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Ford Focus.
Egy autó, amiben biztos lehet

A díjnyertes, úttörő, emberközpontú Ford Focus olyan autó,
amely azt teszi, amit Ön kíván, és akkor, amikor Ön kívánja. 
Hogy minden ízében tökéletes legyen, friss szemlélettel és nyílt
gondolkodással vizsgáltuk meg az Ön, az autó és az út közötti
kapcsolat minden vetületét. Ezért érzi úgy, testalkattól 
függetlenül, hogy az autót Önnek készítettük. És mivel ennyire
stabilnak és megbízhatónak építettük, Ön kényelmesen,
magabiztosan és védetten utazhat, bárhová is visz az útja.

Válassza ki FordFocusát 
az alábbi részekből

10. old. Karosszéria-változatok és felszereltségek
22. old. Menettulajdonságok és technológiai megoldások
27. old. Biztonság és járművédelem
28. old. Pénzügyi és szerviz szolgáltatások
30. old. Jellemzők és színek

A kiszámítható élet sokkal élvezetesebb.



A négy különböző karosszéria-változat lehetővé teszi, hogy Ön
1 a dinamikus, háromajtós ferdehátú, 2 a sokoldalú, ötajtós ferdehátú, 3 a kifinomult, négyajtós limuzin és 4 a tágas, ötajtós kombi közül választhasson
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11Válassza ki FordFocusát az alábbi felszereltségek közül
12. old. Ambiente 14. old. Comfort 16. old. Ghia 18. old. Trend 20. old. ST170

Karosszéria-változatok és
felszereltségek

A FordFocus széles modellválasztékkal kapható. Ezek mindegyike ugyanazt a minőséget és értéket kínálja,
azonban vezetésük egyedi karaktert hordoz. A választék háromajtós, négyajtós, ötajtós és kombi
karosszériákból áll. A paletta meghajtásáról négy agilis benzinmotor és három sima és finom járású dízel
erőforrás gondoskodik. A csoportokba rendezett extrák révén Ön saját ízlésének megfelelően fokozhatja az 
autó kényelmét, stílusát vagy luxus jellegét. A választékot tálcán kínáljuk. A döntés az Ön kezében van.

Ford Focus Karosszéria-változatok és felszereltségek

Külső méretek

3- és 4-ajtós Kombi
5-ajtós

Külső (mm)
Teljes hosszúság 4174 4382 4454
Teljes szélesség tükrök nélkül 1702 1702 1702
Teljes szélesség tükrökkel 1998 1998 1998
Teljes magasság 1430 1429 1447
Tengelytávolság 2615 2615 2615
Első nyomtáv 1494 1494 1494
Hátsó nyomtáv 1487 1487 1487

Belső méretek

3- és 4-ajtós Kombi
5-ajtós

Elöl (mm)
Belmagasság 995 997 997
Maximális lábtér 1095 1095 1095
Maximális belső szélesség 1358 1358 1358
Hátul (mm)
Belmagasság 982 978 1014
Minimális lábtér 882 882 882
Maximális belső szélesség 1362 1362 1362
Csomagtartó (mm)
Csomagok maximális 850 538 913
magassága
Maximális szélesség 1050 1050 1156
a kerékjáratok között
Csomagtér hossza a hátsó 880 1004 1048
ülések támlájáig
Csomagtér hossza az 1450 1574 1658
első ülések támlájáig
Bepakolható csomagok (m3) ‡

5 személlyel 0,350* 0,490 0,520
2 személlyel (tetőig pakolva) 1,205 n/a 1,580

‡ VDA módszerrel mérve. A méretek a modelltől és az autóban lévő felszerelések-
től függően változhatnak. * Szükségpótkerékkel



12 Válassza ki FordFocusát az alábbi felszereltségek közül
12. old. Ambiente 14. old. Comfort 16. old. Ghia 18. old. Trend 20. old. ST170



13

Ambiente

a Színrefújt külső visszapillantótükör-házak

a Szervokormány

a Control Blade független hátsó felfüggesztés

a Magasra szerelt harmadik féklámpa

a 4000 ICE rádiósmagnó, 4 hangszóróval

a Vezető- es utasoldali légzsák�

a Safeguard passzív lopásvédelmi rendszer (PATS)

a Oldalsó ütközésvédő rudak az első és hátsó ajtókban

a Függőlegesen és vízszintesen állítható kormányoszlop

a Manuálisan állítható magasságú vezetőülés

a 60:40 arányban osztott hátsó üléstámla és ülőlap

a Állítható magasságú első és hátsó fejtámlák

a Két pohártartó a középkonzolban

�Megjegyzés: Tilos az első utasülésre a menetiránynak háttal
behelyezhető gyerekülést tenni, ha a Ford jármű első utasoldali
légzsákkal, oldallégzsákokkal vagy függönylégzsákkal van
felszerelve.

Ford Focus Karosszéria-változatok és felszereltségek



14 Válassza ki FordFocusát az alábbi felszereltségek közül
12. old. Ambiente 14. old. Comfort 16. old. Ghia 18. old. Trend 20. old. ST170
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Comfort

Az Ambiente modell felszereltségében nem szereplő
jellemzők:

a Elektromos első ablakemelők

a Távirányítású központi zár

a Belülről nyitható csomagtér

a Fűtött elektromosan állítható tükrök

a Titán hatású szürke műszerfal

a Vezető és utasoldali légzsák�

a ABS elektronikus fékerőelosztóval

�Megjegyzés: Tilos az első utasülésre a menetiránynak háttal
behelyezhető gyerekülést tenni, ha a Ford jármű első utasoldali
légzsákkal, oldallégzsákokkal vagy függönylégzsákkal van
felszerelve.

Ford Focus Karosszéria-változatok és felszereltségek



16 Válassza ki FordFocusát az alábbi felszereltségek közül
12. old. Ambiente 14. old. Comfort 16. old. Ghia 18. old. Trend 20. old. ST170

Opcionális bőr ülés, extra költség.
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Ford Focus Karosszéria-változatok és felszereltségek

Ghia

A Comfort modell felszereltségében nem szereplő jellemzők:

a Globálzár

a Színre fújt oldalsó díszcsíkok, ajtókilincsek és hűtőrács

a 15 colos, 8x2-küllős, könnyűfém keréktárcsák

a Első ködlámpák

a Motorosan állítható magasságú vezetőülés

a Manuálisan állítható deréktámasz a vezetőülésen

a Manuális légkondícionáló

a Kartámasz a vezető számára

a Kihajtható középső kartámasz a hátsó ülésen, integrált
tárolórekesszel

a Kárpit szőnyegek

a Bőr borítású váltógomb

a Csomagtérháló a kombikon

a Hátsó elektromos ablakok

a Ébenfa hatású betétek az ajtókon és a műszerfalon

a Fényes küszöblécek Ghia felirattal

a Bőr borítású kormánykerék

a Két térképolvasó-lámpa, világítás elöl a lábtérben és hátsó
belső világítás

a Motoros első és hátsó ablakemelők, egyszerre vezérelhető
nyitással és zárással

a ICE 5000N RDS sztereó rádiósmagnó, komrányról
programozható

a Multifunkcionális üzemanyagkijelző



18 Válassza ki FordFocusát az alábbi felszereltségek közül
12. old. Ambiente 14. old. Comfort 16. old. Ghia 18. old. Trend 20. old. ST170
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Trend

