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Prikazan je Focus Titanium s 4 vrati v Ruby Red
unikatni kovinski barvi (za doplačilo).

Prikazan je Focus ST-Line s 5 vrati v Desert Island Blue
unikatni kovinski barvi (za doplačilo).

Prikazan je Focus Vignale s 5 vrati v Frozen White
nekovinski barvi.
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lahkotno

Temne, ovinkaste ceste. Prepolne avtoceste. Natrpani urniki. Promet z
ustavljanjem in speljevanjem. Tesna parkirišča. Odkrijte, kako lahkotno s
povsem novim Fordom Focusom premagate vse ovire.

Prikazan je Focus Vignale karavan v Dark Mulberry unikatni kovinski barvi (za doplačilo).
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Prikazan je Focus ST-Line s 5 vrati v Desert Island Blue unikatni kovinski barvi (za doplačilo).
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5

Prikazan je Focus Titanium karavan v Blue Metallic
posebni kovinski barvi (za doplačilo).
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Tehnologija, ki olajša vaše
življenje.

Spoznajte osupljivega povsem novega Focusa. Ford je razvil paleto
izjemno naprednih tehnologij za pomoč vozniku Ford Co-Pilot360, ki
poskrbijo, da bodo vaša potovanja preprostejša, varnejša in prijetnejša.
Poleg spodaj navedenih so med njimi tudi inteligentni omejevalnik
hitrosti, pomoč pri preprečevanju trka in pomoč pri izogibanju.
■

■

Aktivna pomoč pri parkiranju 2 lahko zazna primerno veliko parkirno
mesto in nato vozilo usmeri vanj (pa tudi iz njega), pri tem pa upravlja z
volanom ter pospešuje in zavira – vi morate le pritisniti na gumb
Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go in prepoznavanjem
prometnih znakov s hitrostnimi omejitvami vzdržuje vnaprej
nastavljeno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami, in prilagaja hitrost
vozila v skladu z veljavno omejitvijo ter olajša vožnjo v počasnem

■

■

prometu s pogostimi ustavljanji in speljevanji
Pomoč za usmerjanje v sredino voznega pasu sodeluje s

prilagodljivim tempomatom in pomaga ohraniti vaše vozilo med
oznakami voznega pasu
Sistem prilagodljive osvetlitve prilagaja delovanje žarometov hitrosti
vozila, vremenskim pogojem in razmeram na cesti

Prikazan je Focus Vignale s 5 vrati v Ruby Red unikatni kovinski barvi Ruby Red (za doplačilo).
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Čudovito izdelana
notranjost.

Podajte se na raziskovanje s povsem novim Focusom
Vignale. Vsaka podrobnost v notranjosti priča o vrhunskem
oblikovanju in odlični izdelavi – od prestižnega usnjenega
oblazinjenja naprej. Dovršene funkcije in najsodobnejše
tehnologije navdušijo na vsaki vožnji. Da boste uživali v
udobju in tišini, je Focus Vignale opremljen s posebnim
zvočno izoliranim steklom, ki zmanjša prenos hrupa iz
zunanjosti. Ford Focus, ki ga odlikuje ultra-sodobno in
obenem brezčasno oblikovanje, navduši tudi z odličnimi
materiali in izjemno izdelavo ter ustvari vrhunski izraz
razkošja.

Prikazan je Focus Vignale s 5 vrati v Dark Mulberry unikatni kovinski barvi (za doplačilo).
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Ohranite stike in nadzor.

01

03

02

04

Povsem novi Focus vam z domiselnimi funkcijami in inovativnimi
tehnologijami zagotavlja popoln nadzor. Od projekcijskega zaslona, ki
poskrbi za prikaz ključnih informacij v vašem vidnem polju, do sodobnega
vrtljivega izbirnega gumba samodejnega menjalnika je vsak element
zasnovan za kar se da lahkotno vožnjo.
01 Projekcijski zaslon prikazuje ključne informacije v vašem vidnem
polju, da lahko s pogledom ves čas spremljate promet pred sabo.
Jasna in svetla slika prikazuje informacije, ki jih sami izberete,

vključno s hitrostjo vozila, navigacijskimi napotki, sporočili
tempomata in podatki prepoznavanja prometnih znakov. Omogoča
tudi uporabo s polariziranimi sončnimi očali.

02 Vrtljivi izbirni gumb samodejnega menjalnika omogoča preprosto
izbiro prestav z obračanjem gumba in zagotovi več prostora za
shranjevanje v kabini
03 Blazinica za brezžično polnjenje omogoča polnjenje združljivih
naprav brez zmešnjave kablov*
04 Širokokotna kamera za vzvratno vožnjo prikazuje območje za
vozilom z zornim poljem skoraj 180 stopinj, da vam pomaga pri
vzvratni vožnji, ko je vidljivost omejena
05 Delno usnjeno oblazinjenje z električnim nastavljanjem

voznikovega sedeža, vključno z električno nastavitvijo ledvene opore

Prikazan je Focus Titanium. Nekatere prikazane možnosti so na voljo za doplačilo.
*Številni mobilni telefoni omogočajo brezžično polnjenje. Združljive so vse naprave z možnostjo Qi ali polnilnim
ovitkom Qi.
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Varčnost in zmogljivost.

Povsem novi Focus je na voljo s prefinjenimi in učinkovitimi bencinskimi in
dizelskimi motorji, ki navdušijo z izjemno varčnostjo, osupljivo
zmogljivostjo in čistejšimi izpusti. Med njimi je tudi naš najsodobnejši
večkrat nagrajeni 1,0-litrski bencinski motor Ford EcoBoost, ki razvije
moč do 92 kW (125 KM).

Novi bencinski motorji Ford EcoBoost
■ Bencinski 1.0 Ford EcoBoost s 74 kW (100 KM) in 92 kW (125 KM)
■ Bencinski 1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM) in 134 kW (182 KM)
Novi dizelski motorji Ford EcoBlue
■ Dizelski 1.5 Ford EcoBlue s 70 kW (95 KM) in 88 kW (120 KM)
■ Dizelski 2.0 Ford EcoBlue s 110 kW (150 KM)
Vsi motorji Ford EcoBoost in Ford EcoBlue so zdaj opremljeni s filtrom
delcev za zmanjšanje izpustov. Obenem tehnologija Auto Start-Stop
prihrani gorivo, saj samodejno izklopi motor, ko vozilo miruje.
Bencinska motorja 1.0 in 1.5 Ford EcoBoost delujeta s tehnologijo za
izklop valja, ki zmanjša porabo goriva in izpuste tudi z začasnim izklopom
enega od valjev pri vožnji brez obremenitev.

Powered by
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FORD EcoBoost

Mednarodni motor leta šest let
zapored.

Lahkotna vožnja.

Zgoščen promet v mestih. Vožnja z nenehnim ustavljanjem
in speljevanjem. Povsem novi Focus lahko pomaga odpraviti
stres v gostem prometu. Prilagodljivi tempomat s funkcijo
Stop & Go bo poskrbel za varno razdaljo do vozila, ki vozi
spredaj, tudi če upočasni in se ustavi. Ko se začnejo vozila
spet premikati, jim bo sledil tudi vaš avto. Pomoč za
usmerjanje v sredino voznega pasu bo s popravkom
krmiljenja pomagala, da ostanete znotraj oznak vašega
voznega pasu.
■

■

Prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop & Go* vzdržuje
ustrezno razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, ter lahko celo
povsem ustavi avto in ponovno spelje, ko to omogočajo
razmere v prometu
Pomoč za usmerjanje v sredino voznega pasu* stalno
spremlja oznake na cestišči in lahko s popravkom
krmiljenja poskrbi, da ostanete na svojem voznem pasu

*Prilagodljiv tempomat s funkcijo Stop&Go in pomočjo za usmerjanje v sredino voznega pasu je
na voljo samo s samodejnim menjalnikom.

