
27 390 € -5 400 €

236 € mesačne*

28 390 € -5 400 €

247 € mesačne*

29 390 € -5 800 €

254 € mesačne*

31 790 € -5 800 €

275 € mesačne*

28 390 € -5 400 €

247 € mesačne*

29 390 € -5 400 €

258 € mesačne*

30 390 € -5 800 €

264 € mesačne*

32 790 € -5 800 €

290 € mesačne*

Ku každému vozidlu:

Predĺžená záruka Ford Protect 5 rokov / 120 000km

( - platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtom km)

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe

( Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.)

 Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. 
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Motorizácia

EcoBoost mHEV 92 kW/125k M6°

EcoBoost mHEV 114 kW/155k M6°

TDCI EcoBlue 88 kW / 120k M6°

TDCI EcoBlue 88 kW / 120k A8°

EcoBoost mHEV 92 kW/125k M6°
benzín 

mildHybrid

EcoBoost mHEV 114 kW/155k M6°
benzín 

mildHybrid

Palivo

benzín 

mildHybrid

benzín 

mildHybrid

diesel

diesel

23 990 €

TDCI EcoBlue 88 kW / 120k M6°

25 990 €

Focus Kombi
Adventure 

Adventure 

23 590 €

21 990 €

22 990 €

22 990 €

Poskytnutie akejkoľvek zľavy (uvedenej v cenníku ako aj inej) na motorové vozidlo predajcom je podmienené doložením kópie registrovaného osvedčenia o evidencii – časť II. Kópiu osvedčenia je potrebné pred jej doložením anonymizovať 

– odstrániť z nej (napr. začierniť) všetky osobné údaje vlastníka aj držiteľa motorového vozidla. 

Poznámka : EcoBoost - benzínový turbo motor, TDCi EcoBlue - dieselový turbo motor, Všetky motory spĺňajú emisnú normu EURO6.2. 

diesel

TDCI EcoBlue 88 kW / 120k A8° diesel

Motorizácia Palivo

24 590 €

26 990 €

Focus Hatchback

NOVÝ FORD FOCUS

Adventure

už od 236 € mesačne
Cenník vozidiel vrátane DPH platný od 23.2.2021

Nový FORD
mildHybrid

FordPass
Connect 

Najväčší Focus
v histórii

Nový 12,3" digitálny 
prístrojový štít
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Prehľad výbavových stupňov

Adventure

●  Automatické zapínanie svetiel

●  17" disky kolies z ľahkej zliatiny

●  Navigačný systém SYNC 3 s 8" farebným dotykovým displejom, 2 x USB

●  KeyFree bezkľúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla

●  LED predné hmlové svetlomety

●  Elektricky sklopné spätné zrkadlá

●  Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla, dažďový senzor

● Svetlá výška + 30 mm oproti štandardnému prevedeniu

● Zatmavené zadné sklá (od B-stĺpika)

● Zadná lakťová opierka s priechodzím otvorom

● Elektrické detské poistky zadných dverí ovládané z miesta vodiča

● Nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča

● Dizajnové prevedenie Active, ochranné lemy blatníkov, dvojitá koncovka výfuku

● Čierne čalúnenie stropu

● Prvky interiéru s modrým prešívaním

● Strešné lyžiny - čierne

● Voľba jazdného režimu

● Minirezerva 16"

● eCall - tlačidlo SOS pre automatické a vyžiadané volanie

● FordPass Connect - prepojenie vozidla s mobilným telefónom

Kód

68AO
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Hlavné prvky štandardnej výbavy:

●  Elektronický stabilizačný systém ESC, Pre-Collision Assist

●  Tempomat

●  LDW + LKA - asistenčné systémy pre jazdu v jazdných pruhoch

●  LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením 

●  Automatická 2-zonová klimatizácia

●  Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

●  Predné a zadné parkovacie senzory

●  Zadná parkovacia kamera

●  Elektrické otváranie 5. dverí s virtuálnym pedálom (len pre kombi)