A Comfort modell felszereltségében nem szereplő jellemzők:

a 15 colos, 5x2-küllős, könnyűfém keréktárcsák

a Sportfutómű

a Első ködlámpák

a Grafit hatású műszeregység piros mutatókkal

a Sportos első ülések

a Metálszürke váltógomb

a Titán hatású, szürke betétek a műszerfalon és ajtókon

a Bőr borítású kormánykerék

Ford Focus Karosszéria-változatok és felszereltségek



20 Válassza ki FordFocusát az alábbi felszereltségek közül
12. old. Ambiente 14. old. Comfort 16. old. Ghia 18. old. Trend 20. old. ST170
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ST170

A Trend modell felszereltségében nem szereplő jellemzők:

a A nagyobb teljesítményhez hangolt, hatfokozatú 
sebességváltó

a Sportos külső karosszéria-elemek (lökhárítók, küszöbök)
a Színrefújt oldalsó díszcsíkok, külső tükrök, ajtókilincsek és

hűtőrács
a Motorosan állítható és fűtött külső visszapillantó tükrök
a Krómozott kipufogócső
a 17 colos, 15-küllős, könnyűfém keréktárcsák
a Hátsó tárcsafékek
a Kettős központi zár
a Motoros első és hátsó ablakemelők, egyszerre vezérelhető

nyitással és zárással
a Automata légkondícionáló
a Hátsó elektromos ablakemelők kivéve a háromajtós 

modelleken
a Első ködlámpák
a Blokkolásgátló (ABS), kipörgésgátló rendszerrel (TCS)
a Első oldallégzsákok�

a Grafit hatású műszerfal; egyedi, elektrolumineszcens
számlapokkal

a Jól formázott sportülések
a Fűtött szélvédő és ablakmosó fúvókák
a Motorosan állítható magasságú vezetőülés
a Alumínium váltógomb és versenyautós jellegű, alumínium

pedálok
a Fényes küszöblécek, egyedi “ST” logóval
a ICE 6000N RDS sztereó CD-s rádió 

�Megjegyzés: Tilos az első utasülésre a menetiránynak háttal
behelyezhető gyerekülést tenni, ha a Ford jármű első utasoldali
légzsákkal, oldallégzsákokkal vagy függönylégzsákkal van
felszerelve.

Ford Focus Karosszéria-változatok és felszereltségek



Az új, 1,8 literes Duratorq TDCi prémium dízel erőforrás a csúcsszínvonalú közös nyomócsöves technológiát veti be az erőteljesebb és kifinomultabb 
vezetési élmény érdekében.
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Ford Focus Menettulajdonságok és technológiai megoldások

Menettulajdonságok és technológiai
megoldások

“Control blade” rendszerű hátsó futómű 

A többlengőkaros, független hátsó futóműben a Ford egyedi
Control Blade rendszere található, amely a precíz 
irányíthatóságot és a kiemelkedő kényelmet szolgálja.

A “Control Blade” egy könnyű, mégis igen erős, egy darabból
sajtolt, acél alkatrész. Létfontosságú szerepet játszik abban, 
hogy a jármű stabilitása és aktív biztonsága – még a
legviszontagságosabb vezetési körülmények között is –
biztosítható legyen. A rendszer lehetővé teszi, hogy mindkét 
kerék önállóan reagáljon; az út egyenetlenségeit felfelé és
hátrafelé történő elmozdulással nyelve el. A különbség 
különösen kanyarodáskor, gyorsításkor és fékezéskor 
nyilvánvaló.

Válassza ki motorját és sebességváltóját
23. old. Motorok és sebességváltók 26. old. Mechanikai jellemzők
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A FordFocus az agilis gázreakciók és a vezethetőség feláldozása nélkül biztosít kiváló üzemanyag-
fogyasztást. Mind a négy 16-szelepes benzinmotor korszerű égési és károsanyag-szűrési technológiát 
alkalmaz. A motor simább és csendesebb járása érdekében csökkent a vibráció szintje, s szervizelésre is 
csak 20.000 kilométerenként van szükség. A gazdaságos, új, 100 lóerős és a nagy teljesítményű, 115 lóerős,
közös nyomócsöves TDCi modellek rendkívül kifinomult, ugyanakkor erőtől duzzadó futási tulajdonságaik 
révén új magasságokba emelik a dízelmotorok kifinomultságát. Az 1,8 literes Duratorq TDdi közvetlen
befecskendezéses turbódízel erőforrás csúcstechnikájú elektronikus gázpedál-vezérlést alkalmaz, és az 
agilis teljesítményt takarékossággal ötvözi.

Motor adatok

A motor műszaki jellemzői Legnagyobb Legnagyobb
teljesítményø nyomatékø

1.4i 16V Zetec Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyag befecskendezés,  55 kW (75 LE)  123 Nm  
1388 cm3 EEC V motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli,  5000/perc 3500/perc

elektronikus gyújtás / Katalizátor fordulatszámon fordulatszámon

1.6i 16V Zetec Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyag befecskendezés, 74 kW (100 LE)  145 Nm er 
1596 cm3 EEC V motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli, 6000/perc 4000/perc

elektronikus gyújtás / Katalizátor fordulatszámon fordulatszámon

1.8i 16V Zetec Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyag befecskendezés, 85 kW (115 LE)  160 Nm er 
1796 cm3 EEC V motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli, 5500/perc 4400/perc

elektronikus gyújtás / Katalizátor fordulatszámon fordulatszámon 

2.0i 16V Zetec Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyag befecskendezés, 96 kW (130 LE)  178 Nm er 
1988 cm3 EEC V motorvezérlő rendszerrel / Megszakító nélküli, 5500/perc 4500/perc

elektronikus gyújtás / Katalizátor fordulatszámon fordulatszámon 

2.0i 16V Duratec ST Hengerek – 4, soros / Elektronikus üzemanyag befecskendezés, EEC V motorvezérlő 127 kW (173 LE)  196 Nm er 
1988 cm3 rendszerrel / Megszakító nélküli, elektronikus gyújtás / Katalizátor / Változó 7000/perc 5500/perc

szelepvezérlés (VVT) / Kettős tömegű lendkerék / Változó hosszúságú szívócső fordulatszámon fordulatszámon

1.8 Duratorq TDdi Hengerek – 4, soros / Közvetlen üzemanyag befecskendezés, 66 kW (90 LE)  200 Nm er 
1753 cm3 EEC V motorvezérlő rendszerrel / Közteshűtős turbó /  4000/perc 2000/perc

Oxidációs katalizátor / Kipufogógáz-visszavezetés fordulatszámon fordulatszámon 

1.8 Duratorq TDCi Hengerek – 4, soros / Közvetlen üzemanyag befecskendezés, Delphi ECU motor- 74 kW (100 LE)  240 Nm er 
1753 cm3 vezérlő rendszerrel / Oxidációs katalizátor / Kipufogógáz-visszavezetés /   3850/perc 1750/perc

Magas nyomású, közös csöves üzemanyag befecskendezés / Kettős tömegű fordulatszámon fordulatszámon
lendkerék / Változó geometriájú turbófeltöltő, közteshűtővel

1.8 Duratorq TDCi Hengerek – 4, soros / Közvetlen üzemanyag befecskendezés, Delphi ECU motor- 85 kW (115 LE)  250 Nm er 
1753 cm3 vezérlő rendszerrel / Oxidációs katalizátor / Kipufogógáz-visszavezetés / 3800/perc 1850/perc

Magas nyomású, közös csöves üzemanyag befecskendezés / Kettős tömegű fordulatszámon fordulatszámon
lendkerék / Változó geometriájú turbófeltöltő, közteshűtővel