Prikazan je Focus Titanium Business. Nekatere prikazane možnosti so na voljo za doplačilo.
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Videti in biti viden.

Sistem prilagodljive osvetlitve z dinamičnimi žarometi
LED in dolgimi lučmi brez bleščanja
Focusovi privlačni žarometi poskrbijo za izjemno osvetlitev
pri najrazličnejših voznih razmerah. Napredni žarometi LED,
ki so na voljo v celotni paleti različic, pomagajo ponoči in pri
slabši vidljivosti, da je vožnja varnejša za vas in druge
udeležence v prometu.
Dinamični žarometi LED s povsem prilagodljivo osvetlitvijo
(levo) uporabljajo kamero, da hitreje spremenijo svetlobni
snop, zato bodo ovinki osvetljeni, še preden zapeljete vanje
– tudi ponoči boste vozili povsem sproščeno.
■

■

■

Osvetlitev glede na znake lahko prepozna, da se bližate

krožišču ali znaku STOP in prilagodi svetlobni snop poteku
ceste
Osvetlitev ovinka s predvidevanjem s pomočjo oznak na
cestišču zazna ovinke in jih osvetli, še preden zapeljete
vanje
Dolge luči brez bleščanja prilagodijo kot svetlobnega

snopa za maksimalno osvetlitev, naprej usmerjena kamera
pa pomaga zaščititi druge voznike pred bleščanjem

Prikazana sta Focus ST-Line karavan (povsem levo) v Desert Island Blue unikatni kovinski barvi
(za doplačilo) in Focus Vignale (levo) s 5 vrati v Ruby Red unikatni kovinski barvi (za doplačilo).
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Sovoznik, ki nikoli ne
spi.
Prepoznavanje prometnih znakov zazna stalne in začasne
znake, ki so nameščeni ob cesti ali nad njo. Opozori vas s
prikazom ustreznega simbola med instrumenti in na
projekcijskem zaslonu. In še več: inteligentni pomočnik za
uravnavanje hitrosti lahko samodejno prilagodi hitrost glede
na omejitev.
■

■

Prepoznavanje prometnih znakov prikaže informacije o
pomembnih prometnih znakih med instrumenti in na
projekcijskem zaslonu
Inteligentni pomočnik za upoštevanje hitrostnih

omejitev zaznava prometne znake in samodejno prilagodi
hitrost vozila trenutno veljavnim omejitvam

Prikazan je Focus ST-Line karavan v Blue Metallic posebni kovinski barvi (za doplačilo) z velikim
strešnim spojlerjem (za doplačilo).
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Lahkotno parkiranje
brez stresa.
Parkiranje na prometnih ulicah ali tesnih parkiriščih je lahko
naporna izkušnja. Z aktivno pomočjo pri parkiranju 2 povsem
novi Focus poskrbi, da bo parkiranje nepredstavljivo
preprosto. Ko ga aktivirate, sistem prepozna ustrezno
parkirno mesto in namesto vas izvede vse manevre za vožnjo
vanj in iz njega. Pozabite na prestavljanje, usmerjanje in
uporabo stopalk – vse to prepustite svojemu avtu. (Za
doplačilo pri modelih s samodejnim menjalnikom)
■

Aktivna pomoč pri parkiranju 2 olajša bočno in
pravokotno parkiranje, saj prevzame usmerjanje,
prestavljanje in uporabo stopalk pri vožnji v parkirno mesto

■

in iz njega
Opozarjanje na prečni promet za vozilom s

samodejnim zaviranjem* pomaga pri vzvratni vožnji iz
parkirnega mesta, saj vas opozori na vozila, ki se bližajo iz
ene ali druge smeri, in lahko celo samodejno zavira, če ne
■

ukrepate pravočasno
Širokokotna kamera za vzvratno vožnjo zagotovi jasen
pregled nad levo in desno stranjo za vozilom, ko izberete
prestavo za vzvratno vožnjo

*Del sistema za zaznavanje vozila v mrtvem kotu.

Prikazan je Focus ST-Line Business s 5 vrati v Desert Island Blue unikatni kovinski barvi (za
doplačilo) in velikim strešnim spojlerjem (za doplačilo).
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Oblikovanje, ki
navduši.
Z obilico prostora, ki omogoča, da se pretegnete in uživate v
vsaki vožnji, je povsem novi Focus vaše kraljestvo odličnosti,
izbire in prostornosti.
ST-Line vas bo očaral s športno oblikovanimi sedeži z
rdečimi kontrastnimi šivi, za doplačilo pa je na voljo tudi z
delno usnjenim oblazinjenjem z rdečimi šivi. Skrbno izdelano
notranjost krasijo aluminijaste obloge stopalk in glave
prestavne ročice, usnjen večfunkcijski volanski obroč z
rdečimi šivi, manšeta prestavne ročice z rdečimi šivi in mehke
blazine za kolena. Dodajte še okrasne elemente v sijajno črni
barvi in z videzom karbona. Za doplačilo je na voljo tudi
sredinski naslon za roke z držali za pijačo in loputo za prevoz
daljših predmetov med zadnjimi sedeži. S priročnim
brezžičnim polnjenjem lahko poskrbite, da bodo vaše
naprave vedno pripravljene za uporabo (za doplačilo).

Prikazan je Focus ST-Line karavan v Race Red barvi z delno usnjenim oblazinjenjem sedežev (za
doplačilo). Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo.
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Naj nebo vstopi v avto.

Če se vam zdi, da ste na
koncertu, je to B&O.

Pomično panoramsko strešno okno
Nekateri dnevi so idealni za uživanje v toploti sončnih žarkov.
Izkoristite vsako priložnost z dvodelnim panoramskim
strešnim oknom, ki ga lahko odprete. Stekleno strešno okno
zagotavlja pogled v nebo potnikom na vseh sedežih v vozilu.
Pri odprtem strešnem oknu se lahko nadihate svežega zraka,
ko pa je strešno okno zaprto, poseben atermični sloj

Ponosni smo, da lahko s povsem novim Focusom predstavimo tudi
vznemirljivo ekskluzivno sodelovanje med Fordom in cenjeno
avdiofilsko znamko B&O.

zagotavlja, da notranjost ostane hladna. Obenem senčnik z
električnim pomikom zagotavlja senco in zasebnost, ko si ju
zaželite. Senčnik lahko pomaga zmanjšati hrup in vrtinčenje
vetra pri vožnji z odprtim strešnim oknom. (Za doplačilo)

Vrhunski zvok in elegantno oblikovanje poskrbita, da se naš novi
zvočni sistem B&O idealno poda vašemu novemu Focusu. Edinstven
vzorec zvočnikov Bang & Olufsen odlično dopolnjuje izjemno
oblikovanje notranjosti vozila – obenem pa dovršena, za posamezen
model specifična uglasitev zvoka obogati vozno izkušnjo na vsakem
potovanju in vam omogoča uživanje v predvajanju glasbe, kot si ga je
zamislil izvajalec.
■
■
■
■
■
■

Uglasitev sistema, prilagojena modelu
Zvočni sistem z 10 zvočniki
V prtljažnik vgrajen basovski zvočnik z dvojnim navitjem
Izbira med stereo ali prostorskim zvokom
Moč 675 W
Edinstven dizajn B&O.

