MĚSÍČNÍ SPLÁTKA
již za 8 500 Kč

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA
Ford Protect
5 let / 120 000 km

s financováním Ford Options

FOCUS ST 5DV.
Motor

NEJVÝKONNĚJŠÍ
MOTOR
v historii Focusu ST
280 k / 206 kW

ST

ST Plus

Výkon

Palivo

Převodovka

2.3 EcoBoost

280 k / 206 kW

benzín

6st. manuální

787 900

867 900

2.3 EcoBoost

280 k / 206 kW

benzín

7st. automatická

847 900

927 900

2.0 EcoBlue

190 k / 140 kW

nafta

6st. manuální

759 900

-

ST

ST Plus

FOCUS ST KOMBI
2.3 EcoBoost

280 k / 206 kW

benzín

6st. manuální

812 900

892 900

2.3 EcoBoost

280 k / 206 kW

benzín

7st. automatická

872 900

952 900

2.0 EcoBlue

190 k / 140 kW

nafta

6st. manuální

794 900

-

Doporučené ceny platí pro vozy vyrobené od 21. 10. 2019. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený
vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Pro konkrétní nabídku se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford. Datum vydání 10. 10. 2019.

ST
Hlavní prvky standardní výbavy:
18" kola z lehkých slitin
Přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport a Kluzký povrch)
Anti-lag systém (ALS) pro motor EcoBoost
Sportovní odpružení ST se sníženým zavěšením kol, speciální vyladění
tlumičů pérování na přední i zadní nápravě
Elektronicky řízený samosvorný diferenciál (eLSD) pro EcoBoost
Obvodový alarm
Velký zadní spojler v barvě karoserie
Černé střešní ližiny (pro verzi kombi)
Přední sportovní sedadla RECARO Performance, polokožená
Hliníkové pedály
Sportovní kožený volant a řadicí páka s hliníkovým designem

Automatická dvouzónová klimatizace
Integrovaný navigační systém, SYNC 3 s hlasovým ovládáním a barevným
8" dotykovým displejem, ovládání audia na volantu, 2 USB vstupy,
příjem DAB / DAB+
Funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
Vestavěný modem umožňující vzdálené ovládání vozu, Live Traffic a Wi-Fi
Hotspot
eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
Přední a zadní parkovací senzory a tempomat
Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED světly denního svícení
Přední LED mlhová světla
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold, el. sklopná zrcátka

ST Plus
Navíc oproti výbavě ST:
19'' kola z lehkých slitin
Přední LED světlomety a zadní LED světla
Zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)
Červeně lakované brzdové třmeny

Sedadla čalouněná v kombinaci kůže / premium velur
Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné ve 4 směrech
+ elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče i spolujezdce
Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou regulací teploty

Samosvorný
diferenciál
Elektronicky řízený samosvorný
diferenciál (eLSD) zlepšuje
stabilitu a ovladatelnost vozu a
nabízí efektivnější přenos hnací síly
na vozovku při průjezdu zatáček
a akceleraci z nich.

Design Ford
Performance
Unikátní přední maska, velký zadní
spojler, sportovní zadní nárazník
s difuzorem, sedadla RECARO - to
vše a ještě více umocňuje dravý
design nového Focusu ST, sportovního
vozu řady Ford Performance.

Standardní výbava a výbava na přání

Motor
2.3 EcoBoost

Sada
Performance

Motor 2.3 EcoBoost je dosud
nejvýkonnější pohonnou jednotkou
v historii Focusu ST. Nabízí výkon
až 206 kW (280 k) při 5 500 ot.min -1
a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 s .

Nabízí funkci pevného startu
Launch Control, červeně lakované
brzdové třmeny, funkci meziplynu,
elektronicky nastavitelný adaptivní
podvozek a jízdní režim Závodní
trať (Track).

