FORD FOCUS ST

Cennik nr 2/2017 ważny od 20 stycznia 2017 r.
Rok modelowy 2017.5

Poznaj Nowoczesne rozwiązania techniczne Forda
w Twoim Focusie ST
2.0 TDCi - radość z jazdy i ekonomiki ...

Zawieszenie stworzone specjalnie dla wersji ST

Po raz pierwszy w historii wersji ST wprowadziliśmy do oferty

Idea wersji ST uosabia pewność prowadzenia. Sportowe zawieszenie, sześciobiegowa skrzynia biegów i udoskonalony układ poprawiający

silnik wysokoprężny. Nowoczesna jednostka o pojemności

stabilność na zakrętach (TVC) stanowią połączenie, zapewniające niepowtarzalne wrażenia z jazdy. Nowe przednie sprężyny

2 litrów i mocy 185 KM dysponuje momentem obrotowym

i amortyzatory wraz ze specjalnie dostrojonym układem kierowniczym zapewniają wyjątkową łatwość prowadzenia i poczucie jedności

aż 400 Nm, co zapewnia kierowcy niezapomniane wrażenia

z pojazdem.

przy minimalnym zapotrzebowaniu na paliwo.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z trzema trybami pracy, pomaga zachować kontrolę nad pojazdem, dając jednocześnie
kierowcy możliwość wyboru stopnia ingerencji systemu, aż do jego całkowitego wyłączenia. Taka konfiguracja układu jezdnego umożliwia
szybką, sportową i dającą olbrzymią radość jazdę, z którą nic nie może się równać.

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
Po wybraniu biegu wstecznego na wyświetlaczu systemu SYNC lub SYNC 3 automatycznie pojawi się obraz
z kamery ułatwiającej parkowanie tyłem, dzięki czemu kierowca może obserwować obiekty znajdujące się

Lane Keeping Alert
Lane Keepeing Alert łączy w sobie trzy zaawansowane systemy
bezpieczeństwa:

za pojazdem. Specjalne linie prowadzące przedstawiają szerokość i oś pojazdu, uwzględniając kąt obrotu

- system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

kierownicy, dzięki czemu wykonywanie manewrów jest bezpieczniejsze

(Lane Keeping Aid), ostrzegający kierowcę za pośrednictwem drgań na

i łatwiejsze.

kierownicy w momencie niezamierzonego zjechania ze swojego pasa ruchu.
Lane Keeping Aid potrafi także w wyczuwalny dla kierowcy sposób obrócić
delikatnie kierownicę, sygnalizując kierowcy, że konieczna jest jego reakcja
i powrót na właściwy pas ruchu.

Ford SYNC 3 z 8” ekranem dotykowym

- system monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert) w sposób ciągły
monitoruje i analizuje styl jazdy oraz koncentrację kierowcy. W momencie

To w pełni zintegrowany system multimedialny, umożliwiający

wykrycia objawów zmęczenia wyświetla w zestawie wskaźników ikonkę

odtwarzanie muzyki, sterowanie nawigacją i obsługę
telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych

ostrzegawczą, sugerując przerwę w prowadzeniu samochodu.

wyposażonych w Bluetooth za pośrednictwem prostych

- system automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High

poleceń głosowych w języku polskim. Integralnym elementem

Beam) obserwuje na bieżąco drogę i automatycznie zmienia światła drogowe

Ford SYNC jest funkcja automatycznego wzywania pomocy w

na mijania, zapobiegając tym samym oślepieniu innych uczestników ruchu.

razie wypadku - Ford Emergency Assistance*.

Adaptacyjne reflektory biksenonowe
Adaptacyjne reflektory biksenonowe - to nowe, zaawansowane rozwiązanie, niezwykle poprawiające
bezpieczeństwo podróżowania nocą. Nowy system reflektorów adaptacyjnych dostosowuje
automatycznie strumień światła do warunków panujących na drodze. System ocenia natężenie światła
zewnętrznego oraz wykrywa obiekty na drodze, a następnie odpowiednio modyfikuje kąt padania oraz
intensywność świecenia reflektorów. Dzięki temu kierowca wcześniej dostrzega zagrożenia i nie oślepia
innych uczestników ruchu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Nowych Technologiach Forda - wejdź na stronę www.ford.pl lub zapytaj u Twojego Dealera.
* Funkcja wzywania pomocy dostępna jest w ponad 30 krajach Europy. Funkcja działa jedynie w połączeniu z kompatybilnym telefonem komórkowym, znajdującym sie w pojeździe w chwili odpalenia jednej z poduszek powietrznych lub odcięcia pompy paliwa.
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FORD FOCUS ST Wybrane wyposażenie standardowe