Ker temeljijo na bogati 90-letni zgodovini podjetja Bang & Olufsen, zvočni
sistemi B&O zagotavljajo vrhunsko in natančno reprodukcijo zvoka in
legendaren dizajn, ki sodi v sam vrh sodobnega sloga.

Prikazan je Focus Titanium karavan v posebni kovinski barvi Ruby Red (za doplačilo) z
integriranimi strešnimi nosilci (serijsko).
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Visokotonski zvočnik
Srednjetonski zvočnik
Basovski zvočnik
Basovski zvočnik z dvojnim navitjem
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Spoznajte najboljšega prijatelja svojega
telefona.
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Ford SYNC 3
Sistem Ford SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom in
vam zagotavlja nadzor nad vsem – od telefonskih klicev in sporočil do
glasbe in navigacijskega vodenja – prek zaslona na dotik z diagonalo 20,3
cm (8˝) ali s preprostimi govornimi ukazi.

”
sage
s
e
m
n to
e
t
s
i
“L

Značilnosti sistema SYNC 3
■ Upravljajte svoj telefon, glasbo, aplikacije in navigacijski sistem s
preprostimi govornimi ukazi (na voljo v določenih jezikih)
■ Zvočno predvajanje sporočil
■ Jasno in natančno do izbranega cilja
■ Prilagoditev prikaza navigacije na celem zaslonu, z deljenim prikazom ali s
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■

AppLink, Apple CarPlay in Android
Auto
Funkcija AppLink omogoča upravljanje
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC,
Apple CarPlay in Android Auto pa s
prikazom pametnega telefona na
vstopnem zaslonu sistema SYNC 3
poskrbita za njegovo nadvse preprosto
uporabo.

3D prikazom zemljevidov
Funkcija za pomoč v sili† potnikom pomaga poklicati reševalno službo in
telefonistu reševalne službe v ustreznem jeziku posreduje podatke o
lokaciji vozila
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Zaslon na dotik
Barvni zaslon na dotik sistema SYNC 3
podpira kretnje z več prsti, kot sta
‘poteg’ in ‘povečava z raztegom’, ter
vam omogoča razporejanje ikon in
prikazov ozadja, kot bi to storili na svoji
tablici ali pametnem telefonu. Na voljo
sta tudi preklop med dnevnim in
nočnim načinom ter prednastavitev po
meri za različne uporabnike.

Upoštevajte:
Popolna integracija pametnega telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s telefoni iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ali novejšimi. Nekatere funkcije sistema SYNC 3 zahtevajo podatkovno
povezavo, zato lahko nastanejo stroški zaradi prenosa podatkov. Ali sta Apple CarPlay in Android Auto na voljo na vašem trgu, preverite na uradni spletni strani programov Apple CarPlay in
Android Auto, kjer so objavljene najnovejše informacije.
Fordova pomoč v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali
izklopom črpalke goriva pomaga poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
†
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01

Interakcija z vozilom na povsem nov način.
FordPass Connect in aplikacija FordPass zagotavljata paleto povezanih storitev v vašem vozilu in prek vašega
pametnega telefona. (FordPass Connect in FordPass v Sloveniji še nista na voljo)

01 Dostopna točka Wi-Fi**.
Preprosto povežite do deset
združljivih naprav z vgrajeno
dostopno točko Wi-Fi v
vozilu, kot bi to naredili
doma (na voljo z možnostjo
FordPass Connect)
02 Daljinsko zaklepanje in
odklepanje. Nič več skrbi,
ali ste zaklenili vozilo.
Uporabite svoj pametni
telefon, da od koder koli

02

03

FordPass Connect
Novi modem FordPass ConnectØ omogoča
preprostejša potovanja.
■

■

■

zaklenete ali odklenete svoj
avto (na voljo z možnostjo

Storitev Live Traffic* pošilja sprotne prometne
informacije navigaciji vašega sistema SYNC 3, da
boste vedno izbrali najboljšo pot
Vgrajena dostopna točka Wi-Fi vam in vašim
sopotnikom omogoča preprosti povezavo z

Aplikacija FordPass
Da kar najbolje izkoristite modem FordPass Connect,
prenesite aplikacijo FordPass, s katero boste različne
nove funkcije upravljali kar prek svojega pametnega
telefona.
■
■

internetom za do deset naprav**
V primeru nezgode FordPass Connect vzpostavi klic

■

eCall in reševalnim službam posreduje lokacijo
vašega vozila†

■

FordPass Connect prek
aplikacije FordPass)

■

Daljinsko zaklepanje in odklepanje vozila
Daljinski zagon motorja za odmrzovanje
vetrobranskega stekla (samo s samodejnim
menjalnikom)
Nadzor količine goriva, prevožene razdalje in tlaka v
pnevmatikah, vse prek telefona
Iskanje poti do parkiranega vozila s pomočjo
zemljevida
Opozorila o stanju vozila neposredno prek
pametnega telefona

03 Live Traffic* Izognite se

prometnim zastojem s
posodobljenimi prometnimi
sporočili, poslanimi
neposredno v vaš
navigacijski sistem (na voljo
z možnostjo FordPass
Connect in aplikacijo
FordPass)

Ø
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FordPass Connect je na voljo za doplačilo na določenih tržiščih.
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Prijetna namestitev.

Povsem novi Focus karavan eleganco kupeja združuje z
ekstremno prostorno in vsestransko notranjostjo. Potnikom
na zadnjih sedežih je na voljo več prostora kot v drugih vozilih
tega razreda. Preklopite zadnje sedeže in že vas čaka 1620
litrov* prostora (608 litrov* v 5-sedežnem načinu). Široka
dvižna vrata z nizkim pragom in električnim pomikom (za
doplačilo) olajšajo dostop.

Focus karavan je opremljen s prilagodljivim prtljažnim dnom, ki vam omogoča,
da ustvarite globok prtljažnik ali ga predelite in si zagotovite še predal pod dnom.
Prekrivalo prtljažnika skrije predmete pred pogledi, če pa ga ne potrebujete, ga
lahko shranite v posebej pripravljenem prostoru pod dnom.

*Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832.
Prikazan je Focus Vignale karavan v Ruby Red unikatni kovinski barvi (za doplačilo).
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01

03

05

FORD FOCUS Tehnologija

Napredno razmišljanje.
Povsem novi Focus z vodilno paleto tehnologij v svojem razredu poskrbi za
preprostejše in varnejše vsakodnevne vožnje. Napredne tehnologije za pomoč
vozniku Ford Co-Pilot360 uporabljajo dve kameri, tri radarje in 12 ultrazvočnih
senzorjev, s katerimi nadzirajo območje ob vozilu in preverjajo cesto pred njim.
01 Pomoč pri preprečevanju trka††2) z zaznavanjem pešcev nadzira

oddaljenost do drugih vozil in pešcev – celo v temi – in vas lahko opozori

na nevarnost naleta.
02 Če ob opozorilnih signalih sistema ne ukrepate, samodejno zaviranje††2)
poveča tlak v zavornem sistemu in s samodejnim zaviranjem pomaga
zmanjšati učinek čelnega trčenja ali ga celo preprečiti.

