FOCUS
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡
ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО
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2.3 (350 к.с.) EcoBoost

RS
AWD

БЕНЗИН

MT6

1 441 745 1 085 072*

ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК
Shadow Black (Absolute Black), Magnetic

10 233*

Nitrous Blue

18 902*

БЕЗПЕКА
ABS - антиблокувальна гальмівна система

●

ESP - електронна система стабілізації

●

HLA - асистент рушання на підйомі

●

EBA - електронний асистент екстреного гальмування

●

TPMS - система контролю тиску в шинах

●

EPATS - пасивна протиугінна система

●

Центральний замок із пультом дистанційного керування

●

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

●

Передні та задні дискові гальма

●

Передні подушки безпеки для водія та пасажира

●

Бокові подушки безпеки для водія та переднього псажира

●

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів

●

Іммобілайзер двигуна

●

Launch Cotrol - система оптимізації швидкого старту

●

Світлодіодні ліхтарі денного світла LED

●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Клімат-контроль

●

4 режима їзди: нормальний, спортивний, трековий, дрифт

●

Бортовий комп'ютер

●

Безключовий запуск (Keyless Start Button) та доступ до автомобіля (Keyless Entry)

●

Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки

●

Система Start Stop

●

Ручне регулювання сидіння водія та переднього пасажира в 4 напрямках

●

Регулювання рульової колонки за вильотом і висотою

●

Система "глобального" відкриття / закриття вікон

●

Електричні склопідйомники передніх дверей

●

Електричні склопідйомники задніх дверей

●

Автоматичне регулювання кута нахилу фар

●

Центральна консоль зі зсувним підлокітником, розетка на 12 Вт, USB-порт

●

Підігрів передніх сидінь

●

Обігрів лобового скла

●

Підігрів керма

●

Круїз-контроль

●

Камера заднього виду

●

● О
 бладнання автомобіля, враховане у його вартості
‡ Спеціальна пропозиція діє з 01.05.2019 року по 31.05.2019 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції. Кількість автомобілів обмежена.
* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 26 квітня 2019 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 29,75 гривень).  Акційна ціна розраховується наступним чином формулою: акційна вартість авто = вартість авто за регулярною ціною (згідно курсу на www.winner.ua)  - додаткова акційна
знижка. Детальніше про умови, список автомобілів, комплектацій та місце проведення акції дізнайтеся у найближчого дилера Форд в Україні та на сайті www.ford.ua.
1)
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та
залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
AWD- повний привід
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RS

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Зовнішні ручки дверей у колір кузова

●

Передній та задній бампери - кольору кузова - ексклюзивно для RS

●

Решітка переднього бампера - ексклюзивно для RS

●

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, обігрівом, електричним складанням, освітленням зони посадки водія та
пасажира, інтегрованими покажчиками повороту у колір кузова

●

Біксенонові фари

●

Задні світлодіодні протитуманні фари

●

Протитуманні фари унікального дизайну RS

●

Задній спойлер у колір кузова унікального дизайну RS

●

Тонування вікон

●

19" легкосплавні диски, шини 235/35R19 (чорного кольору), супорти, секретки

●

Комплект для ремонту шин

●

ІНТЕР`ЄР
Часткове шкіряне оздоблення сидінь чорного кольору (Recaro)

●

Консоль з відділенням для сонцезахисних окулярів спереду

●

Накладка на пороги передніх дверей з логотипом RS

●

Шкіряна рукоятка важеля коробки передач - ексклюзивно для RS

●

Педалі - ексклюзивно для RS

●

Освітлення простору для ніг водія і переднього пасажира

●

Аудіосистема Sony, радіо AM/FM, багатофункціональний дисплей 8 дюймовий екран, 9 динаміків, USB-роз'єм, Bluetooth,
голосове управління

●

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі
купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● О
 бладнання автомобіля, враховане у його вартості

1)

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі-Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард
Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-01; 386-30-28; Житомир: «Альфа
Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: (0626) 46-67- 77; Кременчук: «Кременчук –
Автосвіт» тел.: (0536) 75-80-10; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: (067) 694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.:
(0512) 58-14-58; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 729-55-55, 729-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер
Форд Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (0552) 41-18-25, 3370-67; Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.:
(0462) 93-33-03.