ø Az ISO 1585 szerint tesztelve.
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Ford Focus Menettulajdonságok és technológiai megoldások

Fogyasztás és teljesítmény

Változat(ok) CO2 Üzemanyag fogyasztás (l/100 km) øø Teljesítmény ø

kibocsátás
(g/km)øø Városi Városon Vegyes Végse- Gyors. Gyors. 

kívüli besség 0-100  50-100
(km/h) km/h (s) km/h* (s)

3-ajtós Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 171 14,1 16,9
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,9 185 10,9 15,2
1.6i 16V Zetec auto 188 10,9 6,1 7,8 176 12,1 n/a
1.8i 16V Zetec 181 10,3 6,0 7,6 198 10,2 13,4
2.0i 16V Zetec 202 11,4 6,8 8,5 201 9,2 9,5
2.0i 16V Duratec ST (173 LE)* ST170 218 12,4 7,2 9,1 216 8,2 9,9
1.8 TDCi (115 LE) 143 7,2 4,4 5,4 196 10,6 9,4
4-ajtós Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 185 11,0 15,3
1.6i 16V Zetec auto 186 10,9 6,0 7,8 178 12,2 n/a
1.8i 16V Zetec 179 10,3 5,9 7,5 198 10,3 13,5
2.0i 16V Zetec 205 11,7 6,9 8,6 201 9,3 9,6
2.0i 16V Zetec auto 222 13,0 7,3 9,4 191 11,4 n/a
1.8 TDdi (90 LE) 142 7,2 4,4 5,4 180 12,5 11,1
1.8 TDCi (100 LE) 137 7,0 4,2 5,2 185 11,6 10,0
1.8 TDCi (115 LE) 142 7,2 4,4 5,4 196 10,7 9,5
5-ajtós Focus
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 171 14,4 16,7
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 185 11,2 15,5
1.6i 16V Zetec auto 188 10,9 6,1 7,8 176 12,1 n/a
1.8i 16V Zetec 181 10,4 6,0 7,6 198 10,3 13,5
2.0i 16V Zetec 207 11,7 6,9 8,7 201 9,3 9,6
2.0i 16V Duratec ST (173 LE)* ST170 221 12,4 7,2 9,1 216 8,2 9,9
2.0i 16V Zetec auto 222 13,1 7,3 9,4 189 11,8 n/a
1.8 TDdi (90 LE) 143 7,2 4,4 5,4 178 12,4 11,0
1.8 TDCi (100 LE) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,6 10,0
1.8 TDCi (115 LE) 143 7,2 4,4 5,4 196 10,7 9,5
5-ajtós kombi
1.4i 16V Zetec 158 8,8 5,4 6,6 171 14,6 17,5
1.6i 16V Zetec 163 9,4 5,4 6,8 185 11,3 16,0
1.6i 16V Zetec auto 196 11,3 6,4 8,2 176 12,5 n/a
1.8i 16V Zetec 181 10,5 6,0 7,6 198 10,7 13,8
2.0i 16V Zetec 205 11,7 6,9 8,6 201 9,6 9,7
2.0i 16V Duratec ST (173 LE)* ST170 221 12,4 7,2 9,1 214 9,0 10,2
2.0i 16V Zetec auto 222 13,1 7,3 9,4 189 11,8 n/a
1.8 TDdi (90 LE) 143 7,2 4,4 5,4 177 12,8 11,4
1.8 TDCi (100 LE) 138 7,0 4,2 5,2 185 11,7 10,2
1.8 TDCi (115 LE) 143 7,2 4,4 5,4 196 11,0 9,7

* = 4. fokozatban.   ø Ford tesztadatok.   øø Minden CO2 kibocsátási adat g/km-ben és minden üzemanyag fogyasztási adat l/100 km-ben van megadva, az EGK 93/116/EC
irányelv szerint hivatalosan elvégzett tesztek alapján. A táblázatban szereplő CO2 kibocsátási és üzemanyag fogyasztási tesztadatok nem jelentenek vagy tartalmaznak
semmilyen garanciát az adott kategóriájú gépkocsi üzemanyag fogyasztására vonatkozóan. Minden adat olyan teszteken alapul, melyeket széria keréktárcsákkal és
gumikkal felszerelt járművekkel végeztek; az extraként vagy kiegészítőként rendelhető keréktárcsák és gumiabroncsok befolyásolhatják a jármű káros anyag kibocsátását és
üzemanyag fogyasztását. Minden jármű ötfokozatú manuális váltós, kivéve ahol az auto jelölés szerepel; *az ST170-es hatfokozatú manuális. Minden benzinmotor
katalizátorral van felszerelve. Városi Laboratóriumi feltételek között hidegen indított motor különböző sebességeken üzemeltetve, legnagyobb sebesség 50 km/h,
átlagsebesség 19 km/h, egy elméleti 4 km-es távon. Városon kívüli Közvetlenül a városi ciklus után végrehajtott mérés, egyik felében folyamatos sebességgel, másik
felében változó sebességekkel, legnagyobb sebesség 120 km/h, 7 km-es távon. Vegyes Ez a teszt két részének átlaga az egyes részek során megtett távolságok alapján
súlyozva.
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Modellválaszték; tömegek és terhelhetőség

Önsúlyok (kg)# Jármű   Max. 
bruttó össz- vontatható   

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170 tömege tömeg
(kg) (kg)

3-ajtós Focus
1.4i 16V Zetec 1150 1150 1154 1570 940
1.6i 16V Zetec 1154 1154 1158 1570 1200
1.6i 16V Zetec auto## 1184 1184 1188 1595 1000
1.8i 16V Zetec 1195 1195 1200 1620 1200
2.0i 16V Zetec 1213 1217 1640 1200
2.0i 16V Duratec ST (173 LE)* 1283 1640 1200
1.8 TDCi (115 LE) 1272 1279 1695 1300
4-ajtós Focus
1.4i 16V Zetec 1171 1171 1174 1590 940
1.6i 16V Zetec 1175 1175 1178 1206 1595 1200
1.6i 16V Zetec auto## 1206 1206 1210 1221 1620 1000
1.8i 16V Zetec 1216 1215 1209 1234 1650 1200
2.0i 16V Zetec 1244 1248 1276 1670 1200
2.0i 16V Zetec auto## 1261 1261 1263 1291 1670 1200
1.8 TDdi (90 LE) 1288 1288 1291 1321 1725 1200
1.8 TDCi (100 LE) 1290 1294 1295 1326 1723 1200
1.8 TDCi (115 LE) 1292 1296 1297 1328 1725 1300
5-ajtós Focus
1.4i 16V Zetec 1163 1163 1167 1585 940
1.6i 16V Zetec 1167 1167 1171 1197 1590 1200
1.6i 16V Zetec auto## 1189 1189 1200 1217 1615 1000
1.8i 16V Zetec 1195 1195 1195 1214 1650 1200
2.0i 16V Zetec 1235 1242 1266 1670 1200
2.0i 16V Duratec ST (173 LE)* 1314 1670 1200
2.0i 16V Zetec auto## 1251 1253 1257 1280 1670 1200
1.8 TDdi (90 LE) 1280 1280 1286 1311 1710 1200
1.8 TDCi (100 LE) 1278 1286 1291 1316 1718 1200
1.8 TDCi (115 LE) 1280 1288 1293 1318 1720 1300
5-ajtós kombi
1.4i 16V Zetec 1176 1176 1630 940
1.6i 16V Zetec 1180 1180 1187 1215 1635 1200
1.6i 16V Zetec auto## 1227 1227 1230 1263 1660 1000
1.8i 16V Zetec 1238 1238 1246 1274 1695 1200
2.0i 16V Zetec 1266 1276 1303 1715 1200
2.0i 16V Duratec ST (173 LE)* 1278 1715 1200
2.0i 16V Zetec auto## 1282 1282 1283 1308 1715 1200
1.8 TDdi (90 LE) 1295 1295 1301 1313 1755 1200
1.8 TDCi (100 LE) 1308 1309 1315 1345 1758 1200
1.8 TDCi (115 LE) 1310 1311 1317 1347 1760 1300

