
FORD FOCUS



Díky svému elegantnímu designu, působivým integrovaným 
technologiím a široké nabídce motorů vám model Trend Edition 

nabízí vše, co pro každodenní život potřebujete. 

FOCUS
Crossover Active je stvořen pro dobrodružné duše. Robustní styl 

inspirovaný vozy SUV a zvýšená pozice řidiče dodávají modelu 
odvážnou osobitost.

Vysoce kvalitní materiály a přidané technologie propůjčují modelu 
Titanium vyšší úroveň sofistikovanosti a pohodlí, která je doplněna 

jedinečnými stylovými prvky a zaměřením na detail.

PRO VÁS
Nápadný vzhled exteriéru řady ST-Line vynikne v každé situaci a 

sportovní charakter modelu podtrhují také jedinečné interiérové prvky.

P O H O D L Í

D O B R O D R U Ž S T V Í

L U X U S

V Ý K O N



JAK SE STÁT ŘIDIČEM 
NOVÉHO FORDU FOCUS

OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOUPĚ

Focus ST-Line Vignale 5dv. se speciálním metalickým lakem modrá Desert 
Island (výbava na přání).
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SPOLEČENSKÝ TYP
Nový Focus nabízí zcela nový design světel, včetně LED 
světlometů s integrovanými mlhovými světly ve standardní 
výbavě a volitelné dynamické LED Matrix světlomety, které 
upoutají pozornost na první pohled. Změnou prošla také 
mřížka chladiče a kapota. V zadní části vozu jsou pak zadní 
LED světla s modernizovaným designem.

Naši designéři si vyhráli také v interiéru. Nově vás bude 
těšit systém SYNC 4, který s sebou přináší prémiovou 
konektivitu a bezproblémové bezdrátové propojení s vaším 
chytrým telefonem, zatímco aplikace FordPass Connect 
umožňuje vzdálené ovládání vozu pro ještě větší zajištění 
pohodlí a bezpečnosti. Ford Focus kombi nabízí flexibilní 
prostor pro vaše dobrodružné já, s nově uspořádaným 
zavazadlovým prostorem a s oblastí tzv. "mokré zóny", 
která bez problému pojme vaše zablácené boty nebo 
neoprenové kombinézy.

Focus Active Vignale kombi s metalickým lakem modrá Metallic 
(vvýbava na přání).

OBJEVTE1



MĚJTE VŠE POD KONTROLOU
Nově SYNC 4 přichází s displejem s orientací na šířku a úhlopříčkou 
13,2". K vaší hudbě nebo mapám můžete snadno přistupovat pomocí 
dotykové obrazovky nebo bezdotykově pomocí pokročilého 
hlasového ovládání. Bezdrátové připojení technologií Apple CarPlay a 
Android Auto vám umožňuje bezproblémové spojení s vašimi přáteli, 
rodinou nebo s některými vašimi oblíbenými aplikacemi.

Abyste jízdu ukončili stejně čerství jako jste ji zahájili, je nyní u všech 
modelů Vignale ve standardní výbavě k dispozici špičkové čalounění 
Vinyl Sensico®.

OBJEVTE

Focus Active Vignale s automatickou dvouspojkovou převodovkou PowerShift.
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ELEKTRICKÝ VÝKON

FORD ECOBOOST HYBRID
Focus Ecoboost Hybrid je nyní dodáván s úžasnou 7st. automatickou 
dvouspojkovou převodovkou PowerShift. PowerShift zajišťuje 
hladkou akceleraci s plynulejšími změnami rychlostních stupňů, což 
vám může pomoci snížit spotřebu paliva udržením motoru na 
otáčkách optimálních pro ekonomický provoz.

EcoBoost Hybrid využívá sofistikovanou technologii mild-hybrid k 
zajištění živého a zároveň plynulého výkonu, zejména při nižších 
otáčkách motoru.

Díky regeneračnímu brzdění je získána energie, která je dále využívána 
ke zvýšení výkonu při akceleraci, což zvyšuje hospodárnost při 
současném snižování emisí.

OBJEVTE

Poznámka: Další informace o spotřebě paliva a emisích naleznete ve 4. části katalogu, která se věnuje palivu a 
výkonu.

Focus Active Vignale kombi s metalickým lakem modrá Metallic (výbava na 
přání).
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PŘIPRAVEN NA 
DOBRODRUŽSTVÍ
Ford Focus kombi je připraven na vše, co ke svému životnímu stylu 
potřebujete. Jeho interiér je elegantní, ale zároveň prostorný a 
mnohostranně využitelný. Standardně nabízí zavazadlový prostor s 
objemem 635 litrů*. Pokud budete na své cesty potřebovat ještě více 
místa pro další náklad, sklopením zadních sedadel vznikne velkorysý 
zavazadlový prostor o objemu až 1 653 litrů*.

Díky svislé přepážce můžete zavazadlový prostor rozdělit na více částí 
a lépe si tak vše zorganizovat. K dispozici je také tzv. mokrá zóna, 
která pojme například zablácené boty, potápěčskou výstroj nebo 
jakékoliv jiné mokré předměty. Kryt zavazadlového prostoru zase 
chrání vaše věci před pohledem ostatních, zatímco široké zadní 
výklopné dveře s nízkou výškou pro nakládání a volitelným 
bezdotykovým ovládáním umožňují snadný přístup k vašim věcem.

OBJEVTE

Vozidlo na obrázku má doplňkové příslušenství. 
*Měřeno podle normy ISO 3832. 635 l je objem zavazadlového prostoru se sadou na opravu pneumatik po 
opěradla zadních sedadel. Ložný prostor a nosnost jsou omezeny hmotností a rozložením hmotnosti nákladu.

Focus Active Vignale kombi  s metalickým lakem modrá Metallic (výbava na 
přání).
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USNADNÍ VÁM ŽIVOT
Focus je vybaven tak, abyste měli vše potřebné bezpečně pod 
kontrolou. Každý prvek, od zadní parkovací kamery po systém SYNC, 
byl navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a praktický.

 ■ Ford SYNC 4 je vybaven funkcí Connected Nav a nabízí řadu 
služeb připojených ke cloudu. Informace Live Traffic a informace o 
počasí tak budou ještě aktuálnější.

 ■ Zvukový systém B&O s rozhraním zvukového ekvalizéru 
BeoSonic™† vám umožňuje vychutnat si vaši oblíbenou hudbu 
přesně tak, jak to její tvůrci zamýšleli.

 ■ FordPass Connect umožňuje dálkové ovládání vašeho vozu, 
včetně předehřátí a nebo zamykání a odemykání vozidla.

 ■ Bezdrátové nabíjení pro mobilní telefony† zajišťuje, aby byla 
baterie vašeho mobilního telefonu nabitá při každé příležitosti. 

 ■ Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče†, včetně elektricky 
nastavitelné bederní opěrky pro modely Vignale.

OBJEVTE

†Dostupnost se liší v závislosti na výbavě, podrobnosti naleznete v cenících. 
Poznámka: Asistenční systémy pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují neustálou pozornost 
řidiče, úsudek a nutnost řízení vozidla.