Poznámka

ST

ST Plus

cena pro 5dv. / kombi

30 000 / 10 000

30 000 / 10 000

1 000

1 000

12 000

6 000

8 800 / 11 500

4 000 / 9 500

Sada Style Plus
- 19" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
- přední LED světlomety
- zadní LED světla
- zadní tmavě tónovaná skla Privacy

35 000

-

Sada LED Plus
- 19" kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky
- adaptivní LED světlomety s prediktivním svícením
- LED odbočovací světla
- neoslňující dálková světla
- automatické nastavení sklonu světlometů
- zadní LED světla
- zadní tmavě tónovaná skla Privacy

45 000

35 400

Automatická dvouzónová klimatizace

●

●

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním
stisknutím, globální otevírání / zavírání oken dálkovým ovladačem

●

●

Palubní počítač - prémiový
- 4,2“ barevný informační TFT displej
- ukazatel tlaku a teploty oleje, tlak turbodmychadla
- Funkce Eco Coach

●

●

11 000

11 000

●

●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

●

●

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání

●

●

Zvýhodněné sady
Sada Performance
- červeně lakované brzdové třmeny
- prémiové ambientní osvětlení interiéru s volbou barevného provedení
- jízdní režim Závodní trať (Track)
- světelná indikace řazení ST při maximálních otáčkách pro manuální
převodovku
- elektronicky nastavitelný adaptivní podvozek v závislosti na zvoleném jízdním
režimu + detekce výmolů na vozovce pro 5dv.
- systém kontroly optimálního rozjetí Launch Control pro motor EcoBoost s
manuální převodovkou
- meziplyn pro motor EcoBoost s manuální převodovkou
Sada Family
- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče
- průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel
Sada Winter
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaná přední sedadla
- vyhřívaný volant
Sada City
- aktivní parkovací asistent (vč. předních a zadních parkovacích senzorů)
- zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)
- chrániče hran předních a zadních dveří

cena pro manuální /
automatickou převodovku

Funkční výbava

Head-Up displej
Přepínatelné jízdní režimy pomocí tlačítka
- Normal, Sport, Kluzký povrch

jízdní režim Závodní trať je
dostupný v sadě Performance

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče
dálkového ovládání

dostupné také se systémem
KeyFree Plus

8 500 / ◽

8 500 / ◽

Systém KeyFree Plus - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní
klíče dálkového ovládání, bezdotykové ovládání (otevírání/ zavírání) pátých
dveří, páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

pouze pro kombi

- / 19 300

- / 19 300

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů
dálkového ovládání

●

●

Obvodový alarm s prostorovým čidlem + dvojité zamykání

●

●

Imobilizér - pasivní systém proti krádeži (PATS)

●

●

Přední potkávací LED projektorové světlomety s LED světly denního svícení

●

-

také dostupné v sadě
Style Plus

22 400 / ◽

●

dostupné v sadě LED Plus

◽

◽

Automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti

●

●

Přední LED mlhová světla s přisvícením do zatáčky

●

●

Inteligentní omezovač rychlosti
- detekuje dopravní značky omezující rychlost a automaticky nastaví
maximální rychlostní limit (nastavitelná tolerance) + spolupráce s navigací

●

●

Tempomat

●

●

Přední LED světlomety a zadní LED světla
Adaptivní LED světlomety s prediktivním svícením
- LED odbočovací světla
- neoslňující dálková světla
- automatické nastavení sklonu světlometů
- zadní LED světla

Standardní výbava a výbava na přání
Adaptivní tempomat (ACC) s inteligentním asistentem rychlosti - sníží
rychlost při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací
(nastavitelná tolerance)
- asistent vyhýbacího manévru
- pro automat. převodovku funkce aktivního udržování v jízdním pruhu a
Stop & Go

Poznámka

ST

ST Plus

dostupné v sadě Assist 2

◽

◽

●

●

31 900 / -

-

●

●

Sada Viditelnost
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů
Přídavné palivové topení nezávislé, programovatelné, s dálkovým ovládáním

pouze s motorem EcoBlue

Přední a zadní parkovací senzory
Aktivní parkovací asistent
- podélné a příčné parkování bez nutnosti otáčení volantem
- pro automatickou převodovku bez nutnosti obsluhy pedálů
- asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa

dostupné v sadě City

◽

◽

Zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)

také dostupné v sadě City

7 000 / ◽

●

Elektrický posilovač řízení (EPAS) s variabilním účinkem

●

●

Sportovní odpružení ST se sníženým zavěšením kol, speciální vyladění tlumičů
pérování na přední i zadní nápravě
- pro motor EcoBoost 5dv. elektronicky řízený podvozek s detekcí výmolů na
vozovce (podvozek se automaticky přizpůsobuje danému povrchu)

