FORD FOCUS
Galioja nuo 2018-03-01

Versija

Variklis

Transmisija

Degalai

Kėbulas**

Kaina,
EUR (su
PVM)

Nuolaida
EUR (su
PVM)

Speciali
kaina EUR
(su PVM)

LIMITED (Focus Trend + Limited Pack)
Limited

1.0l (125 AG) Ecoboost

Mechaninė 6 pav.

Benzinas

Hečbekas

17.841

3.616

14.225

Limited

1.0l (125 AG) Ecoboost

Automatinė 6 pav.

Benzinas

Hečbekas

19.623

3.883

15.740

Limited

1.5l (150 AG) Ecoboost *

Mechaninė 6 pav.

Benzinas

Hečbekas

19.963

3.933

16.030

Limited

1.5l (95 AG) TDCi

Mechaninė 6 pav.

Dyzelis

Hečbekas

18.951

3.781

15.170

1.0l (125 AG) Ecoboost

Mechaninė 6 pav.

Benzinas

Hečbekas

18.788

3.908

14.880

1.0l (125 AG) Ecoboost

Automatinė 6 pav.

Benzinas

Hečbekas

20.570

4.180

16.390

LIMITED S (Focus Trend + Limited S Pack)
Limited S
Limited S


3 vnt. galimi be šildomo priekinio stiklo
** Universalo kėbulas 657 Eur

Limited ir Limited S paketai
(papildomai prie Trend)
Priekiniai rūko žibintai
Lengvojo lydinio ratlankiai, 16" 7x16", „Business“, 205/55R16

Dviejų zonų automatinės temperatūros kontrolės (EATC) sistema
Elektra reguliuojami šildomi užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai
– Nuotoliniu būdu įjungiami žibintai
– Vienu mygtuko paspaudimu pakeliami ir nuleidžiami vairuotojo ir keleivio durelių stiklai
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvo funkcija
Elektra valdomi priekinių ir galinių durelių stiklai. Vienu mygtuko paspaudimu pakeliami ir nuleidžiami vairuotojo ir keleivio durelių stiklai. Visų stiklų pakėlimo (nuleidimo) funkcija
Daiktinė – „Level 2“ stiliaus – Su porankiu

Limited paketas

Limited S paketai

(papildomai prie Trend)

(papildomai prie Trend)

Šildomas priekinis stiklas ir šildomi stiklo plovimo purkštukai
Paketas „ICE pack 2“
(CD grotuvas + 1 USB prievadas +1 AUX jungtis, AM/FM antena, 4,2 TFT ekranas, 6 garsiakalbiai,
valdymo mygtukai ant vairo, sistema „SYNC Gen I“ su „Bluetooth“ ryšio jungtimi, įskaitant valdymo
balsu funkciją)

Paketas „Winter Pack“ (MFP 3) (AB1BC)
– Šildomas priekinis stiklas
– Šildomos priekinės sėdynės
– Šildomi stiklo plovimo purkštukai
Paketas „ICE Pack 30“, firminė garso sistema „Sony“
(CD grotuvas + 1 USB prievadas + 1 USB prievadas priekinėje daiktų laikymo lentynėlėje,
AM/FM antena, 8" įstrižainės jutiklinis ekranas, 9 firminiai garsiakalbiai „Sony Branded“,
valdymo mygtukai ant vairo, sistema SYNC 3 su „Bluetooth“ ryšio jungtimi, įskaitant
valdymo balsu funkciją)
LED dienos žibintai (galiniai LED žibintai įtaisyti tik 5 durelių modeliuose ir universaluose)
(JBCAF)

CO2 emisija nuo 88 g/km iki 137 g/km
Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas be išankstinio perspėjimo
FWD – Priekiniai varantieji ratai
Powershift – moderni šešių pavarų, dvigubos sankabos automatinė pavarų dėžė
Econetic – Ford savybių ir technologijų dėka pagerinti degalų sunaudojimo ekonomijos rodikliai, sumažintos CO2 emosijos bei bendri automobilio išlaikymo kaštai. Econetic technilogija neįtakoja vairavimo komforto.
Ecoboost – 5 metus iš eilės pelnęs geriausiojo vardą savo kategorijoje variklis. Nedidelio darbinio tūrio, tačiau stebinančios galios variklis sukurtas suderinus tiesioginį degalų įpurškimą, turbiną ir kintamų fazių vožtuvų valdymo sistemą.
TDCi – „Turbo“ dyzelinis variklis
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Trend
Saugumas ir apsauga
ABS su ESP ir pajudėjimo įkalnėje sistema (HLA)
Apsaugos sistemos – vairuotojo ir keleivio zonos oro pagalvės, pripučiamų langų zonos oro pagalvių sistema priekinių ir antrosios eilės sėdynių zonoje, šoninės oro pagalvės (vairuotojo ir
keleivio zonos)
EBA - elektroninis stabdžių stiprintuvas („Electronic Brake Assist“)
TPMS - padangų slėgio stebėjimo sistema
Pasyvioji apsaugos nuo vagystės sistema („Passive Anti-Theft System“; EPATS)
Galinių durelių užraktas vaikų apsaugai (mechaninis)
Centrinis užraktas
Vienas atlenkiamas raktas ir vienas paprastas atsarginis raktas
ISOFIX

