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легкість

Темні, звивисті дороги. Шосе з інтенсивним дорожнім рухом.
Шалений графік роботи. Рух із частими зупинками. Тісні стоянки.
Дізнайтеся, як повністю оновлений Ford Focus робить усе це
легким.

На ілюстрації: Focus Vignale Універсал, спеціальний колір кузова Dark Mulberry.
(Focus Vignale Універсал надходить у продаж 2019 модельного року).
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На ілюстрації: 5-дверний Focus ST-Line, металізована емаль кузова кольору Desert Island Blue (опція).
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5

На ілюстрації: Focus Titanium Універсал,
металізована емаль кузова спеціального
кольору Chrome Blue. (Тип кузова універсал
надходить у продаж 2019 модельного року).
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Технології, що
полегшують вам життя.
Представляємо надзвичайний повністю оновлений Focus. Компанія
Ford розробила комплекс передових технологій допомоги водію,
що носить назву Ford Co-Pilot360. Його призначення – зробити
вашу поїздку легшою, безпечнішою та приємнішою. Окрім систем,
наведених нижче, комплекс включає Інтелектуальну допоміжну
систему контролю швидкості, Допоміжну систему уникнення
зіткнень, Допоміжну систему об’їзду перешкод та ще низку систем.
■

Активна допоміжна система паркування 2 спроможна знайти
місце підхожого розміру, а потім керувати паркуванням і виїздом зі
стоянки, повертаючи кермо, контролюючи дросельну заслінку та
гальма. Вам треба лише натиснути кнопку

■

Адаптивний круїз-контроль із Функцією зупинки та старту й
Розпізнаванням знаків обмеження швидкості підтримує

встановлену відстань до автомобіля попереду, регулює
швидкість вашого автомобіля залежно від пріоритетного
обмеження швидкості та полегшує рух із частими зупинками або
рух у повільному транспортному потоці
■

Допоміжна система вирівнювання по центру смуги руху
працює разом з Адаптивним круїз-контролем, допомагаючи
вашому автомобілю залишатися на своїй смузі руху

■

Адаптивна система переднього освітлення регулює фари

залежно від вашої швидкості, а також погодних і дорожніх умов

На ілюстрації: 5-дверний Focus Vignale, металізована емаль кузова спеціального кольору Ruby Red. (Focus
Vignale надходить у продаж 2019 модельного року).
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Прекрасно
оформлений салон.
У повністю оновленому Focus Vignale* на вас чекають
нові відкриття. Майстерна робота дизайнерів
відчувається в кожній деталі салону, починаючи зі
шкіряної оббивки преміум. Довершені системи й
передові технології допомагають зробити кожну
подорож приємнішою. А затишок у Focus Vignale*
забезпечує спеціальне акустичне скло, що придушує
зовнішні шуми. Поєднання ультрасучасних та класичних
елементів дизайну, високоякісні матеріали й майстерне
оформлення – Focus Vignale* є чистим втіленням
розкоші.

На ілюстрації: 5-дверний Focus Vignale*, спеціальний колір кузова Dark Mulberry.
*Focus Vignale надходить у продаж 2019 модельного року.
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Зв'язок і контроль.
Повністю оновлений Focus дає вам змогу повністю контролювати
ситуацію через використання продуманих систем і новаторських
технологій. Від проекційного дисплея, що виводить важливу
інформацію прямо перед вашими очима, до сучасного поворотного
селектора автоматичної коробки передач – кожний елемент
розроблявся, щоб зробити поїздки легкими.
01 Проекційний дисплей виводить важливу інформацію у ваше
поле зору, щоб ви могли не відводити очей від дороги
попереду. Ви самі вибираєте, яка інформація має
відображатися на цьому чіткому, яскравому дисплеї: швидкість
автомобіля, навігаційні вказівки, оповіщення від круїзконтролю, дані від Системи розпізнавання дорожніх знаків
тощо. Дисплей можна переглядати в поляризаційних
сонцезахисних окулярах.

02 Поворотний перемикач автоматичної коробки передач дає
вам змогу легко вибирати передачі повертанням диска й
вивільняє місце в салоні
03 Панель для бездротового зарядження дає можливість
заряджати сумісні пристрої без використання кабелю*

04 Ширококутна камера заднього виду з кутом огляду майже
180 градусів показує зону за автомобілем, допомагаючи

виїжджати заднім ходом із місць, де видимість обмежено
05 Часткова шкіряна оббивка сидінь з електрорегулюванням

сидіння водія, включаючи електричне регулювання підтримки
поперека

На ілюстрації: Focus Titanium. Деякі системи та функції на зображеннях є опціями за додаткову плату.
*Бездротове зарядження працює з багатьма моделями телефонів. Вам потрібний або телефон з
підтримкою стандарту Qi, або чохол для зарядження Qi.
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Економічність і динамічні
якості.
Повністю оновлений Focus пропонує вибір нешумних та економічних
дизелів, розроблених так, щоб забезпечувати низьке споживання
палива, чудову динаміку та виробляти менше токсичних вихлопів.
До них належить наш новітній бензиновий двигун Ford EcoBoost
1,0 л, що отримав численні нагороди та розвиває потужність
125 к. с. (92 кВт).
Нові бензинові двигуни Ford EcoBoost
■
■

Бензиновий Ford EcoBoost 1,0 л 85 к. с., 100 к. с. та 125 к. с.
Бензиновий Ford EcoBoost 1,5 л 150 к. с., 182 к. с. (надходить у
продаж 2019 модельного року)

Нові дизельні двигуни Ford EcoBlue
■
■

Дизель Ford EcoBlue 1,5 л 95 к. с., 120 к. с.
Дизель Ford EcoBoost 2,0 л 150 к. с. (надходить у продаж 2019
модельного року)

Усі двигуни Ford EcoBoost і Ford EcoBlue тепер мають сажові
фільтри для зниження токсичності вихлопу. Крім того,їх оснащено
системою Auto-Start-Stop, що спроможна заощаджувати паливо,
автоматично відключаючи двигун, коли автомобіль зупиняється.
А в бензинових моторах Ford EcoBoost 1,0 л і 1,5 л використовується
система деактивації циліндрів, що може автоматично відключити
один із циліндрів під час руху накатом чи на постійній високій
швидкості, щоб допомогти занизити витрату палива й рівень
викидів.

Powered by
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FORD EcoBoost

Переможець конкурсу
«Міжнародний двигун року»
шість років поспіль.

Водіння без зайвих
зусиль.
Перевантажені транспортом міські вулиці. Рух із частими
зупинками. Повністю оновлений Focus допоможе вам
уникнути стресів, спричинених дорожніми заторами.
Адаптивний круїз-контроль із Функцією зупинки та
старту підтримуватиме безпечну відстань до автомобіля
попереду, навіть якщо той уповільнить рух до повної
зупинки. А коли транспортний потік знову почне
рухатися, ваш автомобіль теж рушить із місця.
Допоміжна система вирівнювання по центру смуги руху
злегка повертатиме кермо, утримуючи вас у межах своєї
смуги руху.
■

Адаптивний круїз-контроль із Функцією зупинки та
старту*підтримує комфортну дистанцію до
автомобіля попереду й навіть може змусити ваш
автомобіль повністю зупинитися та знову почати рух
залежно від дорожньої обстановки

■

Допоміжна система вирівнювання по центру смуги
руху* безперервно розпізнає дорожню розмітку та
повертає кермо, щоб допомогти вашому автомобілю
залишатися в межах своєї смуги руху

*Адаптивний круїз-контроль із Допоміжною системою вирівнювання по центру смуги руху
пропонується виключно для автомобілів, оснащених автоматичною коробкою передач.