03 Opozarjanje na ohranjanje voznega pasu zazna, da se vozilo brez

vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s
tresenjem volana. Če se ne odzovete, pomoč pri ohranjanju voznega

02

04

06

pasu s popravkom krmiljenja pomaga, da ostanete znotraj oznak
voznega pasu.
04 Pomoč krmiljenja pri izogibanju††2) zazna potrebno spremembo smeri in

vam pomaga, da obvozite oviro na svoji poti.
05 Opozorilo na prečni promet za vozilom††2) preveri območje levo in

desno, ko vzvratno zapeljete iz pravokotnega parkirnega mesta. Če zazna
premikajoče se vozilo ali drugo nevarnost, prikaže opozorilo in sproži
zvočni signal. (Del sistema za zaznavanje vozila v mrtvem kotu. Vključuje
samodejno zaviranje.)

06 Nadzor voznikove zbranosti††2) spremlja vedenje pri vožnji in vas lahko
opozori, če ugotovi, da potrebujete odmor. (Del tehnološkega paketa 1)

††
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Deluje s pomočjo tipal. 2)Funkcija za pomoč vozniku.
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FORD FOCUS Pregled modelov

Izberite pravega Focusa zase.
Povsem novi Focus je na voljo z vrsto individualnih možnosti in oprem, ki vam omogočajo, da sami določite značaj svojega
novega Focusa.

ST-Line

Šport
Trend

Ford Focus s prepoznavnim ST-Line oblikovanjem navduši z dinamično vozno izkušnjo, s svojo
individualnostjo pa pritegne občudujoče poglede. (Na voljo je tudi različica ST-Line Business)

Trend Edition

Elegantno oblikovanje, osupljive vgrajene tehnologije in pestra izbira motorjev
prispevajo k izjemni privlačnosti povsem novega Forda Focusa. (Na voljo je
tudi različica Trend Edition Business)

Titanium

Vignale

Razkošje

Active
S trpežnim oblikovanjem v slogu športnega terenca bo novi 'crossover' Active v paleto novih modelov Focusa
prinesel še izrazit občutek za pustolovščine. (Na voljo je tudi različica Active Business)

Focusovi razkošni modeli s prestižnimi materiali, dodatnimi tehnologijami in unikatnimi oblikovnimi elementi zagotavljajo vrhunsko raven dovršenosti in
udobja. (Na voljo je tudi različica Titanium Business)
36
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Prikazan je Focus Trend v Moondust Silver kovinski barvi (za doplačilo).

FORD FOCUS Pregled modelov

Trend

Serijska zunanja oprema
■
■
■

■

■
■

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16˝)
LED dnevne luči
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenimi
smerniki in ohišjem v barvi vozila
Odbijača v barvi vozila, kromirana obroba zgornjega dela
sprednje maske
Samodejni vklop žarometov
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Ford
Easy Fuel

Serijska notranja oprema
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Avdio sistem Ford: TFT zaslon z diagonalo 10,7 cm (4,2˝),
Bluetooth®, volanske kontrole, 6 zvočnikov, USB vtičnica
Klimatska naprava
Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in
kolesarjev
Pomoč pri vzdrževanju smeri
Inteligentni omejevalnik hitrosti
3-kraki usnjen volanski obroč
V usnje odet vrh prestavne ročice pri ročnem menjalniku
Daljinsko centralno zaklepanje z dvema ključema
Električno pomična stekla spredaj in zadaj
LED osvetlitev notranjosti
Funkcija MyKey
ISOFIX nastavki na zunanjih sedežih zadaj
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Opozorilnik za nepripete sedeže zadaj

Karoserijske izvedbe
4 vrata, 5 vrat, karavan
Motorji
Bencinski
1.0 Ford EcoBoost s 74 kW (100 KM) in 92 kW (125 KM)
Dizelski
1.5 Ford EcoBlue s 70 kW (95 KM) in 88 kW (120 KM)

■

Funkcija MyKey (serijska oprema)

Opomba: Otroškega sedeža, ki je s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, ne nameščajte na sovoznikov sedež, če je Fordovo vozilo opremljeno s sovoznikovo varnostno blazino. Otroci so najvarnejši, če so ustrezno pripeti v otroškem sedežu,
nameščenem na zadnjem sedežu.
◊

Opomba Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company Limited in njegova pridružena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene blagovne znamke in imena so last njihovih
posameznih lastnikov. *Fordova pomoč v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga
poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
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Prikazan je Focus Trend Edition Business v Magnetic kovinski barvi (za doplačilo).

FORD FOCUS Pregled modelov

Trend Edition

Serijska zunanja oprema dodatno k Trend
■
■

■
■

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,7 cm (16˝)
Kromirana obroba zgornjega dela stranskih stekel (5-vratni
model)
Kromirana obroba spodnjega dela stranskih stekel (karavan)
Prednji meglenki z lučkama za osvetlitev zavojev

Serijska notranja oprema dodatno k Trend
■

■

■
■

Avdio sistem Ford SYNC 2.5 z barvnim zaslonom na dotik z
diagonalo 20,3 cm (8˝): radio, SYNC 2,5, AppleCarPlay/
Android Auto, klic v sili*, Bluetooth®, volanske kontrole, 6
zvočnikov, 2 USB vtičnici
Sredinska konzola z drsnim naslonom za roke in držalom za
pločevinki z rolojem
Športna prednja sedeža
Elektronska parkirna zavora

Trend Edition Business
Serijska oprema dodatno k Trend Edition
■

■
■
■

■

Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev
tal
Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik
z diagonalo 20,3 cm (8˝): radio, navigacija, SYNC 3,
AppleCarPlay/Android Auto, klic v sili*, volanske kontrole, 6
zvočnikov
Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm
(4,2˝)

Karoserijske izvedbe
4 vrata, 5 vrat, karavan

Motorji
Bencinski
1.0 Ford EcoBoost s 74 kW (100 KM) in 92 kW (125
KM)
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM)
Dizelski
1.5 Ford EcoBlue s 70 kW (95 KM) in 88 kW (120 KM)
2.0 Ford EcoBlue s 110 kW (150 KM)

■

Zaslon na dotik (serijska oprema)

Opomba Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company Limited in njegova pridružena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene blagovne znamke in imena so last njihovih
posameznih lastnikov.
*Fordov klic v sili v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga poklicati lokalni center za
obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
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FORD FOCUS Pregled modelov

Prikazan je Focus Titanium v Diffused Silver unikatna kovinska barva (za doplačilo).

Titanium

Serijska zunanja oprema dodatno k Trend Edition
■
■
■
■

■

15-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,7 cm (16˝)
Kromirana prednja maska
LED luči zadaj
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev
tal
Brisalca s senzorjem za dež

Serijska notranja oprema dodatno k Trend Edition
■

■

■
■
■
■
■
■

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo
temperature
Potovalni računalnik z barvnim zaslonom z diagonalo 10,7 cm
(4,2˝)
Zaščita pragov pri prednjih vratih s Ford logotipom
Prednji in zadnji tepihi iz velurja
Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Ambientalna LED osvetlitev
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Titanium Business

Serijska oprema dodatno k Titanium
■
■

Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik
z diagonalo 20,3 cm (8˝): radio, navigacija, SYNC 3,
AppleCarPlay/Android Auto, klic v sili*, volanske kontrole, 6
zvočnikov

Karoserijske izvedbe
4 vrata (ni na voljo z opremo Titanium Business), 5 vrat, karavan
Motorji
Bencinski
1.0 Ford EcoBoost z 92 kW (125 KM)
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM) in 134 kW (182 KM)
Dizelski
1.5 Ford EcoBlue z 88 kW (120 KM)
2.0 Ford EcoBlue s 110 kW (150 KM)

■

Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
(serijska oprema)

*Fordov klic v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga poklicati lokalni center za
obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
Opomba Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company Limited in njegova pridružena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene blagovne znamke in imena so last njihovih
posameznih lastnikov.
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FORD FOCUS Pregled modelov

Prikazan je Focus Vignale v Dark Mulberry unikatni kovinski barvi (za doplačilo).