Zobrazený vůz je Active Vignale v metalické barvě modrá Metallic (výbava na 
přání) s převodovkou PowerShift.
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NAVRŽEN PRO POTĚŠENÍ
Seznamte se s modelem Focus ST. Vytvořen byl jak pro závodní trať, 
tak pro běžné silnice. Každá jeho součást je jemně vyladěna tak, aby 
mohl podávat silný a taky velmi návykový výkon. Určitě si oblíbíte 
agresivně tvarovaný, charakteristický exteriér s velkým zadním 
spojlerem nebo nová vyhřívaná, sportovní sedadla Ford Performance 
s certifikací AGR, která vás budou rozmazlovat v každé projeté 
zatáčce. Vůz můžete navíc přizpůsobit vašemu stylu jízdy pomocí 
jízdních režimů Normal, Sport, Kluzký povrch či Závodní trať.

Výkonný motor 2.3 EcoBoost (280 k/206 kW) je vybaven 
dvoucestným turbodmychadlem s nízkou setrvačností a s technologií 
anti-lag. Šestistupňová manuální převodovka může být vybavena 
funkcí automatického dorovnávání otáček při podřazování. 
Standardně je vůz vybaven elektronickým samosvorným 
diferenciálem (eLSD). To vše činí z nového Focusu ST dosud 
nejostřejší kombinaci, jaké se model ST dočkal.

U výbavy ST X vás navíc potěší:

 ■ 19" kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y "Magnetide"
 ■ Head-Up displej
 ■ Červeně lakované brzdové třmeny
 ■ Dynamické LED Matrix přední světlomety, včetně neoslňujících 

dálkových světel

OBJEVTE

Focus ST X 5dv. v prémiové metalické barvě zelená Mean (výbava na přání).
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SNADNÉ ŘÍZENÍ
Přeplněné městské ulice. Jízda s neustálým střídavým zastavováním 
a rozjížděním. Focus vám pomůže zmírnit stres z hustého silničního 
provozu. Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go* udržuje bezpečnou 
vzdálenost od vozidla vpředu, a to i v případě, že toto vozidlo bude 
zpomalovat až do zastavení. V momentu, kdy se dá kolona opět do 
pohybu, se váš vůz rozjede také. Asistent pro aktivní udržování vozidla 
v jízdním pruhu jemně upravuje vaše řízení tak, aby se vůz nacházel 
uprostřed jízdního pruhu*.

 ■ Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go*Ø2) udržuje pohodlnou 
vzdálenost od vozu vpředu a může dokonce váš vůz úplně zastavit 
a opět jej rozjet, jak to umožňuje provoz.

 ■ Aktivní asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu*Ø2) 
průběžně detekuje značení jízdního pruhu a koriguje řízení tak, aby 
se vozidlo udrželo uprostřed jízdního pruhu.

 ■ Rozpoznávání dopravních značekØ2) zobrazuje důležité informace o 
dopravních značkách (rychlostní omezení, zákaz předjíždění) na 
přístrojovém panelu a na průhledovém Head-Up displeji.

 ■ Inteligentní asistent rychlostiØ2) skenuje dopravní značky a 
používá zjištěné údaje k automatickému nastavení omezení 
rychlosti a následně reguluje rychlost vašeho vozu (systém je 
možné deaktivovat nebo nastavit toleranci rychlosti).

 ■ Upozornění na jízdu v protisměruØ2) je navrženo tak, aby 
poskytovalo vizuální a zvukovou výstrahu, pokud nerespektujete 
(přejedete) značku zákazu vjezdu.

 ■ Asistent změny pruhu se systémem sledování mrtvého úhlu vás 
varuje před zahájením manévru změny pruhu, pokud je v mrtvém 
úhlu jiné vozidlo nebo do něj vjíždí a navede vaše vozidlo zpět do 
původního pruhu.

OBJEVTE

*K dispozici pouze u modelů s automatickou převodovkou. Pokud je zastavení delší než tři sekundy, musí řidič 
zasáhnout a stisknout tlačítko „RES“ nebo sešlápnout plynový pedál, aby se činnost systému obnovila.
ØPoužívá senzory. 
2)Asistenční funkce pro řidiče.
Poznámka Asistenční systémy pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují neustálou pozornost 
řidiče, úsudek a nutnost řízení vozidla.

Focus ST-Line Vignale kombi ve speciální metalické barvě modrá Desert Island 
(výbava na přání).
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VYŠŠÍ BEZPEČÍ ZA 
JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK
Díky novým dynamickým LED Matrix světlometům, které jsou u 
modelu ST X součástí standardní výbavy a u ostatních modelů jsou 
dostupné jako výbava na přání, uvidíte na všechny cesty ještě lépe, 
než si vůbec dovedete představit. S využitím informací o aktuální 
rychlosti, úhlu volantu a z informací z kamery systém přizpůsobuje 
světlo tak, aby bylo dosaženo optimálního osvětlení za všech 
podmínek. Při nízkých rychlostech jsou velkým paprskem zvýrazněna 
potenciální rizika v oblasti periferního vidění, zatímco při rychlostech 
na dálnici se prodlužuje délka světelného paprsku pro lepší 
viditelnost na větší vzdálenost. Systém kromě toho mění vzor světla 
tak, aby zatáčky byly osvětleny ještě předtím, než do nich vjedete. 
Díky tomu je jízda v noci snazší a méně náročná.

Součástí jsou navíc neoslňující dálková světla, která zajišťují zvýšenou 
viditelnost a snižují riziko oslnění ostatních účastníků silničního 
provozu.

OBJEVTE

Focus ST-Line Vignale kombi ve speciální metalické barvě modrá Desert Island 
(výbava na přání).
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ÚNIK ZE VŠEDNÍCH DNÍ

FOCUS ACTIVE
Sportovní crossover Focus Active, který v sobě kombinuje praktičnost 
SUV s hbitostí hatchbacku, je ideální volbou pro dobrodruhy.

Mezi jeho hlavní poznávací znamení patří zvýšený posez, černá barva 
nástavců blatníků a ochranných lišt dveří nebo jedinečná 17" kola z 
lehkých slitin v černo-stříbrném provedení. Design interiéru je také 
inspirovaný vozy SUV a je uspořádán tak, aby kabina perfektně 
odpovídala aktivnímu životnímu stylu. Navíc přináší jízdní režimy 
Kluzký povrch a Nezpevněná cesta, které vám dodají jistotu při všech 
vašich společných dobrodružstvích.

OBJEVTE

Zobrazené vozidlo obsahuje doplňkové příslušenství.

Focus Active Vignale kombi v metalické barvě modrá Metallic (výbava na přání).
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SYSTÉM PRE-COLLISTION ASSISTØ2) S DETEKCÍ 
CHODCŮ A CYKLISTŮ*
Systém monitoruje vaši vzdálenost od jiných vozidel, chodců nebo 
cyklistů, a to i ve tmě, když jsou objekty ve světle světlometů a může 
vás upozornit na možnou kolizi nebo se jí pokusí zabránit.

SYSTÉM BLIS S ASISTENTEM ZMĚNY JÍZDNÍHO 
PRUHUØ2)

Asistent změny jízdního pruhu (součást systému BLIS – hlídání 
mrtvého úhlu), který doplňuje systém udržování v jízdním pruhu, vás 
bude varovat, pokud jiné vozidlo jede ve vašem mrtvém úhlu nebo se 
zezadu přiblíží a jemně navede vaše vozidlo zpět do jízdního pruhu**. 

OBJEVTE

ØPoužívá senzory. 
2)Asistenční funkce pro řidiče.
*Systém Pre Collision Assist s detekcí chodců sice dokáže rozpoznat chodce, ale ne za všech podmínek a 
nenahrazuje bezpečné řízení. Popis omezení systému najdete v návodu k obsluze.
**Asistent změny jízdního pruhu neovládá řízení.
Poznámka Asistenční systémy pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují neustálou pozornost 
řidiče, úsudek a nutnost řízení vozidla.