ST

Wyposażenie standardowe:

•• 18” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny z wykończeniem Flash
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Grey, ogumienie 235/40 (D2UBA)
Zawieszenie o sportowej charakterystyce
Sportowe przednie fotele Recaro, częściowo wykończone skórą
w stylizacji ST
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną
regulacją temperatury (DEATC)
Radioodtwarzacz CD/MP3 - 6 głośników, zdalne sterowanie (ICFA3)
Poduszki powietrzne z przodu: czołowe i boczne oraz kurtyny powietrzne
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) zawierający
układ kontroli trakcji (TA), układ wspomagania awaryjnego
hamowania (EBA) oraz układ poprawiający stabilność
na zakrętach (TVC)
Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
Przycisk rozrusznika Ford Power
Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem,
gniazdem USB (jeśli jest w wyposażeniu systemu audio),
dodatkowym gniazdkiem 12V
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
w kolorze czerwonym
Ford MyKey®
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Komputer pokładowy
Fotel kierowcy i pasażera z ręczną regulacją położenia
w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
System ISOFIX
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie,
z czujnikiem deszczu
Elektrycznie sterowane szyby
przednich i tylnych drzwi
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane
elektrycznie

•• Dolna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black
•• Górna krata wlotu powietrza lakierowana w kolorze gloss black,
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

w stylistyce plastra miodu, z logo ST
Światła do jazdy dziennej
Reflektory automatyczne
Przednie światła przeciwmgielne
Tylny spojler lakierowany w kolorze nadwozia (w wersji kombi - duży)
Stylizowane listwy progowe, lakierowane w kolorze nadwozia
Relingi bagażnika dachowego z wykończeniem
w kolorze czarnym (tylko wersja kombi)
Ford Easy Fuel
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Welurowe dywaniki podłogowe z logo ST (z przodu i z tyłu)
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, w stylizacji ST
Tylna kanapa składana, dzielona w proporcji 60:40
Sportowe nakładki na pedały w stylizacji ST
Nakładki na progi przednich drzwi z aluminiowym
wykończeniem, z logo ST
Kierownica 3-ramienna, wykończona skórą, w stylizacji ST
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy
Zestaw naprawczy ogumienia

ST2

Elementy dodatkowe w porównaniu do wersji ST

•• Fotele wykończone skórą w stylizacji ST
•• Reflektory biksenonowe adaptacyjne
•• Spryskiwacze reflektorów
•• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
•• Tylne światła w technologii LED
•• Fotel kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją
położenia w 8. kierunkach

•• Podgrzewane przednie fotele, z regulacją temperatury
•• Tylna kanapa Recaro, dzielona w proporcji 60:40,
z dwoma zagłówkami z regulacją wysokości

Zdjęcie przedstawia:
Nowy Ford Focus ST, 5-drzwiowy
w kolorze Frozen White (opcja)
z opcjonalnym wyposażeniem.
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FORD FOCUS ST Ceny
Wersja hatchback 5-drzwiowa

ST

ST2

Skrzynia biegów

Maks. moment obr.
(Nm)

Norma emisji spalin

Emisja CO2 ##
(g/km)

Średnie zużycie
paliwa##
(l/100km)

0-100 km/h#
(sek.)

Prędkość maks.#
(km/h)

PLN

PLN

M6

345

Euro VI

159

6,8

6,5

248

117 400,-

126 500,-

2.0 TDCi 185 KM (z ASS)

M6

400

Euro VI

110

4,2

8,1

217

118 900,-

128 000,-

2.0 TDCi 185 KM (z ASS)

PowerShift

400

Euro VI

119

4,6

7,7

217

128 450,-

137 550,-

Wersja silnika, moc

Silnik benzynowy
2.0 EcoBoost 250 KM (z ASS)

Silnik wysokoprężny

Wersja kombi - dopłata do ceny wersji 5-drzwiowej: 3000 PLN

Ford Focus ST 5-drzwiowy w kolorze Race Red (standard) z opcjonalnym wyposażeniem
Ford Focus ST kombi w kolorze Mica Shadow Black (opcja) z opcjonalnym wyposażeniem.

Fabryczne dane testowe Forda. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu
a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych producentów. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którymi poddawane były pojazdy o nadwoziu 5-drzwiowym, z podstawowym wyposażeniem,
ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Niestandardowe obręcze i opony mogą miec wpływ na poziom toksyczności spalin. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): wartość średnia z obu części testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z części testu.