Vignale

Serijska zunanja oprema dodatno k Titanium
Business
■

■
■

■
■
■
■

20-kraka platišča iz lahke zlitine Vignale design s premerom
43,2 cm (17˝)
LED žarometi
Električno poklopni vzvratni ogledali z lučkama za osvetlitev
tal
Unikatni prednji in zadnji odbijač Vignale
Unikatna mrežica za zajem zraka
Kromirani vstavki na vratih
Aktivna pomoč pri parkiranju 1

Serijska notranja oprema dodatno k Titanium
Business
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Usnjene Vignale sedežne prevleke
Usnjen naslon za roke na prednjih vratih in sredinski konzoli
Ogrevana sedeža spredaj
Električno nastavljiv voznikov sedež v 4 smeri z el. nastavitvijo
ledvene opore
Armaturna plošča odeta v umetno usnje
Projekcijski zaslon -´Head Up´
Zaščite pragov pri prednjih vratih z Vignale logotipom
Prednji in zadnji Vignale tepihi iz velurja
Odprtina za smuči `Ski Hatch`

Karoserijske izvedbe
5 vrat, karavan
Motorji
Bencinski
1.0 Ford EcoBoost z 92 kW (125 KM)
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM) in 134 kW (182 KM)
Dizelski
1.5 Ford EcoBlue z 88 kW (120 KM)
2.0 Ford EcoBlue s 110 kW (150 KM)

■
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Unikatna sprednja maska Vignale

Prikazan je Focus ST-Line v kovinski barvi Desert Island Blue (za doplačilo).

FORD FOCUS Pregled modelov

ST-Line

Serijska zunanja oprema k Trend Edition
■
■
■
■
■

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝)
Prednji LED meglenki z lučkama za osvetlitev zavojev
Unikatna prednji in zadnji ST-Line odbijač
Kromirana dvojna izpušna cev ST-Line
Športno vzmetenje

Notranje značilnosti dodatno k opremi Trend Edition
■
■
■
■
■
■
■

Športna ST-Line prednja sedeža z rdečimi šivi
Unikaten ST-Line volanski obroč z ravnim spodnjim delom
Aluminijast vrh prestavne ročice (z ročnim menjalnikom)
Unikatne ST-Line stopalke iz lahke zlitine
Zagon vozila brez ključa
Zaščita pragov pri prednjih vratih z ST-Line logotipom
Črna stropna obloga

ST-Line Business

Serijska oprema dodatno k ST-Line
■
■
■

Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Električno poklopni vzvratni ogledali
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik
z diagonalo 20,3 cm (8˝): radio, navigacija, SYNC 3,
AppleCarPlay/Android Auto, klic v sili*, volanske kontrole, 6
zvočnikov

Karoserijske izvedbe
5 vrat, karavan
Motorji
Bencinski
1.0 Ford EcoBoost z 92 kW (125 KM)
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM) in 134 kW (182 KM)
Dizelski
1.5 Ford EcoBlue Z 88 kW (120 KM)
2.0 Ford EcoBlue s 110 kW (150 KM)

■

Platišča iz lahke zlitine (serijsko)

*Fordov klic v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga poklicati lokalni center za
obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
Opomba Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company Limited in njegova pridružena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene blagovne znamke in imena so last njihovih
posameznih lastnikov.
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Prikazan je Focus Active v barvi Metropolis White.

FORD FOCUS Pregled modelov

Active

Serijska zunanja oprema dodatno k Trend Edition
■

■
■
■
■
■
■

■

Unikatna 5-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm
(17˝)
Prednji in zadnji Active odbijač
Unikatna Active mrežica za zajem zraka
Active obrobe kolesnih lokov
Zaščita podvozja spredaj in zadaj
Za 30 mm večji odmik od tal
Active prednji meglenki LED s statično lučjo za osvetlitev
zavoja
Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi

Serijska notranja oprema dodatno k Trend Edition
■

■
■

■

Športno oblikovana sprednja sedeža z unikatnim
oblazinjenjem Active
Zaščita pragov pri prednjih vratih z Active logotipom
Možnost izbire petih voznih načinov (Normal, Eco, Sport,
Slippery in Trail)
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

Active Business

Serijska oprema dodatno k Active
■
■
■

Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Električno poklopni vzvratni ogledali
Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z barvnim zaslonom na dotik
z diagonalo 20,3 cm (8˝): radio, navigacija, SYNC 3,
AppleCarPlay/Android Auto, klic v sili*, volanske kontrole, 6
zvočnikov

Karoserijske izvedbe
5 vrat, karavan

Motorji
Bencinski
1.0 Ford EcoBoost z 92 kW (125 KM)
1.5 Ford EcoBoost s 110 kW (150 KM) in 134 kW (182
KM)
Dizelski
1.5 Ford EcoBlue z 88 kW (120 KM)
2.0 Ford EcoBlue s 110 kW (150 KM)

■

Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (serijska oprema)

Opomba Znak in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company Limited in njegova pridružena podjetja jih uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene blagovne znamke in imena so last njihovih
posameznih lastnikov. *Fordova pomoč v sili je inovativna funkcija sistema SYNC, ki uporablja prek Bluetootha® seznanjen in povezan mobilni telefon, da potnikom v primeru trčenja s sproženjem varnostnih blazin ali izklopom črpalke goriva pomaga
poklicati lokalni center za obveščanje. Funkcija je na voljo v več kot 40 evropskih državah in regijah.
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FORD FOCUS Pomembne tehnologije

Prostoročno električno
pomična prtljažna vrata
Odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat povsem
novega Focusa je nadvse preprosto tudi takrat, ko
imate polne roke. S ključem v žepu ali torbi
preprosto nežno zamahnite z nogo pod sredino
zadnjega odbijača in prtljažna vrata se bodo
pomaknila v ustrezno smer, ne da bi se morali
česa dotakniti. (Za doplačilo)

Izbira voznega načina

Prilagodljivo vzmetenje
(CCD)

Omogoča izbiro enega od treh voznih načinov
– Normal, Eco in Sport. Sistem prilagaja različne

Pomaga, da se vozilo hitro prilagaja
spremenjenim razmeram na vozišču. Tipala vsaki

nastavitve, vključno z odzivom pri pospeševanju in
občutkom krmiljenja, pri vozilih s samodejnim

2 milisekundi preverijo površino ceste – in vaše
posege pri vožnji – ter za optimalno zmogljivost v

menjalnikom pa tudi prestavljanje. Vozila,
opremljena s prilagodljivim vzmetenjem (glejte

vsaki situaciji nadvse hitro prilagodijo trdoto
blažilnikov. Če sistem zazna udarno jamo, se hitro

desno), nudijo še dva vozna načina – Comfort in
ECO-Comfort –, ki dodatno prilagodita nastavitve

odzove in s prilagoditvijo blažilnikov pomaga
zmanjšati stopnjo udarca, da je vožnja kar se da

vzmetenja za še bolj prefinjeno uživanje v vožnji.

udobna.

Sistem za zaznavanje
mrtvega kota z
opozarjanjem na prečni
promet za vozilom in
samodejnim zaviranjem††

Ogrevan volan
Za prijetno ogrevanje volana – in vaših rok –
zadošča pritisk na gumb, zato lahko hitro pozabite
na neprijeten mraz.
††

Deluje s pomočjo tipal.