FOCUS

2.3 EcoBoost

ДВИГУН
Пальне

БЕНЗИН

Привід

AWD (повний)
2 261

Робочий об'єм, см3
Максимальна потужність,

к.с. (кВт)

350 (257)
6 000

на частоті (об/хв)

440

Крутний момент, Нм
на частоті (об/хв)

2 000 - 4 500
4/4

Циліндрів / клапанів на циліндр, шт

Євро 6

Стандарт токсичності

175

Викиди СО2 , (г/км)

МЕХ - 6 СТ.

КПП

Витрати пального 1

6.3

за містом (л/100 км)

7.7

комбінована траса (л/100 км)

10.0

у місті (л/100 км)
Об'єм паливного баку, л

51

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

4.7

Максимальна швидкість, (км/год)

266

РОЗМІРИ
5 дверей

Кузов
Загальна довжина (без запасного колеса), мм

4 390

Загальна ширина із дзеркалами, мм

2 010

Максимальна загальна висота (з рейлінгами), мм
Об'єм багажного відділення, л
Маса автомобіля, кг

1)

2)
2

1 471
2 648

Колісна база, мм

Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це ухвалена
стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації
автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання (наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.
Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO2. Щоб
дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp.
Під 3 роками гарантії без обмеження пробігу мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми "Спеціальна подовжена гарантія", що не є гарантійним строком відповідно
до чинного законодавства України.

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі-Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Форвард
Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: «АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; «Бристоль-Авто» (056) 732-00-01; 386-30-28; Житомир: «Альфа
Моторс Груп» тел.: (0412) 41-93-05; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-Альянс» тел.: (0342) 74-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: (0626) 46-67- 77; Кременчук: «Кременчук – Автосвіт»
тел.: (0536) 75-80-10; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід Маріуполь» тел.: (067) 694-00-91, (050) 423-42-50; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512)
58-14-58; Мукачеве: «Глобал Автоград» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» (048) 729-55-55, 729-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» тел.: (0532) 61-38-38; Рівне: «Віннер Форд
Рівне» тел.: (0362) 64-20-69; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: (057) 714-77- 70; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (0552) 41-18-25, 33-70-67;
Хмельницький: «Опус-Авто Плюс» тел.: (0382) 75-26-52; Черкаси: «Колос Авто» тел.: (0472) 63-96-12, 63-94-05; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888; Чернігів: «Магр-Авто» тел.: (0462)
93-33-03.
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СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
НА FORD FOCUS RS ТА FORD MUSTANG 2017 РОКУ ВИРОБНИЦТВА
В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ВІННЕР ФІНАНС»

ПЕРЕДПЛАТА ЗА
АВТОМОБІЛЬ У
ВІДСОТКАХ*

12 МІС.

24 МІС.

36 МІС.

48 МІС.

60 МІС.

72 МІС.

84 МІС.

30%

0.01%**

8.99%

11.99%

13.99%

13.99%

13.99%

13.99%

40%

0.01%**

8.49%

11.49%

13.99%

13.99%

13.99%

13.99%

50%

0.01%**

0.01%**

10.99%

13.99%

13.99%

13.99%

13.99%

60%

0.01%**

0.01%**

0.01%**

13.99%

13.99%

13.99%

13.99%

70%

0.01%**

0.01%**

0.01%**

13.99%

13.99%

13.99%

13.99%

Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях

Разова комісія за здійснення операції по видачі кредиту –
2.99% від суми позики

Разова комісія за здійснення операції по видачі
кредиту – 0% від суми позики

МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ:
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
• щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за
кредитом.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ:
можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
• повне КАСКО;
• страхування цивільної відповідальності.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
• внесення запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна — одноразово 100 грн;
•

отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 199 грн. за одну особу;

•

надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна – 100 грн. (на дату видачі);

•

страхування КАСКО у партнера програми;

•

страхування Цивільної відповідальності у партнера програми;

•

нотаріальне посвідчення договору застави – відповідно до тарифів нотаріусу у вашому регіоні.

•

відкриття поточного рахунку – 80 грн.

*  - Для клієнтів, які є ФОП, мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості автомобіля.
**- Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – 36 місяців, максимальна сума – 2600000 грн., процентна ставка – 0.01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2.99 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за внесення
обтяження в ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з державних реєстрів – 199 грн. (за 1 особу). Реальна процентна ставка становить 2.00 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк
залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555.
Перелік необхідних документів для отримання кредиту ви можете отримати у відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» або у партнера програми.
Умови дійсні з 14.11.2018 до моменту публікації оновлених умов кредитування.