# = Teljes folyadék- és üzemanyagszintet, s a vezető súlyának 75 kg-ot feltételezve a legkisebb önsúlyt jelzi, amely a gyártási toleranciák és a beszerelt extrák, stb.
függvényében változhat. ## = Extraként rendelhető sebességváltó. Megjegyzés: Minden jármű ötfokozatú manuális váltós, kivéve ahol az auto jelölés szerepel; *az ST170-es
hatfokozatú manuális. Minden benzinmotor katalizátorral van felszerelve. A megadott vontatatható tömegek azt a legnagyobb vontatható tömeget jelzik, amellyel a bruttó
össztömegig terhelt jármű tengerszinten egy 12 százalékos emelkedőn képes elindulni. Vontatáskor minden modell teljesítmény és fogyasztási adatai romlanak. 
A tetőcsomagtartó terhelhetősége minden 3-, 4- és 5-ajtós modell esetében maximum 75 kg, míg a kombi modelleknél 100 kg.



26 �Megjegyzés: Tilos az első utasülésre a menetiránynak háttal behelyezhető gyerekülést tenni, ha a Ford jármű első utasoldali légzsákkal,
oldallégzsákokkal vagy függönylégzsákkal van felszerelve.

A vezető- és utasoldali első légzsákok�, a karosszéria-szerkezettel összhangban cselekedve, az ütközéstől számított 50 ezredmásodpercen belül maximális védelmet
garantálnak. Az extraként rendelhető első oldallégzsákok a fejet, a törzset és a mellkast védik az oldalirányú ütközésekkel szemben.

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170

Fékek
Átlósan osztott fékrendszer, kétkörös szervorásegítéssel és belső hűtésű, első tárcsafékekkel a a a a a

Hátsó fék – Dobfék a a a a

Hátsó fék – Tárcsafék (széria a TDCi kombi modelleken) b b b b a

Blokkolásgátló (ABS) b a a a a

Kipörgésgátló b b a

Elektronikus menetstabilizáló rendszer (IVD) (csak ABS-szel és kipörgésgátlóval együtt. b b b b

Csak benzinmotorokhoz; az 1.4i motorral nem kapható)
Üzemanyagtartály
55 liter (hasznos kapacitás) (52,7 liter a dízeleknél) a a a a a

Üzemanyag elzárás – Tehetetlenségi kapcsoló (csak benzinmotorok) a a a a a

Kormánymű
Szervorásegítéses, fogasléces kormánymű a a a a a

Futómű és karosszéria
Első – Független MacPherson felfüggesztés; megdöntött tekercsrugó és lengéscsillapító; a a a a a

és alsó háromszög-lengőkar; kanyarstabilizátor
Hátsó – Független, többlengőkaros, Control Blade rendszer; kanyarstabilizátor a a a a a

Hátsó – Nagy teherbírású (csak a kombin) b b b b

Sportfutómű a a

Fordulókör
Falak között: 10,9 m a a a a a

a Széria, b Feláras extra.

Mechanikai jellemzők

Ford Focus Menettulajdonságok és technológiai megoldások
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Ford Focus Biztonság és járművédelem

Biztonság és jármú́védelem

Gyűrődőzónák 

Az energiaelnyelő gyűrődőzónák segítenek minimálisra
csökkenteni egy esetleges ütközés hatását. Az ajtókban lévő
oldalsó védőlemezek elnyelik az ütközési energiát, míg az oldalsó
ütközésvédő rudak a deformációt csökkentik. A Ford Focus az
Euro NCAP teszten a frontális és oldalirányú ütközésvédelemre
négycsillagos minősítést kapott.

A biztonság és a járművédelem alapfelszereltség
27. old. Intelligens Védelmi Rendszer, gyűrődőzónák, járművédelem

A stratégiailag fontos helyeken található intelligens érzékelők agyműködést utánzó hálózata alapvető
információkkal látja el az Intelligens Védelmi Rendszer szívében elhelyezkedő központi jelfeldolgozó egységet.
Baleset esetén a rendszer felméri az ütközés súlyosságát és a másodperc törtrésze alatt működésbe hozza
a megfelelő biztonsági rendszereket, így biztosítva az utasok optimális védelmét. A rendszer fő elemei között
szerepelnek a kétfokozatú, vezető- és utasoldali első légzsákok, az első biztonsági öv előfeszítők és az első
biztonsági övek överőhatárolói. A jármű alácsúszásgátló első ülésekkel és a sofőr magabiztosságát növelő
további jellemzőkkel van felszerelve – ilyen például a benzinmotoros modellek üzemanyagelzáró-kapcsolója. 
A korszerű elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP), amely extraként kapható, váratlan vezetési
helyzetekben is segít fenntartani a jármű feletti uralmat.

Biztonsági és védelmi jellemzők

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170

Intelligens Védelmi Rendszer (IPS) a a a a a

Korszerű utasvisszatartó rendszer (ARS) az első fejtámlákon a a a a a

Légzsákok – Vezetőoldali első� a a a a a

Légzsákok – Utasoldali első� a a a a a

Légzsákok – Első oldallégzsákok� b b b b a

Oldalsó ütközésvédő rudak az első és hátsó ajtókban. Acél biztonsági utascella a a a a a

Indításgátló – Safeguard passzív lopásvédelmi rendszer (PATS) a a a a a

Riasztó – Nyitásfigyeléssel b b b a

Riasztó – Belsőtér-védelemmel (a 3-ajtós modellekhez nem kapható) b b b b

Zárak – Nagy biztonságú, törésbiztos, burkolt zárak, megerősített rögzítésekkel; a a a a a

és biztonsági gyerekzárak a hátsó ajtókon
Zárak – Központi zár b a a a a

Zárak – Távirányítású központi, kettős zár b a a a a

Zárható tanksapka-fedél a a a a a

Alvázszám (VIN) – Látható helyen a a a a a

a Széria, b Feláras extra.  

�Megjegyzés: Tilos az első utasülésre a menetiránynak háttal behelyezhető gyerekülést tenni, ha a Ford jármű első utasoldali légzsákkal vagy oldallégzsákokkal
van felszerelve.



Élvezetek extravagancia nélkül. Megfizethető megoldások egyéni igényeinek megvalósítására.28



Bármely vevőszolgálati
probléma esetén keresse fel
Ford márkakereskedőjétEzúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az új fordflex* finanszírozási

szolgáltatásunkat, mely a gépjármű hitelezés területén eddig megszokott

megoldásokkal szemben jóval nagyobb rugalmassággal áll ügyfeleink 

rendelkezésére.

A fordflex finanszírozási konstrukcióban saját döntése alapján

alakíthatja:

• a saját erőt,

• a futamidő alatti törlesztő részleteket,

• és a futamidő végén fizetendő összeget.

