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* imagine cu titlu de prezentare

Ford Focus 5 usi ST-Line Business 1.0T EcoBoost 125 CP S/S
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere

125 CP

Transmisie

Manuală, 6 viteze

Combustibil

Benzină

Start/Stop

Da

Caroserie

5 usi

Motor

DOTĂRI STANDARD

1.0T EcoBoost

Ampatament

2700 mm

Latime cu oglinzi

1979 mm

Lungime

Latime cu oglinzile pliate
Capacitate rezervor

4378 mm
1848 mm
52 l

(selecție)

Airbag-uri laterale și cortina
Asistență la plecare din rampa și senzor de presiune în pneuri TPMS
Bancheta spate fractionabila 60/40
Consola centrala cu suport pahare
Covorașe fata
Design tapiterie ST Line (cusaturi rosii)
ESP
Faruri ceata LED cu functie de iluminare în viraj
Faruri cu stingere automata
Franare post-impact
Frână de mână electrica (EPB)
Geamuri electrice față și spate
Inchidere centralizata usi cu telecomanda
Insertii ST Line grila frontala superioara/inferioara
Insertii decorative cu design sport
Kit de reparatie pana
Logo ST-Line pe aripa
Lumini de citit LED față și spate
Lumini de zi LED
Manere usi în culoare caroseriei
Moduri de condus selectabile
My Key Gen 2
NCAP 5* (LKaid, ISA, Avertizare centuri de siguranta spate, PADI,
Asistență pre-coliziune (AEB, Pietoni & Biciclisti))
Oglinzi rabatabile electric

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE

Padele aluminiu
Parasolar șofer și pasager cu oglinda
Pilot automat cu limitator de viteza
Plafoniera cu lampi LED față și spate
Praguri "ST-Line" logo
Rama faruri de culoare neagră
Reglaj lombar scaun șofer
Roată de rezervă de dimensiuni reduse
ST Front & rear bumper facsia
ST Line unique Rear bumper diffusor
ST Rocker panel
SYNC Radio (Ecran Touchscreen 8" cu Navigatie, 6 difuzoare, comenzi
audio pe volan)
Scaun șofer reglabil manual pe 4 directii
Scaune față V-shape cu sustinere inaltata
Selector rotativ de viteze
Senzori parcare fata/spate
Spoiler spate în culoarea caroseriei
Suspensie sport
Tapițerie din material textil
Tapițerie plafon neagră
Volan ST sport din piele și schimbator de viteze ST din aluminu
(caractere negre)
Volan îmbrăcat în piele ST "flat bottom" Sport
Țeavă de evacuare dublă cu design sport

(prețurile includ TVA)

+ Vopsea Blue Metalic (Chrome Blue) - 550.00 Euro
+ Parking Pack - 680.00 Euro (Active Park Assist; Rear wide-view camera; Protectie usi)
+ Pachet Tehnologie - 550.00 Euro (Faza lunga automata și alerta șofer; Pilot automat autoadaptiv; Recunoasterea semnelor rutiere (TSR))
+ Comfort Pack - 600.00 Euro (Aer conditionat automat EATC; Oglinda interioara electrocroma; Keyless entry și Keyless start: Oglinzi rabatabile
electric; Stergatoare față automate: Follow me home, Faruri de ceata cu functie de iluminare în viraj)

+ Design Pack 2 - 1350.00 Euro (Jante aliaj 18" cu design ST Line "Matt Black"; Geamuri fumurii spate; Faruri Full LED)
+ Pachet Iarnă - 400.00 Euro (Volan incalzit; Parbriz incalzit; Scaune față incalzite)
+ Head Up Display - 450.00 Euro

PREȚ DE LISTĂ

PREȚ CONFIGURARE

REDUCERE

PREȚ OFERTĂ

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

17.605,04 €

21.453,78 €

5.603,78 €

15.850,00 €

CU TVA

CU TVA

CU TVA

CU TVA

20.950,00 €

25.530,00 €

6.668,50 €

18.861,50 €

Data ofertei: 30/06/2020; Ofertă valabilă până la: vineri 03 iulie 2020
Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.

Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate
si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.

Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la

modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în

vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din
fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un

autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de
carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte
greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de

remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu
greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.

