ÚJ FORDFOCUS
ELECTRIC
2017.5-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. február 6-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!
Focus Electric

Motor
108kW-os Elektromos motor, FWD, Automata

5 ajtós
12 950 000 Ft

Hatótávolság egy töltéssel hozzávetőlegesen 225 km
Villamosenergia fogyasztás: 164 Wh/km
CO2 kibocsátás: 0 g/km
Végsebesség: 137 km/h (limitált)
A motor forgatónyomatéka: 250 Nm (állóhelyzetből)
A gépjármű saját tömege: 1681 kg (75 kg tömegű vezetővel számolva)
A Lítium-ion akkumulátor csomag teljesítménye: 33,5 kWh
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza!
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Az árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.
A képen látható autó illusztráció.

Minden új Ford Focus Electric gépjárműre 5 év kilométer korlátozás nélküli,
teljeskörű garancia vonatkozik a gépjármű első forgalomba helyezésétől
számítva.

One Call Ügyfélszolgálat: +36 1 7 777 555

Az Ön Ford márkakereskedője:

Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com
Szerviz ügyfélszolgálat
E-mail: szerviz@ford.com

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához a bruttó
vételár 21%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű kormányzati támogatást nyújt, mely pályázat útján vehető
igénybe. A pályázatot a vásárló tölt ki és nyújtja be a NGM által közölt pályázati kiírási feltételeknek megfelelően .
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Az új FORD FOCUS ELECTRIC
alapfelszereltségének főbb elemei
Az új Focus Electric modell alapfelszereltségének részletes tartalmát
az árlista "Opciók és alapfelszereltség" része tartalmazza

Focus Electric Standard felszreltség
Biztonság és védelem
Egyedi BEV ( Battery Electric Vehicle) felfüggesztés
ISOFIX előkészítés
Első és hátsó tárcsafékek
Elektronikus Fékasszisztens
ABS+ESP+Visszagurulásgátló
Első légzsák a vezető oldalán
Első légzsák az utas oldalán
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez
Első oldallégzsákok
Távirányítós kettős központi zár
Kulcsnélküli ajtónyitó és FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
Immobiliser (EPATS)
Halogén fényszórók
Kerékőr
LED hátsó lámpák

Funkcionalitás, kényelem
Elektromos első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető és utas oldalon,
globálzár - központi zárral csukható ablakok
Egyedi Electric kijelzők a kormánykerék mögött (SmartGauge)
Elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
Sebességtartó automatika (sebességhatároló funkció nélkül )
Tolatókamera
Automatikus esőérzékelős ablaktörlők
Automatikusan elsötétülő belső tükör

Belső kialakítás
Prémium középkonzol
- 12V-os csatlakozó, USB
- Tárolórekesz 12V-os csatlakozóval
- Elhúzható rolós fedél a pohártartón
- Csúsztatható műbőr kartámasz
- USB
Egyedi 4-küllős bőr kormánykerék
Bőr sebességváltó gomb és kézifékkar
Vezető- és utasoldali napellenző megvilágított sminktükörrel
Kalaptartó - Csomagtér takaró
Első és hátsó olvasólámpák - LED
Belső LED hangulatfény (piros színben) lábtérvilágítás
Felső konzol - napszemüveg tartó
Első küszöbvédő sín 'Ford' logóval
Első és hátsó velúr szőnyegek Focus logoval
Sötét szövet kárpit - Titanium design

Külső megjelenés
Frozen White alapszín
Egyedi Electric első lökhárító és hűtőrács
Egyedi Electric alsó hűtőrács - fekete
Hátsó spoiler (színrefújt -felső féklámpával)
Élvédők az ajtókon
Oldalsó küszöbborítás - fekete
Króm díszítőcsík az övvonalon
Színrefújt külső tükörházak
LED töltöttségiszint jelző a töltőnyíláson belül

Keréktárcsa
17"-os 15 küllős Sparkle Silver könnyűfémkerék 215/55R17-es gumikkal

Audio és kommunikációs eszközök
ICE csomag 38 - Navigáció + Sony audiorendszer + Tolatókamera
- Teljes Európa térkép
- CD lejátszás, Duál AM/FM rádió, 2x USB bemenet
- 8" érintőképernyős kijelző a középkonzolon
- 9 Sony hangszóró
- SYNC 3- hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer
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ÚJ FORD FOCUS ELECTRIC
Alapfelszereltség és választható opciók

2017.5-ös modellév - 2017/1.
Érvényes: 2017. február 6-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Biztonság és védelem

Focus Electric

Egyedi BEV ( Battery Electric Vehicle) felfüggesztés
Figyelmeztető jelzések: égve hagyott lámpa, ajtó nyitva
Figyelmeztetés vezető- és utasoldali biztonsági öv bekapcsolására
Hárompontos biztonsági övek előfeszítővel
Magasságában állítható első biztonsági övek
ISOFIX előkészítés
Első és hátsó tárcsafékek
Elektronikus Fékasszisztens
ABS+ESP+Visszagurulásgátló
Első légzsák a vezető oldalán
Első légzsák az utas oldalán
Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez
Első oldallégzsákok
Távirányítós kettős központi zár
Kulcsnélküli ajtónyitó és FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
Immobiliser (EPATS)
Halogén fényszórók
Nappali menetfény - halogén fényszóró
Keréknyomás figyelő rendszer (TPMS)
Kerékőr
Térérzékelős riasztóberendezés
LED hátsó lámpák
Első ködfényszórók