●  Airbag vodiča a spolujazdca, hlavové airbagy, bočné airbagy vpredu

●  Digitálny prístrojový panel  s 12,3" farebným displejom

Sada Winter

- Vyhrievané čelné sklo

- Vyhrievané predné sedadlá  

- Vyhrievaný volant 

•

Sada Active X

- Digitálny prístrojový panel  s 12,3" farebným displejom

- Zatmavené zadné sklá (od B-stĺpika)

- Elektrické otváranie 5. dverí s virtuálnym pedálom (len pre kombi)

- Zadná lakťová opierka s priechodzím otvorom

- Čierne čalúnenie stropu

- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca (nie pre mHEV)

- Elektrické detské poistky zadných dverí ovládané z miesta vodiča

•

Zvýhodnené sady výbav Poznámky Adventure
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Kód

Kód

Kód

573

Kód

Kód

55M

Kód

Kód

•  štandardná výbava 
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•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Adventure

Poznámky

Integrovaný navigačný systém s mapami pre Európu 

- rádio a systém SYNC 3 s 8" dotykovým displejom a Bluetooth

- hlasové ovládanie

- 6 reproduktorov

- ovládanie audia na volante

- 2 vstupy pre USB 

- Android auto, Apple carPlay

- DAB príjem digitálneho rozhlasového vysielania

Adventure

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu 1. a 2. rady sedadiel

LDW - varovanie pred neúmyselným opustením jazdného pruhu

LKA - systém pre automatické navracanie do jazdného pruhu

•
•
•
•
•

•
Poznámky

Poznámky

Pre-Collision Assist

- znižuje riziko nehody s chodcom, cyklistom (do 80 km/h) alebo iným vozidlom (do 130 km/h), autonómne 

núdzové brzdenie

6 x airbag : predné a bočné airbagy, hlavové záclonové airbagy, predný airbag spolujazdca - vypínateľný

Elektronický stabilizačný systém ESC

+ automatická aktivácia bŕzd po náraze

+ asistent rozjazdu do kopca HHC

+ bezpečnostný brzdový asistent EBA

+ Protiblokovací systém ABS

Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX - krajné zadné sedadlá

17" disky z ľahkej zliatiny - Active dizajn , pneumatiky  215/55

Poznámky Adventure

FordPass Connect

- vzdialene ovládanie vozidla pomocou aplikácie v mobilnom telefóne 

- eCall - tlačidlo SOS pre automatické a vyžiadané núdzové volanie
•

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča

Zadné sedadlá delené v pomere 60/40, sklápateľné

Kožený volant

Strešné lyžiny - čierne

Automatická 2-zónová klimatizácia 

Prepínateľné jazdné režimy (Normál, Sport, Eco, Klzký povrch )

Obvodový alarm

LED predné stretávacie svetlomety s LED denným svietením

LED predné hmlové svetlomety 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Zadná parkovacia kamera

Tempomat

Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá

Automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla + dažďový senzor

Elektricky ovládané predné a zadné okná

Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold

KeyFree - bezkľúčové štartovanie, odomykanie/zamykanie vozidla

Ford Grátis servis - povinná údržba na 5 rokov / 120 000 km •

280 €

Metalický lak Agate Black,  Moondust Silver, Magnetic 630 €

Metalický lak Metallic Blue, Metropolis White 762 €

Prémiový metalický lak Desert Island Blue, Panther Blue, Fantastic Red 893 €

Nemetalický lak Frozen White, Race Red

Originálna továrenská záruka FORD Protect 5 rokov / 120 000 km •

Adventure

•

Poznámky Adventure

•
Minirezerva 16", pneumatiky •

Poznámky Adventure

•

Bezdrôtové nabíjanie telefónu •
Poznámky Adventure

Bezpečnosť

Exteriér & interiér

Funkčná výbava

Audio, navigácia a konektivita

Pneumatiky a disky

Farby

Ostatné

Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva
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Meraný v súlade s normou ISO 3832. Rozmery sa môžu v závislosti od modelu a výbavy líšiť.

