
DODATEČNÉ 
ZVÝHODNĚNÍ 10 000 Kč 

na sady X

MĚSÍČNÍ SPLÁTKA
s  Ford Credit úvěrem

1,99 %

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

Ford Protect
5 let / 100 000 km

VÝBAVOVÝ STUPEŇ Trend Edition Titanium ST-Line /
Active

Motor Výkon Převodovka Palivo
5dv.

1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 6st. manuální benzín 449 900
533 900 567 900 -

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV)* 155 k (114 kW) 6st. manuální benzín 573 900 538 900
607 900

548 900
622 900

1.5 EcoBoost 150 k (110 kW) 8st. automatická benzín - 593 900
652 900

603 900
667 900

Kombi

1.0 EcoBoost 125 k (92 kW) 6st. manuální benzín 449 900
558 900 592 900 -

1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV)* 155 k (114 kW) 6st. manuální benzín 598 900 538 900
632 900

548 900
647 900

1.5 EcoBoost 150 k (110 kW) 8st. automatická benzín - 593 900
677 900

603 900
692 900

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 6st. manuální nafta 618 900 652 900 533 900 / -
667 900

Kompletní nabídka výbav, motorizací a hodnot spotřeby paliva a emisí CO  v kombinovaném režimu je k dispozici v kompletním ceníku.

Doporučené ceny platí od  1. 10. 2021. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený vůz je ilustrativní. Zvýhodněné ceny jsou 
zvýrazněny v tabulce modrou barvou. Zvýhodněné ceny platí u participujících autorizovaných partnerů Ford do 31. 12. 2021 nebo do odvolání a nabídka je omezena počtem odebraných 
vozidel. Datum vydání 29. 9. 2021
mHEV = mild-hybrid. Mild-hybridní technologie umožňuje kombinaci hybridních technologií s motory EcoBoost. Mild-hybridní vozy obsahují kombinovaný startér / generátor a přídavný 
48V akumulátor umožňující snížení spotřeby paliva a emisí CO .  Přídavný akumulátor Fordu Focus není potřeba připojovat k externímu zdroji napájení, sám se během jízdy dobíjí.

Nabídka úvěru Ford Credit platí pro spotřebitele do 31. 12. 2021 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané 
na dobu trvání úvěrové smlouvy. Individuální nabídku vám připraví autorizovaný partner Ford.  Reprezentativní příklad úvěru verze Ford Focus Trend Edition 1.0 EcoBoost 5dv. 125 k, 6st. 
manuální: Cena vozu vč. DPH 449 900 Kč, záloha 50 %: 224 950 Kč, doba trvání úvěru 36 měsíců, poplatek za zpracování smlouvy 3 374 Kč, splátka úvěru včetně pojištění 7 608 Kč, 
splátka úvěru 6 442  Kč, celkový výše úvěru 224 950, celková částka splatná spotřebitelem 259 304 Kč, pevná zápůjční úroková sazba 1,99 % p. a., RPSN 10,1 %.
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Přehled stupňů výbavy
Trend Edition

Hlavní prvky standardní výbavy:

16" x 6.5 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
Přední potkávací LED světlomety s LED světly denního svícení
Asistent pro jízdu v pruzích, Pre-Collision Assist, pokročilé nouzové brzdění, 
automatická aktivace brzd po nárazu, rozpoznávání dopravních značek 
omezujících rychlost
Barevný 8" dotykový displej, rádio a systém SYNC 3 (hlasové ovládání v 
češtině), příjem DAB / DAB+, 6 reproduktorů, 2 USB vstupy, ovládání audia na 
volantu, funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay, integrovaný navigační 
systém
Vestavěný modem 4G umožňující vzdálené ovládání vozu, Live Traffic
a Wi-Fi Hotspot, funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI)
eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
Elektricky ovládaná přední a zadní okna, elektronická parkovací brzda
Palubní počítač - prémiový
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky
Tempomat
Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera 
Přední sedadla sportovně tvarovaná, prémiová středová konzola
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (pro kombi)

Titanium

Navíc oproti výbavě  Trend Edition:

Unikátní design 16" kol z lehkých slitin s 15 paprsky
Automatická dvouzónová klimatizace
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickým zatmíváním
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s možností automatického sklopení při 
uzamčení vozidla
Plně chromovaná maska chladiče
Měkké opěrky kolen na středové konzole pro řidiče a spolujezdce
Prémiové osvětlení interiéru LED diodami, osvětlení prostoru pro nohy u řidiče      
a spolujezdce
Zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů, zadní podlahové rohože
Sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné, nastavitelná bederní opěrka 
spolujezdce (ne pro mHEV)

ST-Line

Navíc oproti výbavě Trend Edition:

17" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky "Rock Metallic"
Automatická dvouzónová klimatizace
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče,
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickým zatmíváním
Přední LED mlhová světla
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s možností automatického sklopení při 
uzamčení vozidla
Červené prošívání sportovního volantu a manžety řadicí páky
Černé čalounění stropu, sportovní odpružení
Exteriér ST-Line - unikátní přední maska a nárazník, boční nástavce prahů 
v barvě karoserie, zadní sportovní nárazník s difuzorem, dvojitá koncovka výfuku 
Střešní ližiny černé (pro kombi)

Active
Navíc oproti výbavě Trend Edition:

17" kola z lehkých slitin Active v černo-stříbrném provedení 
Přední maska s unikátní mřížkou chladiče, nelakované spodní části 
nárazníků, nástavce blatníků a ochranné lišty dveří, spodní lišty dveří
a přední a zadní nárazníky částečně lakované ve stříbrném odstínu,
dvojitá koncovka výfuku
Automatická dvouzónová klimatizace
Modré prošívání vinylové opěrky na středové konzole, podlahových rohoží, prvky 
interiéru v modrém odstínu
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
Přední LED mlhová světla
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s možností automatického sklopení při 
uzamčení vozidla
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickým zatmíváním
Vyšší světlá výška
Střešní ližiny černé pro 5dv. i kombi
Jízdní režimy Kluzký povrch a Nezpevněná cesta

ZVÝHODNĚNÍ
 10 000 Kč 

na sadu
Titanium X

ZVÝHODNĚNÍ
 10 000 Kč 

na sadu 
ST-Line X

ZVÝHODNĚNÍ
 10 000 Kč 

na sadu
Active X



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Edition Titanium ST-Line /
Active

Zvýhodněné sady
Sada Comfort
- automatická dvouzónová klimatizace
- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva 
pasivní klíče dálkového ovládání
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů

20 000 - -

Sada Family
- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče, 
průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů
- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou a výškou 
(ne pro mHEV)

nelze s ergonomickými 
sedadly; také dostupné 

v sadách X
4 500 ◽ 4 500 / ◽

Sada Winter
- vyhřívané čelní sklo, přední sedadla, volant 15 000 15 000 15 000

Sada City
- Aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování bez nutnosti 
otáčení volantem, pro automatickou převodovku bez nutnosti obsluhy 
pedálů, asistent pro vyjetí z podélného parkování
- chrániče hran předních a zadních dveří
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách 
(BLIS)
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)     
s aktivním brzděním
- zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

cena pro manuální / 
automatickou převodovku 10 500 / 16 000 10 500 / 16 000 10 500 / 16 000

Sada City 2
- chrániče hran předních a zadních dveří
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách 
(BLIS)
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)
 s aktivním brzděním
- zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

také dostupné v sadě City 13 000 / ◽ 13 000 / ◽ 13 000 / ◽

Sada Assist
- adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti - upraví 
rychlost při detekci značky omezující rychlost (nastavitelná tolerance)
- asistent vyhýbacího manévru
- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení 
kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti 
- pro automat. převodovku funkce aktivního udržování v jízdním pruhu a 
Stop & Go
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz 
předjíždění
- sledování bdělosti řidiče
- automatické přepínání dálkových světel (ne pro adaptivní LED světla)
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů

cena pro manuální / 
automatickou převodovku 16 500 / 18 000 12 500 / 16 000 12 500 / 16 000

Sada Assist 2
- funkce rozpoznávání dopravních značek zákazu předjíždění
- sledování bdělosti řidiče
- automatické přepínání dálkových světel (ne pro adaptivní LED světla)
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů

pouze pro automatickou 
převodovku; také 

dostupné v sadě Assist
7 000 / ◽ / - 4 000 / ◽ / - 4 000 / ◽ / -

Sada Design ST-Line
- hliníkové pedály, červeně lakované brzdové třmeny
- ozdobné lišty prahů předních dveří s logem ST-Line

cena bez / 
se sadou ST-Line X 6 000 / 4 700

Sada Titanium X
-digitální přístrojový štít - 12,3" barevný displej s 3D grafikou palubního 
počítače
- zadní tmavě tónovaná skla Privacy, osvětlení nástupního prostoru 
vnějších zpětných zrcátek
- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče, 
průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
- volant, manžeta řadicí páky, opěrky kolen na středové konzole a 
podlahové rohože s prošíváním v šedé Metal (přední i zadní)
-  pro kombi systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání (otevírání/ 
zavírání) pátých dveří, páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

cena pro 5dv. / kombi 10 000 / 21 000
20 000 / 31 000

Sada ST-Line X
-digitální přístrojový štít - 12,3" barevný displej s  3D grafikou palubního 
počítače
- zadní tmavě tónovaná skla Privacy, osvětlení nástupního prostoru 
vnějších zpětných zrcátek
- velký zadní spojler v barvě karoserie, červeně lakované brzdové třmeny
- měkké opěrky kolen na středové konzole +  podlahové rohože (přední 
a zadní) s červeným prošíváním 
- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče, 
průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou a výškou 
(ne pro mHEV)
- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů
-  pro kombi systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání (otevírání/ 
zavírání) pátých dveří, páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