Nahoře: Focus ST-Line 5dv. v unikátní metalické barvě červená Fantastic (výbava 
na přání).

VAROVÁNÍ PŘED PROJÍŽDĚJÍCÍMI VOZY PŘI 
COUVÁNÍ Z PARKOVACÍHO MÍSTA S AKTIVNÍM 
BRZDĚNÍMØ2)

Pokud couváte z kolmého parkovacího místa, snímače sledují prostor 
nalevo a napravo od vozidla. Pokud je detekováno přijíždějící vozidlo 
nebo jiné nebezpečí (například cyklista), systém vás na to upozorní a 
pokud nereagujete, dokáže i zabrzdit (výbava na přání).

ASISTENT VYHÝBACÍHO MANÉVRUØ2)***
Ford Focus může být vybaven i asistentem vyhýbacího manévru. Tato 
technologie je navržena tak, aby detekovala pokus o úhybný manévr 
ze strany řidiče a pomohla mu vyhnout se jinému, pomalu vpředu 
jedoucímu nebo stojícímu vozu.

ØPoužívá senzory. 
2)Asistenční funkce pro řidiče.
***Asistent vyhýbacího manévru neovládá řízení.

Focus ST-Line Vignale kombi v unikátní metalické barvě červená Fantastic 
(výbava na přání).
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Systém SYNC 4 s pokročilejší konektivitou vám cestování ještě více usnadní. 
Uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje spravovat řadu funkcí vašeho 
nového online připojeného vozidla prostřednictvím 13,2" (33,5 cm) dotykové 
obrazovky nebo hlasového ovládání.

Bezdrátové propojení chytrého telefonu vám umožňuje ovládat volání, hudbu 
nebo aplikace a přepracovaný navigační systém se učí preferované cíle a je 
schopen poskytovat aktuální informace o provozu, počasí, čerpacích 
stanicích a jejich cenách.

Balíček Ford Secure je nabitý funkcemi a službami, které vám zajistí klid na 
duši v momentě, kdy vozidlo nemáte na očích. 

OBJEVTE

ZŮSTAŇTE PŘIPOJENI
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*Nenechte se za jízdy rozptylovat. Kde je to možné, používejte funkce ovládané hlasem; nepoužívejte při řízení přenosná zařízení. Pokud je vozidlo v pohybu, některé funkce mohou být uzamknuty. Ne všechny funkce jsou kompatibilní se všemi telefony.
†Nastartování na dálku je k dispozici pouze u modelů s automatickou převodovkou. 
ØAplikace FordPass, kompatibilní s vybranými platformami chytrých telefonů, je k dispozici ke stažení. Zprávy a přenos dat mohou být zpoplatněny. Funkčnost všech služeb využívajících online připojení je závislá na pokrytí datovou sítí v lokalitě, kde se 
nacházíte. 

FORDPASS CONNECT
Vestavěný modem FordPass Connect ve vozech Ford Focus je hardware, 
který umožňuje používání online připojených služeb na dálku pomocí mobilní 
aplikace FordPass. Jakmile je totiž aplikace s vozem spárovaná, umožní vám 
vůz ovládat na dálku a zobrazovat si ty nejdůležitější informace o voze přímo 
na obrazovce telefonu. 

Aktivace online připojených služeb vašeho vozu vám také umožní přístup k 
našim předplaceným balíčkům služeb, které jsou skvělým doplňkem pro 
vybraná vozidla vybavená systémem SYNC 4*. Mezi ně patří například 
balíček Connected Nav, který dodává aktuální dopravní informace do vašeho 
vozidla a poskytuje vám pokročilé výstrahy o rizicích na silnicích ve vašem 
okolí. Balíček Ford Secure dělá vaše vozidlo bezpečnějším než kdykoliv dříve 
poskytováním přístupu k řadě bezpečnostních funkcí.

Při nákupu nového vozidla máte první rok používání služeb Connected Nav a 
Ford Secure již předplacený. Více informací o předplacených produktech 
naleznete ve svém účtu Ford Account. https://www.ford.eu/ford-account 

APLIKACE FORDPASS
Aplikace FordPass vám umožní využívat připojení vozidla na maximumØ. 
Prostřednictvím chytrého telefonu získáte díky aplikaci FordPass přístup k 
ještě více funkcím, počínaje inteligentním dálkovým ovládáním až po 
podrobné zprávy o stavu vozidla. Podle potřeby můžete nastartovat†, 
zamknout či odemknout vozidlo, ať už jste kdekoli, případně v zimním ránu 
zbavit čelní sklo námrazy a zapnout vyhřívání sedadel a volantu (u modelů 
vybavených těmito prvky).

Upozornění na stav vozu slouží k zasílání důležitých informací, včetně 
varování ohledně tlaku v pneumatikách, množství kapalin nebo např. 
životnosti oleje, přímo do vašeho telefonu. 

Aplikace FordPass také pomáhá se zabezpečením vozu. Pokud je například 
aktivován alarm vašeho vozu, budete na to upozorněni, ať jste kdekoli.  

Připojte svůj Focus k aplikaci FordPass.

OBJEVTE

PŘIPOJENI A POD KONTROLOU
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*Dostupné v průběhu roku 2022. Ford Secure a Connected Nav jsou předplacené produkty s limitovaným bezplatným zkušebním obdobím; po uplynutí této doby jsou účtovány poplatky dle platných ceníků. Služby Ford Secure a Connected Nav využívají 
data online připojeného vozidla (jako jsou například informace o jízdě a polohová data) sdílená přes službu FordPass Connect. Sdílení dat se společností Ford lze upravovat pomocí nastavení ve vozidle, ale některá nastavení mohou mít vliv na 
dostupnost služeb. Pokud je u vozidla aktivní předplatné Služby v případě odcizeného vozidla (SVS), nelze připojení vozidla vypnout, aby bylo zajištěno, že v případě odcizení vozidla bude k dispozici jeho sledování. Další informace naleznete v zásadách 
ochrany osobních údajů aplikace FordPass. Služba FordPass Connect aktivuje online připojené služby a je k dispozici u vybraných vozidel nebo vozidel s navigací. FordPass Connect bude v době dodání vozidla aktivní. Můžete se rozhodnout, zda sdílení 
některých dat zapnete nebo vypnete. Datové pokrytí a služby nejsou k dispozici všude. Mohou být účtovány poplatky za datové přenosy. Platí zásady ochrany osobních údajů aplikace FordPass a služby Connected Car, které naleznete na místním webu 
společnosti Ford. Jak aktivovat a spravovat předplatná: Connected Navigation: Zákazníci budou automaticky zaregistrování do balíčku služeb Connected Nav, jakmile aktivují služby konektivity svého vozidla (aktivací služby FordPass Connect). Ford 
Secure: Po aktivaci služby FordPass Connect se zákazníci budou muset přihlásit do svého účtu Ford na webu a postupovat podle pokynů pro aktivaci tohoto balíku. Všechna předplatná je možné spravovat nebo prodlužovat prostřednictvím účtu Ford na 
webu. Neexistuje žádné automatické obnovování služeb, společnost Ford vás nechá vždy rozhodnout, zda chcete předplatné na konci zkušebního období nebo prodlouženého období prodloužit.

Váš nový Focus má řadu hodnotných funkcí konektivity, včetně již 
zaplaceného předplatného služeb Connected Nav a Ford Secure. I po 
uplynutí této doby můžete dál využívat výhody těchto předplacených 
programů za měsíční poplatek.