Funkcionalitás, kényelem

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0 Ft
●
●
80 000 Ft
●
-

Focus Electric

Elektronikus szervokormány
3. hátsó fejtámla
Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva
Elektromos első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető és utas oldalon, globálzár - központi zárral
csukható ablakok
Egyedi Electric kijelzők a kormánykerék mögött (SmartGauge)
Elektromosan állítható, behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
Adaptív Bi-Xenon fényszórók
-LED-es nappali menetfény
- Automata fényszórómagasság állítás
- Automata fényszóróvezérlés
- Automatikus esőérzékelő ablaktörlők
- Hazakísérőfény
- Automatikusan elsötétülő belső tükör

●
●
●
●
●
●
●

323 000 Ft

●
63 000 Ft
●
25 000 Ft
●
●

Sebességtartó automatika (sebességhatároló funkció nélkül)
Hátsó parkolóradar
Tolatókamera
Automata fényszóróvezérlés - Hazakísérőfény
Automatikus esőérzékelős ablaktörlők
Automatikusan elsötétülő belső tükör

Belső kialakítás

Focus Electric

Prémium középkonzol
- 12V-os csatlakozó, USB
- Tárolórekesz 12V-os csatlakozóval
- Elhúzható rolós fedél a pohártartón
- Csúsztatható műbőr kartámasz
- USB

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Egyedi 4-küllős bőr kormánykerék
Bőr sebességváltó gomb és kézifékkar
Vezető- és utasoldali napellenző megvilágított sminktükörrel
Kalaptartó - Csomagtér takaró
Első és hátsó olvasólámpák - LED
Belső LED hangulatfény (piros színben) lábtérvilágítás
Felső konzol - napszemüveg tartó
Első küszöbvédő sín 'Ford' logóval
Első és hátsó velúr szőnyegek Focus logoval
Sötét szövet kárpit - Titanium design
Bőr/szövet kárpitozás
- 4 irányban elektromosan állítható vezetőülés
- Fűthető első ülések

270 000 Ft
Bőr/szövet kárpit részeként
elérhető
95 000 Ft

Fűthető első ülések
Elektromosan 4 irányban állítható vezetőülés

Külső megjelenés

Focus Electric
●
140 000 Ft
175 000 Ft
●
●
●
●
35 000 Ft
●
●
●
●
●
●
●
●

Frozen White
Metálfényezés 1. (Moondust Silver, Magnetic)
Metálfényezés 2. (Iceberg, Caribou, Tectonic Silver)
Egyedi Electric első lökhárító és hűtőrács
Egyedi Electric alsó hűtőrács - fekete
Hátsó spoiler (színrefújt -felső féklámpával)
Élvédők az ajtókon
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé
Színezett üvegek
Oldalsó küszöbborítás - fekete
Színrefújt ajtókilincsek
Színrefújt csomagtérnyitó
Króm díszítőcsík az övvonalon
Színrefújt külső tükörházak
Fényszórókeret - alumínium
LED töltöttségi szint jelző a töltőnyíláson belül

Keréktárcsa választék

Focus Electric

17"-os 15 küllős Sparkle Silver könnyűfémkerék 215/55R17-es gumikkal

Audio- és kommunikációs rendszerek

●

Focus Electric

ICE csomag 38 - Navigáció + Sony audiorendszer + Tolatókamera
- Teljes Európa térkép
- CD lejátszás, Duál AM/FM rádió, 2x USB bemenet
- 8" érintőképernyős kijelző a középkonzolon
- 9 Sony hangszóró
- SYNC 3- hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

●

ICE csomag 39 - Navigáció + Sony audiorendszer + Tolatókamera + Digitális rádióadás vétel (DAB)
- Teljes Európa térkép
- CD lejátszás, Duál AM/FM, 2x USB bemenet, DAB
- 8" érintőképernyős kijelző a középkonzolon
- 9 Sony hangszóró
- SYNC 3- hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

Opcionális csomagok

20 000 Ft

Focus Electric

Trend Üléscsomag - MFP1
- Manuális deréktámasz az első üléseken
- 4 irányban manuálisan állítható utasülés

32 000 Ft
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Új FORD FOCUS ELECTRIC
2017.5-ös modellév - 2017/1.

Szín- és kárpittáblázat

Érvényes: 2017. február 6-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!
FOCUS ELECTRIC

Műszerfal felső része

Charcoal Black

Műszerfal alsó része
Kárpit
Ülés anyaga

Charcoal Black
Black
Szövet

Bőr/szövet

Oldalpárna anyaga

Lux

Capretto/
Lux

Charcoal Black

Charcoal Black

Oldalpárna színe

FROZEN WHITE
MOONDUST SILVER

MAGNETIC
ICEBERG
CARIBOU
TECTONIC SILVER

Alapfényezés
●
Metálfényezés 1.
○
○
Metálfényezés 2.
○
○
○

ELÉRHETŐ KÁRPITOK MINTÁI:

●
○
○
○
○
○
Szövetkárpit

● - felár nélkül választható
○ - felár ellenében választható

Bőr/szövetkárpit
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