На ілюстрації: Focus Titanium. Деякі системи та функції на зображеннях є опціями за
додаткову плату.
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Бачити і бути
поміченим.
Адаптивна система переднього освітлення з
динамічними світлодіодними фарами та дальнім
світлом із захистом від засліплення
Ефектні фари Focus забезпечують фантастичне
освітлення в найрізноманітніших дорожньотранспортних умовах. Передові світлодіодні фари, що
пропонуються в усіх комплектаціях моделі, можуть
зробити їзду вночі або в умовах поганої видимості
безпечнішою та легшою для вас та інших учасників
дорожнього руху.
Динамічні світлодіодні фари з повним адаптивним
освітленням (ліворуч) використовують камеру, щоб
заздалегідь змінити форму світлового пучка. Система
освітлює повороти ще до того, як ви починаєте їх
проходити, полегшуючи керування автомобілем вночі.
■

Система освітлення з використанням дорожніх
знаків спроможна розпізнати наближення до кругової

розв’язки чи знаку зупинки та змінює пучок світла фар
залежно від конфігурації дороги
■

Система завчасного освітлення поворотів

використовує дорожню розмітку для виявлення
поворотів дороги й освітлює повороти що до того, як
ви починаєте їх проходити
■

Дальнє світло без засліплення регулює кут нахилу

фар, щоб забезпечити максимальне освітлення, тоді
як передня камера допомагає системі захистити
інших водіїв від засліплення
На ілюстрації: (крайнє ліве зображення) Focus ST-Line Універсал, металізована емаль
кузова кольору Desert Island Blue та (ліворуч) 5-дверний Focus Vignale, металізована
емаль кузова спеціального кольору Ruby Red. (Тип кузова універсал і Focus Vignale
надходять у продаж 2019 модельного року).
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Другий водій, що
ніколи не спить.
Незалежно від того, чи знаки встановлено на узбіччі або
над дорогою, чи вони є постійними або тимчасовими,
вони не залишаться не поміченими Системою
розпізнавання дорожніх знаків. Вона повідомить вас
про них за допомогою відповідної піктограми на екрані
блока приладів і проекційному дисплеї. Крім того,
Інтелектуальна допоміжна система контролю швидкості
спроможна автоматично регулювати вашу швидкість,
уникаючи порушень установлених обмежень. А завдяки
Системі попередження про заборону в’їзду повністю
оновлений Focus навіть проінформує вас про рух
зустрічною смугою.
■

■

Система розпізнавання дорожніх знаків
відображає на екрані блока приладів і проекційному
дисплеї важливу інформацію про дорожні знаки
Інтелектуальна допоміжна система контролю

швидкості зчитує дорожні знаки й використовує
навігаційні дані, щоб автоматично встановити
обмеження швидкості й регулювати швидкість
автомобіля згідно з цим обмеженням

На ілюстрації: Focus ST-Line Універсал, металізована емаль кузова спеціального кольору
Chrome Blue та великий верхній спойлер. (Універсал надходить у продаж 2019 модельного
року).
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Легке паркування без
переживань.
Паркування на вулиці з інтенсивним рухом або у
вузькому місці може бути непростою справою. Але
завдяки Активній допоміжній системі паркування 2
повністю оновленого Focus це буде легше, ніж ви
можете уявити. Після активації система спроможна
знайти підхоже місце й самотужки виконати маневри
для заїзду на стоянку та виїзду з неї. Вам не потрібно
перемикати передачі, повертати кермо або
використовувати педалі – автомобіль робить усе це за
вас. (Не пропонується у Trend і Trend Edition.
Пропонується у складі пакета Parking 1 для автомобілів,
оснащених автоматичною коробкою передач, у всіх
інших комплектаціях).
■

Активна допоміжна система паркування 2 робить
паралельне й перпендикулярне паркування легким,
контролюючи рульове керування, передачі й педалі
під час заїзду на стоянку та виїзду з неї

■

Попередження про перешкоду збоку з Активним
гальмуванням* допомагає виїжджати зі стоянки

заднім ходом, сигналізуючи про транспортні засоби,
що наближаються збоку. Якщо ви не реагуєте на
попередження, система здатна автоматично
■

ввімкнути гальма
Ширококутна камера заднього виду дає змогу
добре бачити зону ліворуч і праворуч за вашим

автомобілем, якщо вибрано передачу заднього ходу
*Частина Системи контролю огляду в мертвих зонах.

На ілюстрації: 5-дверний Focus ST-Line, металізована емаль кузова кольору Desert Island
Blue (опція), великий верхній спойлер (опція).
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Впустіть свіже
повітря.
Панорамний дах, що відчиняється
Деякі дні просто створено, щоб насолоджуватися
теплими сонячними променями. Ловіть кожну таку мить
за допомогою двосекційного панорамного даху, що
відчиняється. Скляний дах відкриває вид на небо для
всіх людей у салоні. У відчиненому положенні він
наповнює салон свіжим повітрям, а в зачиненому
положенні він зберігає прохолоду завдяки
сонцевідбивному покриттю на зсувному склі. А
електрична шторка забезпечує тінь і за потреби ховає
вас від небажаної уваги. Шторка також може допомогти
знизити шум вітру й завихрення повітря під час руху з
відчиненим люком даху. (Опція, не пропонується в
Trend).

На ілюстрації: Focus Titanium Універсал, металізована емаль кузова спеціального кольору
Ruby Red, вмонтовані верхні багажні дуги. (Універсал надходить у продаж 2019
модельного року).
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Дизайн, що вас
потішить.
Якщо вас цікавлять якість, вишуканість і місткість, то
повністю оновлений Focus запропонує вам удосталь
внутрішнього простору для комфортної поїздки.
В ST-Line на вас чекають сидіння типу «спорт» із
деталями червоного кольору й контрастною строчкою
або опціональна шкіряна оббивка сидінь із червоною
строчкою. Ретельно оформлений інтер’єр включає
алюмінієві накладки педалей, алюмінієву рукоятку
важеля коробки передач, оздоблене шкірою
багатофункціональною кермо з червоною строчкою, а
також прикрашені червоною строчкою манжету важеля
коробки передач і м’які панелі захисту колін. До інших
цікавих деталей належать декоративні панелі з
блискучим чорним і карбоновим покриттям. Варто
згадати й опціональний підлокітник між задніми
сидіннями, в якому встановлено глибокі підсклянники та
практичний лючок для лиж. А завдяки зручній функції
бездротового зарядження ваші пристрої будуть завжди
готові до використання (опція).

На ілюстрації: Focus ST-Line Універсал, сидіння, частково оббиті шкірою, та колір кузова
Race Red. (Універсал надходить у продаж 2019 модельного року). На зображенні може
бути показаним опціональне обладнання, що пропонується за додаткову плату.
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Живе звучання
завдяки B&O PLAY.
Випускаючи на ринок повністю оновлений Focus, ми одночасно з
гордістю представляємо захоплюючий результат особливого
партнерства між Ford і славетним виробником аудіотехніки
B&O PLAY.
Висока якість звуку й елегантний дизайн роблять нову аудіосистему
B&O PLAY ідеальною парою для вашого нового Focus.
Ексклюзивний дизайн динаміків B&O PLAY бездоганно
сполучається із самобутнім стилем автомобіля, а особливе
налаштування звуку спеціально для цієї моделі автомобіля робить
кожну поїздку ще приємнішою, даючи вам можливість
насолоджуватися музикою в тій якості, в якій її було створено.
■
■
■

■
■
■

Калібрування звуку залежно від особливостей моделі
Аудіосистема класу преміум з 10 динаміками
Сабвуфер з подвійною голосовою котушкою, встановлений у
багажнику
Вибір між стереозвуком та об'ємним звуком
Потужність 675 Вт
Особливий дизайн B&O PLAY

Аудіотехніка B&O PLAY, що
спирається на 90 років історії
Bang & Olufsen, – це чистий
звук високої якості та
культовий дизайн з
використанням найсучасніших
тенденцій моди.

ВЧ динамік
СЧ динамік
НЧ динамік
Сабвуфер з подвійною голосовою котушкою
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«Зна
міста»

Познайомтеся з новим
другом свого телефону.
Ford SYNC 3
Нова система Ford SYNC 3 ідеально взаємодіє з вашим
смартфоном, даючи вам можливість керувати всім – від
телефонних дзвінків та SMS до музики та супутникової навігації –
через 8-дюймовий сенсорний екран або за допомогою напрочуд
простих голосових команд.
Функції SYNC 3
■

■
■

«Мені по
трібне
паливо»

■

■

Керуйте своїм телефоном, музикою, мобільними програмами та
навігацією за допомогою простих голосових команд
Прослуховуйте текстові повідомлення
Отримуйте чіткі та детальні навігаційні інструкції для будь-якого
пункту призначення
Вибирайте один із трьох режимів відображення мапи:
повноекранний, розділений екран або 3D
Аварійна допомога† допомагає людям в автомобілі здійснити
екстрений виклик та повідомити операторам екстрених служб
місцеперебування автомобіля місцевою мовою

«Ме
н
стоя і потрібн
нка»
а

«Хо
чу

їсти

»

Applink, Apple CarPlay та
Android Auto
Керуйте мобільними програмами,
сумісними із SYNC, за допомогою
AppLink та використовуйте
інтерфейс свого смартфону через
екран SYNC 3 за допомогою Apple
CarPlay та Android Auto.

Сенсорний екран
Кольоровий сенсорний екран SYNC 3
підтримує мультитач-жести:
гортання сторінок проведенням
пальцем по екрану та зміна
масштабу жестом «щипок». А ще він
дає вам змогу переміщувати
піктограми програм та фонові
зображення – так само, як у
планшеті та смартфоні. Також ви
можете переключатися між денним і
нічним режимами та індивідуально
налаштовувати попередні установки
для декількох користувачів.
(Стандарт у всіх комплектаціях, окрім
Trend).

Примітка.
Повна інтеграція смартфонів у систему SYNC 3 пропонується лише для смартфонів з iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) або пізніших версій. Деякі функції SYNC
3 потребують передання даних, тож із вас буде стягуватися плата за передання даних через мобільний зв'язок. Щоб перевірити, чи Apple CarPlay й Android
Auto доступні на вашому ринку, ознайомтеся з актуальною інформацією на сайтах Apple CarPlay і Android Auto.
Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв'язаний і підключений через Bluetooth®, щоб допомогти
людям в автомобілі почати дзвінок до місцевого контакт-центру після зіткнення, що призвело до розкриття подушки безпеки чи аварійного відключення
паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.
†
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01

Взаємодійте зі своїм автомобілем так, як
ви ніколи не могли раніше.
01 Точка доступу Wi-Fi.**
Ви можете підключати
максимум десять сумісних
пристроїв до точки
доступу Wi-Fi у вашому
автомобілі так само легко,
як і вдома. (Пропонується
з FordPass Connect).
02 Дистанційне блокування
та розблокування
замків. Вам більше не

02

03

доведеться гадати, чи ви
не забули замкнути свій
автомобіль. Замикайте та
відмикайте замки за
допомогою смартфону з
будь-якої точки світу.
(Пропонується з FordPass

FordPass Connect і FordPass App пропонують комплекс інтерактивних послуг у вашому автомобілі та через
смартфон. (Поки що ці функції не доступні).

FordPass Connect

FordPass App

Новий модем FordPass ConnectØ робить ваші
поїздки легшими.

Щоб максимально використати можливості модема
FordPass Connect, завантажте мобільну програму

■

Сервіс надання актуальної інформації про
затори* передає актуальну автодорожню
інформацію навігаційній системі SYNC 3,

■

■

Connect через мобільну
програму FordPass App).

допомагаючи вам прокладати найкращий
маршрут
Автомобільний Wi-Fi дає вам і вашим пасажирам
можливість легко підключати до інтеренету
максимум десять пристроїв**
У разі аварії FordPass Connect відправить
аварійно-рятувальним службам екстрений
виклик eCall з інформацією про
місцеперебування вашого автомобіля†

FordPass App, яка дасть вам змогу керувати низкою
нових функцій з вашого смартфону.
■
■

■

■

■

Дистанційно замикайте та відмикайте автомобіль
Дистанційно запускайте двигун, щоб усунути
обледеніння вітрового скла (лише автоматична
коробка передач)
Відстежуйте свою витрату палива, пробіг і тиск у
шинах через телефон
Знаходьте на мапі свій припаркований
автомобіль
Отримуйте оповіщення про стан автомобіля
прямо на смартфон

03 Сервіс надання
актуальної інформації
про затори.* Уникайте
заторів, отримуючи

актуальну автодорожню
інформацію через
Супутникову навігаційну
систему. (Пропонується з
FordPass Connect і
мобільною програмою
FordPass App).
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Ø

Бортовий модем буде підключено під час передавання автомобіля покупцю. Ви можете погодитися на обмін певними даними чи відмовитися від такого обміну.

*Доступ до сервісу актуальної інформації про затори є безкоштовним протягом двох років після реєстрації нового Ford, оснащеного системою SYNC 3 з навігацією; після
цього сервіс надається за умови придбання ліцензії.
**Точка доступу Wi-Fi (до 4G включно) пропонується з безкоштовним пробним періодом користування інтернетом. Цей період закінчується через три місяці після активації
послуги або після використання 3 ГБ даних (залежно від того, що настане раніше). Після цього послуга надається платно компанією Vodaphone. Інформацію про наявні
пакети даних наведено на сайті Vodaphone. Якщо ви хочете використовувати автомобільну точку доступу Wi-Fi, вам потрібно придбати відповідно обладнаний автомобіль
Ford 2018 року випуску та підключити тарифний план. Покриття мережі та сама послуга можуть бути відсутніми в певних регіонах, і для вас можуть діяти умови вашого
тарифного плану, включаючи вартість передання даних і SMS.
eCall – це ініціатива Європейської комісії, згідно з якою в автомобілі має бути встановлена система, що викликає аварійно-рятувальні служби в разі автоматичної активації
після розпізнавання серйозної ДТП або ручної активації людиною в автомобілі.

†

33

Вражаюча місткість.
Абсолютно новий Focus Універсал* поєднує
елегантність купе з надзвичайно просторим і
багатофункціональним інтер’єром. Заднім пасажирам
пропонується більше місця, ніж у будь-якому іншому
автомобілі свого класу. Складіть задні сидіння, й ви
отримаєте майже пласку підлогу для вантажів об’ємом
1620 літрів◊ (608 літрів◊ у 5-місній конфігурації). Широкі
підйомні багажні двері з малою завантажувальною
висотою та електроприводом (у продажу з 2019
модельного року) полегшують завантаження.

Focus Універсал* має регульовану вантажну підлогу, яка дає вам змогу
збільшувати чи зменшувати висоту багажного відділення. Шторка ховає
ваші речі від сторонніх поглядів, а коли вона не потрібна, її можна покласти
у спеціальне відділення під вантажною підлогою.

Виміряно з використанням методу ISO3832.

◊

На ілюстрації: Focus Vignale Універсал*, металізована емаль кузова спеціального кольору
Ruby Red.
*Тип кузова універсал і Focus Vignale надходять у продаж 2019 модельного року.
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FORD FOCUS: технології

Передове мислення.
У повністю оновленому Focus представлено провідний у класі ряд
технологій, що роблять керування автомобілем легшим і
безпечнішим. Комплекс передових систем допомоги водію Ford
Co-Pilot360 використовує дві камери, три радари та
12 ультразвукових датчиків, що, працюючи разом, спроможні
відстежувати зону навколо автомобіля та дорогу попереду.
01 Допоміжна система уникнення зіткнень††2) із Виявленням
пішоходів контролює відстань від вас до інших автомобілів і
пішоходів (навіть у темряві) і спроможна попередити вас про
загрозу зіткнення

02 Якщо ви не реагуєте на сигнали системи, Активне
гальмування††2) заздалегідь піднімає тиск у гальмовій системі
та може автоматично ввімкнути гальма, щоб знизити силу
лобового зіткнення, а в деяких випадках навіть повністю його

уникнути. (Опція, не пропонується в Trend).
03 Систему попередження про виїзд на іншу смугу руху

02

04

призначено, щоб розпізнавати ситуації, коли ви наближаєтеся
до дорожньої розмітки, не вмикаючи покажчик повороту, та

06

повідомляти вам про це вібрацією керма. Якщо ви не
відреагуєте, Система допомоги в запобіганні виїзду на іншу
смугу руху допоможе вам залишитися на своїй смузі руху.

(Стандарт).
04 Допоміжна система об’їзду перешкод††2) призначена, щоб

виявляти спробу об'їхати перешкоду на вашому шляху та
допомогти вам виконати маневр.
05 Система попередження про перешкоду збоку††2) перевіряє
простір ліворуч та праворуч, коли ви виїжджаєте заднім ходом
зі стоянки на автомобілі, що стояв під прямим кутом до дороги.
Якщо вона виявляє автомобіль, що рухається, або іншу
перешкоду, вона попереджає про це візуальним та звуковим
сигналом. (Частина Системи контролю огляду в мертвих зонах з
Активним гальмуванням).

06 Контроль уважності водія††2) спостерігає за вашими діями й
може попередити, якщо вона вирішить, що вам потрібний
відпочинок. (Частина пакета Technology 1).

††
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Використовує датчики. 2)Засіб допомоги водію.
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FORD FOCUS:опис комплектацій

Виберіть свій Focus.
Повністю оновлений Focus пропонується в декількох дуже різних комплектаціях, кожну з яких було створено, щоб
продемонструвати різні аспекти характеру нового Focus.

ST-Line

Спорт
Trend

Автомобілі з оригінальним зовнішнім дизайном ST-Line – це не лише керованість і динаміка,

Trend Edition

гідні моделі Ford Focus, але й ефектна та неповторна зовнішність. (Також пропонується
комплектація ST-Line Business).

Елегантний дизайн, вражаючі інтегровані технології та чудова гама
двигунів роблять всі версії повністю оновленого Ford Focus надзвичайно
привабливими. (Також пропонується комплектація Trend Edition
Business).

Titanium

Vignale*

Люкс

Active (очікується)
Новий кросовер Active має брутальну зовнішність у стилі SUV. Ця версія є яскравим втіленням духу
пригод повністю оновленого Ford Focus.

Версії «Люкс» моделі Focus – це підвищені рівні вишуканості та комфорту, матеріали класу преміум, додаткові технології й ексклюзивні
елементи дизайну. (Крім того, пропонується комплектація Titanium Business. *Focus Vignale надходить у продаж 2019 модельного року).
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На ілюстрації: Focus Trend, металізована емаль кузова кольору Moondust Silver (опція).

FORD FOCUS:опис комплектацій

Trend

Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання
■
■
■

■
■

16-дюймові сталеві колісні диски з ковпаками Trend
Світлодіодні денні ходові вогні
Дверні дзеркала з електричним регулюванням,
обігрівом, боковими індикаторами повороту та
корпусами кольору кузова
Автоматичні фари з алюмінієвою оправою
Система дозаправляння Ford Easy Fuel

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

Пакет ICE 1: радіо, 4,2-дюймовий TFT-дисплей,
6 динаміків, Bluetooth®, підключення USB-пристроїв та
кнопки на кермі
Кондиціонер з ручним керуванням
Допоміжна система уникнення зіткнень з виявленням
пішоходів і велосипедистів
Система допомоги в запобіганні виїзду на іншу смугу руху
Інтелектуальна допоміжна система контролю швидкості
Триспицеве оздоблене шкірою кермо
Шкіряна рукоятка важеля механічної коробки передач
Центральний замок з дистанційним керуванням та
двома ключами
Електросклопідйомники передніх і задніх вікон
Передні килимки для підлоги
Точки кріплення ISOFIX для дитячого крісла
Система контролю тиску в шинах
Сидіння водія з механічним регулюванням підтримки
поперека
Нагадування про непристебнуті ремені задніх сидінь
Індикатор вимкнення подушки безпеки пасажира◊

Типи кузова
4-дверний
5-дверний
Двигуни
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Інтелектуальна допоміжна система контролю
швидкості (стандарт)

■

MyKey (стандарт)

Бензиновий Ford EcoBoost 1,0 л 85 к. с., 100 к. с. та 125 к. с.

■

Дизель Ford EcoBlue 1,5 л 95 к. с., 120 к. с.

Увага.Торговий знак Bluetooth® (слово і логотипи) є власністю Bluetooth SIG, Inc., і право на будь-яке використання цих марок компанією Ford Motor
Company Limited і пов’язаними з нею компаніями надається за ліцензією. Інші торговельні марки і назви належать відповідним власникам.
◊Увага. Звернене проти ходу руху дитяче крісло не можна встановлювати на передньому пасажирському сидінні, якщо автомобіль Ford
обладнаний ввімкненою подушкою безпеки переднього пасажира. Найбезпечніше – розмістити крісло з дитиною на задньому сидінні і
скористатися ременями безпеки.

На ілюстрації: Focus Trend Edition, металізована емаль кузова кольору Magnetic (опція).

FORD FOCUS:опис комплектацій

Trend Edition

Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання додатково до Trend
■
■
■

16-дюймові легкосплавні колісні диски
Блискучі молдинги на верхній частині дверей
Передні протитуманні ліхтарі з поворотними ліхтарями

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру додатково до Trend
■

■
■

Пакет ICE 4: радіо, 6,5-дюймовий сенсорний екран, SYNC
3, Apple CarPlay, Android Auto, Аварійна допомога*,
Bluetooth®, голосове керування, кнопки на кермі,
4,2-дюймовий монохромний TFT-екран блока приладів,
6 динаміків
V-подібні передні сидіння з високими валиками
Електричне стоянкове гальмо

Trend Edition Business
Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання додатково до Trend Edition
■

■

Дверні дзеркала з електричним регулюванням,
електричним складанням, обігрівом, індикаторами
повороту та освітленням входу
Передні та задні паркувальні датчики

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру додатково до Trend Edition
■
■

Круїз-контроль з регульованим обмежувачем швидкості
Пакет ICE 46: радіо, 8-дюймовий сенсорний екран,
навігаційна система, SYNC 3, голосове керування, Apple
CarPlay, Android Auto, Аварійна допомога*, кнопки на
кермі, 4,2-дюймовий кольоровий екран блока приладів,
6 динаміків

Типи кузова
4-дверний
5-дверний
Двигуни
Бензиновий Ford EcoBoost 1,0 л 100 к. с., 125 к. с.
Дизель Ford EcoBlue 1,5 л 95 к. с. (лише Trend Edition), 120 к. с.
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■

Підлокітник між сидіннями (стандарт)

■

Сенсорний дисплей (стандарт)

Увага Торговий знак Bluetooth® (слово і логотипи) є власністю Bluetooth SIG, Inc., і право на будь-яке використання цих марок компанією Ford Motor
Company Limited і пов’язаними з нею компаніями надається за ліцензією. Інші торговельні марки і назви належать відповідним власникам.
*Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв'язаний і підключений через Bluetooth®, щоб
допомогти людям в автомобілі почати дзвінок до місцевого контакт-центру після зіткнення, що призвело до розкриття подушки безпеки чи
аварійного відключення паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.

На ілюстрації: Focus Titanium, металізована емаль кузова кольору Diffused Silver (опція).

FORD FOCUS:опис комплектацій

Titanium

Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання
■
■
■

16-дюймові 15-спицеві легкосплавні колісні диски
Задні ліхтарі зі світлодіодами
Дверні дзеркала з електричним складанням

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру
■

■
■
■
■

Пакет ICE 6: радіо, 8-дюймовий сенсорний екран, SYNC 3,
голосове керування, Apple CarPlay, Android Auto, Аварійна
допомога*, кнопки на кермі, 4,2-дюймовий кольоровий
екран блока приладів, 6 динаміків
Двозонне авторегулювання температури повітря
Доступ без ключа і запуск без ключа
Підсвічення окремих частин салону
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

Titanium Business
Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання додатково до Titanium
■

Передні та задні паркувальні датчики

Основні стандартні характеристики та

обладнання інтер'єру додатково до Titanium
■

Пакет ICE 46: радіо, навігаційна система, 8-дюймовий
сенсорний екран, SYNC 3, голосове керування, Apple
CarPlay, Android Auto, Аварійна допомога*, кнопки на
кермі, 4,2-дюймовий кольоровий екран блока приладів,
6 динаміків

Типи кузова
4-дверний (лише Titanium)
5-дверний
Двигуни
Бензиновий Ford EcoBoost 1,0 л 125 к. с.
Дизель Ford EcoBlue 1,5 л 120 к. с.
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■

Двозонне електронне автоматичне
регулювання температури повітря (стандарт)

■

Система Ford KeyFree (стандарт)

*Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв'язаний і підключений через Bluetooth®, щоб
допомогти людям в автомобілі почати дзвінок до місцевого контакт-центру після зіткнення, що призвело до розкриття подушки безпеки чи
аварійного відключення паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.

На ілюстрації: Focus Vignale*, спеціальний колір кузова Dark Mulberry.

FORD FOCUS:опис комплектацій

Vignale*

*Комплектація Vignale надходить у продаж 2019
модельного року.

■
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Проекційний дисплей

■

Ексклюзивна передня решітка Vignale

На ілюстрації: Focus ST-Line, металізована емаль кузова кольору Desert Island Blue (опція).

FORD FOCUS:опис комплектацій

ST-Line

Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання
■
■

■
■

17-дюймові легкосплавні колісні диски Rock Metallic
Світлодіодні передні протитуманні ліхтарі з поворотними
ліхтарями
Бампери ST-Line, емблема ST-Line на передньому крилі
Дві вихлопні труби ST-Line з полірованим покриттям

Основні стандартні характеристики та
обладнання інтер'єру
■

■
■
■
■

V-подібні передні сидіння з високими валиками та
червоною строчкою
Шкіряне спортивне кермо ST-Line
Ексклюзивні педалі з покриттям «під метал»
Запуск без ключа
Накладки на пороги з логотипом «ST-Line»

ST-Line Business
Основні стандартні зовнішні характеристики та
обладнання додатково до ST-Line
■
■

Передні та задні паркувальні датчики
Дверні дзеркала з електричним регулюванням,
електричним складанням, обігрівом, індикаторами
повороту та освітленням входу

Основні стандартні характеристики та

обладнання інтер'єру додатково до ST-Line
■

Пакет ICE 46: радіо, навігаційна система, 8-дюймовий
сенсорний екран, SYNC 3, голосове керування, Apple
CarPlay, Android Auto, Аварійна допомога*, кнопки на
кермі, 4,2-дюймовий кольоровий екран блока приладів,
6 динаміків

Типи кузова
5-дверний
Двигуни

Бензиновий Ford EcoBoost 1,0 л 125 к. с.
Дизель Ford EcoBlue 1,5 л 120 к. с.
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■

Вибір режимів руху (стандарт)

■

Легкосплавні колісні диски (стандарт)

*Аварійна допомога Ford – це інноваційна функція SYNC, що використовує мобільний телефон, зв'язаний і підключений через Bluetooth®, щоб
допомогти людям в автомобілі почати дзвінок до місцевого контакт-центру після зіткнення, що призвело до розкриття подушки безпеки чи
аварійного відключення паливного насоса. Ця функція працює в понад 40 європейських країнах та регіонах.

FORD FOCUS:вражаючі технології

Безперервне регулювання
жорсткості амортизаторів
(CCD)

Вибір режимів руху

Вибирайте один із трьох режимів руху:
«Нормальний», «Еко» та «Спорт». Система
регулює низку параметрів, зокрема чутливість
двигуна до зміни положення дросельної
заслінки, інформативність керма, а також
перемикання передач автоматичною

Багажне відділення з
безконтактним
відчиненням і зачиненням
Ви можете легко відчиняти й зачиняти
багажник повністю оновленого Focus, навіть
коли ваші руки зайняті. Якщо ключі у вашій
кишені чи сумці, просто проведіть ногою під
центральною частиною заднього бампера, і
багажні двері спрацюють автоматично, а вам
навіть не доведеться чогось торкатися.
Багажне відділення також можна відчиняти
та зачиняти зсередини автомобіля.
(Надходить у продаж 2019 модельного року).

Допомагає вам швидко пристосовуватися до
мінливих дорожніх умов. Датчики відстежують
дорожню поверхню (та ваші дії) кожні 2
мілісекунди, після чого вони швидко
регулюють жорсткість амортизаторів, завдяки

коробкою. Автомобілі, оснащені Безперервним
регулюванням жорсткості амортизаторів

чому вона залишається оптимальною в
будь-якій ситуації. Виявивши вибоїну, система

(див. праворуч), мають ще два режими руху
– «Комфорт» і «ЕКО-Комфорт», – що

спроможна настільки швидко відрегулювати
амортизатори, що сила удару під час наїзду

додатково змінюють параметри підвіски,
збільшуючи задоволення від керування.
(Стандарт).

на вибоїну зменшується, підвищуючи
комфорт для людей в автомобілі. (Надходить
у продаж 2019 модельного року).

Система контролю огляду в
мертвих зонах з
Попередженням про
перешкоду збоку та
Активним гальмуванням††
Система контролю огляду в мертвих зонах
попереджає вас за допомогою маленьких

світлових індикаторів у дверних дзеркалах, коли
під час руху в мертвій зоні вашого огляду
опиняється інший автомобіль (легковий,
фургон чи вантажівка). Аналогічно Система

Кермо з підігрівом

Натисніть кнопку, щоб нагріти кермо (та ваші
руки) і додати трохи комфорту для захисту
від холоду з вулиці. (Пропонується у складі
пакета Winter 1).
††

Використовує датчики.

Захисні елементи для
крайки дверей

Ця система активується під час відчинення
дверей Focus і захищає їх від випадкового
пошкодження, створюючи захисний бар'єр
між краями дверей та автомобілями,
припаркованими поруч, чи іншими
перешкодами. (Не пропонується у Trend і
Trend Edition. Пропонується у складі пакета
Parking у всіх інших комплектаціях).

попередження про перешкоду збоку
повідомляє вас про інший автомобіль, що
рухається, чи іншу перешкоду, виявлену під час
виїзду вашого автомобіля заднім ходом з місця
перпендикулярного паркування. Вона також
може активувати гальма, якщо ваших дій
недостатньо. (Опція, не пропонується в Trend).
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Frozen White*
Колір кузова, звичайна емаль

Shadow Black
Колір кузова, металізована емаль*

Magnetic
Колір кузова, металізована емаль*

Desert Island Blue
Колір кузова, металізована емаль*

Ми вибрали Desert
Island Blue.
Який колір виберете ви?
Краса і тривкість зовнішнього покриття кузова Ford Focus пояснюються
Race Red*
Колір кузова, звичайна емаль

Blazer Blue
Колір кузова, звичайна емаль

Blue Metallic
Колір кузова, металізована емаль*

Moondust Silver
Колір кузова, металізована емаль*

Diffused Silver
Колір кузова, металізована емаль*

Ruby Red
Спеціальний колір кузова,
металізована емаль*

використанням спеціального багатоетапного процесу фарбування. Від
заповнених воском сталевих частин кузова до захисного верхнього
покриття — нові матеріали та процеси гарантують, що ваш новий Focus
збереже свій чудовий зовнішній вигляд впродовж багатьох років.

Caribou
Колір кузова, металізована емаль*

*За додаткову плату.
На Ford Focus поширюється гарантія Ford від наскрізної корозії, чинна впродовж 12 років з дати першої реєстрації. Регламентується умовами.
Увага. Використані тут зображення автомобілів лише ілюструють кольори кузова. Показане обладнання може не відповідати чинним специфікаціям
або бути відсутнім на цьому ринку. Кольори кузова та оббивки на ілюстраціях у цій брошурі можуть відрізнятися від фактичних кольорів через
обмеження використаних процесів друку.
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Пакети оформлення салону

   





 







 



 








 









 

























































 

































 








 






















 

   

 
 

Створіть свій ідеальний Focus за допомогою колекції легкосплавних колісних дисків і сполучень кольорів кузова. Виразіть себе через
спеціально відібрані варіанти оформлення салону. Адже їх було спеціально розроблено, щоб надати вашому новому Focus яскравої
індивідуальності, гідної вас.




Яка ваша улюблена комбінація?

   

 


   



Сполучення двох
кольорів






FORD FOCUS:індивідуальні риси












Пропонується
*Кольори Frozen White і Race Red звичайної емалі та всі кольори
металізованої емалі (включаючи кольори преміум) є опціями за
додаткову плату.

Titanium – пакет оформлення Metal Grey

ST-Line – пакет оформлення Race Red

індивідуальність можна також продемонструвати завдяки
використанню низки деталей оздоблення інтер’єру. До них
належать особливі декоративні елементи «Tetragon» на панелі

допомогою колекції елементів дизайну кузова та салону в

строчка на текстильних килимках для підлоги.

є великий задній спойлер і пофарбовані в червоний колір

Оригінальне оформлення – це не лише зовнішній дизайн. Вашу

Спортивний стиль ST-Line можна додатково підкреслити за

гоночному стилі. Пакет включає спеціальне оздоблення «під
карбон» Bright Carbon на панелі приладів і передніх дверях,
приладів та обшивці передніх дверей, строчка Metal Grey на кермі, особливу червону строчку на м’яких панелях для захисту колін
водія та переднього пасажира та червоні килимки для підлоги,
манжеті важеля коробки передач, м’яких панелях для захисту
колін водія та переднього пасажира, а також спеціальна подвійна прикрашені подвійною строчкою. Зовнішніми елементами пакета
гальмові супорти.
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FORD FOCUS:колеса та шини

16 дюймів

Дизайн колісного ковпака
(Стандарт у Trend)

17 дюймів

Легкосплавний колісний диск із
5 подвійними спицями й покриттям
«Rock Metallic»
(Стандарт у ST-Line і ST-Line Business)
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16 дюймів

Легкосплавний колісний диск із
5 подвійними спицями й покриттям
«Sparkle Silver»
(Стандарт у Trend Edition і Trend Edition
Business)

17 дюймів

10-спицевий легкосплавний
колісний диск із машинною
обробкою «Shadow Black»
(Окрема опція та частина пакета для
Trend Edition і Trend Edition Business)

16 дюймів

15-спицевий легкосплавний
колісний диск із покриттям
«Sparkle Silver»
(Стандарт у Titanium і Titanium
Business)

17 дюймів

Легкосплавний колісний диск із
10 подвійними спицями та
покриттям «Luster Nickel»
(Окрема опція та частина пакета для
Titanium і Titanium Business)

16 дюймів

5-спицевий легкосплавний колісний
диск із покриттям «Dark Sparkle»
(Опція в Trend)

18 дюймів

Легкосплавний колісний диск із
5 подвійними спицями й покриттям
«Matt Black»
(Окрема опція та частина пакета для
ST-Line і ST-Line Business)

18 дюймів

Легкосплавний колісний диск із
7 подвійними спицями й покриттям
«Pearl Grey»
(Окрема опція та частина пакета для
Titanium і Titanium Business)

Відкиньтесь на
спинку
та розслабтесь.
Оздоблення салону
Завдяки видимій та відчутній якості
матеріалів ви ще більше оціните
фантастичний салон повністю оновленого
Focus. Вишукані передні сидіння
забезпечують надзвичайний комфорт і
Trend
Вставка: Moonwalk, колір Ebony
Боковина: Soft stitch, колір Ebony

Trend Edition/Trend Edition Business
Вставка: Foundry, колір Ebony
Боковина: Eton, колір Ebony/Highland Grey

ST-Line/ST-Line Business
Вставка: Foundry, колір Ebony
Боковина: Eton, колір Ebony

ST-Line/ST-Line Business
Вставка: Foundry, колір Ebony
Боковина: шкіра Salerno/вініл Salerno, колір Ebony

підтримку, а їхній новий тонкий профіль
допомагає значно збільшити простір для
колін і ніг задніх пасажирів. Оздоблення
Ford Focus було розроблено та
виготовлено з особливою ретельністю,
щоб додатково поліпшити враження від
їзди на цьому автомобілі.

Titanium
Вставка: Zaha, колір Ebony
Боковина: шкіра Salerno/вініл Salerno, колір Ebony
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Titanium/Titanium Business
Вставка: Ray, колір Ebony
Боковина: Eton, колір Ebony

Vignale
У продажу з 2019 модельного року
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Допомагає вам бачити, не засліплюючи
інших

FORD FOCUS:кольори та оздоблення
 


















 




 
 









   

 


   





























































































































































      Moonwalk,  Ebony.
      Soft Stitch,  Ebony.
    Ebony
 
      Foundry,  Ebony.
      Eton,  Ebony/Highland
Grey.     Ebony
  
      Foundry,  Ebony.
      Eton,  Ebony/Highland
Grey.     Ebony


Дальнє світло без засліплення дає вам змогу їхати з увімкненим дальнім світлом,
не заважаючи іншим учасникам руху. Датчики виявляють транспортні засоби
перед вашим автомобілем та регулюють форму пучка дальнього світла, щоб не
засліплювати інших учасників дорожнього руху та поліпшити огляд інших
ділянок дороги. (Частина Адаптивної системи переднього освітлення).
Дизайн фар

      Foundry,  Ebony.
      Eton,  Ebony. 
   Ebony
      Foundry, 
Ebony.       Salerno/
Salerno,  Ebony*     Ebony
 

Адаптивна система освітлення з динамічними світлодіодними фарами, що
встановлюється у повністю оновленому Focus, забезпечує поліпшене освітлення
в різноманітних дорожньо-транспортних ситуаціях, спираючись на швидкість,
кут повороту керма чи інформацію від камери. Використовуючи Розпізнавання
дорожніх знаків, ця система спроможна виявити, коли ваш автомобіль
наближається до кругової розв'язки чи знака зупинки, та змінити форму пучка
світла, щоб забезпечити оптимальне освітлення. (У складі пакета опцій для
Trend Edition Business, ST-Line Business, Titanium і Titanium Business).

Повністю оновлений Focus обладнано ефектними новими фарами. Хоча
загальний профіль фари залишається однаковим у всіх комплектаціях, дизайн
фар і форма особливих світлодіодних денних ходових вогнів є різною для всіх
версій системи освітлення. Залежно від комплектації автомобіль може бути
оснащеним одним із двох варіантів задніх ліхтарів: повністю галогенними або
світлодіодно-галогенними.

      Foundry,  Ebony.
      Eton,  Ebony. 
   Ebony
      Foundry,  Ebony.
       Salerno/ Salerno,
 Ebony*.     Ebony

      Ray,  Ebony. 
     Eton,  Ebony.   
 Ebony
      Zaha,  Ebony. 
      Salerno*/ Salerno, 
Ebony.     Ebony
 
      Ray,  Ebony. 
     Eton,  Ebony.   
 Ebony
      Zaha,  Ebony. 
      Salerno*/ Salerno, 
Ebony.     Ebony

Пропонується
*Кольори Frozen White і Race Red звичайної емалі, всі кольори металізованої емалі (включаючи кольори преміум) і часткова оббивка шкірою є опціями за додаткову плату.
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Галогенні фари зі світлодіодними
денними ходовими вогнями.
(Стандарт у всіх комплектаціях).

Світлодіодні фари зі
світлодіодними денними ходовими
вогнями
(Опція в усіх комплектаціях).

Адаптивна система переднього
освітлення з динамічними
світлодіодними фарами, дальнім
світлом із захистом від засліплення
та покажчиками повороту, що
поступово спалахують в напрямку
повороту
(Опція в Trend Edition Business і
Titanium Business).

Світлодіоди/галоген
Світлодіодно-галогенні ліхтарі мають
світлодіодну смужку особливої
форми, що засвічується, коли фари
ввімкнено. (Світлодіодні задні ліхтарі
є опціями в усіх комплектаціях).
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FORD FOCUS:аксесуари

Базовий багажник
для даху
Багажник, що має замок та є
основою для всіх верхніх
багажників і кріплень.
(Аксесуар).

Лоток багажного
відділення
Зносостійкий лоток для

Захист заднього
бампера

Захисні пластини призначено
для захисту від нормального
зносу. Та вони не лише

Системи утримання
вантажу
Міцні системи, що
задовольняють європейські
норми безпеки ECE-R17/

захищають, але й служать
елегантною прикрасою.

ISO27955, надійно утримують
багаж у багажному відділенні.

(Аксесуар).

Ви можете замовити сітку, що
встановлюється за другим
рядом сидінь. (Аксесуар).

Висувний
буксирувальний
пристрій

Висувний буксирувальний
пристрій Ford завжди на місці,
коли він потрібний. Але його
можна сховати вручну з
естетичних міркувань та для
спрощення доступу до
багажника. Розблокуйте його,
натиснувши кнопку, а потім
швидко й легко складіть.
Буксирувальний пристрій, що
дає змогу перевозити причепи
максимальною масою 1800 кг

також пропонуються знімний і
стаціонарний буксирувальні
пристрої. (Аксесуар). Крім того,
наявні велосипедні кріплення,
що встановлюються на
буксирувальному пристрої.
(Аксесуар).

Чохол ACV для
зарядження Qi

Захисний чохол для Apple iPhone
з інтегрованою функцією
бездротового зарядження.

підтримання чистоти та
охайності в багажному

Бризковики
Контурні бризковики
допомагають захистити кузов
вашого Ford Focus від
дорожнього бруду та щебінки.
Пропонуються комплекти для
передніх і задніх коліс.
(Аксесуар).

Килимки для будьяких погодних умов
Килимки у формі лотків,
призначені для будь-яких
погодних умов, ідеально
відповідають розмірам салону
вашого автомобіля та
захищають підлогу від бруду та
вологи. Щоб килимок водія не
ковзав, його надійно закріплено
безпосередньо на підлозі
автомобіля. (Аксесуар).

відділенні. Ідеально підійде для
перевезення вологих або
брудних предметів.
(Аксесуар).

Призначено для використання в
комбінації з опціональною
функцією бездротового
зарядження Focus. Підходить
для різноманітних моделей
iPhone. Завдяки багатому вибору
кольорів ви легко підберете
чохол у тон своєму телефону.

+На цей предмет поширюється гарантія
стороннього постачальника. Див. відомості на
задній обкладинці.
Щоб дізнатися про інші аксесуари, перегляньте
інтернет-каталог на www.ford-accessories.com.ua
Колекцію фірмових товарів Ford – від одягу до
туристичного спорядження та моделей автомобілів
– описано на www.fordlifestylecollection.com

(Аксесуар).

(залежно від двигуна),
збільшить транспортні
можливості вашого автомобіля.
По додаткову інформацію
звертайтеся до найближчого
дилера Ford. (Пропонується
лише для універсала як опція, у
продажу з 2019 модельного
року). Для інших типів кузова
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Зв'язок і контроль

FORDFOCUS: розміри
4-дверний

Новий нерегульований сенсорний екран на
центральній консолі елегантно піднімається над
панеллю приладів. Він пропонується у трьох версіях
різного розміру: 4,2-дюймовий дисплей для простої у
використанні аудіосистеми Connected Radio та версії
6,5 і 8 дюймів, що повністю підтримують функції
SYNC 3.

1979 мм (ширина із дзеркалами)
1452 мм (висота)

Ми приділили чимало часу поліпшенню інтуїтивності
та легкості експлуатації повністю оновленого Focus.
Ця простота використання відчувається і в
аудіосистемі, для якої ми застосували елементи
дизайну традиційних кнопкових радіоприймачів:
голосове керування доповнюється двома дисками
керування й рядом простих кнопок.

4647 мм (довжина)
1979 мм (ширина із дзеркалами)

5-дверний

1452 мм (висота)
4378 мм (довжина)

Універсал (надходить у продаж 2019 модельного року)
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6,5-дюймовий багатофункціональний сенсорний
екран відображає інформацію з телефону,
аудіосистеми та мобільних програм, підтримує
гортання сторінок проведенням пальцем по екрану
та зміну масштабу жестом «щипок». До комплекту
входять шість динаміків. (Стандарт в Trend Edition і
ST-Line).

8-дюймовий багатофункціональний сенсорний
екран відображає інформацію з телефону,
аудіосистеми, навігаційної системи (за наявності в
комплектації) та мобільних програм, підтримує
гортання сторінок проведенням пальцем по екрану
та зміну масштабу жестом «щипок». До комплекту
входять шість динаміків. (Стандарт у Trend Edition
Business, ST-Line Business, Titanium і Titanium
Business).

1469 мм (висота)

4,2-дюймовий дисплей: стандарт у комбінації з
аудіосистемою Connected Radio. Аудіосистемою
можна керувати, використовуючи Voice Pass за
допомогою функції голосової активації на сумісному
телефоні. (Стандарт у Trend).

1979 мм (ширина із дзеркалами)

4668 мм (довжина)
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(110 )

2.0
EcoBlue
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(110 )

1.5
EcoBlue
120 . .
(88 )

1.5
EcoBlue
120 . .
(88 )

1.5
EcoBlue
95 . .
(75 )

1.5 Ford
EcoBoost
182 . .
(134 )

1.5 Ford
EcoBoost
150 . .
(110 )

1.5 Ford
EcoBoost
150 . .
(110 )

1.0 Ford
EcoBoost
125 . .
(92 )

1.0 Ford
EcoBoost
125 . .
(92 )
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1.5
EcoBlue
120 . .
(88 )

1.5
EcoBlue
95 . .
(75 )

1.5 Ford
EcoBoost
182 . .
(134 )

1.5 Ford
EcoBoost
150 . .
(110 )

1.5 Ford
EcoBoost
150 . .
(110 )

1.0 Ford
EcoBoost
125 . .
(92 )

1.0 Ford
EcoBoost
125 . .
(92 )

1.0 Ford
EcoBoost
85 . .
(63 )

1.0 Ford
EcoBoost
100 . .
(TBC )

Починаючи з 1 вересня 2017 року певні нові автомобілі отримують сертифікат відповідності за Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої
вантажопідйомності (WLTP) згідно з Регламентом (ЄС) 2017/1151 в останній редакції. Це нова, точніша методика випробувань для вимірювання витрати палива та
викиду CO2. Починаючи з 1 вересня 2018 року вона повністю замінить Новий їздовий європейський цикл (NEDC), що поки що є чинною методикою випробувань. Під час
переходу зі старої методики на нову показники витрати палива та викиду CO2, отримані за методикою WLTP, перераховуються на показники за NEDC. Вони будуть дещо
відрізнятися від попередніх показників, оскільки певні елементи випробувань змінилися. Отже, для того самого автомобіля можуть бути наведені інші показники
витрати палива та CO2.

1.0 Ford
EcoBoost
85 . .
(63 )

Перевірка в реальних умовах. Більш реалістичні показники витрати палива.

1.0 Ford
EcoBoost
100 . .
(TBC )

FORD FOCUS:
витрата
витрата
палива,
палива,
токсичність
токсичність
вихлопу,
вихлопу,
масамаса
та навантаження
та навантаження
– 4/5-дверний
– 4/5-дверний
автомобіль
автомобіль











 



 




























 











 





  
  











    







 

 

 

 

 

 

 

 

 









    







 

 

 

 

 

 



 

 

   
  
   
 














 

 

 

 























 










  
  















    

 

 

 

 

 

 

 

    















   
  
   
 







































 













 







































*На 4-й передачі. øЗа результатами випробувань Ford. øøЗазначені показники витрати палива, споживання енергії, рівня викиду CO2 та запасу ходу на електроенергії виміряно згідно з технічними вимогами та
специфікаціями Регламентів (ЄС) 715/2007 та (ЄС) 692/2008 в останній редакції. Наведені показники витрати палива і викиду CO2 є середніми значеннями для певного типу автомобіля, але не для конкретного
автомобіля. Застосований стандартизований метод випробувань дає змогу порівнювати характеристики автомобілів різних типів і виробників. На витрату палива, споживання енергії, рівень викиду CO2 впливають не
лише економічність автомобіля, але й манера керування водія та інші нетехнічні чинники. CO2 – це основний парниковий газ, що спричинює глобальне потепління. TBC = інформація уточнюється. Усі бензинові двигуни
оснащено каталітичним нейтралізатором. #Мінімальна споряджена маса, для розрахунків якої припускається, що маса тіла водія дорівнює 75 кг, ємності з робочими рідинами є повними, паливний бак є повним на 90%.
Слід також враховувати існування виробничих допусків, додаткового обладнання тощо. Наведені максимальні значення маси, що буксирується, – це та максимальна маса причепа, за якої автомобіль-тягач з
повною масою здатний рушити з місця на ухилі 12 відсотків на рівні моря. За наявності причепа динамічні характеристики для всіх комплектацій знижуються, а витрата пального збільшується. Макс. допустиме
навантаження на дах дорівнює 75 кг для всіх комплектацій. Повна маса автопоїзда включає масу причепа.
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FORD FOCUS:витрата палива, токсичність вихлопу, маса та навантаження – 4/5-дверний автомобіль







 
                       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

  

 

 

  

    
 
  





 

 

    

 







 

 

  

 

 











 






 



 







 







 



 



 







 
































 
 
 











 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
















 

 

 



 





  



 





 
 








 














 









  

 





 








 



 

 

  





 

 

  


 


  
 

 

 



 









 

 









 



  



 

  







 


  










 























































 

 

 

 

 

 

 





  
  

























    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    







 

 

 







 



 

   
  
   
 














 

 

 

 





 

 

 



















  

*На 4-й передачі. За результатами випробувань Ford. øøЗазначені показники витрати палива, споживання енергії, рівня викиду CO2 та запасу ходу на електроенергії виміряно згідно з технічними вимогами та
специфікаціями Регламентів (ЄС) 715/2007 та (ЄС) 692/2008 в останній редакції. Наведені показники витрати палива і викиду CO2 є середніми значеннями для певного типу автомобіля, але не для конкретного
автомобіля. Застосований стандартизований метод випробувань дає змогу порівнювати характеристики автомобілів різних типів і виробників. На витрату палива, споживання енергії, рівень викиду CO2 впливають не
лише економічність автомобіля, але й манера керування водія та інші нетехнічні чинники. CO2 – це основний парниковий газ, що спричинює глобальне потепління. TBC = інформація уточнюється. Усі бензинові двигуни
оснащено каталітичним нейтралізатором. #Мінімальна споряджена маса, для розрахунків якої припускається, що маса тіла водія дорівнює 75 кг, ємності з робочими рідинами є повними, паливний бак є повним на 90%.
Слід також враховувати існування виробничих допусків, додаткового обладнання тощо. Наведені максимальні значення маси, що буксирується, – це та максимальна маса причепа, за якої автомобіль-тягач з
повною масою здатний рушити з місця на ухилі 12 відсотків на рівні моря. За наявності причепа динамічні характеристики для всіх комплектацій знижуються, а витрата пального збільшується. Макс. допустиме
навантаження на дах дорівнює 75 кг для всіх комплектацій. Повна маса автопоїзда включає масу причепа.
ø
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Внутрішні розміри
         

    















    





            





       
      



            
         

       





        
        
       
       
       
       



      





     





      





     





      





     






Багажне відділення



     







    







    







       







          





1354л

536л

Задні
сидіння
розкладено
(з
комплектом
для
ремонту
шин)

511л

Задні сидіння
розкладено

(з компактним
запасним колесом)

Задні
сидіння
складено (з
комплектом
для
ремонту
шин)

375л
Задні сидіння
розкладено

(з комплектом для
ремонту шин)

1653л

Задні
сидіння
складено (з
комплектом
для
ремонту
шин)

608л

Задні сидіння
розкладено

(з комплектом для
ремонту шин)




Місткість паливного бакалітри

5-дверний

Універсал (надходить у продаж 2019
модельного року)




Вантажомісткістьлітри‡

4-дверний


  

  

      





FORD FOCUS:розміри















Виміряно відповідно до ISO 3832. Розміри можуть відрізнятися залежно від версії автомобіля та встановленого обладнання.

‡
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FORD FOCUS:наступні кроки
пробуйте

створюйте

Завітайте до свого дилера Ford і проведіть тест-драйв Ford
Focus.

Завітайте до дилера Ford, щоб задати конфігурацію свого
нового Ford Focus та дізнатися про його вартість.

Якщо вам потрібне кредитування для покупки
автомобіля, то наша велика та професійна
компанія забезпечить вам широкий вибір
варіантів кредиту.
Ford Credit пропонує низку варіантів кредиту на
автомобіль як для фізичних, так і для юридичних
осіб.
Ford Lease спеціалізується на лізингу та пропонує
інші способи фінансування, що підбираються під
потреби та можливості вашого бізнесу. Лише
для підприємців та юридичних осіб.

експлуатація
Ми залишимося з вами і після того, як ви
заберете свій новенький автомобіль. Компанія
Ford має велику офіційну сервісну мережу, яка
допоможе зберегти ваш автомобіль в
ідеальному стані.
А якщо вашому новому Ford колись знадобиться
ремонт внаслідок ДТП, центр післяаварійного
ремонту Ford буде найкращим місцем для
швидкого повернення вашого автомобіля у
справний стан.

Ілюстрації, описи та специфікації. Інформація в цій брошурі є дійсною на момент друку. Проте політикою Ford є постійне вдосконалення продукції. Ми залишаємо за собою право в будь-який час змінювати специфікації, кольори та
ціни моделей і компонентів, представлених і описаних у публікації. За актуальною інформацією просимо звертатися до дилера Ford. Опціональне обладнання. Якщо певна риса чи функція у цій публікації названа “опцією” або описана
як “опціональна”, це означає, що вона пропонується за окрему плату, якщо не зазначено інше. Наявність комплектацій та комбінацій кольорів залежить від поточного асортименту. Увага. Для деяких ілюстрацій у цій брошурі
використані зображення автомобіля-прототипу або зображення згенеровані на комп'ютері. Тому дизайн та риси кінцевої версії автомобіля можуть у різних аспектах відрізнятися. До того ж, деякі особливості, показані на автомобілях,
можуть бути опціональними. Увага. У цій брошурі згадуються як фірмові аксесуари Ford, так і низка виробів наших постачальників. +Відмічені аксесуари є ретельно відібраними виробами з логотипами сторонніх постачальників. На
такі аксесуари не поширюється гарантія Ford. Натомість для них чинна власна гарантія стороннього постачальника, про детальні умови якої можна дізнатися у дилера Ford. Увага. Торговий знак Bluetooth® (слово і логотипи) є
власністю Bluetooth SIG, Inc., і право на будь-яке використання цих марок компанією Ford Motor Company надається за ліцензією. Торговий знак iPod (слово і логотипи) є власністю Apple Inc. Інші торгові знаки і назви належать
відповідним власникам. Увага. Деякі функції допомоги водію та функції безпеки, описані в цій брошурі, призначені для роботи за допомогою датчиків, на ефективність яких можуть впливати певні погодні умови та інші чинники
довкілля.

MY 2018.5 UKR ua

кредит

Якщо ця брошура вам більше не
потрібна, будь ласка, віддайте її
в повторну переробку.

Видавець: Ford Motor Company Limited,
Брентвуд, Ессекс, Англія.
Зареєстровано в Англії, №235446.
BJN 206011. FoE Y53Z.
1218/UKR ua
Грудень 2018.
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