CONNECTED NAV
S přístupem ke cloudu budete plně informováni na každé cestě. 

Přesné mapové podklady přenášené do vašeho vozidla vás pomáhají lépe 
navádět v neustále se měnící situaci na silnicích.

Stálé pokrytí zajišťují offline mapy, které jsou vám k dispozici v momentech, 
kdy vyjedete do míst bez signálu.

Informace v reálném čase pomáhají najít nejrychlejší trasu při měnící se 
dopravní situaci.

Kompletní navádění s podrobnými vizuálními nebo hlasovými pokyny pro 
jízdu do cíle.

Služba Informace o nebezpečí v okolí (LHI) vám poskytuje výstrahy o 
nehodách nebo porouchaných vozidlech ještě dříve, než je spatříte.

FORD SECURE
Vychutnejte si optimální zajištění ochrany vašeho vozidla.

Služby v případě odcizeného vozidla (SVS)  
Upozornění před krádeží nabízejí nepřetržitou ochranu vozidla před pokusy 
o vniknutí do vozidla, o jeho odtažení nebo manipulaci s vozidlem.

Funkce sledování vozidla umožňuje příslušným orgánům sledovat vaše 
vozidlo v případě jeho odcizení a pomáhá jim v procesu jeho zajištění, 
dokonce i v zahraničí.

Upozornění na umístění vozu 
Funkce sleduje vaše vozidlo a to, jak je využíváno. Pokud vaše vozidlo 
opustí předem definovanou oblast, obdržíte oznámení v aplikaci FordPass.

Sousedská hlídka*
Obdržíte oznámení FordPass, pokud je ve vaší oblasti spuštěn obvodový 
alarm, výstraha SecuriAlert nebo výstraha Služeb v případě odcizeného 
vozidla (SVS), což vás může varovat před případným nebezpečím.

OBJEVTE

VÁŠ SVĚT KONEKTIVITY
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SYSTÉM HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLUØ2) 
Systém hlídání mrtvého úhlu (BLIS) vás upozorní, pokud při jízdě 
vjede do vašeho mrtvého úhlu jiné vozidlo. Nově umí spolupracovat s 
asistentem pro jízdu v pruzích, který vás upozorní a případně pomůže 
navést vůz zpět do vašeho jízdního pruhu, pokud se v mrtvém úhlu 
nachází jiný vůz. Systém umí také nově zohlednit i tažený přívěs za 
vaším vozem do délky až 10 m. Stejně tak vás systém varuje před 
projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa – systém může 
automaticky použít brzdy, pokud na výstrahy nereagujete.

OBJEVTE

ØPoužívá senzory. 
2)Asistenční funkce pro řidiče. 
*Nenechte se za jízdy rozptylovat. Podrobné informace a omezení systému naleznete v návodu k obsluze. 
Poznámka Asistenční systémy pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují neustálou pozornost 
řidiče, úsudek a nutnost řízení vozidla.

HEAD-UP DISPLEJ* 
Zobrazuje klíčové informace ve vašem zorném poli, abyste mohli 
sledovat situaci před vámi. Obraz může zobrazovat váš výběr obsahu, 
včetně rychlosti vozidla, navigace, tempomatu a rozpoznávání 
dopravních značek2). Head-Up displej je kompatibilní s 
polarizovanými slunečními brýlemi.

AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENTØ2) 
Po aktivaci systému tlačítkem může aktivní parkovací asistent najít 
vhodné parkovací místo v podélném nebo kolmém směru a pomáhat 
vám s manévrováním při parkování a nebo výjezdu. S převodovkou 
e-shifter stačí při parkovacím manévru držet pouze stisknuté tlačítko, 
o vše ostatní se Ford Focus postará sám. S manuální převodovkou 
nebo s převodovkou Powershift ovládáte řazení a pedály.

ZADNÍ KAMERA S PANORAMATICKÝM OBRAZEM2) 
Zadní širokoúhlá kamera poskytuje nerušený výhled vlevo a vpravo za 
vozidlo při couvání*.

ØPoužívá senzory. 
2)Asistenční funkce pro řidiče. 
*Kamery fungují při rychlostech nižších než 10 km/h.
Poznámka Asistenční systémy pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují neustálou pozornost 
řidiče, úsudek a nutnost řízení vozidla.
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Panoramatická střecha
Otevíratelná dvoudílná panoramatická střecha 
nabízí výhled na nebe pro všechny, bez ohledu na 
to, v jaké řadě sedadel sedí. Posuvné sklo je 
potaženo vrstvou odrážející sluneční světlo, čímž 
přispívá k udržování příjemné teploty v interiéru. 
Elektricky ovládaná clona poskytuje v případě 
potřeby stín a soukromí, a dokonce pomáhá snížit 
hluk větru při jízdě s otevřenou střechou.

Audiosystém B&O s rozhraním 
zvukového ekvalizéru BeoSonic™
Přizpůsobte si svůj hudební zážitek s novým 
zvukovým systémem B&O BeoSonic™. Nastavte 
si zvuk tak, jak ho máte rádi a objevujte různé 
zvukové prostory.
Ochranná známka BeoSonic™ je ve vlastnictví společnosti Bang & Olufsen a.s. 
a platí pro více jurisdikcí po celém světě a je v nich svým vlastníkem registrována 
a používána.

Ergonomická sedadla s certifikací 
AGR*
Ergonomicky navržená přední sedadla s 
certifikací AGR si můžete nastavit přesně podle 
vašich potřeb až v 18 směrech (ve 14 u modelu 
ST X) – můžete si tak být jisti, že se na vašich 
delších cestách budete cítit pohodlně. Certifikát 
AGR je značkou zvláště vysokého standardu 
produktu přátelského pro vaše záda. Asociace 
AGR provádí výzkum v oblasti prevence bolestí 
zad, a je široce podporována lékaři a terapeuty.
*Certifikace AGR (Aktion Gesunder Rücken = kampaň pro zdravá záda): 
Certifikováno a doporučeno organizací Association ForumHealthy Back – Better 
Living a Federal Association of German Back Schools.

Bezdotykové ovládání zadních 
dveří
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru 
u verze kombi je snadné, i když máte plné ruce 
věcí. Stačí, když u sebe budete mít klíč od vozu a 
mírně kopnete v oblasti pod středem zadního 
nárazníku. Zadní dveře se otevřou nebo zavřou 
bez jediného dotyku. Lze je také otevírat a zavírat 
pomocí tlačítka, když sedíte ve voze nebo pomocí 
dálkového ovládání.

Vyhřívaný volant
K dispozici je také vyhřívaný volant, který udrží 
vaše ruce v teple a na nízkou venkovní teplotu tak 
můžete v klidu zapomenout.

OBJEVTE

Elektronicky nastavitelný 
adaptivní podvozek CCD
Pomáhá vám rychle se přizpůsobit měnícím se 
podmínkám na silnici. Snímače monitorují povrch 
vozovky – a vaše vstupy do řízení – každé 2 
milisekundy, pak systém rychle přizpůsobí tuhost 
tlumičů pro optimální výkon v každé situaci. 
Jestliže snímače zjistí na silnici výmol, je systém 
schopen nastavit tlumiče tak, aby bylo možné 
snížit sílu nárazu pro zajištění pohodlnější jízdy. K 
dispozici je pro model Focus ST v 5dv. provedení.

FUNKCE1



VYBERTE SI VYBERTE SI TEN SVŮJ

VYJÁDŘETE SVOU INDIVIDUALITU
U Fordu Focus najdete rozsáhlý výběr verzí, z nichž každá má svůj osobitý charakter a přináší řadu prvků, 
díky kterým si můžete vybrat vůz, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Vybrat si můžete dobrodružný crossover Active, který se vyznačuje sportovně robustními liniemi a 
sebevědomým, vynalézavým charakterem.

Model Titanium představuje dokonalý luxus, který v sobě spojuje moderní styl a sofistikované funkce. 
Zatímco model ST-Line, který je inspirován výjimečným výkonem, okamžitě zaujme svým jedinečným 
stylem a sportovním vzhledem. 

T R E N D  E D I T I O N T I T A N I U M

S T - L I N EA C T I V E
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Trend Edition
Hlavní prvky exteriéru 

 ■ 16" x 6.5 strukturovaná ocelová kola s kryty kol s 5x2 
paprsky

 ■ Přední LED světlomety, LED světla denního svícení, 
LED odbočovací světla - integrovaná přední LED 
mlhová světla s přisvícením do zatáčky

 ■ Automatická aktivace světlometů při snížené 
viditelnosti

 ■ Přední a zadní parkovací senzory
 ■ Střešní ližiny černé pro kombi

Hlavní prvky interiéru 
 ■ Tempomat
 ■ Rádio a systém SYNC 2.5 s 8" dotykovým displejem, 

Android Auto a Apple CarPlay, 6 reproduktorů, 
ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy

 ■ Palubní počítač - 4,2" barevný displej
 ■ Vestavěný modem 4G umožňující vzdálené ovládání 

vozu
 ■ Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou
 ■ Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 125 k
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 k 
Vznětové
1.5 EcoBlue 120 k

VÝBAVYVYBERTE SI2



VÝBAVY

Titanium

VYBERTE SI

Hlavní prvky vnější výbavy
 ■ 16" x 6.5 strukturovaná ocelová kola s kryty kol s 10 

paprsky
 ■ Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s 

chromovanými detaily, chromovaná lišta u spodní linie 
bočních oken 

 ■ Zadní LED světla
 ■ Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou pro 

kombi
 ■ Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s možností 

automatického sklopení při uzamčení vozu
 ■ Automatické stěrače s dešťovým senzorem
 ■ Zpožděné zhasínání předních světlometů

Hlavní prvky vnitřní výbavy
 ■ Systém SYNC 4 s 13,2" dotykovým displejem, 

navigační systém s online cloudovým připojením, 
funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI), 
bezdrátové připojení funkcí Apple CarPlay/Android 
Auto, balíček funkcí Ford Secure

 ■ Automatická dvouzónová klimatizace
 ■ Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
 ■ Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového 

ovládání

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost 125 k
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 k
Vznětové
1.5 EcoBlue 120 k
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Active X

VYBERTE SI

Hlavní prvky vnější výbavy
 ■ 17" x 7.0 kola z lehkých slitin v černo-stříbrném 

provedení s 5 paprsky
 ■ 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 střešní ližiny pro 5dv. i kombi
 ■ Jízdní režimy Kluzký povrch a Nezpevněná cesta
 ■ Zadní parkovací kamera
 ■ Systém KeyFree
 ■ Vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního 

prostoru
 ■ Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

Hlavní prvky vnitřní výbavy 
 ■ Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony 

(Qi)
 ■ Měkké opěrky kolen na středové konzole pro řidiče a 

spolujezdce
 ■ Digitální přístrojový štít - 12,3" barevný displej 

palubního počítače
 ■ Zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů
 ■ Podlahové velurové rohože - zadní, prošívané
 ■ Prémiové osvětlení interiéru LED diodami

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 k

VÝBAVY

Poznámka: Vůz na hlavní fotce vpravo je zobrazen se 4,2" palubním počítačem 
– standardně je dodáván digitální přístrojový štít (na obrázku vpravo dole).
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ST-Line X

VYBERTE SI

Hlavní prvky vnější výbavy 
 ■ 17" x 7.0 kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky "Rock 

Metallic"
 ■ 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

 ■ Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče
 ■ Zadní parkovací kamera
 ■ Černé střešní ližiny (pouze pro kombi)
 ■ Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
 ■ Sportovní odpružení

Hlavní prvky vnitřní výbavy
 ■ Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony 

(Qi)
 ■ Červené prošívání sportovního volantu a manžety 

řadicí páky
 ■ Měkké opěrky kolen na středové konzole pro řidiče a 

spolujezdce
 ■ Podlahové velurové rohože - zadní, prošívané
 ■ Černé čalounění stropu
 ■ Sekvenční řazení pádly na volantu pro automatickou 

převodovku
 ■ Prémiové osvětlení interiéru LED diodami

Motory
Zážehové
1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 k
Vznětové
1.5 EcoBlue 120 k

VÝBAVY

Poznámka: Vůz na hlavní fotce vpravo je zobrazen se 4,2" palubním počítačem 
– standardně je dodáván digitální přístrojový štít.
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ST X

VYBERTE SI

Hlavní prvky vnější výbavy
 ■ 19" x 9J kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y "Magnetite"
 ■ Červeně lakované brzdové třmeny
 ■ Přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport, Kluzký 

povrch a Závodní trať)
 ■ Sportovní odpružení ST se sníženým zavěšením kol, 

speciální vyladění tlumičů pérování na přední i zadní 
nápravě, velký zadní spojler v barvě karoserie

 ■ Dynamické LED Matrix přední světlomety
 ■ Systém KeyFree
 ■ Elektronicky řízený samosvorný diferenciál (eLSD)
 ■ Meziplyn a systém Launch Control pro manuální 

převodovku
 ■ Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací 

kamera
 ■ Černé střešní ližiny (pro verzi kombi)
 ■ Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
 ■ Velký zadní spojler
 ■ Sportovní zavěšení ST

Hlavní prvky vnitřní výbavy
 ■ Přední vyhřívaná sportovní sedadla Ford Performance
 ■ Sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné ve 14 

směrech, certifikace AGR
 ■ Průvlak na lyže ve 2. řadě sedadel
 ■ Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony 

(Qi)
 ■ Integrovaný navigační systém s cloudovým připojením, 

SYNC 4 s 13,2" dotykovým displejem a hlasovým 
ovládáním, ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy, 
FordPass Connect

 ■ Digitální přístrojový štít - 12,3" barevný displej
 ■ Head-Up displej

Motory
Zážehové
2.3 EcoBoost 280 k

VÝBAVY

Poznámka: Na obrázku jsou zobrazena 18" kola z lehkých slitin, která jsou 
dostupná jako příslušenství. Standardně dodávaná kola jsou 19" kola s 5 
paprsky Y a červeně lakovanými brzdovými třmeny. 
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Sada X
Sada X pro Titanium navíc přináší:

 ■ Digitální přístrojový štít - 12,3" barevný displej palubního počítače
 ■ Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče
 ■ Zadní parkovací kamera
 ■ Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)
 ■ Měkké opěrky kolen na středové konzole pro řidiče a spolujezdce
 ■ Zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů
 ■ Podlahové velurové rohože - zadní, prošívané
 ■ Prémiové osvětlení interiéru LED diodami
 ■ Vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
 ■ Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

VYBERTE SI

 

Zobrazené detaily výbavy ST X:
 ■ Dynamické LED Matrix světlomety
 ■ 19" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y "Magnetite" 
 ■ Červeně lakované brzdové třmeny
 ■ Head-Up displej
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Sada ST-Line Vignale
 ■ 18" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
 ■ Sada Winter (vyhřívaná přední sedadla, volant a čelní sklo)
 ■ Sedadla a palubní deska čalouněná v prémiovém vinylu Sensico v černé barvě s 