A fordflex finanszírozás megadja Önnek azt a szabadságot, hogy

olyan törlesztést és futamidőt válasszon, ami a lehetőségeinek és

elképzeléseinek leginkább megfelel.

A futamidő alatt Ön vagy

• csak a kamatokat,

• vagy a kamatokat és a tőke egy meghatározott részét törleszti,

• vagy haszonjárművére az Áfát előfinanszíroztatja.

Amennyiben a futamidő alatt a tőkét nem teljes egészében fizeti

meg, akkor az Ön által fizetendő havi törlesztő részletek jelentősen

csökkennek.

A fordflex előnyei:

• Szolgáltatásunkat Forint és Euro alapon egyaránt ajánljuk.

• Ön a kezdő befizetést az alábbiakban megadott keretek között

szabadon megválaszthatja.

• Eldöntheti, hogy a finanszírozás futamideje milyen hosszú legyen,

és a futamidő végére mekkora összegű tőketörlesztés maradjon fenn.

• Dönthet úgy is, hogy a futamidő alatt csak kamatot fizet, és a

futamidő végén egy összegben kifizeti a hátralévő tőketartozását.

• Választhatja azt a lehetőséget is, hogy a futamidő végén a gépkocsit

beszámíttatja egy új gépjármű megvásárlásához.

• További lehetőségként ajánljuk, hogy a maradék tőkét (amennyiben

ilyen konstrukciót választott) szokásos, a futamidő végének 

időpontjában érvényes feltételek szerint fizeti vissza egy Ön által

választott meghosszabbított futamidő alatt.

A fordflex finanszírozás felhasználható:

• Új gépjármű esetén: hivatalos Ford Márkakereskedőknél

forgalmazott, Magyarországon forgalomba helyezett új gépjármű.

• Használt gépjármű esetén: a Ford Márkakereskedőnél vásárolt

személygépjármű a futamidő végén legfeljebb 12 éves, a

haszongépjármű pedig 8 éves lehet.

Pénzügyi és szerviz szolgáltatások

Magyarország-szerte a Ford márkakereskedések elkötelezett hálózata várja Önt. Ezek a márkakereskedések
megfelelő felszerelésekkel és képzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy kielégítsék napjaink autósainak igényeit.
Mivel köztudottan a minőségre és a megbízhatóságra törekszünk, attól a pillanattól kezdve, hogy új járműve
elhagyja a bemutatótermet, Ön biztos lehet abban, hogy minden tekintetben maradandó, figyelmes
szolgáltatásban részesül. A Ford nem csupán márkakereskedői révén törődik ügyfeleivel; a finanszírozási és
bérleti lehetőségek széles skáláját kínáljuk, hogy mind az üzleti, mind a magáncélú gépjármű vásárlók
igényeinek megfeleljünk. Mi sem bizonyítja jobban a Ford komoly elhivatottságát a felhőtlen és gondtalan
autózás iránt, mint ajánlatai és szolgáltatásai széles választéka.

FordCredit

www.fordcredit.hu

*A szerződések megkötésekor ügyfeleink a Summit Pénzügyi Rt-vel lépnek szerződéses jogviszonyba.
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Ford Focus Pénzügyi és szerviz szolgáltatások 

A Ford szaktudást, a Ford által kiképzett szerelőket, a legjobb

ügyfélszolgálatot és a pénzért kapott valódi értéket csak egy helyen 

kapja meg: a helyi Ford márkakereskedői hálózatnál. Mivel manapság 

az alkatrészek hosszabb élettartamúak és kevesebb ellenőrzést 

kívánnak, így az Ön járműve csak évente egyszer igényel átvizsgálást

(kivéve akkor, ha az évi futásteljesítmény több mint 25 000 km). 

Egy Ford kötelező átvizsgálás most több műveletet foglal magában

kevesebbért, kedvezőbb árképzésű alkatrészekkel, mint pl. a kipufogók 

és a fékek. Mindez úgy került kialakításra, hogy a lehető legjobban 

segítse Önt Fordjának karbantartásában és értékének megtartásában. 

A Ford által nyújtott egyéb értékes szolgáltatások:

Ford Extra Garancia

A Ford Focus 24 hónap, kilométer megkötés nélküli garancia érvényes. 

A normál garancia kiegészítéseképpen a Ford Focus karosszériájára a

jármű átvételét követően 12 éves átrozsdásodás elleni garancia vonatkozik.

Ford segélyszolgálat

Útmenti segélyszolgálat a Ford név hitelével. Mindazt a támogatást

biztosítja egy Ford vezetőjének, amit az igényel, ha valami elromlik, 

az útmenti javításoktól a cserejárműig – ténylegesen mindent, 

hogy Ön elérje úti célját.

Vevőszolgálati Központ

Ford márkakereskedője és a Ford mindent elkövet annak érdekében, 

hogy Önt a legmagasabb szintű kiszolgálásban részesítsék, elnyerve 

teljes megelégedettségét és hosszú távú márkahűségét. Abban a

szerencsétlen helyzetben, ha Ford márka kereskedője nem tud Önnek

segíteni és Ön kénytelen a Forddal közvetlenül beszélni, a Ford

Ügyfélszolgálati Központ elérhető a 06/40/200-181-es telefonszámon 

9-12-ig, munkanapokon.



Elegáns 17" 7-küllős könnyűfém kerekek megkülönböztető jegyei a sportos megjelenésnek.30



Széria és opcionális keréktárcsák
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Jellemzó́k és színek

A valós világ számára tervezett, s a komfort és a praktikum szempontjai szerint megalkotott FordFocus
olyan autó, amellyel hihetetlenül könnyű együtt élni. Az utastér csendes békéje, amely sok nagyobb 
limuzinnak is becsületére válna, részben a karosszéria merevségének, részben pedig az innovatív Control 
Blade hátsó futóműnek köszönhető. Ezek és más korszerű tervezési jellemzők jobb futáskényelmet és
viselkedést biztosítanak, míg a szervokormány a precizitás feláldozása nélkül növeli a jármű kényelmét. 
Az élénk, csillogó karosszéria-színek palettája mellett rendelkezésre álló extrák és kiegészítők széles 
választéka is azt szolgálja, hogy az Ön által vásárolt új FordFocus igazán és minden ízében az Öné lehessen.

Tegye egyedivé FordFocusát az alábbiakkal:
31. old. Keréktárcsák 33. old. Külső jellemzők 34. old. Audio és kommunikációs rendszerek 36. old. Belső jellemzők

38. old. Színek és kárpitok

Ford Focus Jellemzők és színek

Ambiente 14 colos,
8-küllős dísztárcsa

Ambiente 14" 5-küllős
keréktárcsa

Comfort 14 colos,
5-küllős dísztárcsa

Trend 15" 7-küllős
keréktárcsa

Trend 15 colos, 
5x2-küllős, könnyűfém
keréktárcsa

Trend 15 colos, 
5x2-küllős, könnyűfém
keréktárcsa

Ghia 15 colos, 
8x2-küllős, könnyűfém
keréktárcsa

Ghia 15 colos, 
8x2-küllős, könnyűfém
keréktárcsa

15" 5-küllős
könnyűfém felni

15" 5-küllős
könnyűfém felni

15 colos, 3x2-küllős,
könnyűfém keréktárcsa

15" 6x2 küllős
könnyűfémfelni

16 colos, 5-küllős,
könnyűfém keréktárcsa

16 colos, 5-küllős,
könnyűfém keréktárcsa

16 colos, 5x2-küllős,
könnyűfém keréktárcsa

17 colos, 7-küllős,
könnyűfém keréktárcsa

ST170 17 colos, 
15-küllős, könnyűfém
keréktárcsa

Comfort 14" több-
küllős keréktárcsa

Comfort Fresh
15" többküllős
keréktárcsa
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Egyéni vonások

A tartós, jó minőségű extrák széles választéka lehetővé teszi, 
hogy Ön egyéni ízlése szerint alakítsa Ford Focusát.