#

Silnik wysokoprężny wyposażony jest w filtr czastek stałych.
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, TDCi - silnik wysokoprężny, ASS - system Auto Start Stop, M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów, PowerShift - 6-biegowa, automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia biegów
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FORD FOCUS ST Pakiety wyposażenia dodatkowego

Bezpieczeństwo i nowe technologie (Pakiety)

ST

ST2

4 450,-

4 450,-

Pakiet Performance 1 (AB1BR)
••19" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem Sparkle Silver, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/35 (D2VBT)
••zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
••nakładki na progi przednich drzwi z aluminiowym wykończeniem, z podświetlanym logo ST

4 750,-

4 750,-

Pakiet Performance 2 (AB1BV)
••19" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem Mica Shadow Black, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/35 (D2VA6)
••zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
••nakładki na progi przednich drzwi z aluminiowym wykończeniem, z podświetlanym logo ST

4 750,-

4 750,-

Pakiet Performance 3 (AB1BT)
••19” obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem Sparkle Silver, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/35 (D2VBT)
••powiększone tarcze hamulcowe (335x25mm vs. 320x25mm)
••zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
••nakładki na progi przednich drzwi z aluminiowym wykończeniem, z podświetlanym logo ST

5 750,-

5 750,-

Pakiet Performance 4 (AB1BW)
••19" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem Mica Shadow Black, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/35 (D2VA6)
••powiększone tarcze hamulcowe (335x25mm vs. 320x25mm)
••zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym
••nakładki na progi przednich drzwi z aluminiowym wykończeniem, z podświetlanym logo ST

5 750,-

5 750,-

Pakiet Parking 1 (AB1CM)
••czujniki parkowania z tyłu
••elektrycznie składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże

1 350,-

1 350,-

Pakiet Winter 1 (AB1BC)
••podgrzewana przednia szyba Quickclear i podgrzewane dysze spryskiwaczy
••podgrzewane przednie fotele

1 190,-

Pakiet Winter 2 (AB1BD)
••podgrzewana przednia szyba Quickclear i podgrzewane dysze spryskiwaczy
••podgrzewana kierownica
••podgrzewane przednie folete (standard w wersji ST2)

1 900,-

Pakiet Driver Assistance 1 (AB1BL)
••system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (Active City Stop)
••system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z prostopadłego miejsca parkingowego
(zawiera elektrycznie składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże) (Blind Spot Information z Cross Traffic Alert)
••Lane Keeping Alert
zawiera: system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), system automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), system monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert),
system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition), automatyczne wycieraczki oraz automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

Stylizacyjne elementy zewnętrzne (Pakiety)

Komfort i wyposażenie wnętrza (Pakiety)

-

1 300,-

5

Zdjęcie przedstawia:
Wnętrze Forda Focus ST, z tapicerką częściowo skórzaną Lux/ Performance Blue (niebieską), z opcjonalnym wyposażeniem.
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FORD FOCUS ST Wyposażenie

Bezpieczeństwo i nowe technologie

ST

ST2

<

<

<

<

<

<

3 700,-

l

900,-

l

Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 3 (ICFA6)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, AppLink, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną
funkcją sterowania głosem w języku polskim, funkcję wzywania pomocy, 9 głośników Sony, zdalne
sterowanie na kierownicy, gniazda: 2xUSB

3 550,-

3 550,-

System nawigacji satelitarnej CD/SD z Ford SYNC 3 (ICFBC)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”, AppLink, TMC, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe
i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną
funkcją sterowania głosem w języku polskim, funkcję wzywania pomocy, system nagłośnienia Premium (10
głośników Sony w tym subwoofer), gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy

8 310,-

8 310,-

Lane Keeping Alert
••system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
••system automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
••system monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)

••system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 1
Active City Stop - system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 1
Blind Spot Information z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją
ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego
Opcja dostępna tylko w pakiecie Driver Assistance 1

Oświetlenie
Reflektory biksenonowe adaptacyjne z samoczynną regulacją kąta ustawienia i spryskiwaczami oraz
systemem statycznych świateł doświetlających zakręty
zawierają dodatkowo światła do jazdy dziennej LED oraz tylne światła w technologii LED
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
zawierają tylne światła w technologii LED

Systemy audio, komunikacji i nawigacji

Nawigacja satelitarna SONY
z Ford SYNC 3 z obsługą języka polskiego

Zewnętrzne elementy stylizacyjne nadwozia
Tylny spojler lakierowany w kolorze nadwozia, w unikalnej stylizacji ST (tylko wersja 5-drzwiowa)

