aktivnim zaviranjem je dodatna funkcija sistema,
ki se vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo. Sistem zelo pomaga vozniku, kadar zaradi ovir ob vozilu
težko vidi vozila, ki se bližajo z ene ali druge strani.

Ogrevan volanski obroč

Sistem za zaznavanje mrtvega kota z upoštevanjem prikolice vozniku omogoča, da na zaslonu na dotik

Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan

SYNC 4 vnese dolžino in širino prikolice, preden jo priklopi na vozilo. Sistem bo samodejno poskrbel za

volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

za izravnavo in opozoril voznika, če je v mrtvem kotu vlečene prikolice drugo vozilo.

Ford MyKey®
Zaviranje po trčenju

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo

V primeru močnejšega trčenja, ko se npr. sprožijo zračne blazine, voznik predvidoma izgubi nadzor.

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo

Takrat sistem z zaviranjem samodejno zmanjša kinetično energijo vozila in tako pomaga preprečiti

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

trčenje v druga vozila in možnost sekundarnih poškodb. Voznik ima vedno možnost nadzora in

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite

lahko s pospeševanjem ali zaviranjem preseže poseg sistema.

zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.

Izbira voznih načinov
Prilagodite vozno izkušnjo svojim željam z izbiro voznih načinov, ki vam omogočajo takojšnjo prilagoditev
pospeševanja, zavijanja in celo prestavljanja. Izbirate lahko med načini 'Normal', 'Eco' in 'Sport'.
Pri Focus Active pa sta na voljo tudi načina Slippery in Trail.

Slike so simbolične.