červeným a šedým prošíváním
 ■ Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné ve 4 směrech, elektricky nastavitelná bederní 

opěrka
 ■ Průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
 ■ Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem ST-Line
 ■ Chromované lišty ve spodní části přední masky

Sada Active Vignale
 ■ 18" kola z lehkých slitin v černo-stříbrném provedení s 5x2 paprsky Y
 ■ Sada Winter (vyhřívaná přední sedadla, volant a čelní sklo)
 ■ Sedadla a palubní deska čalouněná v prémiovém vinylu Sensico v černé barvě s šedým 

prošíváním
 ■ Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné ve 4 směrech, elektricky nastavitelná bederní 

opěrka
 ■ Průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
 ■ Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem Active
 ■ Chromovaná "satin" lišta kolem horní mřížky chladiče
 ■ Měkké opěrky kolen na středové konzole

VYLEPŠETE SI VÝBAVUVYBERTE SI2



Sada Family Plus
Obsahuje

 ■ Zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů a průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve 
druhé řadě sedadel

 ■ Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)
 ■ 2 USB vstupy pro cestující ve 2. řadě sedadel
 ■ Systém KeyFree: vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče 

dálkového ovládání, vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
 ■ Pro kombi systém KeyFree Plus: bezdotykové ovládání (otevírání/ zavírání) pátých 

dveří, páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

Sada Winter
Obsahuje

 ■ Vyhřívané čelní sklo
 ■ Vyhřívaná přední sedadla
 ■ Vyhřívaný volant

VYBERTE SI

Sada Assist
Obsahuje

 ■ Adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
 ■ 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 zákazu předjíždění
 ■ Sledování bdělosti řidiče
 ■ Automatické přepínání dálkových světel
 ■ Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) 

zohledňující délku přívěsu s asistentem změny pruhu - upozornění a navrácení do 
jízdního pruhu

 ■ 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 s osvětlením nástupního prostoru

Sada City
Obsahuje

 ■ Aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování bez nutnosti otáčení 
volantem, pro automatickou převodovku s motorem 1.5 EcoBlue bez nutnosti 
obsluhy pedálů, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa

 ■ Chrániče hran předních a zadních dveří
 ■ Zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)

Sada Design ST-Line
Obsahuje

 ■ Hliníkové pedály
 ■ Velký zadní spojler
 ■ Červeně lakované brzdové třmeny
 ■ Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem ST-Line

VYLEPŠETE SI VÝBAVU2



INDIVIDUALIZACE
Zvolte si barvu karoserie, kola, výbavu na přání 
a příslušenství a přizpůsobte si Focus přesně 
podle svých potřeb.

Modrá Desert Island
Speciální metalický lak karoserie

ŽIVOT VE SKVĚLÝCH 
BARVÁCH

Ford Focus vděčí za svůj oslnivý a odolný zevnějšek speciálnímu 
několikafázovému procesu lakování karoserie. Díky vstřikování vosku 
do ocelových částí karoserie či ochranné horní vrstvě nátěru, novým 

materiálům a postupům aplikace bude váš nový Focus vypadat 
dobře i za mnoho let.

Stříbrná Moondust
Metalický lak karoserie

Modrá Metallic
Metalický lak karoserie

Zelená Mean
Metalický lak karoserie - prémiový ST

Šedá Magnetic
Speciální metalický lak karoserie

BARVY

Červená Race
Nemetalický lak karoserie

Bílá Frozen
Nemetalický lak karoserie speciální

Černá Agate
Metalický lak karoserie

Barva karoserie červená Race je ve standardní výbavě, všechny ostatní laky jsou 
výbava na přání, za příplatek.
Na model Ford Focus se vztahuje záruka proti prorezivění Ford v délce 12 let od 
data první registrace. Viz obchodní podmínky.
Poznámka Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev 
karoserie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostupnosti 
produktu na českém trhu. Zobrazené barvy karoserie a čalounění se mohou lišit 
od skutečných barev v důsledku omezení použitých tiskových technologií.

Červená Fantastic
Unikátní metalický lak karoserie

3



Kombinace vinylu Captain / Sensico s šedým 
prošíváním v černé Ebony (s dekorativním prošíváním 
v barvě šedá Metal)
Standard pro Active Vignale

Kombinace vinylu Captain / Sensico s šedým 
prošíváním v černé Ebony (s dekorativním prošíváním 
v barvě červená Generic a šedá Metal)
Standard pro ST-Line Vignale

Látky Foundry v barvě černá Black / Eton v barvě Black 
(s dekorativním prošíváním v barvě šedá Metal)
Standard pro Trend Edition

Látky Ray v barvě černá Black / Eton v barvě Black (s 
dekorativním prošíváním v barvě šedá Metal)
Standard pro Titanium a Titanium X

Poznámka Sensico® je ochranná známka společnosti Ford of Europe pro prémiové čalounění interiérů automobilů. Toto prémiové syntetické čalounění poskytuje 
prvotřídní pohodlí, skvěle vypadá a splňuje také požadavky pro to, aby mohlo být označeno jako veganské (čalounění není vyrobeno na živočišné bázi). Čalounění je 
odolné a nenáročné na údržbu.

Látky Nunatak v barvě černá Ebony s modrými prvky / 
Eton v barvě Ebony (s dekorativním prošíváním v barvě 
modrá Nordic)
Standard pro Active X

Látky Foundry v barvě černá Black / Eton v barvě Black 
(s dekorativním prošíváním v barvě červená Generic)
Standard pro ST-Line X

Kombinace látky Twintrack / prémiového vinylu 
Sensico červeným prošíváním
Standard pro ST X

ČALOUNĚNÍINDIVIDUALIZACE ČALOUNĚNÍ3



16"
Kola z lehkých slitin s 10 paprsky
Na přání pro Trend Edition

17"
Kola z lehkých slitin s 15 paprsky
Na přání pro Titanium X

17"
Kola z lehkých slitin s 5 paprsky 
Standardně pro Active X 

18"
Kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y "Magnetite"
Dostupná jako příslušenství pro ST X

19"
Kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y "Magnetite" 
Standardně pro ST X

18"
Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky Y 
Na přání pro Active X, standardně pro Active Vignale 

16"
Kola z lehkých slitin s 6x2 paprsky  
Na přání pro Titanium

17"
Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky  
Standardně pro ST-Line X  

18"
Kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
Na přání pro ST-Line X, standardně pro ST-Line Vignale 

Poznámka Všechna kola z lehkých slitin jsou dostupná 
jako příslušenství za příplatek prostřednictvím vašeho 
prodejce vozů Ford.
Navštivte: www.prislusenstvi-ford.cz

KOLAINDIVIDUALIZACE KOLA3



10.

12.

11.

6.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

12.

7.

11.

1. Ramínko na šaty

2. Gumové podlahové rohože

3. Systém Box-In-Box pro umístění 
do Megaboxu 

4. Oboustranná rohož se zvýšeným 
okrajem do zavazadlového 
prostoru

5. Ochranná lišta prahu 
zavazadlového prostoru

6. Příčníky střešního nosiče

7. Odnímatelné tažné zařízení

8. 18" kolo z lehkých slitin s logem 
Ford Performance s 10 paprsky, v 
matně černé barvě Magnetite

9. Zástěrky zadní sada

10. Thule®+ Držák jízdního kola

11. ClimAir®+ Deflektor bočního okna

12. Souprava uzamykatelných matic 
kol

Položky objednané jako volitelná výbava budou dodány z výroby. 
Při objednání jako příslušenství budou položky namontovány u 
prodejce. Namontování příslušenství může ovlivňovat spotřebu 
paliva vašeho vozidla.  
+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od jiného 
dodavatele, naleznete na zadní obálce.

Další příslušenství naleznete v online katalogu 
příslušenství na stránce  
www.prislusenstvi-ford.cz
Chcete-li se seznámit s nabídkou zboží 
značky Ford, jako jsou oděvy, lifestylové 
výrobky a modely vozidel, navštivte stránky 
www.fordlifestylecollection.com

INDIVIDUALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ3
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Elektrifikace bez starostí navíc

K nabíjení není nutné vaše vozidlo připojovat k elektrické 
síti. Mild-hybridní vozidla mohou dobíjet baterii dvěma 
způsoby:
Regenerační brzdění získává zpět energii, která se obvykle 
bez užitku ztrácí při zpomalování nebo brzdění.
Konvenční motor pohání generátor, který převádí 
mechanickou energii na elektrickou energii.

Zážehový motor EcoBoost

Ford Focus je dostupný s motorem 1.0 Ecoboost mild-
hybrid o výkonu 125 k (92 kW) nebo 155 k (114 kW).

3

48voltový akumulátor

Lithium-iontový akumulátor, který pohání elektromotor, se 
nachází pod předním sedadlem spolujezdce. Dobíjí se 
automaticky za jízdy při rekuperačním brzdění a energie, 
která by jinak zůstala nevyužita, se do něj ukládá. 

2

Poznámka Další informace o hospodárnosti spotřeby paliva a emisích naleznete v části 4 věnované palivu a výkonu.

SPECIFIKACE
Seznamte se s Fordem Focus a jeho 
inteligentním mild-hybridním systémem.

Focus EcoBoost 
mild-hybrid
Objevte mild-hybridní motor o výkonu 
125 k (92 kW) nebo 155 k (114 kW).

Řemenem poháněný integrovaný startér/generátor

Startér/generátor funguje jako elektromotor, hladce integrovaný se 
zážehovým motorem za účelem poskytování dodatečného točivého 
momentu během jízdy a akcelerace.

VÝKON MILD-HYBRIDU

14
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Emisní norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Druh paliva Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Nafta

Nejvyšší výkon k (kW) 125 (92) 125 (92) 125 (92) 155 (114) 155 (114) 155 (114) 155 (114) 280 (206) 280 (206) 120 (88)

Točivý moment (Nm) 170 170 170 190 190 190 190 420 415 300

Emise CO2 (g/km)* 121-122 116-118 121-123 116-121 118 117-125 125 183 182 120-127

Převodovka 6st.  
manuální

6st.  
manuální

7st.  
Powershift

6st.  
manuální

6st.  
manuální

7st.  
Powershift

7st.  
Powershift

6st.  
manuální

7st. 
automatická

8st. 
automatická

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinovaná 5,3-5,4 5,2 5,4 5,1-5,4 5,2 5,2-5,5 5,5 8,0 8,0 4,6-4,8

Výkon

Max. rychlost (km/h) 200 200 195 211 207 208 204 250 250 193

0-100 km/h (s) 10,2 10,2 10,2 9,0 9,0 8,4 8,4 5,7 5,7 10,6

50-100 km/hø (s) 10,0 9,7 – 8,8 8,8 – – 4,0 – –

Hmotnosti a zátěže (kg)

Provozní hmotnost vozidla** 1330 1349 1387 1349 1349 1387 1387 1512 1529 1415

Max. celková přípustná hmotnost (GVM) 1895 1895 1910 1895 1895 1910 1910 2020 2040 1910

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 1100 1100 1500 1100 1100 1500 1500 1600 1600 1400

Max. zatížení na kouli tažného zařízení 90 90 75 90 90 75 75 90 90 60

Kombi

Emisní norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Druh paliva Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Benzín Nafta

Nejvyšší výkon k (kW) 125 (92) 125 (92) 125 (92) 155 (114) 155 (114) 155 (114) 155 (114) 280 (206) 280 (206) 120 (88)

Točivý moment (Nm) 170 170 170 190 190 190 190 420 415 300

Emise CO2 (g/km)* 124-125 119-121 124-126 118-124 120 121-128 126-127 183 182 123-130
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Převodovka 6st.  
manuální

6st.  
manuální

7st.  
Powershift

6st.  
manuální

6st.  
manuální

7st.  
Powershift

7st.  
Powershift

6st.  
manuální

7st. 
automatická

8st. 
automatická

Spotřeba paliva (l/100 km)

Kombinovaná 5,5 5,3 5,5-5,6 5,2-5,5 5,3 5,4-5,7 5,6 8,0 7,9 4,7-4,9

Výkon

Max. rychlost (km/h) 198 198 193 209 205 206 202 250 250 191

0-100 km/h (s) 10,5 10,4 10,4 9,1 9,1 8,6 8,6 5,8 5,8 10,9

50-100 km/hø (s) 10,4 9,9 – 9,0 9,0 – – 4,1 – –

Hmotnosti a zátěže (kg)

Provozní hmotnost vozidla** 1394 1413 1451 1413 1413 1451 1451 1547 1563 1479

Max. celková přípustná hmotnost (GVM) 1950 1970 2005 1970 1970 2005 2005 2070 2100 2035

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 1000 1000 1500 1000 1000 1500 1500 1600 1600 1400

Max. zatížení na kouli tažného zařízení 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Výše uvedené údaje nejsou finálně homologované. 
  øNa 4. převodový stupeň. 

*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením 
Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus).  

Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich 
výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva 

motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. 
Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford. 

**Provozní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90 % kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Všechny uváděné hmotnosti platí pro vozidla v sériové výbavě. Maximální hmotnost 
přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů maximálně 75 kg. 

Všechny vozy jsou vybaveny filtrem pevných částic GPF / DPF.



SPECIFIKACE ROZMĚRY

Šířka (včetně zrcátek): 
1 979 mm

Šířka (včetně zrcátek):  
1 979 mm

KOMBI

Délka: 4 392 mm

Délka: 4 672 mm 
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ROZMĚRY4
Rozměry a objemy
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Vnější rozměry (mm)   

Celková délka/ST-Line/Active 4382/4392/ 
4397

4672/4672/ 
4693 4393 4668

Celková šířka včetně zrcátek 1979 1979 1979 1979

Celková šířka bez zrcátek/Active 1825/1844 1825/1844 1825 1825

Celková šířka se sklopenými zrcátky 1848 1848 1848 1848

Celková výška nenaloženého vozidla vč. antény/
STLine/Active

1471/1459/ 
1502

1497/1487/ 
1536 1454 1492

Rozvor 2700 2700 2700 2700

Přední rozchod / Active 1572/1582 1572/1582 1567 1567

Zadní rozchod / Active 1553/1576 1566/1576 1556 1566

Přední převis / ST-Line / Active 913/913/918 913/913/918 913 913

Přední převis / ST-Line / Active 769/779/779 1059/1059/ 
1075 780 1062

Světlá výška – plně naložené vozidlo / ST-Line / 
Active 102/104/141 108/105/149 103 101

Světlá výška – nenaložené vozidlo / ST-Line / 
Active 135/123/163 134/125/163 120 118