●

●

Elektronicky řízený samosvorný diferenciál (eLSD)

/-

●

Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

pouze s motorem EcoBoost

●

●

Systém Stop-Start

●

●

/-

-

●

●

26 100

26 100

Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce

●

●

Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel

●

●

Možnost deaktivace airbagu spolujezdce

●

●

Elektronický stabilizační systém ESC
+ automatická aktivace brzd po nárazu
+ asistent pro rozjezd ve svahu
+ protiprokluzový asistent TA
+ bezpečnostní brzdový asistent EBA
+ protiblokovací brzdový systém ABS

●

●

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

●

●

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech

●

●

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy 1. a 2. řady sedadel

●

●

Pre-Collision Assist
- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/hod - 80 km/hod) nebo
jiným vozem (5 km/hod - 130 km/hod)
+ výstraha v případě hrozícího nebezpečí
+ autonomní nouzové brzdění

●

●

Asistent pro jízdu v pruzích
- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW)
- systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)

●

●

10 000

10 000

13 000 / 16 000

13 000 / 16 000

FordPass Connect
- vestavěný modem 4G
- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 2
roky od registrace vozu)
- Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 2 roky od registrace vozu)
- Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce nebo 3 GB dat od
aktivace)
- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
- upozornění na nebezpečí na trase (s výrobou od ledna 2020)

●

●

Sada Audio 47
- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR
- rádio a 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
- 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu
- 2 USB vstupy

●

●

Emisní norma Euro 6.2 pro motory 2.0 EcoBlue využívající vstřikování AdBlue®;
v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i
mimo servisní intervaly

●

●

Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové
pistole
Panoramatická střecha s elektrickým ovládáním
(vč. elektricky ovládané sluneční clony)
+ prémiová stropní konzola s držákem na brýle
Bezpečnost

Sada Assist 1
- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)
- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s
aktivním brzděním
Sada Assist 2
- adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti - sníží rychlost při
detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací (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 s adaptivními LED světly)
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů

cena pro manuální /
automatickou převodovku

Audio systémy, konektivita a navigace

Standardní výbava a výbava na přání

Poznámka

ST

ST Plus

Sada Audio 49
- 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

Přední sedadla - sportovní RECARO Performance

●

●

Polokožené čalounění sedadel
- sedadla čalouněná v kombinaci látka Centerline / kůže Windsor v černé
Ebony s šedým prošíváním

●

-

Sedadla čalouněná v kombinaci kůže / premium velur
- kombinované čalounění sedadel v kůži Windsor / premium velur Miko
Dinamica v černé Ebony s šedým prošíváním

-

●

Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech
+ nastavitelná bederní opěrka řidiče i spolujezdce

●

-

Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné ve 4 směrech
- elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče i spolujezdce

-

●

Měkké opěrky kolen na středové konzole pro řidiče a spolujezdce

●

●

Zadní sedadla - dělená v poměru 60:40
- pro kombi lze sklopit pomocí madla v zavazadlovém prostoru (Easy Fold)

●

●

Interiér

Výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech třech zadních sedadlech
Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou regulací teploty

dostupné v sadě Winter

Volant ST - sportovní, kožený, tříramenný, nastavitelný ve 4 směrech s šedým
prošíváním
Řadicí páka s hliníkovým designem a červenými detaily
Sekvenční řazení pádly na volantu pro automatickou převodovku

standard s automatickou
převodovkou

Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)

●

●

●

◽

●

●

●

●

●

/-

●

/-

3 800

3 800

350

350

Prémiová středová konzola
- posuvná loketní opěrka s velkou úložnou přihrádkou
- dva držáky nápojů kryté roletkou (roletka pouze s manuální převodovkou)
- elektrická zásuvka (12 V)

●

●

Zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů

●

●

Stropní LED osvětlení
- lampičky na čtení u předních a zadních sedadel

●

●

Černé čalounění stropu

●

●

Podlahové rohože (přední a zadní) s logem ST

●

●

Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem Ford Performance

●

●

Hliníkové pedály

●

●

Kuřácká sada (zapalovač + popelník)