cena pro 5dv. / kombi 10 000 / 21 000
20 000 / 31 000

Sada Active X
-digitální přístrojový štít - 12,3" barevný displej s 3D grafikou palubního 
počítače
- zadní tmavě tónovaná skla Privacy, osvětlení nástupního prostoru 
vnějších zpětných zrcátek
- vinylové opěrky kolen na středové konzole + podlahové rohože (přední 
a zadní) s modrým prošíváním, černé čalounení stropu
- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče, 
průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou a výškou 
(ne pro mHEV)
- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů
-  pro kombi systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání (otevírání/ 
zavírání) pátých dveří, páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

cena pro 5dv. / kombi 10 000 / 21 000
20 000 / 31 000

     



Standardní výbava a výbava na přání Poznámka Trend Edition Titanium ST-Line /
Active

Funkční výbava
Automatická dvouzónová klimatizace dostupné v sadě Comfort 12 900 / ◽ ● ●

Head-Up displej - 11 000 11 000

Přední LED světlomety a zadní LED světla
- charakteristický design předních světlometů, dálková a odbočovací LED 
světla

20 400 20 400 20 400

Adaptivní LED světlomety s prediktivním svícením
- LED odbočovací světla
- neoslňující dálková světla
- automatické nastavení sklonu světlometů
- zadní LED světla
- charakteristický design předních světlometů

- 27 000 27 000

Tempomat ● ● ●

Sada Viditelnost
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů

také dostupné v sadách 
Comfort a Assist / 

Assist 2
5 400 / ◽ ● ●

Přídavné palivové topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým 
ovládáním ne pro mHEV 31 900 / - 31 900 / - 31 900 /-

Obvodový alarm s prostorovým čidlem + dvojité zamykání 9 100 9 100 9 100
Interiér
Sada Audio 55
- rádio a systém SYNC 2.5 s barevným 8" dotykovým displejem, 
příjem DAB / DAB+
- Bluetooth® handsfree
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu
- 4,2" monochromatický TFT displej palubního počítače, 2  USB vstupy

- 5 500 - -

Sada Audio 49 / 59
- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR
- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu
- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání 
v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém 
a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB / DAB+
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy

- 8 300 8 300

CD přehrávač v přihrádce u spolujezdce 5 000 5 000 5 000
Ergonomická sedadla Ford s certifikací AGR pro zdravá záda
- pro mHEV pouze sedadlo řidiče
- přední sedadla s nastavitelnou délkou sedáku
- sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné
- opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné 
ve 4 směrech
- bederní opěrky předních sedadel elektricky nastavitelné ve 4 směrech
- nastavitelný sklon předních sedadel

cena pro mHEV / ostatní 
motory; nelze se sadou 

Family; pouze s látkovým 
čalouněním

6 000 / 19 000 6 000 / 19 000 6 000 / 19 000

Sedadla čalouněná v kombinaci látka / vinyl
- vyhřívaná přední sedadla
- sedadlo řidiče el. nastavitelné v 6 směrech a el. nastavitelná bederní 
opěrka řidiče

pouze se sadami X - 42 400 42 400

Kuřácká sada 350 350 350

Panoramatická střecha s elektrickým ovládáním 
(vč. elektricky ovládané sluneční clony)
+ prémiová stropní konzola s držákem na brýle
- bez střešních ližin pro 5dv. Active

nelze s černě lakovanou 
střechou 26 100 26 100 26 100

Exteriér
Nemetalický lak karoserie - speciální 0 / 6 900 0 / 6 900 0 / 6 900

Metalický lak karoserie 14 900 14 900 14 900
Metalický lak karoserie - speciální 20 900 20 900 20 900
Metalický lak karoserie - unikátní 25 900 25 900 25 900

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy také dostupné 
v sadách X 5 000 5 000 / ◽ 5 000 / ◽

Tažné zařízení - odnímatelné / el. sklopné pro kombi 16 000  / 26 300 16 000 / 26 300 16 000  / 26 300

17" kola z lehkých slitin 19 400 19 400 ●

18" kola z lehkých slitin - - 22 100

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M nahrazuje sadu na opravu 
pneumatik 1 500 1 500 1 500

Záruky a servisní smlouvy*

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 7 let / 200 000 km

záruka je omezena 
skutečností, která 

nastane dříve
15 000 15 000 15 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 3 pravidelné servisní prohlídky během 5 let, zahrnuje i prozatimní servis 
po roce

pravidelné servisní 
prohlídky předepsané 

výrobcem
22 500 22 500 22 500

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.

K vozu je standardně poskytována prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let / 100 000 km. Informace o zárukách a servisních smlouvách jsou k nalezení 
na základním ceníku. Pro bližší informace o podmínkách a kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.
● Standardní výbava, - nelze objednat, ◽ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy


