FORD FOCUS
ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1

CONNECTED

КУЗОВ

1.5 (120 к.с.)

ХЕТЧБЕК
FWD

БЕНЗИН

АТ6

Колір металік

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

700 764*

Magnetic

ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
ABS - антиблокувальна гальмівна система
ESC - електронна система стабілізації
HLA - асистент рушання на підйомі
PIB - система гальмування після зіткнення
EBA - електронний асистент екстреного гальмування
TPMS - система контролю тиску в шинах
EPATS - пасивна протиугінна система
Технологія MyKey®

●
●
●
●
●
●
●
●

ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Передні подушки безпеки для водія та пасажира
Бокові подушки безпеки для водія та переднього псажира
Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

●
●
●
●

ПРОТИУГІННІ ЗАСОБИ
Центральний замок із пультом дистанційного керування

●

Зовнішні ручки дверей у колір кузова
Передня решітка – темного кольору з хромованим обрамленням

●

Передній та задній бампер: верхня частина – у колір кузова, нижня частина – чорного кольору

●

Обрамлення бокових вікон чорного кольору
Задній спойлер у колір кузова (хетчбек)
16" легкосплавні диски, шини 205/60R16
Малорозмірне запасне колесо

●

ЕКСТЕР’ЄР

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОБЗОРНІСТЬ

●

●
●
●

ОСВІТЛЕННЯ
Фари головного світла: світлодіодні рефлекторні – ближнього світла, галогенові – дальнього світла

●

Світлодіодні ліхтарі денного світла LED
Датчик світла

●

Протитуманні фари з функцією статичного освітлення повороту

●

●

ОБЗОРНІСТЬ
Електричні склопідйомники передніх дверей

●

Електричні склопідйомники задніх дверей

●

Обігрів лобового скла

●

Датчик дощу

●

ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ВИДУ
Зовнішні дзеркала у колір кузова з електричним регулюванням, електричним складанням, обігрівом, інтегрованими
покажчиками повороту

●

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

●

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 14 січня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 31,65 гривні).
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.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
FWD- передній привод.

FORD FOCUS
КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1
КУЗОВ
ІНТЕР`ЄР

CONNECTED
ХЕТЧБЕК

КОМФОРТ
Ламіноване акустичне лобове скло

●

Електромеханічне стоянкове гальмо

●

Регульований обмежувач швидкості (Adjustable speed limiting device)

●

Круїз-контроль

●

3 режими їзди: нормальний, спортивний, екологічний

●

Сонцезахисні козирки з боку водія і переднього пасажира (з люстерком та ремінцем)

●

Передні та задні датчики паркування

●

Камера заднього виду

●

Полиця багажного відсіку (тільки для хетчбек)

●

Мультифункціональне кермо:
Регулювання рульової колонки за вильотом і висотою

●

Підігрів керма

●

1-й ряд сидінь:
Сидіння водія з механічним регулюванням за 4 позиціями

●

Сидіння водія з поперековою опорою

●

Передній зсувний центральний підлокітник

●

Кишені за спинками сидіння водія та переднього пасажира

●

Підігрів передніх сидінь

●

2-й ряд сидінь:
Спинка заднього сидіння, що складається окремо (60/40)

●

ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ
Вінілове оздоблення керма

●

Світлодіодні лампи для читання для передніх та задніх пасажирів

●

Центральна консоль – 2 підстаканники

●

СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ
Клімат-контроль

●

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ
Бортовий комп'ютер

●

Комбінація приладів – монохромний дисплей

●

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
Радіо, 8-дюймовий кольоровий сенсорний екран, 6 динаміків, SYNC 2.5

●

Управління на кермі

●

USB роз'єм

●

Bluetooth

●

Голосового керування

●

App Link Android Auto/Apple CarPlay

●

Дилери Ford

ford.ua/dealerships

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.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
1)

FORD FOCUS
ДВИГУН

1.5

Кузов

ХЕТЧБЕК

Пальне

Бензин

Робочий об'єм, см3

1 497

Максимальна потужність,к.с. (кВт)

120 (88)

на частоті (об/хв)

6 500

Крутний момент, Нм

150

на частоті (об/хв)

4 500

Циліндрів / клапанів на циліндр, шт

3/4

Стандарт токсичності

Євро 6

Викиди СО2 , (г/км)

208-119

КПП

АВТО- 6 ст.

Витрати пального 1

заміський цикл

5.2

комбінований цикл

6.6

міський цикл

9.1

Об'єм паливного баку, л

53

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

12.4

Максимальна швидкість, (км/год)

191

Маса автомобіля споряджена (кг)

1 336

РОЗМІРИ

ХЕТЧБЕК

Загальна довжина (мм)

4 378

Загальна ширина із дзеркалами (мм)

1979

Максимальна загальна висота (мм)

1 452

Колісна база (мм)

2700

Об'єм багажного відділення (л)

Дилери Ford

	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.
2)
	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.
1)

2
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375

РОЗМІРИ
1 979

хетчбек

1 452
2 700
4 378

КОЛЬОРИ
КОЛІР МЕТАЛІК

MAGNETIC

Дилери Ford
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