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Modele Ford în STOC



Ford Focus 5 usi Trend Connected 1.5 EcoBlue 120 CP S/S
VIN: WF0NXXGCHNLL31141
Culoare: Vopsea nemetalizată, Frozen White
Putere: 120 CP
Transmisie: Manuală, 6 viteze
Combustibil: Diesel

18,182€

19,716€

23,275€

Preţ Rabla
(cu TVA)

Preţ promoţional
(cu TVA)

Preţ de listă
(cu TVA)

Speciﬁcaţii
Culoare: Vopsea nemetalizată, Frozen White

Putere: 120 CP

Transmisie: Manuală, 6 viteze

Combustibil: Diesel

Start/Stop: Da

Caroserie: 5 usi

Motor: 1.5 EcoBlue

Ampatament: 2700 mm

Lungime: 4378 mm

Latime cu oglinzi : 1979 mm

Latime cu oglinzile pliate: 1848 mm

Ecartament fata : 1572 mm

Ecartament spate: 1553 mm

Capacitate rezervor: 47 l

"My Key"

Aer condiţionat manual

Air-bag-uri frontale şi laterale tip cortină

Anvelope 205/60 R16 cu tren de rulare

Banchetă spate rabatabilă

Bară faţă cu zona superioară în culoarea

Emisii mixte CO2 NEDC: 92 g/km

Dotări standard

ecologic

caroseriei

Bară spate cu zona superioară în culoarea

Cameră video spate cu unghi de 180 de

Computer de bord: autonomie, viteză medie,

caroseriei

grade

temperatura exterioara, consum mediu şi
instant

Consolă centrală cu suport pentru două

Limitator de viteză inteligent

Lumini de zi cu tehnologie LED

Modem Ford PassConnect

Moduri de condus selectabile

Oglindă retrovizoare cu mod de zi şi noapte

Oglinzi laterale încălzite şi ajustabile electric

pahare şi cotieră
Lumini lectura faţă şi spate cu tehnologie
LED
Mânere uşi în culoarea caroseriei

cu funcţie de rabatare la incuierea
autoturismului.
Parasolar şofer şi pasager cu oglindă

Plafon interior deschis la culoare

Rama faruri de culoare neagra

Scaun pasager reglabil manual pe două

Scaun şofer cu suport lombar reglabil

Scaun şofer reglabil manual pe patru direcţii

direcţii

manual

Scaune faţă stil sport cu susţinere inalta

Schimbător de viteze învelit în piele

Consolă superioară centrală de dimensiuni

Covoraşe faţă

Cruise control cu limitator de viteză

reduse cu microfon incorporat
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Faruri cu funcţie automată de aprindere şi

Faruri de ceaţă cu funcţie adaptiva de

Fază scurtă cu tehnologie Led (reﬂector)

stingere pentru faza scurtă

iluminare în viraj

Frână de mână electrică cu funcţie de

Geamuri electrice faţă şi spate cu inchidere

Grilă radiator cu bare orizontale şi contur

"autohold"

automată şi inchidere / deschidere dintr-un

cromat

impuls
Jante din aliaj de 16"

Senzori de parcare faţă şi spate

Senzori presiune în pneuri

Sistem Start / Stop

Sistem de asistenţă la pastrarea benzii de

Sistem de asistenţă la plecarea din rampă

circulatie (LKA) şi sistem de avertizare la

(HLA) (ABS, ESP, Sistem de frânare post

parasirea benzii de circulatie (LDW)

impact)

Sistem de ﬁxare ISOFIX

Sistem de monitorizare pentru necuplarea

Sistem de avertizare pentru necuplarea
centurilor de siguranta pentru şofer şi

centurilor de siguranta pentru locurile din

pasager

spate

Sistem radio cu DAB (digital audio

Suspensie standard

broadcasting) cu 6 difuzoare şi ecran tactil

Tapiţerie din material textil Connected
"Ebony"

color de 8" (SYNC 3 cu Android Auto şi Apple
Car Play, Instrumental de bord analog color
de 4.2", Comenzi radio pe volan, 2 intrari
USB, Compatibilitate conexiune Bluetooth,
Sistem de navigaţie)
Volan reglabil axial şi vertical

Volan în 3 spite învelit în piele

Wireless charging

Închidere centralizată

Dotări opţionale
Vopsea nemetalizată, Frozen White

Pachet Iarnă (Parbriz încălzit, Volan încălzit,
Scaune faţă încălzite, Scaun pasager
încălzit)

Pachet Confort Connected (Aer condiţionat

Roată de rezervă de dimensiuni reduse (16" x

automat reglabil pe două zone, Keyless entry

3.5" x 25 mm)

& Keyless start, Senzori de ploaie)

Ford va depune eforturi susţinute pentru a asigura acurateţea şi actualizarea conţinutului acestei pagini de internet, dar nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune sau pierderi
cauzate de utilizarea informaţiilor de pe pagina de internet. Este posibil ca unele informaţii de pe această pagină de internet să nu ﬁe corecte ca urmare a modiﬁcărilor aduse produselor
de la lansarea acestora. Unele dintre echipamentele descrise sau ilustrate pot ﬁ disponibile doar pentru anumite pieţe sau la un preţ suplimentar. Ford îşi rezervă dreptul de a modiﬁca în
orice moment speciﬁcaţiile produselor. Pentru speciﬁcaţiile produselor comercializate în ţara dumneavoastră, vă rugăm să apelaţi la dealerul Ford local.
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