Az olyan jellemzők, mint az optikai tuning készlet, a fémhálós
hűtőrács, a hátsó spoiler, a krómozott kipufogócső és a 
17 colos, 7-küllős, könnyűfém keréktárcsák, sportosabbá teszik 

az autót. Más cikkek, például a leszerelhető vonóhorog és az 
állítható keresztrudakkal ellátott tetősínek, a funkcionalitást 
növelik.

Az autós kommunikáció és az audio rendszer MP3 lejátszóval,
telefon előkészítéssel és Nokia telefonnal bővíthető. 

A xenon fényszórók divatos és hatékony módon
gondoskodnak a kiemelkedő szintű
megvilágításról.

A hátsó lökhárítóban található tolatóradar
hangjelzésekkel segíti a vezetőt a parkolási
távolságok biztonságos megítélésében.

A motoros működtetésű napfénytető a gyújtás
levételekor önműködően becsukódik.

Ford Focus Jellemzők és színek

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170
Kerekek
51/2x14 colos acél, 8-küllős dísztárcsákkal és 185/65 Rx14-es gumikkal a

51/2x14 colos acél, 5-küllős dísztárcsákkal és 185/65 Rx14-es gumikkal (a 2.0i és az 1.8 TDCi változatokhoz nem) a

51/2x14 colos acél,  többküllős dísztárcsákkal és 185/65 Rx14-es gumikkal (a 2.0i és 1.8 TDCi változatokhoz nem)
6x15 colos acél, többküllős dísztárcsákkal és 195/60 Rx15-ös gumikkal (széria a 2.0i és az 1.8 TDCi változatokon) b

6x15 colos, 8x2-küllős könnyűfém, 195/60 Rx15-ös gumikkal (195/55 Rx15 az 1.4i modellen) b a

6x15 colos, 5x2-küllős könnyűfém, 195/60 Rx15-ös gumikkal (195/55 Rx15 az 1.4i modellen) a

6x15 colos, 6-küllős, csillag alakú, könnyűfém, 195/60 Rx15-ös gumikkal és acél szükségpótkerékkel b b b

6x15 colos, 3x2-küllős, könnyűfém, 195/60 Rx15-ös gumikkal és acél szükségpótkerékkel b b b

6x15 colos, 12-küllős, könnyűfém, 195/60 Rx15-ös gumikkal és acél szükségpótkerékkel b b b

61/2x16 colos, 5-küllős, könnyűfém, 205/50 Rx15-ös gumikkal b b*
61/2x16 colos, 5x2-küllős, könnyűfém, 205/50 Rx15-ös gumikkal (az 1.4i modellhez nem kapható) b b

7x17 colos, 7-küllős, könnyűfém, 215/45 Rx17-es gumikkal és mini, könnyűfém pótkerékkel b b

7x17 colos, 15-küllős, könnyűfém, 215/45 Rx17-es, alacsony profilú gumikkal és mini, könnyűfém pótkerékkel a

Teljes méretű pótkerék a a a a

a Széria, b Feláras extra.

Keréktárcsa választék

*automata sebességváltóval nem elérhető
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Ford Focus Jellemzők és színek

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170
Megjelenés
Oldalsó díszcsíkok – Fekete a a a

Oldalsó díszcsíkok – Színrefújt a a

Lökhárítók – Színre fújt a a a a

Lökhárítók – Színrefújt, egyedi levegőbeömlővel és hűtőráccsal a

Ajtókilincsek – Színrefújt a a

Kipufogó – 70 mm-es, hangtompító dobbal és króm bevonattal a

Hűtőrácsok – Fekete, rácsos a a a a a

Hűtőrács – Színrefújt kerettel a a

Spoiler – Hátsó, csomagtérajtóra szerelt b b b b b

Funkcionális jellemzők
Külső tükrök – Belülről kézzel állítható, színrefújt tükörház, manuálisan behajtható a

Külső tükrök – Motorosan állítható és fűthető, színrefújt tükörház b a a a a

Fűtött hátsó szélvédő a a a a a

Fűtött szélvédő – "Quickclear", fűtött mosófúvókákkal b b b b a

Elektronikus csomagtérajtó-nyitás a a a a a

Tetősínek (csak kombi) a a a a a

Ablaktörlők – Első, 2 fokozat, szakaszos törlés és motoros ablakmosó a a a

Ablaktörlők – Első, 2 fokozat, szabályozható szakaszos törlés és motoros ablakmosó a a

Ablaktörlők – Hátsó; szakaszos működés; motoros ablakmosó (a 4-ajtóson nincs) a a a a a

Világítás
Első ködlámpák b b a a a

Hátsó ködlámpa, tolatólámpa, magasra szerelt, harmadik féklámpa a a a a a

Nagy sűrűségű kisüléses (HID) xenon fényszórók, automatikus fényszóró-magasságállítással b b b

és mosófúvókákkal

a Széria, b Feláras extra.

Külső jellemzők



34 A 6000-es típusú RDS EON sztereó CD-s rádió esetében a védelmet kódos lopásvédelem és levehető előlap, a kényelmet karos távvezérlő szolgálja.
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A Bosch műholdas navigációs
rendszer képi és hangutasításokkal
kalauzolja el Önt a kiválasztott úti
célhoz. A rendszer színes képernyőt
tartalmaz. Magyarországon még 
nem kapható.

Az MP3 lejátszó segítségével
meghallgathatja MP3 számokból
készített saját válogatás CD lemezeit.
Egyetlen CD korongon akár tíz órányi
zene is elfér. Magyarországon még
nem elérhető.

A Nokia kéznélküli telefonos
csomag lehetőséget ad arra, hogy
Ön a mobil telefonjának fő funkcióit
a rádiókészüléken keresztül kezelje,
s az információkat az audio
rendszer kijelzőjén tekintse meg.

Az extraként rendelhető Nokia
kéznélküli telefon előkészítési
csomag telefonkonzolt, tartót és
alapkészletet tartalmaz.

Belső jellemzők

A Ford Focust valóban belülről kifelé haladva terveztük meg, 
azzal a céllal, hogy öt felnőtt számára maximális kényelmet és
teret nyújtson, miközben helyet biztosít a csomagtartóban
elfektetett négy nagy bőröndnek is.

A be- és kiszállást magas, szélesre nyíló ajtók és magasabb
üléspozíció segítik, s hogy mindenki kipihent és friss maradjon, 
a mikroszálas por- és pollenszűrő a szériafelszereltség részét
képezi.

Autós kommunikáció

A Ford Focus modellcsalád az audio rendszerek széles
választékával kapható, melyek közül néhány CD-lejátszót vagy
MP3 lejátszót tartalmaz. Minden audio fejegység használja a
Radio Data System (RDS) funkciót, amely automatikusan
bejátssza a fontos közlekedési híreket. A tolvajok elriasztása
érdekében a fejegységek kódos lopásvédelemmel és levehető
előlappal is fel vannak szerelve. A részletekről érdeklődjön a
márkakereskedésekben.