Komfortas ir funkcionalumas
Mechaniniu būdu valdomas oro kondicionierius
Daiktinė – „Level 1“ stiliaus (žemesnio lygio)
– Rankenėlės, pakreiptos link vairuotojo
– 2 atviri puodelių laikikliai
– 12 V maitinimo lizdas pavarų perjungimo svirties apvade
– USB prievadas daiktų laikymo lentynėlėje priešais pavarų perjungimo svirtį
– Be porankio
Standartinė pakabos sistema
Halogeniniai žibintai
Atminties funkcija: gali būti derinama su dienos žibintais
Elektra valdomi durelių stiklai, vienu mygtuko paspaudimu pakeliamas ir nuleidžiamas vairuotojo durelių stiklas
Rankiniu būdu pakeliami ir nuleidžiami galinių durelių stiklai
Centrinė galvos atrama gale
Nulenkiama galinė sėdynė, 60:40 santykiu perskirtas sėdynės atlošas
Veidrodėliai („Level 2“ stiliaus)
– Reguliuojami elektra su posūkio signalu
– Šildomi
Paketas „ICE Pack 1“ – CD ir radijo grotuvas su nuotolinio valdymo funkcija, 6 garsiakalbiai, USB prievadai (4)
4 kryptimis reguliuojama (sustumiama, ištraukiama, pakeliama, nuleidžiama) vairo kolonėlė
Mechaniniu būdu 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė
Maitinimo lizdas galinėje daiktinėje (tik universaluose)
Galinis kintamo periodiškumo režimo valytuvas (standartinės įrangos dalis 5 durelių modeliuose ir universaluose)
Mobili galinė palangė, nepritaikyta daiktams laikyti (tik 5 durelių modeliuose)
Programa „My Key“
Paleidimo (išjungimo) sistema
Standartinės įrangos dalis automobiliuose su „EcoBoost“, „Econetic“ ir 2,0 l darbinio tūrio TDCI varikliais

Išorė
Priekinis buferis (dviejų dalių)
– Kėbulo spalvos viršutinė dalis
– Originalios spalvos apatinė dalis
Kėbulo spalvos išorinės durelių rankenėlės
Radiatoriaus grotelės (priekinės viršutinės grotelės – korio rašto tinklelis)
– Originalios juodos spalvos, įskaitant chromuotą apvadą
Mažesni stogo bėgeliai
Originalios spalvos slenksčių juostos
Mažesnės durelių rėmo puošybinės juostelės
Kėbulo spalvos šoninio vaizdo veidrodėlių gaubtai, posūkio signalai veidrodėlių korpuse
Kėbulo spalvos bagažinės dangčio rankenėlė
Kėbulo spalvos viršutinė priekinio ir galinio buferio dalis, originalios spalvos apatinė buferių dalis
Aliumininiai priekinių žibintų lizdai
Mažesnio skersmens atsarginis ratas (nepateikiamas, jei yra padangų remonto komplektas)
Standartinis tonuotas stiklas
Nedidelis kėbulo spalvos galinis aptakas (tik 5 durelių modeliuose)
16“ skersmens plieniniai ratlankiai su 205/55R16 padangomis (be rakinamų ratų varžtų ir kėbulo stiliaus elementų komplekto) (3)

Interjeras
Tekstilinė apdaila
Standartinis lubų apdailos variantas
Priekiniai tekstiliniai kilimėliai (žemesnio lygio) vairuotojo ir keleivio zonoje
– Mažesni galiniai kilimėliai
Patogios priekinės sėdynės (standartinės)
3 stipinų oda aptrauktas vairas
Pavarų perjungimo svirties rankenėlė – aptraukta oda
Vairuotojo sėdynė su kišene atloše
Plastikinė rankinio stabdžio rankena
Laikymosi rankena – priekyje keleivio pusėje: atlenkiama su amortizaciniu mechanizmu
„Level 1“ stiliaus prietaisų skydelis (4 eilučių vienspalvė taškinė matrica)
– Informacinė sistema
– Režimas „EcoMode“
– Radijo grotuvo valdymo mygtukai ant vairo
– Kelionės kompiuteris
Bagažinės dangtis (universalui)
Apšvietimas – daiktinėje
Halogeniniai priekiniai ir galiniai žibintai
„Bright“ stiliaus vidinių durelių rankenėlių apdaila
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PAPILDOMA ĮRANGA

