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4 vrata
1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik 20.040 3.700 16.340

5 vrat
1.5 TDCi 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 22.260 3.700 18.560

5 vrat
1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik 21.750 3.700 18.050

V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj 
za pomoč pri izbiri vozila in opreme.

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in 
nultega servisa! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. Slike v tem dokumentu so simbolne.
S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja ali menjave staro za  novo za 1.500 €. Lahko pa se odločite za brezobrestno |Financiranje, pri 
katerem plačate pol kupnine za vozilo takoj in pol čez dve leti.

Akcijska cena

STYLE

TITANIUM Maloprodajna cena Popust

Maloprodajna cena Popust Akcijska cena
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Serijska oprema Dodatno k opremi Style

VARNOST IN ZAŠČITA UDOBJE IN PRIROČNOST
Sistem za nadzor stabilnosti ESC s sistemom za preprečevanje blokiranja koles Premium sredinska konzola s prostorom za shranjevanje in naslonom za roke, 
ob zaviranju ABS in sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec HSA 12V vtičnico in rolojem za prostor za pločevinke
Voznikova in sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini in zračni zavesi Spredaj zaščite pragov iz nerjavečega jekla z logotipom Ford
Pomoč pri zaviranju v sili EBA Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah TMPS Dvojno daljinsko centralno zaklepanje
EPATS sistem elektronske blokade motorja Zadaj sredinski naslon za roko
Mehanski varnostni zaklep zadnjih vrat Nastavitev ledvene opore na voznikovem in sovoznikovem sedežu
Daljinsko centralno zaklepanje s preklopnim in navadnim ključem Brisalci s tipalom za dež in samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Tempomat z omejevalnikom hitrosti Brez električno poklopnih vzvratnih ogledal

Avdio sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝)
UDOBJE IN PRIROČNOST vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikm,  barvni zaslon na dotik z diagonalo 
Voznikov sedež, nastavljiv po višini 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, SYNC 3 (Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje 
Električna 12V vtičnica v prtljažnem prostoru (karavan) in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija 
Sredinski naslon za glavo zadaj za klic v sili), volanske kontrole, 2 USB vtičnici
Zadaj poklopni naslon, deljiv 60/40
Volan, nastavljiv po višini in globini ZUNANJE LASTNOSTI
Električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo globalnega odpiranja/zapiranja Mrežica za zajem zraka v svetleče črni barvi
Sistem 'MyKey' 10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝)
Avdio sistem Ford SYNC 1 in pnevmatikami 205/55 R16

vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikm, zaslon z diagonalo 10,7 cm (4,2˝), 6 zvočnikov, LED dnevne luči
USB vtičnica, SYNC 1 (Bluetooth sistem za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe Led luči zadaj (pri 5-vratnem modelu in karavanu)
iz združljive naprave na avdio sistem vozila, funkcija za klic v sili), volanske kontrole, 

Filter kabine NOTRANJE LASTNOSTI
Zadaj brisalec Ambientalna LED osvetlitev
Električno poklopni, nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali v barvi karoserije Lučke za osvetlitev stopal
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regualcijo temperature Ročica ročne zavore odeta v usnje
Sredinska konzola s prostorom za shranjevanje in naslonom za roko Osvetljena ogledala v senčnikih spredaj

ZUNANJE LASTNOSTI
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije
Mrežica za zajem zraka v temeljni barvi
5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevamtikami 205/55R16
Spojler in ročica za odpiranje prtljažnega prostora v barvi karoserije
Mini rezervno kolo
Strešni nosilci v srebrni barvi (karavan)
Meglenki spredaj

NOTRANJE LASTNOSTI
3-kraki usnjen volanski obroč
V usnje odet vrh prestavne ročice
Žep na zadnji strani voznikovega sedeža

STYLE TITANIUM
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ZUNANJE LASTNOSTI
Race red barva karoserije 73RR 155 155
Kovinska barva 73 460 460

(Absolute Black, Moondust Silver, Deep Impact Blue, Magnetic)
Posebna kovinska barva 73P 570 570

(Caribou, Tectonic Silver,  Iceberg, Tiger Eye)
Unikatna barva Candy Red 73C 685 685
Dodatno zatemnjena stekla 512 140 140
LED dnevne luči 664 230 S

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
1 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 205/55R16 D2XE4 S -
2 10-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 205/55R 16 D2XDC - S
3 5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/50 R17 (1) 55T 460 460

UDOBJE
Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature 462 S S
Ogrevano vetrobransko steklo ter ogrevane šobe za pranje stekla 581 155 155
Tipala za pomoč pri parkiranju zadaj 624 305 305
Aktivna pomoč pri parkiranju 626 945 945

Vključuje 360-stopinjski kot zaznavanja ovir, samodejno bočno in vzvratno prečno parkiranje ter izvoz iz bočnega parkirnega mesta. 
Na voljo samo s SYNC vmesnikom

1 2 3
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AVDIO SISTEMI
Avdio sistem Ford SYNC 1 45C S -

CD/MP3 predvajalnik, USB vhod, ekran z diagonalo 10,7 cm (4,2˝) , 6 zvočnikov, volanske kontrole, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno
telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili)

Avdio sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) 45I 565 S
CD/MP3 predvajalnik, 2 USB vtičnici, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, volanske kontrole, SYNC 3 (Bluetooth® sistem 
za prostoročno telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili)

PAKETI OPREME
Zimski paket 68BC 300 300

 - ogrevana sedeža spredaj 
 - ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje

Zimski paket 2 68BD 460 460
 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevano vetrobransko steklo
 - ogrevan volanski obroč

Paket za zunanji izgled (1) 68C5 580 460
 - dodatno zatemnjena stekla
 - LED dnevne luči
 -  5x2-kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in  pnevmatikami 215/50 R17  (slika  št. 3)

Mestni paket 68CP 580 580
 - sistem za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih 'City Stop'
 - tipala za pomoč pri parkiranju zadaj
 - električno poklopni vzvratni ogledali
Opomba:  ni na voljo s Paketom za pomoč vozniku, Paketom za pomoč vozniku 2 in Paketom za pomoč vozniku 3

Paket za pomoč vozniku 2 68CM - 305
 - tipala za pomoč pri parkiranju zadaj
 - električno poklopni vzvratni ogledali
 - električno pomična stekla spredaj in zadaj s funkcijo globalnega odpiranja/zapiranja
Opomba:  ni na voljo s Paketom za pomoč vozniku, Paketom za pomoč vozniku 3 in Mestnim paketom

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 150 150



FORD FOCUS TEHNOLOGIJE

Start/Stop sistem Ford SYNC
Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine S Fordovim sistemom za glasovno upravljanje SYNC lahko z uporabo preprostih in neposrednih 

 pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko glasovnih ukazov upravljate predvajanje glasbe ter opravljate in sprejemate klice na svojem 

ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in mobilnem telefonu. To pomeni, da bodo vaše roke ves čas na volanu, oči pa uprte na cesto. 

sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih SYNC bo tudi na glas prebral besedilna sporočila, poslana na vaš mobilnik. SYNC vam omogoča 

ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja). predvajanje pesmi z USB ključa ali predvajalnika MP3 ali celo pretočno predvaja glasbo z 

mobilnega telefona, opremljenega z Bluetoothom, lahko pa tudi poimenuje pesem ali izvajalca 

Nadzor vektorjev navora na radiu.

Sistem za razporejanje navora uravnava navor motorja med sprednjima kolesoma ter se tako 

prilagaja vozni površini in razmeram na cesti. Sistem deluje 100-krat na sekundo, kar je 33-krat Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik
hitreje od mežika z očmi. To pomeni boljši oprijem in izredno natančno krmiljenje, kar boste odkrili Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da z intuitivnimi glasovnimi ukazi ali prek velikega 

ob pospeševanju v zavojih. barvnega zaslona na dotik ostanete povezani in upravljate svoj telefon, glasbo, navigacijski sistem 

in klimatsko napravo. Prikličete lahko celo seznam lokalnih restavracij le z ukazom »Lačen sem« 

Elektronski nadzor stabilnosti ESC ali pa dostopate do Michelinovega vodiča, da izberete restavracijo in izvedete rezervacijo, pa tudi 

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo hotele. Brezžična povezava (Wi-Fi) je na voljo prek dostopnih točk, preko USB-modema. Fordov 

nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora, Klic v sili' vam lahko samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru 

nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), 

sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev Klic v sili
tlaka v zavornem sistemu. Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'.  Če slučajno pride do 

nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah.  Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi 

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi 

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite če ste nezavestni.

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na * Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah.  Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim 

spolzkih podlagah. telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, 

izklopi črpalko za gorivo.  Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

Ford Easy-Fuel
Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, Ogrevano vetrobransko steklo
je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam 

za vedno. pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Ford EcoBoost Inteligentni zaščitni sistem IPS
Revolucionarni novi 1,0-litrski 3-valjni bencinski motor EcoBoost vam zagotavlja moč, ki bi jo Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno 

sicer pričakovali od običajnega 1,6-litrskega motorja, pri tem pa dosega za 24 % manjšo porabo trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in 

in za 25 % nižje izpuste CO2. Diamantu podobna prevleka na batnih obročkih zmanjšuje trenje; pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na 

turbopolnilnik, neposredni vbrizg in spremenljiva časovna uskladitev ventilov pa izboljšujejo sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v

izkoristek. Rezultat je izjemno varčen motor, ki je že šesto leto zapored v svoji kategoriji osvojil naziv drugi vrsti.

mednarodni motor leta.

Ford ECO-Mode
Ford MyKey® Pametni in inovativni informacijski sistem Ford Eco Mode nenehno ocenjuje vpliv vašega načina

Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo vožnje na porabo goriva. Sistem analizira vašo hitrost, menjavanje prestav, zaviranje in čas 

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo reakcije ter celo število kratkih in dolgih potovanj, ki jih opravite. Pametna programska oprema 

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate vam nato svetuje, kako lahko zmanjšate porabo goriva. Lučka na plošči z merilniki vam namigne, 

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite kdaj morate zamenjati prestavo, da bi porabili kar najmanj goriva. Ta preprost, a učinkovit 

zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev. pripomoček vam pomaga poskrbeti, da boste vedno varčno na poti.

Aktivna reža za zajem zraka Ogrevan volanski obroč
Fordova aktivna reža za zajem zraka je nameščena v odprtini maske pred hladilnikom. Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan 

Opremljena je z vodoravnimi lamelami, ki jih je možno obračati za kot 90° in tako povsem volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

preprečiti pretok zraka. Medtem ko je maska povsem zaprta, pa je zračni upor manjši za do 

6 odstotkov. Control Blade
Neodvisno zadnje vzmetenje Control Blade s prečnim in vzdolžnim krmiljenim vodilom, ki prevzame 

Aktivna pomoč pri parkiranju tako vodoravno kot navpično gibanje zadnjih koles ter omogoča večjo stabilnost pri vožnji skozi zavoje. 

S pomočjo tipal aktivna pomoč pri parkiranju zmore veliko več kot le usmerjanje pri bočnem Poleg boljšega nadzora nad vozilom pa ta tehnologija prinaša tudi manj hrupa, tresljajev in vibracij.

ali vzvratnem parkiranju. Pomočnik za zapuščanje parkirnega mesta vam pomaga pri vključevanju 

v promet po bočnem parkiranju. Ko s smernikom izberete levo ali desno stran, sistem poskrbi za 

obračanje volana, vi pa prevzamete upravljanje stopalk za plin in zavoro. Sistem za pravokotno 

parkiranje lahko odkrije primerno mesto in vozilo vzvratno usmeri vanj. Sistem za opozarjanje na 

prečni promet pri vzvratnem speljevanju iz parkirnega mesta preverja, če se z leve ali desne 

približuje kakšno vozilo.

Ford Power Nadzor vektorjev navora