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170

Audio
Sztereó rádiósmagnó – 4000N modell, RDS, levehető előlappal, kódos lopásvédelemmel a a a b

és 4 hangszóróval
Sztereó rádiósmagnó – 5000N modell, RDS EON, levehető előlappal, kódos lopásvédelemmel b b b a

és 4 hangszóróval kormányoszlopra szerelt távvezérlővel
Sztereó CD-s rádió – 6000N modell, RDS, levehető előlappal, kódos lopásvédelemmel b b b b a

és 4 hangszóróval kormányoszlopra szerelt távvezérlővel
Sztereó CD-s rádió – 6006E modell, RDS, a műszerfalba épített hatlemezes automata CD-váltó, b b b b

levehető előlappal, kódos lopásvédelemmel és 4 hangszóróval kormányoszlopra szerelt 
távvezérlővel

a Széria, b Feláras extra.

Audio és kommunikációs rendszerek
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A Praktikum csomag számos jellemzőt tartalmaz,
melyek a jármű komfortját, biztonságát és
kényelmét növelik.

Az elektronikus, automatikus hőmérséklet-
szabályozással ellátott légkondicionáló extraként
kérhető a Comfort, Trend és Ghia modellekhez.

A motoros első és hátsó ablakemelők a biztonság
érdekében “becsípődésgátló” funkcióval vannak
ellátva.

Opciós csomagok

Bizonyos Ford Focus modellekhez többféle, csoportokba
rendezett opciós csomag kapható. Ezek olyan kiválasztott
extrákat foglalnak magukba, melyek növelik a vezetés 
élvezetét, egyedibbé teszik az autó megjelenését, vagy még
magasabb szintű komfortot nyújtanak.

Például kellemesebbé teheti a vezetési környezetet, ha a
Praktikum csomagot választja, amely a következőket 
tartalmazza: középső kartámasz, rejtett tárolórekesszel; síkba

lehajtható első utasülés, “füles” fejtámlával; 40:20:40 arányban
osztott hátsó ülés, a szélső üléseken “füles” fejtámlákkal; és
megfordítható csomagtér-szőnyeg.

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170
Komfort és kényelmi jellemzők
Kiegészítő elektromos aljzat/szivargyújtó, megvilágított hamutartóval a a a a a

Belsőlevegő-keringetés kapcsoló a a a a a

Légkondicionáló – CFC-mentes b b b a

Légkondicionáló – CFC-mentes; elektronikus, automatikus hőmérséklet-szabályozással (EATC) b b b b a

Középkonzol – Elöl pohártartókkal, tolltartóval; hátul a fűtés járataival és elektromos aljzattal a a a a a

Óra – Digitális a a a a a

Belső világítás – Középre szerelt, fokozatos halványodás és késleltetett kikapcsolás a a a a a

Belső világítás – Két térképolvasó lámpa, első lábtérvilágítás és hátsó, belső világítás a a

Kapaszkodók – Elöl és hátul, lehajtható, hátul kabátakasztóval a a a a a

Napfénytető – Motoros működtetésű b b b b b

Napellenzők – Vezető- és utasoldali, fedeles tükörrel; az ST170-es és Ghia modelleken megvilágított a a a a a

Ablakok – Motoros első ablakemelők, egy gombnyomásos nyitással a vezető oldalán b a a a a

Ablakok – Motoros hátsó ablakemelők b b a a

Ülések és biztonsági övek
Első ülés – Manuálisan állítható magasságú vezetőülés a a a a

Első ülés – Motorosan állítható magasságú vezetőülés a a

Első ülés – Állítható deréktámasz a vezetőülésen a a

Első ülések – Alácsúszásgátló; teljesen ledönthető; állítható magasságú fejtámlákkal a a a a a

Első ülések – Előrebillenő (csak a 3-ajtós modelleken) a a a

Első ülések – Sportülések a a

Ülések és biztonsági övek
Első ülések – Fűthető (bőrkárpit esetén széria) b b

Első ülés – Síkba lehajtható első utasülés, komfort fejtámlával b b b

Első ülés – Kartámasz a vezető számára a

Hátsó ülés – 60:40 arányban osztott háttámla és ülőlap, két állítható magasságú fejtámlával és rakodóhellyel a a a a a

Belső jellemzők

�Megjegyzés: Tilos az első utasülésre a menetiránynak háttal behelyezhető gyerekülést tenni, ha a Ford jármű első utasoldali légzsákkal,
oldallégzsákokkal vagy függönylégzsákkal van felszerelve.



37

Opciós csomagok

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170
Praktikum csomag – Síkba lehajtható első utasülés; dupla térképzseb a vezetőülésen; kenguruzsebek az  b b b

első üléseken és a hátsó, középső ülésen; 40/20/40 arányban osztott, lehajtható hátsó ülés, a középső 
kartámaszban kialakított rakodórekesszel; komfort fejtámlák (a vezetőülésen és a hátsó, középső ülésen 
nincs); középső fejtámla hátul; megfordítható szőnyeg a csomagtartóban. Ezen felül az ötajtóson: 
rakodóhálót és rakodórekeszt tartalmazó kalaptartó; rakodóhálók a csomagtartó oldalfalain; 
és a kombin: kihúzható csomagfogó háló (csak az ötajtóson és a kombin, Midnight Black kárpittal)
Nemdohányzó csomag – A hamutartót és a szivargyújtót rakodótálca és elektromos aljzat váltja fel a

+
a

+
a

+
a

+
a

+

Biztonsági csomag 1 három ajtós modellekhez (elektromos első ablakemelő, kettős központi zár, b b

távirányító, riasztó) 
Biztonsági csomag 1 háromajtós modellekhez (kettős központi zár, riasztó) b

Biztonsági csomag 4 (elektromos első ablakemelő, kettős központi zár, belülről nyitható csomagtartó, b b b

térérzékelős riasztó, háromajtós modellekhez nem elérhető)
Biztonsági csomag 7 (globál zár, elektromos hátsó ablakok, kettős központi zár, távirányító, b b

térérzékelős riasztó háromajtós modellekhez nem elérhető)
Térérzékelős riasztó ST170 modellekhez (biztonsági csomag 4 háromajtós esetén b

és biztonsági csomag 7 ötajtós és kombi esetén)
Biztonsági csomag 12 (távirányítós központi zár, belülről nyitható csomagtér, első elektromos ablakemelő) b

Optikai tuning csomag (nem rendelhető a 4 ajtós modellekhez) b b b

Sportos hűtőrács, 6.0x15" 3x2 küllős könnyűfém kerekek, krómozott kipufogóvég és hátsó spoiler
Praktikum csomag (5 ajtós karosszériához) b b b

Praktikum csomag (kombi karosszériához) b b b

Praktikum csomag  az első üléseken (3 ajtóson nem elérhető!) Tartalma: előre hajtható utasoldali háttámla b b b

rakodóhálóval, dupla térképzseb a vezetőoldali ülésen, komfort "füles" utasoldali fejtámla
Praktikum csomag  az hátsó üléseken (4 ajtóson nem elérhető) Tartalma: 40/20/40 arányban osztva lehajtható hátsó b b b

üléstámla, komfort "füles" fejtámla a két szélső ülésen, egyedi hátsó középső fejtámla, középen hátul kenguru zseb

b =  Feláras extra, c = Felár nélküli extra.