600,-

600,-

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

800,-

800,-

Zaciski hamulców lakierowane w czerwonym kolorze

1 100,-

1 100,-

Teraz obsługa twojego Forda jest jeszcze bardziej intuicyjna.
System audio i nawigacji SONY z Ford SYNC 3 z 8” kolorowym
ekranem dotykowym, sterowaniem głosowym (w języku polskim) oraz znakomitym systemem nagłośnienia wyposażonym
w 10 głośników (w tym subwoofer).
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18” obręcze kół ze stopów lekkich,
wzór 5- ramienny, z wykończeniem Flash Grey (D2UBA)
ogumienie 235/40
Wyposażenie standardowe wersji ST i ST2

18” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5- ramienny,
z wykończeniem Rock Metallic (D2UD4)
ogumienie 235/40
opcja zawiera dodatkowo: zaciski hamulców lakierowane
w kolorze czerwonym oraz nakładki na progi przednich
drzwi z aluminiowym wykończeniem, z podświetlanym
logo ST
1 750,-

18” obręcze kół ze stopów lekkich,
wzór 5- ramienny, z wykończeniem
Mica Shadow Black (D2UVH)
ogumienie 235/40
opcja zawiera dodatkowo: zaciski hamulców
lakierowane w kolorze czerwonym oraz
nakładki na progi przednich drzwi z
aluminiowym wykończeniem, z podświetlanym
logo ST
1 750,-

19” obręcze kół ze stopów lekkich,
wzór 5x2- ramienny, z wykończeniem
Sparkle Silver (D2VBT)
ogumienie 235/35
Opcja dostępna tylko w pakietach:
Performance 1 ST, Performance 3 ST

19” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2- ramienny,
z wykończeniem Mica Shadow Black (D2VA6)
ogumienie 235/35 - zdjęcie po prawej stronie
Opcja dostępna tylko w pakietach: Performance 2 ST, Performance 4 ST
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Komfort i wyposażenie wnętrza

ST

ST2

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
Opcja dostępna także w pakietach: Winter 1, Winter 2

800,-

800,-

Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

700,-

700,-

l

l

Manetki do zmiany biegów na kierownicy
Standard tylko dla wersji ze skrzynią PowerShift
Okno dachowe otwierane/uchylane elektrycznie. Zawiera krótką konsolę dachową
oraz 2 lampki LED do czytania w pierwszym rzędzie i lampkę LED w drugim rzędzie. Opcja
niedostępna dla wersji kombi

bez dopłaty

Frozen White

750,-

Stealth Grey

750,-

Mica Shadow Black

1 950,-

Moondust Silver

1 950,-

Deep Impact Blue

1 950,-

Electric Orange

5 000,-

lakier zwykły

2 900,-

2 900,-

Elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Obudowy w kolorze nadwozia ze zintegrowanymi kierunkowskazami
oraz lampkami oświtlającymi podłoże
Opcja dostępna także w pakietach: Driver Assistance 1, Parking 1

500,-

500,-

Aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi (Door Edge Protector)
Automatycznie wysuwające się osłony, zabezpieczające krawędzie przednich
i tylnych drzwi

300,-

300,-

Podgrzewana kierownica
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter 2

<

<

Podgrzewane przednie fotele z regulacją temperatury
Opcja dostępna tylko w pakietach: Winter 1, Winter 2

<

<

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
Opcja dostępna tylko z SYNC lub SYNC 3

1 000,-

1 000,-

Czujniki parkowania z tyłu
Opcja dostępna także w pakiecie Parking 1

1 100,-

1 100,-

40,-

40,-

Pakiet dla palących

Race Red

Przestrzeń bagażowa i haki holownicze

lakier zwykły

lakier metalizowany

Poprzeczki do relingów bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym
Opcja dostępna tylko dla wersji kombi

550,-

550,-

Dwustronna mata na podłogę bagażnika (guma/welur)

250,-

250,-

Ford KeyFree
system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi
i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka, zawiera: przycisk rozrusznika
Ford Power, 2 zespoły kluczyka)

1 100,-

1 100,-

System elektrycznej blokady tylnych drzwi, uniemożliwiający otwarcie
od środka przez dzieci

350,-

350,-

lakier zwykły

lakier specjalny

lakier metalizowany

Zabezpieczenia

lakier metalizowany specjalny
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Zdjęcie przedstawia:
Ford Focus ST2 z tapicerką skórzaną Windsor (standardowe wyposażenie wersji ST2)
10

Fotele i tapicerki (dostępne w zależności od wybranego lakieru, szczegóły u Twojego Dealera Forda)

ST

ST2

Lux (Pomarańczowe wstawki). Fotele sportowe RECARO. Tapicerka częściowo skórzana, ciemna - ze wstawkami w kolorze Electric Orange. Wnętrze jednolite ciemne (CT3)

l

-

Lux (Niebieskie wstawki). Fotele sportowe RECARO. Tapicerka częściowo skórzana, ciemna - ze wstawkami w kolorze Performance Blue. Wnętrze jednolite ciemne (CT4)

l

-

Lux (Czerwone wstawki) . Fotele sportowe RECARO. Tapicerka częściowo skórzana, ciemna - ze wstawkami w kolorze Race Red. Wnętrze jednolite ciemne (CT5)

l

-

Lux (Szare wstawki) . Fotele sportowe RECARO. Tapicerka częściowo skórzana, ciemna - ze wstawkami w kolorze Smoke Storm. Wnętrze jednolite ciemne (CT6)

l

-

-

l

Tapicerki częściowo skórzane

Tapicerki skórzane
Windsor (ciemna) .Fotele sportowe RECARO. Tapicerka skórzana, ciemna. Wnętrze jednolite ciemne (CT1)

Tapicerka częściowo skórzana Lux
ze wstawkami w tonacji Electric Orange

Tapicerka częściowo skórzana Lux
ze wstawkami w tonacji Performance Blue

Tapicerka częściowo skórzana Lux
ze wstawkami w tonacji Race Red

Wymiary

Tapicerka częściowo skórzana Lux
ze wstawkami w tonacji Smoke Storm

Wersja 5-drzwiowa

Wersja kombi

Długość całkowita (mm)

4362

4563

Szerokość całkowita z/bez lusterek bocznych (mm)

2010 / 1823

2010 / 1823

Wysokość całkowita (wersja kombi z / bez relingów bagażnika) (bez ładunku) (mm)

1471

1486 / 1492

Z kołem zapasowym pełnowymiarowym

277 / 1176

n.d. / n.d.

Z kołem zapasowym dojazdowym

316 / 1215

476 / 1502

Z zestawem naprawczym ogumienia

363 / 1262

490 / 1516

Pojemność bagażnika (litry)
bez złożonych tylnych foteli (do półki lub rolety) / ze złożonymi tylnymi fotelami (do dachu)

l - wyposażenie standardowe

<- wyposażenie występuje tylko w pakiecie lub z inna opcją n.d. - nie dotyczy

Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach.
Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą.
W skład wyposażenia standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez
producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn.Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie informacje
nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji
pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
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Wybierz
Wypełnij zamieszczony obok formularz. Określ szczegóły dotyczace Twojego
Nowego Focusa ST takie jak kolor, koła, system audio czy akcesoria.
Następnie przekaż go swojemu Dealerowi Forda. Możesz równiez skorzystac z
opcji w trybie online - Ford Configurator.
Dzięki niej będziesz mógł szybko zobaczyć, jakiego dokonałeś wyboru,
obejrzysz swój samochód w środku i na zewnątrz.

Wersja nadwozia

Wersja wyposażenia

Silnik

Skrzynia biegów

Kolor
Tapicerka
Felgi
Pakiety wyposażenia opcjonalnego

Ubezpiecz
Wszechstronny pakiet komunikacyjny Ford Ubezpieczenia, stworzony
specjalnie dla właścicieli pojazdów marki Ford, zapewnia kompleksową
ochronę - gdziekolwiek jesteś.
O dodatkowe informacje zapytaj Swojego Dealera lub odwiedz stronę
www.fordubezpieczenia.pl.

Wyposażenie opcjonalne

Akcesoria

Finansuj
Decyzja jak sfinansować Twojego Nowego Focusa ST jest tak samo ważna
jak sam wybór pojazdu. Zapytaj swojego Dealera o ofertę FCE Bank Polska,
eksperta w finansowaniu inwestycji motoryzacyjnych.

Oferta Ford Ubezpieczenia

Szczegółowe informacje na stronach:
www.fcebank.pl

www.fordleasing.pl

www.fordbusinesspartner.pl
Oferta finansowa

Jedź
Z nami możesz zawsze czuć się bezpiecznie. Posiadamy rozbudowaną,
wyspecjalizowaną sieć Autoryzowanych serwisów, dzięki czemu będziesz
mógł utrzymać swojego Focusa w doskonałym stanie przez wiele lat.
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Twój Dealer Forda:

