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Α Ν Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Α

Ένα Focus

Με κομψό design, εντυπωσιακές τεχνολογίες και οικονομικούς

κινητήρες, το Connected προσφέρει ό,τι χρειάζεστε για μια δυναμική

εμπειρία οδήγησης.

Αν αναζητάτε την αίσθηση της περιπέτειας, το crossover Active

πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Το στιβαρό στυλ SUV και η

υπερυψωμένη θέση οδήγησης δίνουν σε αυτό το μοντέλο έναν

τολμηρό χαρακτήρα.
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Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Π Ι ∆ Ο Σ Ε Ι Σ

για σας

Υλικά κορυφαίας ποιότητας και επιλεγμένες τεχνολογίες προσδίδουν

στο Ford Focus ανώτερα επίπεδα κομψότητας και άνεσης που

συνδυάζονται με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία και σημασία στη

λεπτομέρεια.

Η ελκυστική αισθητική ενός αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων κάνει το

ST-Line να ξεχωρίζει, ενώ τα σπορ χαρακτηριστικά στο εσωτερικό και

η μοναδική σήμανση ST-Line στο αμάξωμα αναδεικνύουν τον σπορ

χαρακτήρα του.
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Focus ST-Line X 5-θυρο με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue

(προαιρετική επιλογή).

Απολαύστε την
οδήγηση με το νέο
Ford Focus
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Δείτε το ψηφιακό διαδραστικό προσπέκτους στο

διαδίκτυο
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Συναρπαστική
οδήγηση
Το Ford Focus προσφέρει κορυφαία ποιότητα, ευρεία γκάμα

επίλογών και πλούσιους χώρους. Σε όλα τα μοντέλα, θα

βρείτε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η ασύρματη φόρτιση

φορητών συσκευών, το σύστημα διασύνδεσης και ελέγχου

Ford SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη αφής 8" και ο νέος

πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3".

Ο ψηφιακός πίνακας*, χάρη στα ζωντανά χρώματα της

οθόνης LCD, παρέχει περισσότερες πληροφορίες που είναι

πιο ευανάγνωστες και κατανοητές σε σύγκριση με έναν

απλό αναλογικό πίνακα οργάνων.

Η δυνατότητα προσαρμογής που προσφέρει σας επιτρέπει

να εμφανίζετε στην οθόνη τις πληροφορίες της επιλογής

σας, όπως τις επιλογές λειτουργίας του αυτόματου

κιβωτίου ταχυτήτων και, στο ST, μια σειρά από δεδομένα

επιδόσεων. Λεπτομερείς εικόνες και σύμβολα υψηλής

ευκρίνειας εμφανίζονται με πλήρη χρώματα, χωρίς να

κουράζουν καθόλου τα μάτια.

Focus ST-Line X EcoBoost Hybrid με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Desert Island Blue (προαιρετική επιλογή) και ημιδερμάτινη επένδυση

(προαιρετική επιλογή).

*Ανατρέξτε στον πίνακα προδιαγραφών σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

1
Εξερεύνηση
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Focus Active X EcoBoost Hybrid 5-θυρο με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Metropolis White (προαιρετική επιλογή).

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές, δείτε τις
προδιαγραφές του αυτοκινήτου.

Επιδόσεις με ηλεκτρική
ενέργεια

Focus EcoBoost Hybrid

Το εκπληκτικό νέο Focus EcoBoost Hybrid λειτουργεί

χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες ήπιου υβριδικού ηλεκτρικού

οχήματος (mild Hybrid Electgric Vehicle ή mHEV) για τη μείωση των

εκπομπών CO2, τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου και μια πιο

δυναμική εμπειρία οδήγησης. Το σύστημα υβριδικής ηλεκτροκίνησης

48 V λειτουργεί παράλληλα με έναν 3-κύλινδρο κινητήρα βενζίνης

χαμηλών τριβών, ο οποίος διατίθεται σε δύο εκδόσεις με απόδοση

έως 155 ίππους (114 kW).

Η τεχνολογία mHEV χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη μονάδα, η οποία

λειτουργεί ως εκκινητής και ως γεννήτρια, με κίνηση μέσω ιμάντα

(Belt driven Integrated Starter-Generator ή BISG), αντικαθιστώντας

τον συμβατικό εναλλάκτη. Λειτουργεί επίσης ως ηλεκτροκινητήρας,

χρησιμοποιώντας την ενέργεια της μπαταρίας, για να προσφέρει

δυναμικές και πιο γρήγορες επιδόσεις, ιδίως στις χαμηλότερες

στροφές του κινητήρα βενζίνης, για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη

εμπειρία στην οδήγηση.

Με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, όταν επιβραδύνει το

αυτοκίνητο, ανακτάται ενέργεια από τα φρένα, η οποία

χρησιμοποιείται για να παρέχει ισχύ κατά την επιτάχυνση,

συμβάλλοντας στη βελτίωση των επιδόσεων και στην αποτελεσματική

μείωση των εκπομπών.

Εξερεύνηση1
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Focus Active X με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Metropolis White (προαιρετική

επιλογή) και ημιδερμάτινη επένδυση (προαιρετική επιλογή).

†Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο – δείτε τους πίνακες προδιαγραφών για λεπτομέρειες.

*Πολλά τηλέφωνα μπορούν να φορτιστούν ασύρματα. Για να είναι συμβατή η συσκευή πρέπει να διαθέτει
σύστημα ασύρματης φόρτισης Qi ή θήκη ασύρματης φόρτισης Qi.
2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού προσφέρουν απλά υποβοήθηση και δεν υποκαθιστούν
την προσοχή, την κρίση και ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου.

Είστε σε επαφή και έχετε
τον έλεγχο
Με έξυπνα χαρακτηριστικά και καινοτόμες τεχνολογίες, το Focus σάς

δίνει τον απόλυτο έλεγχο. Από την ευρυγώνια κάμερα οπισθοπορείας

μέχρι τον περιστροφικό επιλογέα του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων,

τα πάντα είναι σχεδιασμένα για αβίαστη οδήγηση.

■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με περιστροφικό επιλογέα† για

εύκολη επιλογή με το γύρισμα ενός κουμπιού και περισσότερο

ελεύθερο χώρο στην καμπίνα.

■ Βάση ασύρματης φόρτισης† για να μπορείτε να επαναφορτίσετε

οποιαδήποτε συμβατή συσκευή χωρίς καλώδιο*.

■ Ευρυγώνια κάμερα οπισθοπορείας με άποψη 180 μοιρών πίσω

από το αυτοκίνητο, για υποβοήθηση όταν κάνετε όπισθεν για να

παρκάρετε σε θέση στάθμευσης με περιορισμένη ορατότητα ή να

ξεπαρκάρετε από θέση στάθμευσης με περιορισμένη ορατότητα.

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού† με ηλεκτρικά

ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης στα καθίσματα με ημιδερμάτινη

επένδυση.

■ Προηγμένο ηχοσύστημα B&O† που σας επιτρέπει να

απολαμβάνετε τη μουσική σας όπως θα ήθελε ο δημιουργός της.

Εξερεύνηση1
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Focus ST 5-θυρο με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Ford Performance Blue

(προαιρετική επιλογή) και Focus ST 5-θυρο με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Orange Fury (προαιρετική επιλογή).

†Η επιλογή οδήγησης πίστας περιλαμβάνεται στο προαιρετικό πακέτο Performance Pack.

*Διατίθεται επίσης έκδοση με κινητήρα diesel 2,0 λίτρων 190 ίππων/140 kW Ford EcoBlue.

Σχεδιασμένο για επιδόσεις

Focus ST

Γνωρίστε το Focus ST. Σχεδιασμένο για την πίστα, με το παραμικρό

εξάρτημα διαμορφωμένο με ακρίβεια για καλύτερες επιδόσεις,

χαρακτηριστικό ανάγλυφο αμάξωμα επιθετικής σχεδίασης και μεγάλο

πίσω σπόιλερ που ενισχύει την αεροδυναμική απόδοση, προσφέρει μια

διαφορετική ελευθερία στον δρόμο. Τα προηγμένα σπορ καθίσματα

Recaro αγκαλιάζουν το σώμα σε κάθε στροφή του δρόμου ενώ με τις

επιλογές λειτουργίας του αυτόματου κιβωτίου – για οδήγηση

κανονική, σπορ, σε ολισθηρό οδόστρωμα ή σε πίστα† – προσαρμόζετε

τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες.

Χάρη στον κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost* 2,3 λίτρων 280 ίππων,

με σύστημα υπερπλήρωσης twin-scroll turbo και ηλεκτρονικό

διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Electronic Limited Slip

Differential (eLSD), είναι το πιο δυνατό, ευέλικτο και δυναμικό Ford

Focus ST που κατασκευάστηκε ποτέ.

Με το προαιρετικό πακέτο ST Performance Pack, μάλιστα, η εμπειρία

αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο με χαρακτηριστικά όπως:

■ Launch Control για κορυφαία επιτάχυνση από στάση.

■ Φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει τα ιδανικά σημεία για αλλαγή

σχέσης στο κιβώτιο.

■ Rev matching για αναπροσαρμογή των στροφών του κινητήρα

πριν από την αλλαγή σχέσης στο κιβώτιο.

■ Επιλογή πίστας που ρυθμίζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου για

αγωνιστική οδήγηση.

■ Continuously Controlled Damping (CCD) που αναπροσαρμόζει

συνεχώς την απόσβεση της ανάρτησης (μόνο στο 5-θυρο).

Εξερεύνηση1
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Focus ST-Line X EcoBoost Hybrid στέισον βάγκον με μεταλλικό χρώμα

αμαξώματος Desert Island Blue (προαιρετική επιλογή).

*Μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα,
ο οδηγός πρέπει να επέμβει και να πατήσει το κουμπί RES ή το πεντάλ του γκαζιού για να επανενεργοποιηθεί το
σύστημα.
ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού προσφέρουν απλά υποβοήθηση και δεν υποκαθιστούν
την προσοχή, την κρίση και ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου.

Άνετη οδήγηση
Το Focus μπορεί να ανακουφίσει την οδήγηση στην πυκνή κυκλοφορία

της πόλης. Το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας

Adaptive Cruise Control (ACC) με αυτόματη ακινητοποίηση και

επανεκκίνηση Stop & Go διατηρεί μια σταθερή απόσταση από το

προπορευόμενο όχημα, ακόμα και αν χρειαστεί να επιβραδύνει μέχρι

να σταματήσει. Και όταν η κυκλοφορία ξεκινήσει πάλι, το αυτοκίνητο

θα ξεκινήσει και αυτό. Με την υποβοήθηση ευθυγράμμισης στη

λωρίδα Lane-Centring Assist το αυτοκίνητο διορθώνει την πορεία του

για να παραμείνετε στη λωρίδα σας.

■ Το ACC με Stop & GoØ2)* επιβραδύνει και επιταχύνει αυτόματα,

διατηρώντας μια άνετη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα,

και μπορεί ακόμα και να σταματήσει τελείως και να ξεκινήσει πάλι.

■ Το Lane-Centring AssistØ2) ανιχνεύει συνεχώς τη διαγράμμιση του

δρόμου και διορθώνει το τιμόνι για να ευθυγραμμίσει το αυτοκίνητο

στη λωρίδα του.

■ Η αναγνώριση οδικής σήμανσης Traffic Sign Recognition

(TSR)Ø2) εντοπίζει τις οδικές πινακίδες και εμφανίζει τα σήματα

κυκλοφορίας στον πίνακα οργάνων και εμπρός από το παρμπρίζ.

■ Το έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας Intelligent

Speed Assist (ISA)Ø2) περιορίζει την ταχύτητά σας ανάλογα με το

όριο ταχύτητας που ισχύει, με βάση τις οδικές πινακίδες και το

σύστημα πλοήγησης.

■ Η ειδοποίηση παραβίασης απαγορευτικού σήματοςØ2) σας

ειδοποιεί με ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, αν παραβιάσετε

απαγορευτικό σήμα.

Εξερεύνηση1
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ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού προσφέρουν απλά υποβοήθηση και δεν υποκαθιστούν
την προσοχή, την κρίση και ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου.

*Το σύστημα πρέπει να απενεργοποιείται πριν από την είσοδο σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Βλέπετε χωρίς να
θαμπώνετε τους άλλους
Το Adaptive Front lighting System (AFS)Ø2) του Ford Focus με

κατευθυντικούς προβολείς LED προσφέρει διαφοροποιούμενη

κατανομή του φωτός για βελτιωμένο φωτισμό σε διαφορετικές

συνθήκες οδήγησης. Ανάλογα με την ταχύτητα, τη γωνία του τιμονιού

ή τις πληροφορίες από την κάμερα υπερύθρων, το σύστημα μπορεί να

τροποποιεί τη φωτεινή δέσμη εγκαίρως, φωτίζοντας τις στροφές πριν

μπείτε, για ευκολότερη και πιο άνετη οδήγηση τη νύχτα. Η αναγνώριση

οδικών πινακίδων Traffic Sign Recognition (TSR)Ø2) αναγνωρίζει

επιπλέον πότε πλησιάζετε σε κόμβο ή στοπ και ρυθμίζει ανάλογα τη

δέσμη των προβολέων για ιδανικό φωτισμό (όχι σε Connected και ST,

προαιρετική επιλογή στα άλλα μοντέλα).

Η αντιθαμβωτική λειτουργίαØ2) σας επιτρέπει να οδηγείτε πάντα με

τους προβολείς στη μεγάλη σκάλα χωρίς να θαμπώνετε τους άλλους

οδηγούς. Αισθητήρες εντοπίζουν την κίνηση εμπρός από το

αυτοκίνητο και αναπροσαρμόζουν τη φωτεινή δέσμη των προβολέων

για να μη θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς, εξακολουθώντας όμως

να φωτίζουν τον υπόλοιπο δρόμο (περιλαμβάνεται στο Adaptive

Front Lighting System, όχι σε Connected και ST, προαιρετική επιλογή

στα άλλα μοντέλα).

Σε περίπτωση επιδείνωσης του καιρού, οι υαλοκαθαριστήρες με

αισθητήρα βροχήςØ2)* ενεργοποιούνται αυτόματα, παρέχοντας

καλύτερη ορατότητα στον δρόμο εμπρός (προαιρετική επιλογή στο

Connected, βασικός εξοπλισμός στα άλλα μοντέλα).

Εξερεύνηση1
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Focus Active X στέισον βάγκον με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Metropolis White

(προαιρετική επιλογή).

Ξεφύγετε από τα
συνηθισμένα

Focus Active

Συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός SUV με την ευελιξία ενός

hatchback, το σπορ crossover Focus Active σας επιτρέπει να

αντιμετωπίζετε προκλήσεις που άλλοι δεν μπορούν.

Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και τα στιβαρά προστατευτικά του

αμαξώματος σας εξασφαλίζουν μια ξεχωριστή παρουσία στον δρόμο,

ενώ, παράλληλα, οι χαρακτηριστικές ζάντες ελαφρού κράματος και το

φαρδύτερο μετατρόχιο ενισχύουν την ευστάθεια του αυτοκινήτου και

τη σιγουριά που σας προσφέρει σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Το στυλ

SUV στο εσωτερικό συνδυάζει άψογα εμφάνιση και λειτουργικότητα,

δημιουργώντας μια καμπίνα ιδανική για ενεργητικό lifestyle.

Επιπλέον, διαθέτει επιλογές λειτουργίας του αυτόματου κιβωτίου

ταχυτήτων Selectable Drive Modes (SDM) που σας επιτρέπει να

αναπροσαρμόσετε τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου ανάλογα με τις

συνθήκες και τις προτιμήσεις σας.

Εξερεύνηση1

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020 Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020



Πάνω: ST Line X EcoBoost Hybrid 5-θυρο με ειδικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος

Fantastic Red (προαιρετική επιλογή).

Κάτω: ST Line X 5-θυρο με ειδικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Fantastic Red

(προαιρετική επιλογή).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

*Η υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist με ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών μπορεί να
ανιχνεύσει πεζούς αλλά όχι σε οποιεσδήποτε συνθήκες και δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση. Δείτε το
εγχειρίδιο του αυτοκινήτου για τους περιορισμούς των συστημάτων.

**Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας Lane Keeping Aid δεν ελέγχει το τιμόνι.

Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού προσφέρουν απλά υποβοήθηση και δεν υποκαθιστούν
την προσοχή, την κρίση και ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου.

Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσηςØ2) με
ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών*

Το σύστημα Pre-Collision Assist (PCA) Παρακολουθεί πόσο κοντά

βρίσκεστε σε άλλα οχήματα, πεζούς και δικυκλιστές – ακόμα και στο

σκοτάδι, αρκεί να βρίσκονται εντός της εμβέλειας των προβολέων του

αυτοκινήτου – και σας προειδοποιεί για την πιθανότητα σύγκρουσης

(βασικός εξοπλισμός).

Προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας και
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδαςØ2)

Το σύστημα Lane Keeping Alert (LKA) έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει αν

πλησιάζετε στις διαχωριστικές γραμμές της λωρίδας σας χωρίς να

βγάλετε φλας και σας ειδοποιεί με δονήσεις στο τιμόνι. Αν δεν

αντιδράσετε, το σύστημα Lane-Keeping Aid (LKA)Ø2) σας βοηθά να

παραμείνετε στη λωρίδα σας** (βασικός εξοπλισμός). 

Εξερεύνηση1
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Πάνω: ST Line X 5-θυρο με ειδικό μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Fantastic Red

(προαιρετική επιλογή). Κάτω: Titanium X (δεν διατίθεται στην Ελλάδα) με πλήρως

ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3" TFT, Head-Up-Display για προβολή ενδείξεων

εμπρός από το παρμπρίζ και κεντρική οθόνη 8" TFT.

***Η υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής Evasive Steering Assist δεν ελέγχει το τιμόνι.

Προειδοποίηση για διερχόμενο όχημαØ2)

Αισθητήρες ελέγχουν δεξιά και αριστερά όταν βγαίνετε με την όπισθεν

από κάθετη θέση στάθμευσης. Το σύστημα Cross Traffic Alert (CTA)

προειδοποιεί αν ανιχνεύσει όχημα που πλησιάζει ή άλλο κίνδυνο

(περιλαμβάνεται με το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind

Spot Information System (BLIS) και περιλαμβάνει αυτόματη

ενεργοποίηση των φρένων Active Braking) (προαιρετική επιλογή και

σε προαιρετικό πακέτο).

Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγήςØ2)***

Το Ford Focus διατίθεται με τεχνολογία Evasive Steering Assist που

ανιχνεύει ενδεχόμενο εμπόδιο στην πορεία σας και σας διευκολύνει να

το παρακάμψετε, ενισχύοντας το τιμόνι (βασικός εξοπλισμός,

περιλαμβάνεται στο σύστημα υποβοήθησης έναντι σύγκρουσης

Pre-Collision Assist (PCA)).
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Παρακαλούμε σημειώστε: Δεν πρέπει να αποσπάται η προσοχή σας όταν οδηγείτε. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές χειρός. Χρησιμοποιείτε φωνητική λειτουργία όταν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να αποκλείονται όταν είναι επιλεγμένη σχέση
στο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν είναι συμβατές όλες οι λειτουργίες με όλες τις συσκευές κινητού τηλεφώνου. Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή νεότερο. Ορισμένες λειτουργίες του
Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την αντίστοιχη χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay
και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες. Οι ενημερώσεις χαρτών διατίθενται χωρίς χρέωση για περιορισμένο διάστημα από την ταξινόμηση του αυτοκινήτου.

*Το FordPass Connect αποτελεί βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου σε όλα τα μοντέλα. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης
δεδομένων. Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη από τα μέσα του 2020. Η χρήση του FordPass Connect είναι δωρεάν για όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.

**Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά, χωρίς χρέωση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη
συνέχεια απαιτείται συνδρομή δεδομένων της Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα μοντέλο Ford πρέπει να διαθέτει τον
κατάλληλο εξοπλισμό και πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις
για μηνύματα και δεδομένα.
†Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση για 12 μήνες από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια με συνδρομή.
††Η υπηρεσία Local Hazard Information είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.
‡Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που καλεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αυτόματα, μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα, ή
χειροκίνητα, αν ενεργοποιηθεί από έναν επιβάτη. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Ford SYNC

Ενσωματώνει με διαφάνεια το κινητό σας τηλέφωνο, επιτρέποντας άνετη

επικοινωνία και πλοήγηση. Ελέγχετε συμβατές εφαρμογές μέσω AppLink

επιτρέποντας να χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της έγχρωμης

οθόνης αφής 8", όπως ακριβώς την ίδια τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας

την οθόνη αφής μπορείτε να κάνετε ή να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις, να

συντάσσετε και να στέλνετε γραπτά μηνύματα, καθώς και να ελέγχετε τη

μουσική και τη δορυφορική πλοήγηση.

FordPass Connect*

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ενσωματωμένο modem με δυνατότητες

σχεδιασμένες να κάνουν την οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική, όπως

το Live Traffic†, το οποίο παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για την

κυκλοφορία, και το Local Hazard Information††, το οποίο σας ενημερώνει

εγκαίρως για κινδύνους που πρόκειται να συναντήσετε στον δρόμο σας

(κατόπιν διαθεσιμότητας, αναμένεται τέλος του 2020 για την ελληνική

αγορά). Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης

eCall‡ βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης

ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του αυτοκινήτου στην τοπική γλώσσα.

Διαθέτει, επίσης, ενσωματωμένο κέντρο πρόσβασης Wi-Fi** που υποστηρίζει

έως 10 συσκευές.

FordPass

Η εφαρμογή FordPass σας προσφέρει πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες

δυνατότητες μέσω smartphone. Για απόλυτη σιγουριά, μπορείτε να

κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητό σας από τη συσκευή σας, όπου

και αν βρίσκεστε. Τα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μπορείτε

ακόμα και να τα βάλετε εμπρός μέσω της εφαρμογής – έτσι μπορείτε να

δροσίσετε την καμπίνα όταν κάνει ζέστη ή να την προθερμάνετε όταν κάνει

κρύο.

Το Live Traffic† σας βοηθά να επιλέξετε την καλύτερη διαδρομή. Η εφαρμογή

μπορεί να στείλει στη συσκευή σας ειδοποιήσεις για την κατάσταση του

αυτοκινήτου, όπως την πίεση των ελαστικών και τη στάθμη καυσίμου.

Άλλες δυνατότητες της εφαρμογής FordPass μπορούν να σας βοηθήσουν να

αναζητήσετε κοντά σας ή στην πορεία σας πρατήρια καυσίμων, καφετέριες,

εστιατόρια και άλλα. Μπορεί ακόμα και να σας βοηθήσει να βρείτε χώρους

στάθμευσης και να σημειώσετε τη θέση του αυτοκινήτου σας στον χάρτη,

όταν παρκάρετε, για να μπορείτε να το βρείτε πάλι αργότερα.

Εξερεύνηση1

Διασύνδεση και έλεγχος
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Πάνω: Αναδιπλούμενο δάπεδο χώρου αποσκευών με αποθηκευτικό χώρο από

κάτω στο στέισον βάγκον. Δεξιά πάνω και κάτω: Vignale στέισον βάγκον με ειδικό

μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Fantastic Red (προαιρετική επιλογή).

*Κατά ISO 3832. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών περιορίζεται από το βάρος και την κατανομή του
βάρους.

Εξυπηρετικός χώρος

Το Ford Focus στέισον βάγκον συνδυάζει την κομψότητα με ένα

ιδιαίτερα ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό. Με τα πίσω καθίσματα

αναδιπλωμένα έχετε ένα απόλυτα επίπεδο δάπεδο με χωρητικότητα

1.653 λίτρα* (608 λίτρα* σε 5-θέσια διαμόρφωση μέχρι το κάλυμμα

του χώρου αποσκευών). Το ευρύ άνοιγμα του χώρου αποσκευών, το

χαμηλό ύψος φόρτωσης και, προαιρετικά, η ηλεκτρική λειτουργία της

πόρτας κάνουν την πρόσβαση ακόμα πιο εύκολη.

Το αναδιπλούμενο δάπεδο του χώρου αποσκευών επιτρέπει να

χρησιμοποιήσετε χαμηλό δάπεδο ή υπερυψωμένο δάπεδο με

αποθηκευτικό χώρο από κάτω. Το κάλυμμα στο ύψος των

καθισμάτων διατηρεί τις αποσκευές σας εκτός κοινής θέας, ενώ όταν

δεν χρησιμοποιείται αποθηκεύεται σε ειδική θέση κάτω από το δάπεδο

του χώρου αποσκευών.

Εξερεύνηση1
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Πάνω: Active Park Assist 2 (προαιρετική επιλογή) και αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων με περιστροφικό επιλογέα e-shifter (προαιρετική επιλογή). Κάτω:

Ευρυγώνια κάμερα οπισθοπορείας (βασικός εξοπλισμός).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού προσφέρουν απλά υποβοήθηση και δεν υποκαθιστούν
την προσοχή, την κρίση και ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του
αυτοκινήτου.

Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
στάθμευσηςØ2)

Από τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης στάθμευσης έως την ασφαλή

είσοδο σε θέση στάθμευσης και έξοδο από θέση στάθμευσης, το Ford

Focus σας επιτρέπει να παρκάρετε εύκολα, ακόμα και σε στενούς

χώρους. Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 2

ελέγχει τα πάντα αυτόματα, τιμόνι, κιβώτιο ταχυτήτων και γκάζι, ενώ

εσείς μπορείτε πάντα να αποκτήσετε πάλι τον έλεγχο του αυτοκινήτου

πατώντας το κουμπί (προαιρετική επιλογή μόνο με αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων).

Ευρυγώνια κάμερα οπισθοπορείας2)

Η κάμερα οπισθοπορείας εμφανίζει αυτόματα στην κεντρική οθόνη

διαιρούμενη εικόνα σε όλο το εύρος πίσω από το αυτοκίνητο, όταν

επιλεγεί η όπισθεν, για να σας βοηθήσει όταν μπαίνετε ή βγαίνετε σε

χώρους με περιορισμένη ορατότητα (βασικός εξοπλισμός).
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Πάνω: Ενδείξεις εμπρός από το παρμπρίζ. Κάτω: Επιτήρηση τυφλών σημείων.

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου για λεπτομέρειες και περιορισμούς.

Σημείωση: Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή, την κρίση και την
ετοιμότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός για να διατηρήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Προβολή ενδείξεων εμπρός από το
παρμπρίζ*

Το σύστημα Head-Up Display προβάλλει βασικές ενδείξεις στο πεδίο

της ορατότητας του οδηγού, εμπρός από το παρμπρίζ, για να

μπορείτε να έχετε τα μάτια σας στον δρόμο. Η εικόνα εμφανίζει τις

ενδείξεις που επιλέγετε, όπως την ταχύτητα του αυτοκινήτου, οδηγίες

του συστήματος πλοήγησης, ενδείξεις του cruise control και σήματα

κυκλοφορίας από την αναγνώριση οδικής σήμανσης Traffic Sign

Recognition (TSR)2). Συμβατό με πολωτικά γυαλιά ηλίου (δεν

διατίθεται σε Trend και Connected, βασικός εξοπλισμός στο Vignale,

προαιρετική επιλογή στα άλλα μοντέλα)

Επιτήρηση τυφλών σημείων (BLIS) με
προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα
(CTA) και αυτόματη ενεργοποίηση των
φρένων Active BrakingØ2)

Το σύστημα Blind Spot Information System (BLIS) σας ειδοποιεί με

μια φωτεινή ένδειξη στον αντίστοιχο εξωτερικό καθρέφτη όταν ένα

άλλο όχημα κινείται πίσω από το αυτοκίνητο σε σημείο που δεν

φαίνεται. Το σύστημα  Cross Traffic Alert (CTA) ελέγχει δεξιά και

αριστερά όταν βγαίνετε με την όπισθεν από κάθετη θέση στάθμευσης

και προειδοποιεί για κινούμενα οχήματα ή άλλους κινδύνους, ενώ το

σύστημα Active Braking εφαρμόζει αυτόματα τα φρένα αν δεν

αντιδράσετε έγκαιρα (προαιρετική επιλογή).

Εξερεύνηση1
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**Με τη σφραγίδα ποιότητας της ιατρικής οργάνωσης για υγιείς οσφύες AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.).

Εργονομικά καθίσματα με πιστοποίηση
AGR**

Εργονομικά καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με πιστοποίηση AGR*

για καλύτερη στήριξη της πλάτης, χειροκίνητα ρυθμιζόμενα με 18

ρυθμίσεις, ιδανικά για μεγάλα ταξίδια (δεν διατίθενται στην Ελλάδα).

Ηχοσύστημα B&O

Όποιες και αν είναι οι μουσικές σας προτιμήσεις, αξίζει να ακούτε τη

μουσική σας όπως θα ήθελε ο δημιουργός της. Αυτή τη δυνατότητα

μπορεί να σας προσφέρει το νέο συναρπαστικό ηχοσύστημα της Ford,

με ενισχυτή και ηχεία από την B&O, αφού είναι αποκλειστικά

σχεδιασμένο και ρυθμισμένο για το Ford Focus (προαιρετική επιλογή

σε συγκεκριμένα μοντέλα).
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2
Επιλογή

Σημείωση: Τα μοντέλα που εμφανίζονται εδώ είναι Focus Connected 5-θυρο σε χρώμα Moondust Silver, Focus Active 5-θυρο σε χρώμα Metropolis White και Focus
ST-LIne 5-θυρο σε χρώμα Desert Island Blue. Το μοντέλο Focus Titanium δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά.

Επιλέξτε το σωστό Focus για σας

Εκφράστε την προσωπικότητά σας

Σε όλη τη γκάμα του Ford Focus θα βρείτε μια ολοκληρωμένη επιλογή μοντέλων, καθένα με τον δικό του

ξεχωριστό χαρακτήρα.

Επιλέξτε το προσιτό Connected, με τις εντυπωσιακές τεχνολογίες που ενσωματώνει, την ολοκληρωμένη

σειρά κινητήρων και την απολαυστική, δυναμική εμπειρία στην οδήγηση. Ή το αθλητικό crossover

Active που ξεχωρίζει για τη σπορ στιβαρή γραμμή του και τον χαρισματικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση

χαρακτήρα του.

Για μια πιο συναρπαστική εμπειρία με υψηλότερες επιδόσεις, το ST-Line προσελκύει τα βλέμματα με το

μοναδικό του στυλ και τον ελκυστικό σπορ χαρακτήρα του.
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Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Πάνω μάσκα στο δικό της χρώμα με χρωμιωμένο πλαίσιο και

βαμμένες μπάρες

■ Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

■ Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα (μόνο στο στέισον βάγκον)

■ Αυτόματοι προβολείς με μαύρο κέλυφος, λαμπτήρες LED στη

μεσαία σκάλα, λαμπτήρες αλογόνου στη μεγάλη σκάλα και φώτα

ημέρας LED

■ Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford Easy Fuel χωρίς τάπα

ρεζερβουάρ

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ενσωματωμένο modem διασύνδεσης και ελέγχου μέσω διαδικτύου

FordPass Connect* με αυτόματη τηλεφωνική κλήση έκτακτης

ανάγκης eCall**

■ Air condition (μη αυτόματο)

■ Παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών Tyre Pressure

Monitoring System (TPMS)

■ Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων και δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων

■ Περιστροφικός επιλογέας για την επιλογή λειτουργίας κιβωτίου

ταχυτήτων (με αυτόματο κιβώτιο)

■ Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

■ Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού με

αντίστοιχη ένδειξη◊

■ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω

■ Μικρή κονσόλα οροφής εμπρός και πλαφονιέρες φωτισμού LED

εμπρός και πίσω

■ Έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

■ MyKey – Ρυθμίσεις ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται

*Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του αυτοκινήτου. Μπορείτε να
επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων.

**Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford eCall είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που βοηθά
τους επιβάτες του οχήματος να καλέσουν το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από
σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα.
Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

◊Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα
στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα Ford είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού
που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα παιδιά είναι να κάθονται σωστά
δεμένα στο πίσω κάθισμα.

Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Focus Trend, το οποίο δεν διατίθεται στην
Ελληνική αγορά.

Επιλογή2
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Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Focus Connected (στέισον βάγκον και
5-θυρο) με χρώμα αμαξώματος Moondust Silver.

Connected

Επιπλέον βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5x2 ακτίνων Sparkle Silver

■ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω

■ Κάτω πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων με ασημί φινίρισμα

■ Κάμερα οπισθοπορείας με ευρυγώνια εικόνα

■ Ράγες οροφής με χρωμιωμένο φινίρισμα (στο στέισον βάγκον)

■ Προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες στροφής εμπρός

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι

εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος με

ενσωματωμένα φλας

Επιπλέον βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού σε σχήμα V με

υπερυψωμένα πλαϊνά

■ Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα Foundry και Eton σε Ebony

■ Ραδιόφωνο με ψηφιακό δέκτη DAB, σύστημα πλοήγησης, οθόνη

αφής TFT 8", Ford SYNC 3 με φωνητικό έλεγχο, ανοικτή συνομιλία

κινητού τηλεφώνου και φωνητική αναπαραγωγή γραπτών

μηνυμάτων μέσω Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto, GPS, 2

υποδοχές USB, Privacy Mode για ιδιωτική λειτουργία, χειριστήρια

στο τιμόνι και 6 ηχεία

■ Πίνακας οργάνων με αναλογικά όργανα και έγχρωμη οθόνη

μηνυμάτων 4,2" TFT

■ Υποβραχιόνιο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα

■ Σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise control με ρυθμιζόμενο

σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

Κινητήρες

Βενζίνη

1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW) mHEV

1.0L Ford EcoBoost 155 ίππων (114 kW) mHEV

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) με μηχανικό κιβώτιο

Μοντέλα
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Επιλογή2

Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Focus Titanium, το οποίο
δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά.

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020

Μοντέλα
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Επιλογή2

Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Focus Vignale, το οποίο
δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά.
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Μοντέλα
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Active

Επιλογή2

Εξωτερικά, επιπλέον του Connected

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων με φινίρισμα

Foundry Black

■ Χαρακτηριστικοί προφυλακτήρες εμπρός και πίσω

■ Πάνω μάσκα με μαύρο πλέγμα και μαύρο πλαίσιο

■ Μαύρο πλαίσιο γύρω από τα πλαϊνά παράθυρα

■ Ράγες οροφής με μαύρο φινίρισμα

■ Υπερυψωμένη ανάρτηση Active High Ride

■ Σήμα Active στο πλάι

■ Μαύρα κάτω πλαϊνά προστατευτικά Active με μαύρο

πλαίσιο που καλύπτει και τις αψίδες των τροχών, και

ένθετα διακοσμητικά στο δικό τους χρώμα

Κινητήρες

Βενζίνης

1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW) mHEV

1.0L Ford EcoBoost 155 ίππων (114 kW) mHEV

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)

Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Focus Active στέισον
βάγκον με χρώμα αμαξώματος Metropolis White.

Εσωτερικά, επιπλέον του Connected

■ Σπορ καθίσματα με επένδυση από ύφασμα Activity/

Activity Line σε Ebony και εμφανή ραφή Nordic Blue

■ Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)

■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

■ Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός με φινίρισμα αλουμινίου

και το λογότυπο του Active

■ Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Ford KeyFree με κουμπί

διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα Ford Power (πλήρης

λειτουργία χωρίς κλειδί)
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Μοντέλα
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ST-Line

Επιλογή2

Εξωτερικά, επιπλέον του Connected

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5x2 ακτίνων με

φινίρισμα Rock Metallic Light

■ Πάνω μάσκα εμπρός με μαύρο πλέγμα και μαύρο

πλαίσιο

■ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι

υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

■ Φωτισμός συνοδείας (οι προβολείς καθυστερούν να

σβήσουν όταν κλείσει το αυτοκίνητο)

■ Σπορ ανάρτηση

■ Σπορ διπλή εξάτμιση

■ Ιδιαίτερη σήμανση ST-Line στο πλάι

Κινητήρες

Βενζίνης

1.0L Ford EcoBoost 125 ίππων (92 kW) mHEV

1.0L Ford EcoBoost 155 ίππων (110 kW) mHEV

1.5L Ford EcoBoost 182 ίππων (134 kW)

Diesel

1.5L Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW)

Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται στην εικόνα είναι Focus ST-Line στέισον
βάγκον με χρώμα αμαξώματος Desert Island Blue.

Εσωτερικά, επιπλέον του Connected

■ Σπορ καθίσματα με επένδυση από ύφασμα Foundry/

Eton σε Ebony και εμφανή κόκκινη ραφή

■ Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (DEATC)

■ Χαρακτηριστική λαβή μοχλού ταχυτήτων ST-Line με

φινίρισμα αλουμινίου και μαύρα γράμματα

■ Καλύμματα μαρσπιέ εμπρός με φινίρισμα αλουμινίου

και το λογότυπο της Ford

■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

■ Σπορ πεντάλ με μοναδικό μεταλλικό φινίρισμα
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Μοντέλα
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ST

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5 ακτίνων με φινίρισμα Dark Sparkle

■ Χαρακτηριστικοί προφυλακτήρες ST εμπρός και πίσω

■ Μάσκα εμπρός πάνω με πλέγμα και πλαίσιο Crystalline Grey

■ Σταθεροί προβολείς LED και φώτα ημέρας LED

■ Πίσω φώτα LED

■ Σήμα ST

■ Φιμέ κρύσταλλα

■ Σπορ ανάρτηση ST

■ Μεγάλο πίσω σπόιλερ

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του ST-Line

■ Σπορ καθίσματα Recaro με ημιδερμάτινη επένδυση από ύφασμα 

Centreline και δέρμα Windsor σε Ebony

■ Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 12,3" (31,2 cm) LCD/

TFT και ψηφιακά όργανα

■ Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρεφτάκι και

ιμάντα

■ Καλύμματα μαρσπιέ ST

■ Ταπέτα δαπέδου εμπρός και πίσω με το λογότυπο ST

■ Χαρακτηριστικό τιμόνι ST

■ Ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες με

χειριστήριο στη θέση του οδηγού

■ Κεντρικό υποβραχιόνιο στο πίσω κάθισμα με θυρίδα πρόσβασης

στον χώρο αποσκευών για επιμήκη αντικείμενα (όπως τα σκι),

αποθηκευτικό χώρο και ποτηροθήκη

Κινητήρες

Βενζίνης

2.3L Ford EcoBoost 280 ίππων (206 kW)

Diesel

2.0L Ford EcoBlue 190 ίππων (140 kW)

Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται στη σελίδα αυτή είναι Ford Focus ST με μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος τριπλής επίστρωσης Orange Fure (προαιρετική επιλογή).

Επιλογή2
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Σημείωση: Το μοντέλο που εμφανίζεται στη σελίδα αυτή είναι Focus ST Leather Exclusive, το
οποίο δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά.

Μοντέλα
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Αναβάθμιση X

Εξωτερικά χαρακτηριστικά

■ Φιμέ κρύσταλλα

■ Αυτόματα ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών (μόνο στο στέισον βάγκον)

■ Μεγάλο πίσω σπόιλερ (μόνο στο ST-Line X)

■ Κόκκινες δαγκάνες φρένων (μόνο στο ST-Line X)

Εσωτερικά χαρακτηριστικά

■ Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 12,3" LCD TFT και ψηφιακά όργανα

■ Πίσω καθίσματα διαιρούμενα και αναδιπλούμενα 60/40 με θυρίδα πρόσβασης στον

χώρο αποσκευών για επιμήκη αντικείμενα (όπως τα σκι), κεντρικό υποβραχιόνιο και

ποτηροθήκη

■ Ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες με χειριστήριο στη

θέση του οδηγού

■ Σπορ επένδυση οροφής σε σκούρο χρώμα Ebony (μόνο στο Active X)

■ Ραφή Nordic Blue στα επιθέματα της κεντρικής κονσόλας για τα γόνατα και στα

ταπέτα δαπέδου (μόνο στο Active X)

■ Κόκκινη ραφή σε κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων, τιμόνι, ταπέτα δαπέδου και επιθέματα

κεντρικής κονσόλας για τα γόνατα (μόνο στο ST-Line X)

Διατίθεται σε

ST-Line

Active

Σημείωση: Στις εικόνες εμφανίζεται πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, κόκκινη ραφή σε κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων,
τιμόνι, ταπέτα δαπέδου και επιθέματα κεντρικής κονσόλας στο ST-Line X, φιμέ κρύσταλλα πίσω, χειριστήριο στη θέση του
οδηγού για τις ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες, ζάντες ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων
με φινίρισμα Absolute Black/μεταλλικό φρεζαριστό (αξεσουάρ) και κόκκινες δαγκάνες φρένων στο ST-Line X, θυρίδα
πρόσβασης στον χώρο αποσκευών για επιμήκη αντικείμενα όπως τα σκι.

Επιλογή2
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Σημείωση: Στις εικόνες εμφανίζονται σπορ καθίσματα με επένδυση Arona από διάτρητο δέρμα και εμφανή ραφή,
προβολή ενδείξεων εμπρός από το παρμπρίζ HUD, υποβοήθηση στάθμευσης Active Park Assist 2 με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων, σταθεροί προβολείς LED και φώτα ημέρας LED, διακοσμητικά με ασημί φινίρισμα στις πόρτες, δερμάτινη
λαβή και κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων με φινίρισμα αλουμινίου.

Αναβάθμιση Vignale (Δεν διατίθεται
στην ελληνική αγορά)

Εξωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Active X

■ Σταθεροί προβολείς LED και φώτα ημέρας LED

■ Πίσω φώτα LED

■ Διακοσμητικά με ασημί φινίρισμα στις πόρτες, κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα

■ Οροφή και εξωτερικοί καθρέφτες σε διαφορετικό χρώμα Agate Black

■ Ράγες οροφής με ασημί φινίρισμα (μόνο στο στέισον βάγκον)

Εσωτερικά χαρακτηριστικά επιπλέον του Active X

■ Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 1 (με μηχανικό κιβώτιο

ταχυτήτων)

■ Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 2 (με αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων)

■ Ανοιχτόχρωμη επένδυση οροφής σε χρώμα Creme

■ Χαρακτηριστικά διακοσμητικά με μεταλλικό φινίρισμα Pure Brushed

■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED (με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού) σε

ποτηροθήκες, χώρο για τα πόδια, εύκαμπτες θήκες πίσω από την πλάτη των εμπρός

καθισμάτων και εσωτερικές λαβές θυρών

■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

■ Μικρή κονσόλα οροφής με θήκη γυαλιών και πλαφονιέρες φωτισμού LED εμπρός και

πίσω

■ Σπορ καθίσματα με επένδυση Arona από διάτρητο δέρμα Windsor σε Ebony και

εμφανή ραφή Medium Light Stone

■ Πολυτελή ταπέτα δαπέδου από μοκέτα εμπρός και πίσω με εμφανή ραφή Medium

Light Stone

■ Δερμάτινη λαβή και κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων Vignale με ιδιαίτερο φινίρισμα

αλουμινίου

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα με 6 ρυθμίσεις

■ Θερμαινόμενη έδρα και πλάτη καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

■ Προβολή ενδείξεων εμπρός από το παρμπρίζ Head-Up-Display (HUD)

Διατίθεται σε

Active
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Winter Pack

Εξοπλισμός

■ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενο σύστημα πλυσίματος

■ Θερμαινόμενη έδρα και πλάτη καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

■ Θερμαινόμενο τιμόνι

Επιλογή2

Parking Pack

Εξοπλισμός

■ Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information System (BLIS) με

προειδοποίηση για διερχόμενα οχήματα Cross Traffic Alert (CTA)

■ Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 2 (με αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων)

■ Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Active Park Assist 1 (με μηχανικό κιβώτιο

ταχυτήτων)

■ Προστατευτικά στα άκρα των θυρών
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Technology Pack

Εξοπλισμός

■ Αναγνώριση οδικών πινακίδων Traffic Sign Recognition (TSR)

■ Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC)

■ Ειδοποίηση παραβίασης απαγορευτικού σήματος Wrong Way Alert (WWA)

■ Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control (ACC)

(με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων)

■ Έξυπνο αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Intelligent Adaptive

Cruise Control (IACC) (με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)

■ Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (ΑΗΒ)

Πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού

ST Performance Pack

Εξοπλισμός

■ Rev matching για αναπροσαρμογή των στροφών του κινητήρα πριν από την αλλαγή

σχέσης στο κιβώτιο

■ Ένδειξη αλλαγής σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων

■ Launch Control για καλύτερη επιτάχυνση κατά την εκκίνηση από στάση

■ Ανάρτηση Ford Performance με σύστημα συνεχώς ελεγχόμενης απόσβεσης

Continuously Controlled Damping (CCD) (5-θυρο μόνο με κινητήρα βενζίνης)

■ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED (με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού) σε

ποτηροθήκες, αποθηκευτικό χώρο κεντρικής κονσόλας, χώρο για τα πόδια,

εύκαμπτες θήκες πίσω από την πλάτη των εμπρός καθισμάτων και λαβές στις

πόρτες

■ Κόκκινες δαγκάνες φρένων
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3
Διαμόρφωση
Επιλέξτε χρώμα αμαξώματος, ζάντες,

προαιρετικό εξοπλισμό και αξεσουάρ της

αρεσκείας σας και κάντε το Ford Focus

πραγματικά δικό σας.

Desert Island Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Το αμάξωμα του Ford Focus είναι τόσο όμορφο και ανθεκτικό χάρη

σε μια ειδική πολυβάθμια διαδικασία βαφής. Από την επικέρωση

τμημάτων του αμαξώματος, μέχρι την τελική επίστρωση

προστασίας, νέα υλικά και διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη

διατήρηση της καλής εμφάνισης για πολλά χρόνια.

Η ζωή με λαμπερά
χρώματα
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Blazer Blue

Απλό χρώμα αμαξώματος

Agate Black

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Ford Performance Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

(μόνο στο ST)

Moondust Silver

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Frozen White

Απλό χρώμα αμαξώματος

Blue Panther

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Magnetic

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Orange Fury

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος τριπλής

επίστρωσης* (μόνο στο ST)

Race Red

Απλό χρώμα αμαξώματος

Chrome Blue

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Metropolis White

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος*

Fantastic Red

Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος με σκούρα

διαφανή επίστρωση*

Χρώματα αμαξώματος

*Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.

Το Ford Focus καλύπτεται από εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για 12 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του αυτοκινήτου ή τα
μοντέλα που μπορεί να διατίθενται σε συγκεκριμένες αγορές. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω περιορισμών της
διαδικασίας εκτύπωσης.
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Επιφάνεια από ύφασμα Zaha σε Ebony/πλαϊνά από

δέρμα Salerno σε Ebony

(δεν διατίθεται)

Επιφάνεια από ύφασμα Foundry σε Ebony/πλαϊνά από

δέρμα Salerno σε Ebony με κόκκινη ραφή

Προαιρετική επιλογή στο ST-Line X

Επιφάνεια από ύφασμα Glacier και Glacier Line σε

Nordic Blue/πλαϊνά από δέρμα Salerno σε Ebony

Προαιρετική επιλογή στο Active X

Επιφάνεια από ύφασμα Arona και δέρμα Windsor

διάτρητο σε Ebony/πλαϊνά από δέρμα Windsor σε

Ebony

Βασικός εξοπλισμός στο Active Vignale (Δεν διατίθεται)

Επιφάνεια από δέρμα Acceleration Regular σε Ebony/

πλαϊνά από δέρμα Windsor σε Ebony

(δεν διατίθεται)

Επενδύσεις καθισμάτωνΔιαμόρφωση3

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020

17" 17" 18"
ελαφρού κράματος 10 ακτίνων με φινίρισμα μαύρο/

φρεζαριστό μεταλλικό

Προαιρετική επιλογή στο Connected

ελαφρού κράματος 10x2 ακτίνων με φινίρισμα Luster

Nickel

(αξεσουάρ)

ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων με φινίρισμα Absolute

Black/μεταλλικό φρεζαριστό

(αξεσουάρ)

Ζάντες

Σημείωση: Όλες οι ζάντες ελαφρού κράματος διατίθενται ως αξεσουάρ από το δίκτυο της Ford με πρόσθετο κόστος.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.fordaccessories.gr

18" 18" 18"
ελαφρού κράματος 5x2 ακτίνων με φινίρισμα Absolute

Black/μεταλλικό φρεζαριστό

Προαιρετική επιλογή στο Active

ελαφρού κράματος 5x3 ακτίνων με φινίρισμα Luster

Nickel

(αξεσουάρ)

ελαφρού κράματος 5 ακτίνων με φινίρισμα Magnetite

Προαιρετική επιλογή στο ST

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020



ΑξεσουάρΔιαμόρφωση3
1. Κρέμαστρα

2. Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού

3. Χώρισμα ασφαλείας χώρου

αποσκευών

4. Ταπέτο χώρου αποσκευών

5. Προστασία πίσω προφυλακτήρα

6. Μπάρες οροφής

7. Αποσπώμενος κοτσαδόρος

8. Ζάντες ελαφρού κράματος

18"x8" Ford Performance

9. Λασπωτήρες

10. Βάση ποδηλάτων οροφής

Thule®+

Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο

αξεσουάρ του Ford Focus εδώ

Για περισσότερα αξεσουάρ,

παρακαλούμε επισκεφθείτε τη

διεύθυνση www.fordaccessories.gr

Για μια συλλογή προϊόντων με το

σήμα της Ford επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα

www.fordlifestylecollection.com

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή. Δείτε το πίσω
εξώφυλλο για λεπτομέρειες.

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020
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Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, δείτε την ενότητα 4 'Καύσιμα
και επιδόσεις'.

4
Προδιαγραφές
Γνωρίστε το Ford Focus σας εξωτερικά και

εσωτερικά, από την έξυπνη υβριδική

τεχνολογία του κινητήρα του έως τον

πλούσιο χώρο αποσκευών του.

Έως 155 ίπποι
Ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό (mHEV)
με κινητήρα βενζίνης Ford
EcoBoost 1,0 λίτρου 125 ίππων
(92 kW) ή 155 ίππων (114 kW)

Ολοκληρωμένη μονάδα εκκινητή και γεννήτριας (BISG)

Η ολοκληρωμένη μονάδα εκκινητή και γεννήτριας με κίνηση μέσω ιμάντα

(Belt driven Integrated Starter-Generator ή BISG) λειτουργεί ως

ηλεκτροκινητήρας παράλληλα με τον κινητήρα βενζίνης παρέχοντας

πρόσθετη ροπή κατά την κανονική οδήγηση και κατά την επιτάχυνση.

1

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020

Αυτοφορτιζόμενη μπαταρία

Δεν χρειάζεται να συνδέετε το αυτοκίνητό σας για να το

φορτίζετε. Τα αυτοκίνητα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας

επαναφορτίζουν την μπαταρία με δύο τρόπους:

Με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, το οποίο, όταν

επιβραδύνει ή φρενάρει το αυτοκίνητο, ανακτά από τα

φρένα ενέργεια, η οποία διαφορετικά χάνεται.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δίνει κίνηση μέσω του

ιμάντα στη γεννήτρια, η οποία μετατρέπει τη μηχανική

ενέργεια σε ηλεκτρική, τροφοδοτώντας με ηλεκτρικό ρεύμα;

τη μπαταρία.

Ισχύς

Μπαταρία 48 Volt

Η μπαταρία λιθίου που τροφοδοτεί με ρεύμα τον ηλεκτροκινητήρα είναι τοποθετημένη

κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση και

με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, το οποίο ανακτά ενέργεια από τα φρένα όταν

φρενάρει ή επιβραδύνει το αυτοκίνητο.

ΚΙνητήρας βενζίνης 1.0L Ford EcoBoost

Το υβριδικό Ford Focus διατίθεται με τεχνολογία ήπιου υβριδικού

ηλεκτρικού οχήματος (mild Hybrid Electric Vehicle ή mHEV) και

κινητήρα βενζίνης Ford EcoBoost 1,0 λίτρου 125 ίππων (92 kW) ή

155 ίππων (114 kW).

2

3
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5-θυρο

Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP

Τύπος καυσίμου βενζίνη βενζίνη βενζίνη

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 125 (92) 155 (114) 182 (134)

Ροπή σε Nm (με overboost) 240 240 240

Εκπομπές CO
2
 (g/km)ØØ 94-99 93-103 125-134 

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 8-τάχυτο αυτόματο

Κίνηση 4x2 4x2 4x2

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmØØ

Εντός πόλης 4,8 4,7 7,0

Εκτός πόλης 3,5-3,6 3,5-3,6 4,5

Μικτός κύκλος 4,1 4,1 5,5

ΕπιδόσειςØ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 200 (196u) 211 (207u) 220 (216u) u u

0-100 km/h (sec) 10,0 (10,3u) 9,2 (9,5u) 8,4 (8,7u) u u

50-100 km/h* (sec) 10,0 (10,4u) 9,3 (9,8u) – u

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 1344 1344 1404

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 90 90 75

Μικτό βάρος (kg) 1890 1890 1905

Μικτό βάρος συρμού (kg) 2990 2990 3405

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (kg) 1100 1100 1500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 670 670 700

Confidential - PDF Created: 03 e te ber 2020, 13:24:55 - Origin: FOC_202075_Fuel_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Καύσιμα και επιδόσειςΠροδιαγραφές4
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Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP

βενζίνη diesel diesel diesel

280 (206) 120 (88) 120 (88) 190 (140)

420 300 300 400

  179 92 101 125

6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 8-τάχυτο αυτόματο 6-τάχυτο μηχανικό

4x2 4x2 4x2 4x2

9,7 3,8 4,3 5,9

6,1 3,3 3,6 4,2

7,7 3,5 3,9 7,4

u u u 250 196 (192u) 191 (189u) 220

u u u 5,7 10,0 (10,8u) 10,2 (10,7u) 7,6

u u) – 4,0 10,4 (11,0u) – –

1508 1363 1394 1548

0 90 80 0

2000 1895 1910 2040

3600 3295 3310 3840

1600 1400 1400 1800

750 680 695 750
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*Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία

κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις

τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ)

715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια

εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide

Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία

τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European

Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα

αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η

τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση

μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών

κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η

συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες

παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής

ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος.

Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για

την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση

καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει

στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται

δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη

διεύθυνση http://www.seaa.gr.
#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,

πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις

κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης

αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του οχήματος με το

μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο

επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων

περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Το μέγιστο βάρος

στην οροφή του αυτοκινήτου είναι 75 kg για όλα τα μοντέλα. Μικτό

βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ.

***200 με overboost για 15" στις 1750-2500 στροφές.
‡Active.

Καύσιμα και επιδόσεις
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Στέισον βάγκον

Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP

Τύπος καυσίμου βενζίνη βενζίνη βενζίνη

Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW) 125 (92) 155 (114) 182 (134)

Ροπή (Nm) – – 240

Εκπομπές CO
2
 (g/km)ØØ 95 94 125

Κιβώτιο ταχυτήτων 6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 8-τάχυτο αυτόματο

Κίνηση 4x2 4x2 4x2

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmØØ

Εντός πόλης 4,8 4,7 7,0

Εκτός πόλης 3,6 3,6 4,5

Μικτός κύκλος 4,1 4,1 5,5

ΕπιδόσειςØ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 198 (194u) 209 (205u) 206 (214u) u u

0-100 km/h (sec) 10,3 (10,6u) 9,3 (9,7u) 8,6 (8,9u) u u

50-100 km/h* (sec) 10,3 (10,8u) 9,6 (10,1u) – u

Βάρη και φορτία

Απόβαρο (kg)# 1388 1388 1445

Μέγιστο κατακόρυφο φορτίο στον κοτσαδόρο (kg) 90 90 90

Μικτό βάρος (kg) 1940 1940 1980

Μικτό βάρος συρμού (kg) 2940 2940 3480

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (kg) 1000 1000 1500

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg) 690 690 720
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Καύσιμα και επιδόσειςΠροδιαγραφές4
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Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP Euro stage 6d TEMP

βενζίνη diesel diesel diesel

280 (206) 120 (88) 120 (88) 190 (140)

420 300 300 400

179 90 104 125

6-τάχυτο μηχανικό 6-τάχυτο μηχανικό 8-τάχυτο αυτόματο 6-τάχυτο μηχανικό

4x2 4x2 4x2 4x2

9,1 3,8 4,4 5,2

6,1 3,3 3,7 3,6

7,7 3,5 4,0 4,2

u u u 250 194 (190u) 191 (187u) 220

u u 8,6 (8,9u) 5,8 10,3 (11,1u) 10,5 (11,0u) 7,7

u u) – 4,1 10,7 (11,3u) – 7,5

1543 1413 1454 1585

90 80 90 90

2065 1955 1955 2105

3685 3355 3355 3905

1600 1400 1400 1800

750 705 725 750
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*Με 4η ταχύτητα. ØΣτοιχεία δοκιμών της Ford. ØØΤα δηλούμενα στοιχεία

κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις

τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ)

715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια

εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide

Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία

τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European

Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα

αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η

τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση

μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών

κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η

συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες

παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής

ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος.

Το CO2 αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για

την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση

καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει

στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται

δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη

διεύθυνση http://www.seaa.gr.

#Αντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με πλήρη πληρότητα σε υγρά,

πληρότητα 90% σε καύσιμα και 75 kg για τον οδηγό, ανάλογα με τις

κατασκευαστικές ανοχές και επιλογές. Τα φορτία ρυμούλκησης

αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης του οχήματος με το

μέγιστο φορτίο του, για να μπορεί να ξεκινήσει σε ανοδική κλίση 12% στο

επίπεδο της θάλασσας. Οι επιδόσεις και η οικονομία όλων των μοντέλων

περιορίζονται όταν χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση. Το μέγιστο βάρος

στην οροφή του αυτοκινήτου είναι 75 kg για όλα τα μοντέλα. Μικτό

βάρος συρμού είναι το βάρος αυτοκινήτου και τρέιλερ.

***200 με overboost για 15" στις 1750-2500 στροφές.
‡Active.

Καύσιμα και επιδόσεις
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Συνολικό μήκος (χωρίς/με κοτσαδόρο) (mm)
4378/
4505

4668/
4780

4397 4693 4387 4667 4388 4668

Συνολικό πλάτος με/χωρίς καθρέφτες (mm)
1979/
1825

1979/
1825

1979/
1825

1979/
1825

1979/
1844

1979/
1844

1979/
1825

1979/
1825

Συνολικό πλάτος με διπλωμένους καθρέφτες (mm) 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848

Συνολικό ύψος (άφορτο) (mm) 1471 1494 1502 1532 1459 1485 1458 1492

Μεταξόνιο (mm) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους θόλους των τροχών
(μέσα στον χώρο αποσκευών)

1016 1150 1016 1150 1016 1150 1016 1150

Κύκλος στροφής στους τροχούς (m) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 11,3 11,3

Εσωτερικές διαστάσεις

Ύψος οροφής στην 1η σειρά (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) (mm) 987 987 987 987 987 987 987 987

Χώρος για τα πόδια στην 1η σειρά
(μέγιστος, με το κάθισμα τραβηγμένο τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) (mm)

1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109

Πλάτος στο ύψος των ώμων στην 1η σειρά (mm) 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421 1421

Ύψος οροφής στη 2η σειρά (χωρίς πανοραμική ηλιοροφή) (mm) 965 1008 965 1008 965 1008 965 1008

Χώρος για τα πόδια στη 2η σειρά
(μέγιστος, με το κάθισμα τραβηγμένο τελείως πίσω, σε μέσο ύψος) (mm)

918 918 918 918 918 918 918 918

Πλάτος στο ύψος των ώμων στη 2η σειρά (mm) 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)‡

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την εταζέρα) (με μίνι ρεζέρβα) 341 575 341 575 341 575 301 575

5-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με μίνι ρεζέρβα) 443  728 443 728 443 728 403 728

2-θέσια διαμόρφωση (φορτωμένο μέχρι την οροφή) (με μίνι ρεζέρβα) 1320 1620 1320 1620 1320 1620 1280 1620

Χώρος αποσκευών

Ύψος ανοίγματος φόρτωσης (mm) 613 702 613 702 613 702 613 702

Πλάτος ανοίγματος φόρτωσης (mm) 998 1078 998 1078 998 1078 998 1078

Μέγιστο ύψος φόρτωσης (mm) 803 895 803 895 803 895 783 895

Πλάτος ανάμεσα στους θόλους των τροχών (mm) 1016 1150 1016 1150 1016 1150 1016 1150

Μήκος δαπέδου μέχρι τη 2η σειρά καθισμάτων (mm) 844 1047 844 1047 844 1047 844 1047

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Βενζίνης 52 52 52 52 52 52 52 47

Diesel 47 47 47 47 47 47 52 47
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‡Μέτρηση κατά ISO 3832. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Θέλετε να δείτε τις πλήρεις
προδιαγραφές;

Για να δείτε τα πλήρη χαρακτηριστικά και προδιαγραφές
μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR ή να δείτε τον
ψηφιακό κατάλογο ή τον διαδραστικό κατάλογο στην
ιστοσελίδα μας www.ford.gr.

ΔιαστάσειςΠροδιαγραφές4
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Πλάτος (με καθρέφτες):
1.979 mm

Πλάτος (με καθρέφτες): 
1.979 mm

5-θυρο

Στέισον βάγκον

Μήκος: 4.378 mm

Μήκος: 4.668 mm
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Test Drive

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε Test

Drive του μοντέλου Ford που σας ενδιαφέρει.

Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford:

www.ford.gr

Συνθέστε

Συνθέστε το νέο σας Ford ακριβώς με τις

προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς δείχνει

στην ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε το μοντέλο που

επιθυμείτε και στη συνέχεια κινητήρα, χρώμα

αμαξώματος και πρόσθετο εξοπλισμό.

www.ford.gr

5
Ιδιοκτησία

Απολαύστε μια σειρά από ανεκτίμητες

υπηρεσίες και αξιοποιήστε απόλυτα το

αυτοκίνητό σας – όσο είναι στην ιδιοκτησία

σας.

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020

Ιδιοκτησία

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο,

εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford

έχει το μεγαλύτερο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων

Επισκευαστών που θα σας βοηθήσουν να

διατηρείτε πάντα το αυτοκίνητό σας σε άριστη

κατάσταση.

www.ford.gr

FordPass

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας

κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε.

Παρέχει πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο

της Ford, χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως

αναζήτηση χώρων στάθμευσης, καθώς και άμεση

ενημέρωση για την κυκλοφορία μέσω της

εφαρμογής Live Traffic, απευθείας στο σύστημα

του Ford SYNC.

www.ford.gr

Χρηματοδότηση

Ford Finance

Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι

μία απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του.

Απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να

ενημερωθείτε για τα ευέλικτα Χρηματοδοτικά

Προγράμματα Ford Finance, τα οποία σας

επιτρέπουν να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που

επιθυμείτε με τους όρους που ανταποκρίνονται

στις δικές σας ανάγκες.

Ford Lease

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας,

η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο

όχημα που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των

αναγκών σας, προσφέροντας ολοκληρωμένες

λύσεις με τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα Ford.

www.ford.gr/ford-finance

www.ford.gr/ford-lease

Ιδιοκτησία

Focus_20.75_V3_#SF_GRC_GR_09:00_07.09.2020



Ford Protect

Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως 8 χρόνια και

200.000 χλμ. (ό,τι παρέλθει πρώτο) με το

πρόγραμμα Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και

απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα

προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το

πρόγραμμα Ford Protect προσφέρει μια σειρά από

πλεονεκτήματα όπως:

■ Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα

■ Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής

■ Πανευρωπαϊκή κάλυψη

■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας

■ Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του

αυτοκίνητου σας

Η εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου Ford Protect

μεταφέρεται στο νέο κάτοχο αν αποφασίσετε να

πουλήσετε το όχημά σας.

www.www.ford.gr/shop/extras/warranties

Ford Service

Το Ford Service έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το

Ford σας σε άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια

της ζωής του.

■ Ολοκληρωμένα προγράμματα συντήρησης

■ Χρήση ανταλλακτικών Ford υψηλής ποιότητας

■ Τεχνικοί εκπαιδευμένοι από τη Ford που

χρησιμοποιούν εξοπλισμό και εργαλεία

τελευταίας τεχνολογίας στον διαγνωστικό

έλεγχο

■ Ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού

προγραμματισμένης συντήρησης

■ Μία κλήση για όλα στη γραμμή Ford 

210-4805620

■ 12 μήνες οδική βοήθεια στην Ελλάδα και στην

Ευρώπη (στους Επίσημους Εμπόρους /

Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα)

Προγράμματα FPSP

Τα προπληρωμένα σέρβις FPSP προσφέρουν

σταθερές τιμές για όλα τα σέρβις της πρώτης

πενταετίας. Έτσι διατηρείτε το Ford σας σε άριστη

κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό:

■ Εξοικονομείτε χρήματα σε σύγκριση με την

πραγματοποίηση των  σέρβις εκτός του

παρόντος προγράμματος

■ Διατηρείτε τον έλεγχο των δαπανών σας

προγραμματίζοντας τις υπηρεσίες των

συντηρήσεων εκ των προτέρων

■ Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με γνήσια

ανταλλακτικά Ford και από άριστα

εκπαιδευμένους τεχνικούς

■ Το πρόγραμμα προπληρωμένων σέρβις Ford

ενσωματώνεται εύκολα σε υφιστάμενο

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του οχήματός σας

■ Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβιβαστεί σε

περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου

■ Έχοντας τα πλεονεκτήματα της συντήρησης

σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή

αυξάνετε την αξία της αγοράς σε περίπτωση

μεταπώλησης

ΠροστασίαΙδιοκτησία5
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of the year awards 2019

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την οικογένεια της Ford, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.ford.gr

https://www.ukimediaevents.com/
engineoftheyear/results.php?id=113

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους
ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να
διαφέρουν από διάφορες απόψεις.

Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση
με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.

Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των
μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν
καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια
αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.

BJN 207884. FoE T53E
0920/GRC gr

Αύγουστος 2020.

© Ford Motor Company Limited.
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Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Επίσημο
‘Εμπορο Ford.

Ford Lease

Σε Συνεργασία με την 
ALD Automotive
Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1
17455 Άλιμος
T 210 48.40.040 
F 210 48.40.120 
M fordlease.gr@aldautomotive.com

Γραμμή εξυπηρέτησης Ford

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της Ford καλέστε στο τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως
τις 21:00 και Σάββατο από τις 09:00 έως τις 17:00 πλην
επισήμων αργιών.
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Απλά χρώματα
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Connected

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Foundry σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Eton σε Ebony με διακοσμητικά Highland Grey

και ραφή Metal Grey/Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

Active

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Activity/Activity Line σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Casual σε Ebony με ραφή Nordic Blue

Χρώμα ταμπλό: Ebony

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Glacier/Glacier Line σε Ebony/Nordic Blue
με ρέλι και ραφή Nordic Blue

Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Δέρμα Salerno* σε Ebony με ρέλι και ραφή
Nordic Blue

Χρώμα ταμπλό: Ebony

Confidential - PDF Created: 01 e te ber 2020, 0 :03:21 - Origin: FOC_202075_Col_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Χρώματα και επενδύσεις
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*Τα απλά χρώματα Frozen White και Race Red, τα μεταλλικά χρώματα και τα ειδικά χρώματα αμαξώματος, η ημιδερμάτινη και η δερμάτινη επένδυση Salerno είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.

Διατίθεται

Μόνο στο Active X και στο ST-Line X αντίστοιχα

Απλά χρώματα
αμαξώματος

Μεταλλικά χρώματα αμαξώματος* Ειδικό
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ST-Line

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Foundry σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Eton σε Ebony με ραφή Generic Red/Ebony

Χρώμα ταμπλό: Ebony

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Foundry σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Δέρμα Salerno*/βινύλιο Salerno σε Ebony με

ραφή Red/Ebony
Χρώμα ταμπλό: Ebony

ST

Επένδυση και χρώμα επιφάνειας καθισμάτων: Centerline Embossed σε Ebony
Επένδυση και χρώμα πλαϊνών καθισμάτων: Windsor σε Ebony/Dark ST Grey με ρέλι

Ebony και ραφή Earth Grey/City Silver
Χρώμα ταμπλό: Ebony
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Ζάντες

Ελαφρού κράματος – 16" x 6,5" 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα Sparkle Silver, ελαστικά 205/60*

Ελαφρού κράματος – 17" x 7" 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα Rock Metallic και ελαστικά 215/50*

Ελαφρού κράματος – 17" x 7" 10 ακτίνων, με μαύρο/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 215/50*

Ελαφρού κράματος – 17" 5 ακτίνων, με φινίρισμα Foundry Black/φρεζαριστό μεταλλικό, ελαστικά 215/55*

Ελαφρού κράματος – 18" x 8" 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα Mat Black και ελαστικά 235/40*

Ζάντες ελαφρού κράματος 18" 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα Absolute Black/φρεζαριστό μεταλλικό και ελαστικά 215/50*

Eλαφρού κράματος – 18" 5 ακτίνων, με φινίρισμα Sparkle Silver και ελαστικά 235/40*

Eλαφρού κράματος – 18" 5 ακτίνων, με φινίρισμα Magnetite και ελαστικά 235/40*

Eλαφρού κράματος – 19" 5x2 ακτίνων, με φινίρισμα Magnetite και ελαστικά 235/35*

Ρεζέρβα – Χαλύβδινη ρεζέρβα οικονομικού μεγέθους (χαλύβδινη ρεζέρβα 17" για τις ST εκδόσεις)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Πλαίσιο με μαύρο φινίρισμα πάνω από τα πλαϊνά παράθυρα

Πλαίσιο με μεταλλικό φινίρισμα κάτω από τα πλαϊνά παράθυρα

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος

Μάσκα εμπρός κάτω – Μπάρες στο δικό τους χρώμα

Μάσκα εμπρός κάτω – Μαύρο πλέγμα

Μάσκα εμπρός κάτω – Μπάρες με φινίρισμα Carbon Black

Μάσκα εμπρός πάνω – Στο δικό της χρώμα με πλαίσιο με ματ φινίρισμα αλουμινίου

Μάσκα εμπρός πάνω – Με μαύρο πλέγμα και μαύρο πλαίσιο

Μάσκα εμπρός πάνω – Κυψελοειδές πλέγμα

Μάσκα πάνω εμπρός – Πλέγμα και πλαίσιο Crystalline Grey

Προφυλακτήρας εμπρός – Πάνω μέρος στο χρώμα του αμαξώματος, κάτω μέρος στο δικό του χρώμα

Προφυλακτήρας εμπρός – ST-Line, πάνω μέρος και προέκταση στο χρώμα του αμαξώματος

Προφυλακτήρας εμπρός – Active, πάνω μέρος στο χρώμα του αμαξώματος, με προέκταση Carbon Black

Προφυλακτήρας εμπρός – ST, στο χρώμα του αμαξώματος πάνω, με σπορ προεκτάσεις
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Σημείωση: Οι ζάντες 18" και 19" που διατίθενται για το Ford Focus είναι σχεδιασμένες να δίνουν στο αυτοκίνητο πιο σπορ χαρακτηριστικά στην οδήγηση και πιο σταθερό κράτημα σε σύγκριση με τις στάνταρ ζάντες 16" και 17". Όλες οι

ζάντες 18" και 19" απαιτούν αναστολείς κρεμαγιέρας (τοποθετημένους από το εργοστάσιο ή από το δίκτυο).

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Πλαίσιο προβολέων ομίχλης – Με χρωμιωμένο φινίρισμα

Πλαίσιο προβολέων ομίχλης – ST-Line, με φινίρισμα Carbon Black

Πλαίσιο προβολέων ομίχλης – Active, με φινίρισμα Carbon Black

Προβολείς ομίχλης – Με πλαίσιο ST, Crystalline Grey

Προφυλακτήρας πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος, από 2 μέρη

Προφυλακτήρας πίσω – ST-Line, προφυλακτήρας και προέκταση στο χρώμα του αμαξώματος (βασικός εξοπλισμός στο ST με κινητήρα Ford EcoBlue 190 ίππων)

Προφυλακτήρας πίσω – Active, στο χρώμα του αμαξώματος, με προέκταση Carbon Black

Προφυλακτήρας πίσω – ST, στο χρώμα του αμαξώματος με έγχρωμες προεκτάσεις (βασικός εξοπλισμός στο ST με κινητήρα Ford EcoBoost 280 ίππων)

Εξάτμιση – Μία απόληξη εξάτμισης με μεταλλικό φινίρισμα

Εξάτμιση – Δύο απολήξεις εξάτμισης, σπορ

Εξάτμιση – ST (μόνο με κινητήρα diesel 190 ίππων)

Εξάτμιση – ST με διπλή απόληξη εξάτμισης (μόνο με κινητήρα βενζίνης 280 ίππων)

Ποδιές προφυλακτήρων εμπρός και πίσω – Ασημί

Φιμέ κρύσταλλα πίσω

Πίσω σπόιλερ – Οροφής, στο χρώμα του αμαξώματος με κεντρικό φως στοπ

Πίσω σπόιλερ – Στο χρώμα του αμαξώματος, μεγάλο, με κεντρικό φως στοπ ενσωματωμένο (βασικός εξοπλισμός στο ST, μόνο στο στέισον βάγκον)

Πίσω σπόιλερ – Στο χρώμα του αμαξώματος, μεγάλο, με κεντρικό φως στοπ ενσωματωμένο (βασικός εξοπλισμός στο ST, μόνο στο 5-θυρο)

Σήμα ST-Line στα φτερά δεξιά και αριστερά

Σήμα Active στα φτερά εμπρός, δεξιά και αριστερά

Σήμα ST στη μάσκα και πίσω
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Σημείωση: Οι ζάντες 18" και 19" που διατίθενται για το Ford Focus είναι σχεδιασμένες να δίνουν στο αυτοκίνητο πιο σπορ χαρακτηριστικά στην οδήγηση και πιο σταθερό κράτημα σε σύγκριση με τις στάνταρ ζάντες 16" και 17". Όλες οι

ζάντες 18" και 19" απαιτούν αναστολείς κρεμαγιέρας (τοποθετημένους από το εργοστάσιο ή από το δίκτυο).
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Πλαϊνές ποδιές – Στο δικό τους χρώμα

Πλαϊνές ποδιές – ST-Line, στο χρώμα του αμαξώματος

Πλαϊνές ποδιές – Active, στο δικό τους χρώμα

Εσωτερική επένδυση οροφής – Ανοικτόχρωμη

Εσωτερική επένδυση οροφής – Σπορ, σκουρόχρωμη

Ράγες οροφής – Με μαύρο φινίρισμα (μόνο στο στέισον βάγκον) (στο Active σε 5-θυρο και στέισον βάγκον)

Ράγες οροφής – Με ασημί φινίρισμα (μόνο στο στέισον βάγκον)

Μαύρου χρώματος οροφή (περιλαμβάνονται μαύροι εξωτερικοί καθρέφτες)

Πλαίσια προβολέων – Με μαύρο φινίρισμα

Λαβές θυρών – Με χρωμιωμένο φινίρισμα

Σπορ πεντάλ – Με ειδικό μεταλλικό φινίρισμα

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα, με χαραγμένο το λογότυπο του ST-Line

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα, με χαραγμένο το λογότυπο του Active

Καλύμματα μαρσπιέ – Εμπρός, από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα, με χαραγμένο το λογότυπο του ST

Προαιρετικά πακέτα

ST-Line X – Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" TFT, φιμέ κρύσταλλα, πίσω κάθισμα διαιρούμενο 60/40 με αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο και θυρίδα για σκι, κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα
ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, κλίση της πλάτης και στήριξη της μέσης) (όχι στα υβριδικά μοντέλα), κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες (τηλεχειριζόμενες), αυτόματη
ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών (μόνο στο στέισον βάγκον), ταπέτα δαπέδου εμπρός και πίσω με κόκκινη ραφή, επιθέματα για τα γόνατα με κόκκινη ραφή, μεγάλο πίσω σπόιλερ και

κόκκινες δαγκάνες φρένων

Active X – Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" TFT, φιμέ κρύσταλλα, πίσω κάθισμα διαιρούμενο 60/40 με αναδιπλούμενο υποβραχιόνιο και θυρίδα για σκι, κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα
ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, κλίση της πλάτης και στήριξη της μέσης) (όχι στα υβριδικά μοντέλα), κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες (τηλεχειριζόμενες), αυτόματη

ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών (μόνο στο στέισον βάγκον), ταπέτα δαπέδου εμπρός και πίσω με ραφή Nordic Blue, κάλυμμα μοχλού ταχυτήτων και επένδυση τιμονιού με ραφή Nordic
Blue, επιθέματα για τα γόνατα με ραφή Nordic Blue και σκουρόχρωμη επένδυση οροφής
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1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Υποβοήθηση του οδηγού

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός (περιλαμβάνονται αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω)

Active Park Assist – Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης σε κάθετη ή παράλληλη θέση στάθμευσης με υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης Park-Out Assist (μόνο με μηχανικό κιβώτιο)

Active Park Assist 2 – Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης σε κάθετη ή παράλληλη θέση στάθμευσης και υποβοήθησης εξόδου από θέση στάθμευσης Park-Out Assist (μόνο με αυτόματο
κιβώτιο)

Έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας

Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (μόνο με μηχανικό κιβώτιο)

Adaptive Cruise Control (ACC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (ACC) με υποβοήθηση ευθυγράμμισης στη λωρίδα Lane Centering Assist (περιλαμβάνει αυτόματη ακινητοποίηση/
επανεκκίνηση Stop & Go όταν σταματά η κυκλοφορία) (μόνο με αυτόματο κιβώτιο)

Κάμερα οπισθοπορείας – Προβολή εικόνας 180° από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη

Electric power-assisted steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού

Driver Alert (DAC)2) – Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού σε συνδυασμό με αναγνώριση οδικής σήμανσης Traffic Sign Recognition (TSR)2) και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High
Beam (AHB)1)

Lane Keeping Alert και Lane Keeping Aid (LKA)2)  – Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς – Με ανακλαστήρα, LED και ξεχωριστά φώτα ημέρας LED

Προβολείς – Σταθεροί LED (με μαύρο πλαίσιο, περιλαμβάνονται προβολείς ομίχλης με λαμπτήρες στροφής και ξεχωριστά φώτα ημέρας LED)

Προβολείς – Κατευθυντικοί LED (με μαύρο πλαίσιο, περιλαμβάνονται προβολείς ομίχλης και ξεχωριστά φώτα ημέρας LED, αυτόματη ρύθμιση ύψους δέσμης και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας με
αντιθαμβωτική λειτουργία)

Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα

Προβολείς – Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας Auto High Beam (AHB)

Κεντρικό φως στοπ τοποθετημένο ψηλά πίσω
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1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
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Προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες στροφής εμπρός

Προβολείς ομίχλης LED με στατικούς λαμπτήρες στροφής εμπρός

Φως ομίχλης πίσω

Ανάρτηση

Συμβατικά αμορτισέρ πίσω

Ανάρτηση – Σπορ (ST-Line)

Ανάρτηση – Συμβατική

Ανάρτηση – Υπερυψωμένη

Σπορ ανάρτηση ST

Σπορ ανάρτηση ST, με ηλεκτρονικό σύστημα συνεχώς ελεγχόμενης απόσβεσης Continuously Controlled Damping (CCD)

Πίσω ανάρτηση – Ημιάκαμπτου άξονα twist-beam (βασικός εξοπλισμός στο 5-θυρο, όχι με κινητήρα 2.0L Ford EcoBlue ή 1.5L Ford EcoBoost 182 ίππων και αυτόματο κιβώτιο)

Πίσω ανάρτηση – Πολλαπλών συνδέσμων multi-link (βασικός εξοπλισμός σε 5-θυρο και στέισον βάγκον με κινητήρα 1.5L Ford EcoBoost 182 ίππων και αυτόματο κιβώτιο)

Όργανα και χειριστήρια

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών1)

Τεχνολογία

Λειτουργία οδήγησης Selectable Drives Modes

Heads up Display (HUD) – Προβολή ενδείξεων εμπρός από το παρμπρίζ

Προαιρετικά πακέτα

Parking Pack – Προστατευτικά στα άκρα των θυρών, ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης Active Park Assist (μόνο με μηχανικό κιβώτιο) και Active Park Assist 2 (μόνο με αυτόματο κιβώτιο) και
πανοραμική κάμερα οπισθοπορείας πίσω

Parking Pack 2 – Door edge protectors, Blind Spot Information System; Active Park Assist (for manual transmission) or Active Park Assist 2 (for automatic transmission) and rear wide-view camera

Driver Assist Pack – Αναγνώριση οδικής σήμανσης Traffic Sign Recognition (TSR), έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC), αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High
Beam (AHB) (περιλαμβάνονται αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής) και αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control (ACC) (με αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων περιλαμβάνει σύστημα ευθυγράμμισης στη λωρίδα Lane-Centring Assist (LCA) και αυτόματη ακινητοποίηση/επανεκκίνηση Stop & Go όταν σταματά η κυκλοφορία) και υποβοήθηση ελιγμού
αποφυγής Evasive Steering Assist (ESA)

Performance Pack – Συνεχώς ελεγχόμενη ανάρτηση Continuously Controlled Damping (CCD) (μόνο στο 5-θυρο), λειτουργία πίστας Track Mode, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη επιτάχυνση κατά την εκκίνηση
Launch Control (μόνο κινητήρας βενζίνης με μηχανικό κιβώτιο), αναπροσαρμογή των στροφών του κινητήρα πριν από την αλλαγή σχέσης στο κιβώτιο (rev-matching) (μόνο κινητήρας βενζίνης με

μηχανικό κιβώτιο), ένδειξη αλλαγής ταχύτητας (μόνο με μηχανικό κιβώτιο), κόκκινες σιαγώνες φρένων, ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED (με επιλογή χρωματισμού σε ποτηροθήκες, χώρο για τα
πόδα, εσωτερικές λαβές θυρών, θήκες στην εσωτερική πλευρά των θυρών, πλαφονιέρες οροφής και ταμπλό)
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά

από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Άνεση και ευκολία

Σταχτοδοχείο & Αναπτήρας (στη θέση της πρίζας 12 V)

Κεντρική κονσόλα – Premium, με ανοικτό αποθηκευτικό χώρο, πρίζα 12 V εμπρός, συρόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο (μόνο με μηχανικό κιβώτιο)

Κεντρική κονσόλα – Premium, με ανοικτούς αποθηκευτικούς χώρους και πρίζες 12 V εμπρός και πίσω, κοντό συρόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο (μόνο με αυτόματο κιβώτιο) (περιλαμβάνει
περιστροφικό επιλογέα κιβωτίου ταχυτήτων και ηλεκτρικό χειρόφρενο)

Κονσόλα οροφής – Μεσαίου μήκους, με φώτα ανάγνωσης LED εμπρός και πίσω
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Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου

Τεχνολογία

EcoMode – Σύστημα οικονομικής οδήγησης

Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το αυτοκίνητο
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Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB και σύστημα πλοήγησης, οθόνη αφής 8" TFT, SYNC 3, φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου,
ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, 2 υποδοχές USB, σύστημα εντοπισμού θέσης GPS, χειριστήρια στο τιμόνι και 6 ηχεία

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB και σύστημα πλοήγησης, οθόνη αφής 8" TFT, SYNC 3, φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης*, ανοικτή συνομιλία κινητού
τηλεφώνου, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, 2 υποδοχές USB, σύστημα εντοπισμού θέσης GPS, χειριστήρια στο τιμόνι και 10 premium ηχεία

Ηχοσύστημα B&O με ραδιόφωνο AM/FM, ψηφιακό δέκτη DAB και σύστημα πλοήγησης, οθόνη αφής 8" TFT, SYNC 3, φωνητικό έλεγχο, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, ασύρματη σύνδεση
Bluetooth®, 2 υποδοχές USB, σύστημα εντοπισμού θέσης GPS, χειριστήρια στο τιμόνι και 10 ηχεία premium (με έγχρωμο πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3" TFT)

FordPass Connect – Ενσωματωμένο modem με κλήση έκτακτης ανάγκης eCall

Σύστημα κλιματισμού

Air Condition

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού

Εσωτερικός φωτισμός

Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED Crystal Blue, στις ποτηροθήκες

Καθίσματα

Καθίσματα εμπρός – Σπορ καθίσματα σε σχήμα V με υπερυψωμένα πλαϊνά για καλύτερη στήριξη του σώματος

Καθίσματα εμπρός – Σπορ καθίσματα Recaro

Καθίσματα εμπρός – Ρύθμιση κλίσης της πλάτης του καθίσματος του οδηγού με περιστροφικό χειριστήριο

Καθίσματα εμπρός – Ρύθμιση κλίσης της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού με περιστροφικό χειριστήριο

Εύκαμπτες θήκες πίσω από την πλάτη των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω)

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (πάνω/κάτω και εμπρός/πίσω), με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κλίση της πλάτης και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης

Καθίσματα εμπρός – Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με 18 ρυθμίσεις (χειροκίνητη ρύθμιση εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω, προέκταση του καθίσματος, κλίση του καθίσματος και κλίση της πλάτης,
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης με 4 ρυθμίσεις) (όχι το κάθισμα του συνοδηγού στα υβριδικά μοντέλα)

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού με χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης (όχι στα υβριδικά μοντέλα)

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 2 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω)
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*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά

από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω) (βασικός εξοπλισμός στα υβριδικά μοντέλα)

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω, περιλαμβάνει χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης) (όχι στα υβριδικά μοντέλα)

Καθίσματα εμπρός – Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με θερμαινόμενη έδρα και πλάτη

Πίσω κάθισμα – Πλάτη διαιρούμενη 60:40 με δύο αναδιπλούμενα τμήματα

Πίσω κάθισμα – Πλάτη διαιρούμενη 60:40 με δύο αναδιπλούμενα τμήματα και θυρίδα για σκι, περιλαμβάνει κεντρικό υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο και ποτηροθήκες (διατίθεται με το Family
Pack)

Όργανα και χειριστήρια

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος, με ενσωματωμένα φλας, φώτα εδάφους και σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων
Blind Spot Information System (BLIS)

Πανοραμική ηλιοροφή – Με ανοιγόμενο τμήμα (σε συνδυασμό με μικρή κονσόλα οροφής με θήκη γυαλιών και σκιάδια οδηγού και συνοδηγού)

Υαλοκαθαριστήρας και σύστημα πλυσίματος πίσω παρμπρίζ

Υαλοκαθαριστήρες – Βασικοί, με 6 ταχύτητες σάρωσης

Υαλοκαθαριστήρες – Αυτόματοι με αισθητήρα βροχής (περιλαμβάνεται φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης)

Χειρόφρενο – Ηλεκτρικό με αυτόματη διατήρηση εφαρμογής των φρένων

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη (μόνο με μηχανικό κιβώτιο)

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Σπορ με ένθεμα αλουμινίου (μόνο με μηχανικό κιβώτιο)

Περιστροφικός επιλογέας κιβωτίου ταχυτήτων (βασικός εξοπλισμός με αυτόματο κιβώτιο)

Τιμόνι – 3 ακτίνων, με δερμάτινη επένδυση (με ραφή Moss στο Vignale)

Τιμόνι – Σπορ ST-Line με ευθύ κάτω μέρος (flat-bottom)

Τιμόνι – ST με ραφή City Silver

Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω

Ford KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα Ford Power

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, το παράθυρο του οδηγού ανοίγει και κλείνει σε μία κίνηση, περιμετρικό κλείσιμο
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Τεχνολογία

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ

Βάση ασύρματης φόρτισης κινητού τηλεφώνου

MyKey – Παραμετροποίηση ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται

Εσωτερικός καθρέφτης – Βασικός, χειροκίνητα ρυθμιζόμενος

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν

Προαιρετικά πακέτα

Winter Pack – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear, θερμαινόμενο τιμόνι & θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
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O C H U R E  O N L Y

1)Εξοπλισμός ασφαλείας. 2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στο κάθισμα του συνοδηγού παιδικό κάθισμα, όταν το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος. Η ασφαλέστερη θέση για τα

παιδιά είναι να κάθονται σωστά δεμένα στο πίσω κάθισμα.

 Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Ασφάλεια

Παρμπρίζ από λαμιναρισμένο κρύσταλλο

Anti-lock braking system (ABS)1) – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας Electronic Stability Control (ESC), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control
(TCS)1), έκτακτη υποβοήθηση πέδησης Emergency Brake Assist (EBA)1), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start Assist (HSA)2) και έλεγχο αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου Trailer Sway

Control (TSC)1)

Anti-lock braking system (ABS)1) – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονική ενίσχυση των φρένων Electronic Brake Boost (EBB), ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας Electronic Stability
Control (ESC)1), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control (TCS)1), έκτακτη υποβοήθηση πέδησης Emergency Brake Assist (EBA)1), υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start Assist (HSA)2)

και έλεγχο αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου Trailer Sway Control (TSC)1)

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας με ανίχνευση παρουσίας επιβαινόντων στις θέσεις οδηγού, συνοδηγού και στις πίσω θέσεις

Αερόσακοι – Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγούu1)

Αερόσακοι – Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός1)

Καθίσματα – Υποδοχές για παιδικό κάθισμα ISOFIX1)

Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με έκτακτη υποβοήθηση πέδησης Emergency Brake Assist (EBA), ενεργό σύστημα πέδησης Active Braking και ανίχνευση πεζών και
δικυκλιστών με προειδοποίηση προσέγγισης Forward Alert

Αντικλεπτική προστασία

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών με διπλοκλείδωμα

Περιμετρικός συναγερμός με αισθητήρα όγκου

Passive Anti-Theft System (PATS) – Παθητικό αντικλεπτικό σύστημα με immobiliser

Κλειδαριές στις πίσω πόρτες – Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά, ελέγχονται με το τηλεχειριστήριο

Φρένα

Κόκκινες σιαγώνες φρένων
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Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Από μοκέτα βελούδο εμπρός

Ταπέτα δαπέδου – Με το λογότυπο του ST-Line και γκρι ραφή Metal Grey εμπρός και πίσω

Ηλεκτρικό σύστημα

Πρίζα στον χώρο αποσκευών (μόνο στο στέισον βάγκον)

Εξωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά

Κοτσαδόρος – Αποσπώμενος (περιλαμβάνεται κιτ 13-πινης ηλεκτρικής σύνδεσης, έλεγχος αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου Trailer Sway Control (TSC) και υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start
Assist (HSA))

Κοτσαδόρος – Αναδιπλούμενος, με ηλεκτρικό κουμπί απασφάλισης στον χώρο αποσκευών (περιλαμβάνεται κιτ 13-πινης ηλεκτρικής σύνδεσης, σύστημα ευστάθειας ρυμουλκουμένου Trailer Sway
Control (TSC) και υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start Assist (HSA)) (μόνο στο στέισον βάγκον)

Κιτ ηλεκτρικής σύνδεσης κοτσαδόρου (περιλαμβάνεται έλεγχος αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου Trailer Sway Control (TSC) και υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα Hill Start Assist (HSA))

Προστατευτικά στα άκρα των θυρών – Εμπρός και πίσω

Χώρος αποσκευών

Κάλυμμα χώρου αποσκευών αναδιπλούμενο (μόνο στο στέισον βάγκον)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών (μόνο στο 5-θυρο)

Δακτύλιοι πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών (μόνο στο στέισον βάγκον)

Μοκέτα στο δάπεδο του χώρου αποσκευών

Ταπέτο δαπέδου στον χώρο αποσκευών, διπλής όψης
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*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους & προϋποθέσεις.

 Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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