Flexibilní podlaha zavazadlového prostoru

pouze pro kombi

-/●

-/●

Elektrická zásuvka (12 V) v zavazadlovém prostoru

pouze pro kombi

-/●

-/●

Exteriér
Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen

0

0

Nemetalický lak karoserie - speciální - červená Race

6 900

6 900

Metalický lak karoserie - černá Agate

9 000

9 000

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic

15 000

15 000

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Ruby

20 000

20 000

30 000

30 000

●

●

Metalický lak karoserie - prémiový ST

modrá Performance,
oranžová Fury

Vnější zpětná zrcátka - v barvě karoserie, elektricky ovládaná a sklopná s
možností automatického sklopení při uzamčení vozidla, integrované blikače,
vyhřívaná, s osvětlením nástupního prostoru
Střešní ližiny černé
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

pouze pro kombi
také dostupné v sadách
Style Plus a LED Plus

●

/-

●

/-

5 000 / ◽

5 000 / ◽

Zadní spojler velký, v barvě karoserie

●

●

Unikátní přední maska s mřížkou chladiče a předním nárazníkem ST, boční
nástavce prahů, logo ST na přední masce a na zadní části vozu

●

●

Zadní nárazník ST - sportovní, s difuzorem, koncovka výfuku - dvě pro
benzínový motor, dvojitá pro naftový motor

●

●

Příprava pro tažné zařízení - elektroinstalace, funkce stabilizace jízdy
s přívěsem

2 200

2 200

Tažné zařízení - odnímatelné
(obsahuje elektroinstalaci a funkci stabilizace jízdy s přívěsem)

12 400

12 400

- / 26 300

- / 26 300

18" x 8.0 kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y, pneu 235/40 R18 Michelin Pilot
Sport 4S

●

-

18" x 8.0 kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y "Magnetide", pneu 235/40 R18
Michelin Pilot Sport 4S

6 100

-

Tažné zařízení - elektricky sklopné s ovládáním tlačítkem v zavazadlovém
prostoru
(obsahuje elektroinstalaci a funkci stabilizace jízdy s přívěsem)

pouze pro kombi

Kola

Standardní výbava a výbava na přání

Poznámka

ST

ST Plus

19" x 9J kola z lehkých slitin s 5 paprsky Y "Magnetide", pneu 235/35 R19 91Y
Michelin Pilot Sport 4S

také dostupné v sadách Style
Plus a LED Plus

24 100 / ◽

●

Červeně lakované brzdové třmeny

dostupné v sadě Performance

◽

●

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

●

●

Sada na opravu pneumatik

●

●

nahrazuje sadu na opravu
pneumatik

1 500

1 500

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km

záruka je omezena
skutečností, která nastane
dříve

●

●

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 7 let / 200 000 km

záruka je omezena
skutečností, která nastane
dříve

5 500

5 500

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 3/3
- 3 servisní prohlídky během 3 let

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem

15 500

15 500

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5/5
- 5 servisních prohlídek během 5 let

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem

25 500

25 500

Ocelová minirezerva 17"
Záruky a sevisní smlouvy*

●

standardní výbava, - nelze objednat, ◽ lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční
služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford Focus ST, získáte
nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě a do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby
(omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

Technické údaje motorů
Zdvihový objem (cm 3 )

Maximální výkon

Maximální točivý moment

2.3 EcoBoost

2 261

206 kW (280 k) při 5500 min-1

420 Nm při 3000-4000 min-1
415 Nm s automatickou převodovkou

2.0 EcoBlue

1 996

140 kW (190 k) při 3500 min-1

400 Nm při 2000 min-1

Motor

Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje. Všechny motory splňují emisní normu Euro 6.2.

Technické údaje
Spotřeba paliva,
výkonnostní a
hmotnostní
parametry

Emise CO 2
(g/km)*

Kombinovaná
spotřeba
paliva
(l/100 km)*

Max.
rychlost
(km/h)

Zrychlení
0-100
km/h (s)

Zrychlení
50-100
km/h ø (s)

Max. celková
přípustná
hmotnost
(GVM) (kg)**

Provozní
hmotnost
vozidla (kg)**

Max.
hmotnost
brzděného
přívěsu při
12% stoupání
(kg)**

Max.
zatížení
na kouli
tažného
zařízení
(kg)**

5dv.
2.3 EcoBoost (280 k)