DOE

EOC

Limited

Limited S

Kaina EUR su PVM

FEF

578

FF4

664

O

O

221

O

Limited S Pack

207

O

O

138

O

O

414

O
O
O
O
Limited S Pack

517
621
179
124
0

Saugumas ir apsauga
Perimetro, tūrinė signalizacija, dvigubas užraktas, antras nuotolinio valdymo
pultelis
LED dienos žibintai (galiniai LED žibintai įtaisyti tik 5 durelių modeliuose ir
universaluose)

Išorė
„Race Red“ neblizgūs dažai
Blizgūs („Metallic“) dažai, 1 („Shadow Black“ („Absolute Black“), „Moondust
Silver“, „Deep Impact Blue“, „Magnetic“)
Blizgūs („Metallic“) dažai, 2 („Tiger Eye“, „Caribou“, „Tectonic Silver“)
Unikalūs dažai – „Candy Red“
Didelis galinis aptakas (tik 5 durelių modeliuose ir universaluose)
Tonuotas stiklas
Priekiniai rūko žibintai
Viso dydžio atsarginis ratas (205/55R16 arba 215/55R16, tik 4 ir 5 durelių
modeliuose)

L41
FE7
FF5

473
512
665

O
O
O
O
Limited Pack

FEV

632

O

O

41

F0L

55L

Limited Pack

Limited S Pack

0

FE2

462

Limited Pack

Limited S Pack

0

FE8

514

Limited Pack

Limited S Pack

0

FFP

375

O/S

O/S

248

FEP
FFK

603
581

Limited Pack
Limited Pack

Limited S Pack
Limited S Pack

0
0

FEA

542

Limited Pack

Limited S Pack

0

FET

624

O

O

276

FFT

587

O

O

221

EFC

45C

Limited Pack

-

0

EFK

45K

O

Limited S Pack

648

L48
FEQ

523
611

O
O

O
O

41
138

D0B

68BC

O

Limited S Pack

269

Ratlankiai ir padangos
Lengvojo lydinio ratlankiai, 16" 7x16", „Business“, 205/55R16

Funkcionalumas
Dviejų zonų automatinės temperatūros kontrolės (EATC) sistema
Elektra reguliuojami šildomi užlenkiami šoninio vaizdo veidrodėliai
– Nuotoliniu būdu įjungiami žibintai
– Vienu mygtuko paspaudimu pakeliami ir nuleidžiami vairuotojo ir keleivio
durelių stiklai
Paleidimo (išjungimo) sistema
(tik automobiliuose su 1,5 l TDCi ir 1,6 l TDCi varikliais, standartinės įrangos
dalis automobiliuose su 1,0 l „EcoBoost“, 1,5 l „EcoBoost“ ir 2,0 l TDCi varikliais)
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvo funkcija
Šildomas priekinis stiklas ir šildomi stiklo plovimo purkštukai
Elektra valdomi priekinių ir galinių durelių stiklai. Vienu mygtuko paspaudimu
pakeliami ir nuleidžiami vairuotojo ir keleivio durelių stiklai. Visų stiklų pakėlimo
(nuleidimo) funkcija.
Statymo galu jutikliai
Automatinis priekinių žibintų valdymas, valytuvai su lietaus jutikliais,
automatiškai temdomas galinio vaizdo veidrodėlis, kelią iki namų apšviečiantys
žibintai „Follow Me Home“, priekiniai rūko žibintai

Garso sistema
Paketas „ICE pack 2“
(CD grotuvas + 1 USB prievadas +1 AUX jungtis, AM/FM antena, 4,2 TFT
ekranas, 6 garsiakalbiai, valdymo mygtukai ant vairo, sistema „SYNC Gen I“ su
„Bluetooth“ ryšio jungtimi, įskaitant valdymo balsu funkciją)
Paketas „ICE Pack 30“, firminė garso sistema „Sony“
(CD grotuvas + 1 USB prievadas + 1 USB prievadas priekinėje daiktų laikymo
lentynėlėje, AM/FM antena, 8" įstrižainės jutiklinis ekranas, 9 firminiai
garsiakalbiai „Sony Branded“, valdymo mygtukai ant vairo, sistema SYNC 3 su
„Bluetooth“ ryšio jungtimi, įskaitant valdymo balsu funkciją)
Interjeras
Priekiniai ir galiniai veliūriniai kilimėliai su aliumininiu logotipu
Durelių krašto apsaugai

Kiti paketai
Paketas „Winter pack“ (MFP 3)
– Šildomas priekinis stiklas
– Šildomos priekinės sėdynės
– Šildomi stiklo plovimo purkštukai

S– standartinė įranga / O – papildoma įranga / – Negalima įranga
(5) Negalima su 1.6 benzininiais, 1.6 TDCi ir 1.0 125 AG A6 versijomis. Negalima be SYNC sistemos/ (7) Negalima su Titanium Econetic/ (8)Tik su stogo išilginėmis sijomis
*Nuolaida galioja tik 1.0l Ecoboost 100 AG, 1.0l Ecoboost 125 AG, 1.5 TDCi 95 AG varikliams, „Trend“ versijoms
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