Zaščita roba vrat
Sistem, ki se aktivira pri odpiranju vrat, pomaga
preprečiti nepotrebne poškodbe, saj vzpostavi
zaščito med robovi vrat vašega Focusa in
sosednjim parkiranim vozilom ali drugimi ovirami.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vas z
opozorilno lučko v zunanjih ogledalih opozori, da
je med vožnjo v mrtvem kotu drugo vozilo – avto,
kombi ali tovornjak. Podobno vas opozorilo na
promet za vozilom opozori na zaznano vozilo ali
drugo nevarnost, ko vzvratno zapeljete iz
pravokotnega parkirnega mesta, sistem pa lahko
celo samodejno zavira, če se ne odzovete
pravočasno.
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Frozen White
Nekovinska barva karoserije*

Absolute Black
Kovinska barva karoserije*

Magnetic
Kovinska barva karoserije*

Desert Island Blue
Unikatna kovinska barva karoserije*

Mi smo izbrali
Desert Island Blue.
Katero barvo boste izbrali vi?
Zasluge za elegantno in trajno zunanjost Forda Focusa ima poseben
večstopenjski postopek lakiranja. Novi materiali in postopki obdelave, od
vbrizgavanja voska v jeklene dele karoserije do zaščitnega zgornjega sloja,

Race Red
Nekovinska barva karoserije*

Blue Metallic
Posebna kovinska barva karoserije*

Diffused Silver
Unikatna kovinska barva karoserije*

Ruby Red
Unikatna kovinska barva karoserije*

Blazer Blue
Nekovinska barva karoserije

Moondust Silver
Kovinska barva karoserije*

Orange Glow
Posebna kovinska barva karoserije*

Dark Mulberry
Unikatna kovinska barva karoserije*‡

zagotavljajo ohranjanje izjemnega videza tudi po dolgoletni uporabi.

Metropolis White
Posebna kovinska barva karoserije*

*Za doplačilo.
‡
Unikatna barva karoserije za Vignale.
Ford Focus ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let od datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.
Opomba Posnetki vozil so uporabljeni za prikaz barv karoserije in morda ne ustrezajo specifikacijam v besedilu ali razpoložljivosti na določenih trgih. Barve in
oblazinjenja, ki smo jih predstavili v tem katalogu, lahko zaradi omejitev uporabljenih postopkov za tisk odstopajo od dejanskih barv.
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Barvne kombinacije v dveh odtenkih
  


 
 




 

 



 

 
 

 

 
    


 

 


Ustvarite svojega popolnega Focusa s pestro paleto kombinacij platišč iz lahke zlitine in barv karoserije. Svojo individualnost lahko izrazite tudi z
izbranimi nadgradnjami notranjosti, ki so skrbno zasnovane, da je vaš novi Focus prav tako izjemen kot vi.



 







Katera je vaša najljubša kombinacija?




FORD FOCUS Osebni pečat

























Paketi za oblikovanje notranjosti

na voljo
*Nekovinski barvi Frozen White in Race Red, kovinske, posebne kovinske
in unikatne barve so na voljo za doplačilo.

Stilski paket notranjosti - Titanium Metal Grey

Izjemno oblikovanje ni omejeno samo na zunanjost. Vašo
individualnost lahko odražajo tudi ustrezni poudarki notranjosti vozila.
Med njimi so unikatni okrasni elementi ‘Tetragon’ na armaturni plošči in
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Stilski paket ST-Line Race Red
Športen značaj različice ST-Line lahko dodatno poudarite z zbirko
zunanjih in notranjih oblikovnih elementov, ki ne skrivajo, da prihajajo iz
sveta avtomobilskih dirk. Paket vključuje posebne obloge z videzom

oblogah sprednjih vrat, šivi v barvi Metal Grey na volanu, manšeti

sijajnega karbona na armaturni plošči in sprednjih vrat, unikatne rdeče

prestavne ročice in oblazinjenju naslonjala za koleno ob sredinski
konzoli ter posebni dvojni šivi v barvi Metal Grey na tkanih talnih

šive na oblazinjenju naslonjala za koleno ob sredinski konzoli in rdeče
dvojne šive na tkanih talnih preprogah. Med opaznejše zunanje

preprogah.

elemente paketa sodijo velik zadnji spojler in rdeče zavorne čeljusti.
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FORD FOCUS Platišča in pnevmatike

56

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm
(16˝)
(Serijsko pri Trend)

5x2 kraka Trend Edition platišča iz
lahke zlitine
s premerom 40,6 cm (16˝)
(Serijsko pri Trend Edition in Trend Edition
Business)

15 kraka platišča iz lahke zlitine
s premerom 40,6 cm (16˝)
(Serijsko pri Titanium in Titanium
Business)

5 kraka platišča iz lahke zlitine
s premerom 40,6 cm (16˝)
(Za doplačilo pri Trend)

5x2 kraka ST-Line platišča iz lahke
zlitine
s premerom 45,7 cm (18˝)
v barvi ‘Matt Black’
(Za doplačilo pri ST-Line in ST-Line
Business)

5x3 kraka Vignale platišča iz lahke
zlitine
s premerom 45,7 cm (18˝)
v barvi ‘Liquid Aluminium’
(Za doplačilo pri Vignale)

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine
s premerom 43,2 cm (17˝)
v barvi ‘Rock Metallic’
(Serijsko pri ST-Line in ST-Line Business)

20 kraka Vignale platišča iz lahke
zlitine
s premerom 43,2 cm (20˝)
v barvi ‘Luster Nickel’
(Serijsko pri Vignale)

Premium design platišča iz lahke
zlitine
s premerom 43,2 cm (17˝)
v barvi ‘Shadow Black’
(Za doplačilo pri Trend Edition in Trend
Edition Business)

10x2 kraka platišča iz lahke zlitine
s premerom 43,2 cm 817˝)
v barvi ‘Luster Nickel’
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
Business)

7x2 kraka platišča iz lahke zlitine
s premerom 45,7 cm (18˝)
v barvi ‘Pearl Grey’
(Za doplačilo pri Titanium in Titanium
Business)

5x2 kraka platišča iz lahke zlitine
s premerom 45,7 cm (18˝)
v barvi ‘Absolute Black’
(Za doplačilo pri Active in Active
Business)

Sedite
in uživajte.
Oblazinjenje notranjosti
Videz in občutek odličnih materialov bosta
poskrbela, da boste še bolj cenili osupljivo
notranjost povsem novega Focusa. Razkošna
sprednja sedeža zagotavljata izjemno udobje
Trend
Tkanina: Moonwalk/Soft Stitch v barvi Ebony

Trend Edition/Trend Edition Business
Tkanina: Foundry/Eton v barvi Ebony Highland Grey

ST-Line/ST-Line Business
Tkanina: Foundry/Eton v barvi Ebony s šivi Generic Red.

ST-Line/ST-Line Business
Delno usnje: Salerno/umetno usnje Salerno v barvi Ebony
s šivi Generic Red.

in oporo, njun vitek profil pa je omogočil
znatno povečanje prostora za kolena in noge
potnikov na zadnjih sedežih. Za resnično
vrhunsko vozno izkušnjo je bila posebna
pozornost namenjena zasnovi in izdelavi oblog
v vašem Fordu Focusu.