179

7,9

250

5,7

4,0

2 000

1 508

1 600

0

2.3 EcoBoost (280 k)
+ 7st. automatická
převodovka

179

7,8

250

6,0

4,6

2 040

1 534

1 600

0

2.0 EcoBlue (190 k)

125

4,8

220

7,6

7,4

2 040

1 548

1 800

0

2.3 EcoBoost (280 k)

179

7,9

250

5,8

4,1

2 065

1 543

1 600

90

2.3 EcoBoost (280 k)
+ 7st. automatická
převodovka

179

7,8

250

6,1

4,7

2 080

1 569

1 600

90

4,8

250

7,7

7,5

2 080

1 569

1 600

90

kombi

2.0 EcoBlue (190 k)
øNa

125

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 užitková 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). Naměřené hodnoty spotřeby
paliva a emisí CO2 pomocí nové metodiky WLTP jsou aktuálně přepočítávány zpět na hodnoty odpovídající metodice NEDC. Pro oba testovací postupy a cykly
(NEDC i WLTP) však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se ani v případě NEDC ani v případě WLTP cyklu nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí
být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2
konkrétního vozu také 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 nebo na www.ford.cz.
** 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 vozidl 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 spotřeb paliva. Zatížení střešního nosiče je u všech modelů maximálně 75 kg. Všechny vozy jsou vybaveny
filtrem pevných částic GPF / DPF.

Rozměry
5dv.

kombi

4 388

4 668

1 979 / 1 825 / 1 848

1 979 / 1 825 / 1 848

Celková výška
(nenaložené vozidlo, vč. antény)

1 458

1 492

Rozvor

2 700

2 700

103 / 120

101 / 118

987 / 951

987 / 951

Vnější rozměry (mm)
Celková délka
Celková šířka (včetně zrcátek /
bez zrcátek / se sklopenými zrcátky)

Světlá výška
(plně naložené vozidlo / nenaložené
vozidlo)
Vnitřní rozměry
První řada sedadel (mm)

Výška (bez / s panoramatickou střechou)

Druhá řada sedadel (mm)

Místo pro nohy

1 109

1 109

Šířka ve výšce loktů

1 364

1 364

Výška (shodná s panoramatickou střechou)

965

1 008

Místo pro nohy
Rozměry zavazadlového prostoru
(mm)

Objem zavazadlového prostoru (l)

918

918

Šířka ve výšce loktů

1 325

1 325

Maximální šířka mezi podběhy

1 016

1 150

Délka ložné plochy po opěradla zadních sedadel

844

1 047

Délka ložné plochy po opěradla předních sedadel

1 624

1 835

Výška nákladové hrany (nenaložené vozidlo)

667

626

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

392

635

Se sadou na opravu pneumatik (5sedadlové uspořádání, po kryt
zavazadelníku)

375

608

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

1 354

1 653

Se sadou na opravu pneumatik a subwooferem (5sedadlové uspořádání,
po opěradla zadních sedadel)

341

575

S minirezervou (5sedadlové uspořádání, po kryt zavazadelníku)

273

575

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

273

541

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

373

694

1 250

1 620

Se zážehovými motory

52

52

Se vznětovými motory

47

47

Nádrž pro AdBlue - s motorem 2.0 EcoBlue

10

10

S minirezervou (2sedadlové uspořádání, po střechu)
Objem palivové nádrže (l)

Reprezentativní příklad značkového financování Ford Credit
Ford Options*

Ford Focus ST 5 dv.
2.0 EcoBlue 190 k,
6st. manuální
cena 759 900 Kč (vč.
DPH)

Záloha

225 250

(29,64 % z
ceny)

Celková
výše úvěru

534 650

Celková
Poplatek za
zpracování částka splatná
spotřebitelem
smlouvy
**

8 020

643 089

Měs.
splátka vč.
pojištění

Pravidelná
měsiční
splátka

Poslední
zvýšená
splátka

8 500

6 659

235 569

RPSN

5,76 %

(vč. havarijního
pojištění)

Pevná
zápůjční
úrovková
sazba

0,90 %

* Nabídka úvěru Ford Options s dobou trvání 48 měsíců platí pro spotřebitele do 31. 12. 2019 a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka
zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše
30 000 Kč v ceně úvěru. ** Včetně poplatku za přeregistraci vozidla na konci smlouvy.

