OBJEVTE

OKOUZLUJÍCÍ V KAŽDÉM PROVEDENÍ

Vyberte si nový Ford Focus přesně podle vašich představ.
Níže naleznete přehled jednotlivých výbavových stupňů
a jejich klíčových prvků.

TITANIUM STYLE
Přednosti výbavy
•
•
•
•
•
•
•
•

Přední a zadní parkovací senzory
Automatická dvouzónová klimatizace
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
Přední LED světlomety, LED světla denního svícení, LED odbočovací světla
Integrovaná přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáčky, zadní LED světla
Chromované prvky exteriéru, střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou
Systém SYNC 3 s integrovanou navigací s ovládáním v českém jazyce, FordPass Connect
Automatické stěrače, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

ST-LINE STYLE
Přednosti výbavy
•
•
•
•

17” kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky “Rock Metallic”
Červené prošívání sportovního volantu a manžety řadicí páky, černé čalounění stropu
Sportovní odpružení
Exteriérová sada ST-Line - unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním nárazníkem ST-Line, boční
nástavce prahů lakované v barvě karoserie, zadní sportovní nárazník s difuzorem, dvojitá koncovka výfuku,
exteriér bez chromovaných prvků, logo ST-Line na bocích vozu, černé strešní ližiny
• Sekvenční řazení pádly na volantu pro automatickou převodovku
• Systém SYNC 3 s integrovanou navigací s ovládáním v českém jazyce, FordPass Connect
s funkcemi Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí (LHI)

ACTIVE STYLE
Přednosti výbavy
• 17” kola z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení s 5 paprsky
• Exteriérová sada Active - unikátní přední maska s mřížkou chladiče ve vertikálním designu a předním
nárazníkem Active, 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, exteriér
bez chromovaných prvků, logo Active na bocích vozu, černé strešní ližiny
• Jízdní režimy Kluzký povrch a Nezpevněná cesta
• Systém SYNC 3 s integrovanou navigací s ovládáním v českém jazyce, FordPass Connect
s funkcemi Live Traffic a Informace o nebezpečí v okolí (LHI)
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