Titanium
Delno usnje: Salerno/umetno usnje Salerno/Zaha v barvi
Ebony
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Titanium/Titanium Business
Tkanina: Ray/Eton v barvi Ebony

Vignale
Usnje: Windsor/umetno usnje Cuir v barvi Ebony
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Da boste bolje videli brez slepljenja drugih
voznikov

FORD FOCUS Barve in oblazinjenja





















   
 
   
   





























    
      
   
    
      
   
  
   
       
   
    
          
   










































































































 






















   
 
   
    




  
 
   
    
 
   
 

 




    
    
   
 


 

 
 






 


 



 
 

 


 










 






   









Sistem prilagodljive osvetlitve z dinamičnimi žarometi LED v povsem novem Focusu
poskrbi za boljšo osvetljenost v različnih voznih situacijah z različno porazdelitvijo
svetlobe glede na hitrost vozila, zasuk volana ali informacije kamere. S pomočjo
zaznavanja prometnih znakov lahko sistem celo zazna, da se bližate krožišču ali znaku
STOP in prilagodi vzorec svetlobnega snopa za optimalno osvetlitev. (Za doplačilo kot
del paketa pri izbranih opremah)
Dolge luči brez bleščanja vam omogočajo, da vozite z nezasenčenimi lučmi, ne da bi
slepili druge uporabnike v prometu. Tipala spremljajo promet pred vozilom in
prilagodijo vzorec dolgih luči ter tako preprečijo slepljenje drugih udeležencev v
prometu, obenem pa za boljšo vidljivost osvetlijo ostanek ceste. (Del sistema
prilagodljive osvetlitve, za doplačilo pri izbranih opremah)
Zasnova žarometov
Povsem novi Focus je opremljen s privlačnimi novimi žarometi. Profil žarometov je enak
pri vseh različicah, posameznim različicam daje pečat posebna zasnova žarometa in
oblika značilnih dnevnih luči LED. Zadnje luči so glede na opremo v dveh različicah:
povsem halogenske ali LED/halogenske.




































Halogenski žarometi z dnevnimi lučmi
LED.
(Serijsko)

Žarometi LED z dnevnimi lučmi LED
(Serijsko pri opremi Vignale)

Dinamični LED žarometi z aktivnim
prilagajanjem svetlobnega snopa,
dolgimi lučmi brez bleščanja in LED
smerniki s sekvenčnim delovanjem
(Del paketa za doplačilo pri izbranih
opremahj)

LED/halogenske luči
V zadnje LED/halogenske luči je vgrajena
značilna proga svetil LED, ki zasveti ob
vklopu žarometov.

na voljo
*Frozen White in Race Red, kovinske, posebne kovinske in unikatne kovinske barve ter delno usnjeno oblazinjenje so na voljo za doplačilo.
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FORD FOCUS Dodatna oprema
Osnovni strešni nosilec

Kolesne zavesice

Nosilec s ključavnico je osnova za
vse dodatne nosilce. (Dodatna
oprema)

Po meri oblikovane zavesice ščitijo
vašega Forda Focusa pred
kamenčki s ceste in umazanijo. Na
voljo so v kompletu za sprednji in
zadnji kolesi. (Dodatna oprema)

Prtljažno korito
Trpežno korito je zasnovano tako,
da ostane prtljažni prostor čist in
urejen, zato je idealno za prevoz
mokrih ali umazanih predmetov.
(Dodatna oprema)

Zaščita zadnjega
odbijača

Sistemi za zadrževanje
prtljage

Zaščitne plošče so zasnovane tako,
da varujejo pred obrabo in

Robustni sistemi za zadrževanje
izpolnjujejo varnostne zahteve

poškodbami. Plošče zaščito
dopolnjujejo z elegantnim

evropskega predpisa ECE-R17/
ISO27955 in poskrbijo, da je

oblikovanjem. (Dodatna oprema)

prtljaga varno shranjena v
prtljažniku. Naročiti je možno
mrežo za namestitev za drugo vrsto
sedežev. (Za doplačilo in kot
dodatna oprema)
(Ni na voljo v povezavi s
panoramskim strešnim oknom)

Pomična vlečna kljuka
Fordova pomična vlečna kljuka je
vidna, ko jo potrebujete, sicer pa jo
lahko ročno odmaknete, da
zagotovite brezhibno oblikovanje in
preprost dostop do prtljažnika.
Sprostite jo s pritiskom na tipko, v
končni položaj pa jo postavite s
hitrim in preprostim pomikom. Za
dodatno zmogljivost pri prevozu je
možno z vlečno kljuko glede na
motor vleči prikolice s težo do
1.800 kg (za dodatne informacije

Na voljo so tudi nosilci za kolesa,
nameščeni na vlečno kljuko.
(Dodatna oprema)

Talne obloge za vse
letne čase
Talne obloge za vse vremenske
pogoje so izdelane po meri in
učinkovito ščitijo pred umazanijo in
vlago. Talna obloga pred voznikom
je varno pritrjena neposredno na
tla vozila, da ne more zdrsniti pod
stopalke. (Dodatna oprema)

Ovitek za polnjenje ACV
Qi
Zaščitni ovitek za telefon Apple
iPhone z vgrajeno možnostjo
brezžičnega polnjenja. Za uporabo
z brezžičnim polnjenjem v Focusu
(oprema za doplačilo). Na voljo je
za različne modele telefonov
iPhone in v pestri paleti barv, ki
pristajajo vašemu telefonu.

+Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za
podrobnosti glejte zadnjo stran.
Še več dodatne opreme si lahko ogledate v spletnem
katalogu na naslovu www.ford-accessories.com
Za celotno paleto izdelkov s Fordovo blagovno znamko
– od oblačil do izdelkov za življenjski slog in modelčkov
avtomobilov – obiščite www.fordlifestylecollection.com

(Dodatna oprema)

se obrnite na svojega trgovca z
vozili Ford). (Za doplačilo, samo
karavan)

Za druge karoserijske izvedbe so na
voljo tudi snemljive in fiksne vlečne
kljuke. (Dodatna oprema)

62

63

FORD FOCUS Dimenzije

Veliko časa smo posvetili prizadevanjem za še bolj
intuitivno in preprosto uporabo povsem novega Focusa.
Med tovrstne ukrepe sodi tudi zvočni sistem, pri katerem
smo uporabili klasične oblikovne poteze radijskih
gumbov z dvema vrtljivima gumboma in vrsto manjših
tipk, dodali pa smo še upravljanje s preprostimi
govornimi ukazi.

4 vrata

Novi fiksni zaslon na dotik v srednjem delu elegantno
dopolnjuje armaturno ploščo. Na voljo je v treh velikostih
in omogoča preprosto upravljanje Avdiosistema Ford z
diagonalo zaslona 10,7 cm (4,2˝) ali popolno
funkcionalnost sistema SYNC 2,5 in SYNC 3 z diagonalo
zaslona 16,5 cm (6,5˝) ali 20,3 cm (8˝).