Ford Focus Jellemzők és színek

Ambiente Comfort Trend Ghia ST170
Ülések és biztonsági övek
Hátsó ülés – 40:20:40 arányban osztva előredönthető hátsó ülés, rakodórekesszel a középső kartámaszban b b b

és komfort fejtámlákkal (hátul középen nincs)
Hátsó ülés – Hátsó-középső fejtámla a a a a a

Hátsó ülés – Kihajtható, középső kartámasz a

Ülések – Recaro, részben bőr b

Ülések – Recaro, teljesen bőr b

Biztonsági övek – Első: automata, övszorítókkal, előfeszítőkkel és állítható magasságú horgonyzási ponttal. a a a a a

Hátsó: három automata, hárompontos öv
Szőnyegek és kárpitok
Sebességváltógomb – Középszürke metál (a 2.0i és 1.8 TDCi modelleken nem) a

Sebességváltógomb – Alumínium a

Sebességváltógomb – Bőr, króm kerettel (króm gomb az automatán) a

Középkonzol kerete – Titán hatású szürke a a

Középkonzol kerete – Meteor szürke a

Alumínium pedálborítás a

Titán hatású szürke ajtókárpit-betétek a

Black Cordia sötét, fa hatású ajtókárpit-betétek, középkonzol-keret és konzol felső borítás a

Küszöblécek – Elöl; fényes; Ghia felirattal a

Műszerek és kezelőszervek
Műszeregység – Fekete számlapok, narancsszínű mutatókkal a a a

Műszeregység – Metálszürke számlapok, piros mutatókkal a

Műszeregység – Egyedi, elektrolumineszcens számlapok a

Fényszóró-magasságállítás a a a a a

Fedélzeti számítógép – Üzemanyag-számítógép, külső hőmérséklet kijelzés, alacsony hőmérsékletre figyelmeztető jelzés b b b a a

és visszajelző alacsony ablakmosófolyadék-szint esetére (automata légkondícionálóval együtt gyárilag beszerelésre kerül)
Visszajelzők: izzítógyertyák (csak dízel), fékrendszer, légzsákok, ajtó nyitva, alacsony üzemanyag szint; a a a a a

és a bekapcsolt világításra figyelmeztető hangjelzés
Megvilágított fűtés kezelőszervek – 4 fokozatú ventillátor, pollenszűrő. Négy MicronAir szűrős a a a a a

szellőzőrostély hőmérséklet és befúvási irány szabályozással. Szélvédő jégmentesítő szellőzőnyílások, 
melyek az ablaktörlő parkoló állását is jégmentesítik
Tempomat (csak 1.8i és 2.0i) b

Kormányoszlop – Függőlegesen és vízszintesen állítható a a a a a

Kormánykerék – Bőr borítású a a

Csomagtartó
Belső világítás a a a a a

Csomagfogó háló (csak kombi) a

Csomagrögzítő kampók a a a a a

a Széria, b Feláras extra.

Belső jellemzők
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Kárpit színek

Intro kárpit 
Midnight Black
színben
Kapható az Ambiente
modellekhez

Martre kárpit
Midnight Black
színben
Kapható a Comfort
modellekhez

Martre kárpit
Medium Light Stone
színben
Kapható a Comfort
modellekhez

Salomon kárpit
Midnight Black
színben
Kapható a Comfort
modellekhez

Harlequin kárpit
Midnight Black
színben
Kapható a Trend
modellekhez

Aria kárpit 
Midnight Black
színben
Kapható a Trend
modellekhez

Bussac kárpit
Midnight Black
színben
Kapható a Ghia modellekhez

Bussac kárpit
Medium Light Stone
színben
Kapható a Ghia modellekhez

Perforált bőrkárpit
Midnight Black
színben
Kapható a Ghia és Trend
modellekhez

Blue Waffle kárpit
Midnight Black 
színű részleges
bőrözéssel
Kapható az ST170-es
modellekhez

Recaro részben
perforált bőrkárpit
Midnight Black
színben
Kapható az ST170-es
modellekhez

Recaro perforált
bőrkárpit 
Midnight Black
színben 
Kapható az ST170-es
modellekhez

Kapható kárpitok és karosszéria-színek

Modell Ambiente Comfort Trend Trend Collection ST170 Ghia

Üléskárpit Intro Martre Harlequin Perforált Harlequin Waffle/ Recaro Bussac Perforált
bőr* részleges fél/teljes bőr*

bőr bőr*
Alapszínű fényezések
Deep Navy B B B/L B L B B B/S B
Diamond White B B/S B/L/G/R B L/G/R B/S B/S
Colorado Red B B B/R B R B/S B
Metálszínű fényezések*
Imperial Blue B B
Tonic B B/S B/L B L B/S B/S
Honour Green B B/S B/G B G B/S B/S
Moondust Silver B B/S B/L/G/R B L/G/R B B B/S B/S
Magnum Grey B B/S B/L/G/R B L/G/R B B B/S B/S
Machine Silver B B/S B/L/G/R B L/G/R B/S B/S
Panther Black B B/S B/L/G/R B L/G/R B B B/S B/S
Deeo Rosso red B B/S B/R B R B/S B/S
Ink Blue B B/S B/L B L B/S B/S
Vitro B B/S B/G B G B/S B/S
Oyster Silver** B B/S B B B/S B/S

Belső kárpit szín: B – Midnight Black, S – Medium Light Stone, L – Blue, G – Green, R – Red,  / – Színválaszték. 
*A metálfényezés és a bőrkárpit feláras. **Csak a 4-ajtóshoz kapható
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Karosszéria-színek

Panther Black*
Metálfényezés

Oyster Silver* (csak 4-ajtós)
Metallic body colour

Deep Rosso Red*
Metálfényezés

Diamond White
Alapszínű fényezés

Vitro*
Metálfényezés

Machine Silver*
Metálfényezés

Tonic*
Metálfényezés

Colorado Red
Alapszínű fényezés

Imperial Blue* (csak ST170-es)
Metálfényezés

Moondust Silver*
Metálfényezés

Magnum Grey*
Metálfényezés

Deep Navy
Alapszínű fényezés

Ink Blue*
Metálfényezés

Az új Ford Focus 12 év átrozsdásodási garanciával rendelkezik, amely az első forgalomaba helyezés időpontjától érvényes. Részletekről érdeklődjön a
márkakereskedésekben.  *A metálfényezés felárért rendelhető.  Megjegyzés: Az autók képei csak a fényezések színének bemutatására szolgálnak, s nem
szükségszerűen tükrözik az aktuális felszereltséget. A prospektusban megjelenő színek és kárpitok a felhasznált nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhetnek
a valós színektől. Előfordulhat, hogy bizonyos bemutatott színek színre fújt lökhárítóval nem kaphatók.

Honour Green*
Metálfényezés
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A Ford a folyamatos fejlesztés politikáját hirdeti. Ezért fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a jelen publikációban ábrázolt és leírt
modellek és tárgyak specifikációját, színét és árát. A jelen nemzetközi katalógus csupán általános információ céljára szolgál; a specifikációk egyetlen
konkrét piacra sem vonatkoznak. Lehetséges, hogy a képek vagy leírások utalásokat tartalmaznak olyan részletekre vagy feltételekre, amelyek egyes
piacokon alap- vagy opcionális felszerelésként nem állnak rendelkezésre. Előfordulhat, hogy mellőz bizonyos felszereléseket, amelyek viszont kaphatók.
Ezért kérjük, tájékozódjon márkakereskedőjénél a legfrissebb felszerelési részletekről és árakról.

Minőség. Megbízhatóság.