CO2

k / kW min
-1 Nm min

-1 (km/h) (sek) (g/km)

1.0 EcoBoost mHEV M6 125 / 92 6000 210 2000 200 10 4,9 - 5,9 112 - 134

1.0 EcoBoost mHEV M6 155 / 114 6000 235 2000 211 9,2 5,0 - 6,0 113 - 135

1.5 TDCi EcoBlue M6 120 / 88 3600 300 1750 - 2250 196 10 4,2 - 5,3 111 - 139

1.5 TDCi EcoBlue A8 120 / 88 3600 300 1750 - 2250 193 10,2 4,5 - 5,6 117 - 147

1.0 EcoBoost mHEV M6 125 / 92 6000 210 2000 198 10,3 4,9 - 5,9 112 - 134

1.0 EcoBoost mHEV M6 155 / 114 6000 235 2000 209 9,4 5,0 - 6,0 113 - 135

1.5 TDCi EcoBlue M6 120 / 88 3600 300 1750 - 2250 194 10,3 4,2 - 5,3 111 - 139

1.5 TDCi EcoBlue A8 120 / 88 3600 300 1750 - 2250 191 10,5 4,5 - 5,6 117 - 147

Výkon

k

125

1.0 EcoBoost mHEV M6 hatchback / kombi 155

1.5 TDCi EcoBlue M6  hatchback / kombi 120

1.5 TDCi EcoBlue A8 hatchback / kombi 120
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12CZH / 761H

Výbava štandard

Farba palubnej dosky - vrchná časť Čierna - Ebony

Farba palubnej dosky - spodná časť Čierna - Ebony

Farba sedadiel Čierna s modrým prešívaním

Materiál čalúnenia sedadiel Látka

Max. hmotnosť 

nebrzdeného prívesu pri 

12 % stúpaní

Najväčšia prípustná 

celková hmotnosť 

vozidla 

Kombi

4668

1825

1469

2700

Svetlá výška - nenaložené vozidlo 165

Svetlá výška - maximálna prípustná hmotnosť 142

Celková dĺžka hatchback / kombi 4378

Celková šírka s / bez spätných zrkadiel 1979

Celková výška nenaložené vozidlo 1452

Rázvor 2700

164

145

Spotreba PHM v L/100 km 

podľa WLTP**

kombi.

Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komisie (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu metodiku testovania 
spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané podľa metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na základe doposiaľ planej metodiky 
NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, správanie vodiča, 
používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad počasie.

Hatchback

Kombi

608

52 / 47

  Spotreba, výkony a emisie Prevodovka

Max. výkon Krútiaci moment Max. rých.
Zrýchlenie 

0-100 km/h

Objem batožinového priestoru hatchback 375

Objem palivovej nádrže benzín / nafta 52 / 47

Všetky uvedené hmotnosti podliehajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižujú užitočné zaťaženie. Maximálna hmotnosť prívesu predstavuje schopnosť vozidla 

potiahnuť príves do 12% stúpania. Výkon vozidla a jazdné parametre sa pri ťahaní prívesu menia. Max. nosnosť strechy 50 kg.  Pri panoramatickej streche je nosnosť 0 kg. 

1400 680 1895 / 1955

1400 695 1910 / 1995

1.0 EcoBoost mHEV M6 hatchback / kombi 1100 / 1000 670 1890 / 1925

1100 / 1000 670 1890 / 1940

Hmotnosti a zaťaženia

Max. hmotnosť 

brzdeného prívesu pri 

12 % stúpaní

Hatchback

kg kg kg

Rozmery

Kód

Technické údaje a vyhotovenie interiéru
Vyhotovenie interiéru design Adventure
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