1979 mm (z ogledali)
1444-1490 mm

Ohranite stike in nadzor

4647 mm
1979 mm (z ogledali)
1446-1515 mm

5 vrat

4378 mm

Zaslon z diagonalo 10,7 cm (4,2˝)
Serijsko z Avdio sistemom Ford. Zvočni sistem je možno
upravljati s pomočjo volanskih kontrol. (Serijsko pri
različici Trend)
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Večfunkcijski zaslon na dotik z diagonalo 16,5 cm
(6,5˝)

Večfunkcijski zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm
(8˝)

Prikazuje podatke telefona in zvočnega sistema ter
mobilne aplikacije, podpira kretnje, kot sta ‘poteg’ in
‘povečava z raztegom’, in vključuje šest zvočnikov.
(Serijsko pri različicah Trend Edition in ST-Line za
modelno leto 2019.00)

Prikazuje podatke telefona, navigacijskega (pri ustrezni
opremi vozila) in zvočnega sistema ter mobilne
aplikacije, podpira kretnje, kot sta ‘poteg’ in ‘povečava z
raztegom’, in vključuje šest zvočnikov. (Serijsko od Trend
Edition naprej za modelno leto 2019.75)

1474-1545 mm

Karavan

1979 mm (z ogledali)

4668 mm
65

 
 


  


  


  


  







  





 
 


  


  


  


  


  


  


  

2.0 Ford
EcoBlue 110 kW
(150 KM)

2.0 Ford
EcoBlue 110 kW
(150 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 88 kW
(120 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 88 kW
(120 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 70 kW
(95 KM)

1.5 Ford
EcoBoost 110 kW
(150 KM)

1.5 Ford
EcoBoost 110 KW
(150 KM)

1.0 Ford
EcoBoost 92 kW
(125 KM)
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øøObjavljena poraba goriva/energije, izpusti CO in doseg električnih vozil so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC) 2017/1151. Za lahka gospodarska
2
vozila, homologirana v skladu s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP), bodo objavljene informacije o porabi goriva/energije in izpustih CO2 pri novem evropskem voznem ciklu (NEDC) in ciklu WLTP. WLTP
bo povsem nadomestil NEDC najpozneje do konca leta 2020. Uporabljeni standardni testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci.Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste CO2
in doseg električnih vozil vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na globalno ogrevanje. Vodnik glede porabe goriva in izpustov CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je
brezplačno na voljo na prodajnem mestu in na ford.si.
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1.0 Ford
EcoBoost 92 kW
(125 KM)

1.0 Ford
EcoBoost 74 kW
(100 KM)

2.0 Ford
EcoBlue 110 kW
(150 KM)

2.0 Ford
EcoBlue 110 kW
(150 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 88 kW
(120 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 88 kW
(120 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 70 kW
(95 KM)

1.5 Ford
EcoBoost 110 kW
(150 KM)

1.5 Ford
EcoBoost 110 KW
(150 KM)


  

  

 
     
   

  





  

FORD FOCUS Gorivo, zmogljivost, izpusti, mase in obremenitve – 5 vrat

    
  
  


  

1.0 Ford
EcoBoost 92 kW
(125 KM)

1.0 Ford
EcoBoost 74 kW
(100 KM)

1.0 Ford
EcoBoost 92 kW
(125 KM)

FORD FOCUS Gorivo, zmogljivost, izpusti, mase in obremenitve – 4 vrata

#

Predstavlja najnižjo maso praznega vozila s 75 kg za voznika, vsemi delovnimi tekočinami in 90 % napolnjeno posodo za gorivo v skladu s proizvodnimi odstopanji in nameščeno opremo. Navedene vlečne obremenitve predstavljajo
največjo dovoljeno zmogljivost za vleko pri skupni masi vozila, ki mora speljati na cestišču z naklonom 12 odstotkov na nadmorski višini 0. Vleka vpliva na zmogljivost in porabo goriva pri vseh modelih. Ojnična obremenitev pri vseh
modelih znaša največ 75 kg. Skupna masa s prikolico vključuje težo naložene prikolice.
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2.0 Ford
EcoBlue 110 kW
(150 KM)

2.0 Ford
EcoBlue 110 kW
(150 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 88 kW
(120 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 88 kW
(120 KM)

1.5 Ford
EcoBlue 70 kW
(95 KM)

1.5 Ford
EcoBoost 110 kW
(150 KM)

1.5 Ford
EcoBoost 110 KW
(150 KM)
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1.0 Ford
EcoBoost 92 kW
(125 KM)

1.0 Ford
EcoBoost 74 kW
(100 KM)

1.0 Ford
EcoBoost 92 kW
(125 KM)

FORD FOCUS Gorivo, zmogljivost, izpusti, mase in obremenitve – karavan



































    

 

 

















     

 

 

 















           











 









            









 





 





Objavljena poraba goriva/energije, izpusti CO2 in doseg električnih vozil so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC) 2017/1151. Za lahka gospodarska vozila,
homologirana v skladu s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lahka vozila (WLTP), bodo objavljene informacije o porabi goriva/energije in izpustih CO2 pri novem evropskem voznem ciklu (NEDC) in ciklu WLTP. WLTP bo
povsem nadomestil NEDC najpozneje do konca leta 2020. Uporabljeni standardni testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci.Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste CO2 in
doseg električnih vozil vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. CO2 je glavni toplogredni plin, ki vpliva na globalno ogrevanje. Vodnik glede porabe goriva in izpustov CO2 s podatki za vse nove modele osebnih vozil je
brezplačno na voljo na prodajnem mestu in na ford.si.
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4 vrata


   

       

       



 

      

 

       









FORD FOCUS Dimenzije











































 

 



 



 



 





















 





















 





















Karavan

536 l

Nameščeni zadnji sedeži
(s kompletom za popravilo
pnevmatike)

(z mini
rezervnim
kolesom)

511 l

Nameščeni zadnji
sedeži

1653 l

Preklopljeni zadnji sedeži
(s kompletom za popravilo
pnevmatike)

(s kompletom
za popravilo
pnevmatike)

608 l

Nameščeni zadnji
sedeži

1620 l Preklopljeni zadnji sedeži
(z mini rezervnim kolesom)
575 l Nameščeni zadnji sedeži
(z mini rezervnim kolesom)

5 vrat

1354 l

Preklopljeni zadnji sedeži
(s kompletom za popravilo
pnevmatike)

(s kompletom
za popravilo
pnevmatike)

375 l

Nameščeni zadnji
sedeži

1320 l Preklopljeni zadnji sedeži
(z mini rezervnim kolesom)
341 l Nameščeni zadnji sedeži
(z mini rezervnim kolesom)

Izmerjeno v skladu s standardom ISO 3832. Mere se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno opremo.

‡
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FORD FOCUS Naslednji koraki
preizkusite

sestavite

Obiščite svojega trgovca z vozili Ford in se zapeljite na testno vožnjo
s Focusom.

Obiščite svojega trgovca z vozili Ford ter sestavite in preverite ceno
svojega novega Focusa.

Ko se odločate za novo vozilo, nam naše strokovno
znanje in velikost družbe omogočata, da vam
ponudimo pestro paleto možnosti financiranja, da si
lahko omislite svoj avto kot zasebni ali poslovni
uporabnik.

imejte
Ko se odpeljete s svojim novim avtomobilom, vam
bomo vedno stali ob strani. Ford ima veliko omrežje
pooblaščenih servisnih delavnic, ki vam bodo
pomagale ohraniti odlično stanje vašega avtomobila.
In če bo vaš novi Ford kdaj potreboval popravilo zaradi
nezgode, ga bodo v Fordovih pooblaščenih delavnicah
kar se da hitro povrnili v stanje pred nezgodo.
Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej
publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se
pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane prototipne, predprodukcijske
in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah prikazana Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo. Opomba
Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših dobaviteljev. Vgradnja dodatne opreme lahko vpliva na porabo goriva vašega vozila.+ Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere
namesto Fordove garancije velja dobaviteljeva lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company
in z njim povezana podjetja to zaščiteno blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in
varnostne funkcije, ki so opisane v tem katalogu, delujejo z uporabo senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

MY 2019 SVN si

financiranje

Ko kataloga ne boste več
uporabljali, ga, prosimo, reciklirajte.
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