Vnitřní rozměry (mm)
První řada sedadel

Výška (bez/s panoramatickou střechou) 987/951 987/951 987/951 987/951

Místo pro nohy 1109 1109 1109 1109

Šířka ve výšce ramen 1421 1421 1421 1421

Šířka ve výšce loktů 1436 1436 1364 1364

5d
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Druhá řada sedadel       

Výška (shodná s panoramatickou střechou) 965 1008 965 1008

Místo pro nohy 918 918 918 918

Šířka ve výšce ramen 1395 1395 1395 1395

Šířka ve výšce loktů 1429 1429 1325 1325

Objem zavazadlového prostoru (l)‡

Se sadou na opravu pneumatik (5sedadlové 
uspořádání, po opěradla zadních sedadel) 392 635 392 635

Se sadou na opravu pneumatik (5sedadlové 
uspořádání, po střechu) 477 737 477 737

Se sadou na opravu pneumatik (2sedadlové 
uspořádání, po střechu) 1354 1653 1354 1653

S minirezervou / subwooferem (5sedadlové 
uspořádání, po opěradla zadních sedadel) 358 593 290 593

S minirezervou a subwooferem (5sedadlové 
uspořádání, po kryt zavazadelníku) 290 550 290 550

S minirezervou / subwooferem (5sedadlové 
uspořádání, po střechu) 443 728 443 728

S minirezervou a subwooferem (5sedadlové 
uspořádání, po střechu) 373 694 373 694

S minirezervou (2sedadlové uspořádání, po 
střechu) 1320 1620 1250 1620

Zavazadlový prostor (mm)
Maximální šířka mezi podběhy 1016 1150 1016 1150

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel 844 1047 844 1047
Délka ložné plochy po opěradla předních sedadel 1624 1835 1624 1835

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo) 
ST-Line / Active 680/667/712 625/616/665 667 626

Objem palivové nádrže (l)
Zážehové / vznětové 52/47 52/47 52 52

Nádrž pro AdBlue - s motory EcoBlue 10 10 10 10

‡Měřeno podle normy ISO 3832. Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě.
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Záruky a servisní smlouvy  

Prodloužená záruka FORD PROTECT 
- 5 let/100 000 km n

Prodloužená záruka FORD PROTECT 
- z 5 let na 6/150 000 km nebo 7 let/200 000 km o

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

Asistenční služba Ford Assistance do první servisní prohlídky n

2 roky záruka na lak* n

12 let záruka na prorezivění* n

*Záruka plati od data registrace vozidla. Podlena stanoveným podmínkám



Najděte nejbližšího 
autorizovaného prodejce  
a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových 
stránkách společnosti Ford vyhledávat podle 
umístění nebo názvu, a zažádat si online o 
testovací jízdu nebo cenovou nabídku. Zadejte 
vaše jméno a další potřebné informace, a zvolený 
prodejce vás kontaktuje, abyste se domluvili na 
vhodném termínu.

Automatické nouzové volání
Funkce automatického nouzového volání eCall 
nebo Emergency Assist jsou standardní výbavou 
každého vozu Ford (záleží na vybraném modelu). 
Funkce eCall je součástí FordPass Connect, 
funkce Emergency Assist vyžaduje připojení 
mobilního telefonu ve voze. Obě funkce pomáhají 
cestujícím navázat spojení s tísňovou linkou a 
poskytují záchranným službám informace o 
poloze vozidla v příslušném jazyce. Tyto inovativní 
funkce pomáhají posádce vozidla po havárii, při 
níž se odpálily airbagy, nebo odpojilo palivové 
čerpadlo.

Nakonfigurujte si svůj vůz Ford
Sestavte si své nové vozidlo online. Jednoduše 
přejděte na web Ford, vyberte model, typ motoru, 
barvu karoserie a další výbavu. Zjistěte jeho cenu 
a podívejte se, jak vypadá. V případě, že jste se 
svým výběrem spokojeni, můžete odeslat svou 
konfiguraci prodejci Ford.

www.ford.cz/konfigurator

Aplikace FordPass
Aplikace FordPass vám ve spojení s modemem 
FordPass Connect poskytuje přístup k mnoha 
užitečným funkcím navrženým pro usnadnění 
cestování a udržení dobrého stavu vozidla.

Ze svého chytrého telefonu můžete sledovat 
hladinu paliva, počet najetých kilometrů,  
i nahuštění pneumatik. Můžete také odemykat a 
zamykat auto či vyhřát interiér vozidla na dálku 
(pouze ve spojení s automatickou převodovkou). 
Také vám najde cestu zpět k zaparkovanému 
vozidlu a bude vám zasílat informace o 
technickém stavu vozidla přímo do vašeho 
telefonu. A mnohem více.

Financování
Značkové financování Ford Credit je při pořízení 
vozu Ford optimální volbou pro soukromé osoby i 
podnikatele. Veškerou administrativu i odborné 
poradenství zajistí prodejce Ford.

Financujete-li vůz klasickým úvěrem, splácíte část 
ceny vozu v pravidelných měsíčních splátkách a 
stáváte se vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty 
Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného 
komplexního pojištění u renomovaných 
pojišťoven.

Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford 
Lease, vyřešíte financování vašeho vozu bez 
nutnosti koupě, i bez počáteční zálohy.

Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz

DALŠÍ KROKY5
KOUPĚ
Usednout za volant vašeho nového vozu 
Ford je tak jednoduché, když se seznámíte s 
širokou nabídkou možností financování. 



DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA 
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
FORD FOCUS, NAVŠTIVTE 
WWW.FORD.CZ

Ford Protect 
S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si 
budete užívat bezstarostný klid po mnoho let.

Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si zvolíte:

5 let (standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na 
přání, za příplatek).

Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

 ■ Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
 ■ Jistota při cestách do zahraničí – záruku lze 

uplatnit u autorizovaných opravců Ford po celé 
Evropě

 ■ Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití 
originálních dílů Ford

 ■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

Ford Service 
Služby Ford Service jsou zajištovány 
autorizovanou sítí servisních partnerů Ford, jenž 
udržují váš vůz v perfektním stavu po celou dobu 
jeho životnosti.

 ■ Komplexní plány servisu a údržby
 ■ Použití kvalitních náhradních dílů Ford
 ■ Vyškolení mechanici Ford používají nejnovější 

diagnostické vybavení a nástroje
 ■ Snadné objednání prostřednictvím online 

rezervačního systému
 ■ Jedno telefonní číslo na všechny služby 

společnosti Ford: 800 3673 29 (800 FORD 
CZ)

Ford Service Plan 
S jednou jedinou platbou můžete pokrýt náklady 
na doporučené servisní prohlídky po dobu 2 až 5 
let od doby, kdy si nové vozidlo Ford převezmete. 
To může vyjít levněji, než kdybyste platili za 
jednotlivé servisní prohlídky. Dále vám to přináší 
následující výhody:

 ■ Asistenční služba Ford Assistance – asistenční 
služba v Evropě bude prodloužena podle délky 
vašeho servisního plánu

 ■ Úspora nákladů - výhodnější ceny oproti 
platbě za služby jednotlivě

 ■ Výdaje pod kontrolou - cena je konečná a to i 
bez ohledu na její vývoj (inflace, zdražování dílů 
a práce)

 ■ Plnou servisní historii Ford, která může zvýšit 
prodejní hodnotu vašeho vozidla

 ■ Váš Ford zůstane Fordem - jistota použití 
originálních dílů

5 KOUPĚ SERVISNÍ SLUŽBY A ZÁRUKY

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy 
a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci 
položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno 
jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném 
provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje 
jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných 
dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti 
Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených 
společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. 
Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna 
aktuálními klimatickými podmínkami.
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