Feel the difference

FordFocus RS

Ceník

CENÍK
výbava

karoserie

motor

výkon

pøevodovka

cena

3dv.

2.5 Duratec RS

224 kW / 305 k

6st. manuální

967 700

RS

Doporuèená cena platí od 1. 1. 2010.

Spotøeba paliva a výkonnostní parametry
Výkonnostní parametry*

Spotøeba paliva** (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)**

225

Mìsto
13,4

Mimo mìsto
7,0

Komb.
9,4

Maximální toèivý
Max. rychlost
moment motoru
440 Nm
-1
pøi 2300 - 4500 min

263

0-100 km/h (s)
5,9

Hmotnostní parametry
Celková
pøípustná
Nosnost
hmotnost
1860

392

* Údaje testù Ford
** Všechny údaje o emisích CO2 v g/km a o spotøebì paliva v l/100 km byly získány na základì oficiálnì schválených testù podle Smìrnice 93/116/EEC. Údaje o emisích CO2 a spotøebì paliva uvedené v tabulce nemusí
odpovídat skuteènì namìøeným hodnotám daného vozidla. Všechny zá,ehové motory jsou vybaveny katalyzátorem. Mìsto: Motor byl nastartován za studeného stavu v laboratorních podmínkách a posléze provozován
pøi promìnných rychlostech s maximální rychlostí 50 km/h, prùmìrnou rychlostí 19 km/h na teoretické vzdálenosti 4 km. Mimo mìsto: Test byl proveden bezprostøednì po skonèení testu na spotøebu ve mìstì. Polovina
vzdálenosti byla ujeta nemìnnou rychlostí a druhá polovina vzdálenosti s mìnící se rychlostí (max. rychlost 120 km/h). Celková ujetá vzdálenost byla 7 km. Kombinace: Vá,ený prùmìr spotøeby v obou èástech testu dle
ujetých vzdáleností.

Hlavní prvky standardní výbavy
• 19" kola z lehkých slitin RS s 15 paprsky
• aerodynamická sada RS
• pøední zavìšení RevoKnuckle
• samosvorný šnekový diferenciál Quaife
• supersportovní odpru,ení RS
• speciální kotouèové brzdy na všech kolech
• duální automatická klimatizace
Kompletní seznam standardní výbavy najdete na druhé stranì.

•
•
•
•
•
•
•

elektronický stabilizaèní systém ESP
airbagy øidièe a spolujezdce a stropní airbagy
stereorádio Sony s CD/MP3 pøehrávaèem
pøední a zadní sportovní sedadla Recaro
bixenonové svìtlomety + zadní LED svìtla
startovací tlaèítko Ford Power
automatické stìraèe s deš<ovým senzorem

Výbava na pøání
Parkovací asistent - zadní èidla
19" x 8.5 kola z lehkých slitin "RS" s 15 paprsky lakovanými v bílé barvì
Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním (AJ), vstup USB
Bluetooth handsfree s USB (viz výše) + mobilní navigace
Integrovaný mìniè na 6 CD (nelze se sadou Technology)
Nemetalický lak karoserie bílá Frozen
Metalický lak karoserie modrá Performance
Perle<ový lak karoserie zelená Ultimate
Sada Comfort - systém KeyFree (vstup do vozu a startování bez pou,ití klíèe), poloko,ené èalounìní sedadel (boky sedadla v èerné kù,i Napoli),
vyhøívané èelní sklo a trysky ostøikovaèù, reflexní èelní sklo, parkovací asistent - zadní èidla (nelze se sadou Technology)
Sada Technology - DVD navigaèní systém se 7" dotykovým barevným displejem, DVD s mapovými podklady Evropy vèetnì ÈR, zadní parkovací
kamera, Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním (AJ), vstup USB, pøístrojová deska s 10øádkovým informaèním displejem, obvodový alarm
s prostorovým èidlem, centrální dvojité zamykání, varování pøi sní,eném tlaku v pneumatikách (nelze se sadou Comfort)
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FordFocus RS

Ceník
Standardní výbava
Exteriér
• Pøední nárazník - v barvì karoserie, RS design
• Zadní nárazník - v barvì karoserie, RS design, s integrovaným
difuzorem lakovaným v èerné barvì Ebony
• Dvì samostatné chromované koncovky výfuku "RS"
• Kliky dveøí v barvì karoserie
• Spodní møí,ka chladièe - sportovní, lakovaná v èerné barvì Ebony
• Vnìjší zpìtná zrcátka - lakovaná v èerné barvì Ebony, elektricky ovládaná
a vyhøívaná, s integrovanými blikaèi, elektricky sklopná, s osvìtlením
prostoru pod zrcátky

Sportovní nástavce prahù dveøí v barvì karoserie
Zadní tmavì tónovaná skla Privacy
Zadní spojler - RS design, lakovaný v èerné barvì Ebony
RS supersportovní odpru,ení
Pøední mlhová svìtla, sportovní vzhled
Svìtla denního svícení
Bixenonové svìtlomety, zadní LED svìtla, automatické nastavení sklonu,
ostøikovaèe svìtlometù, úprava jasu ukazatelù pøístrojové desky
• 19" x 8.5 kola z lehkých slitin "RS" s 15 paprsky, pneu 235/35 R19
• Sada na opravu pneumatik
•
•
•
•
•
•
•

Interiér
• Klimatizace - automatická duální, s funkcí vnitøní
recirkulace vzduchu
• Stereorádio Sony s CD/MP3 pøehrávaèem, RDS EON,
8 HiFi reproduktorù, vstup pro externí pøehrávaè,
dálkové ovládání na sloupku øízení
• Automatické stìraèe s deš<ovým senzorem, vnitøní zpìtné zrcátko
s automatickým zatmíváním, úprava jasu ukazatelù pøístrojové desky,
zpo,dìné zhasínání pøedních svìtlometù
• Posilovaè øízení - elektrohydraulický
• Pøední okna - elektricky ovládaná s funkcí sta,ení / vyta,ení jedním
stisknutím, globální zamykání
• Pøední sedadla - sportovní Recaro s integrovanou opìrkou hlavy
s logem "RS", lem sedáku a opìradla èalounìný èernou kù,í Napoli
• Pøední sedadla - posuvná se sklopným opìradlem
• Zadní sedadla - sportovní Recaro se dvìma integrovanými opìrkami hlavy,
dìlená v pomìru 60:40
• Prémiová støedová konzola s posuvnou loketní opìrkou
Bezpeènost a zabezpeèení
• Airbag øidièe a spolujezdce
• Stropní airbagy 1. a 2. øady sedadel
• Elektronický stabilizaèní systém ESP (obsahuje ABS, protiprokluzový
asistent TCS a bezpeènostní brzdový asistent EBA)
• Kotouèové brzdy "RS" na všech kolech
• Aktivace varovných svìtel pøi nouzovém brzdìní

• Prémiová stropní konzola - schránka na sluneèní brýle, sluneèní
clony èidièe a spolujezdce s osvìtleným zrcátkem, lampièky na ètení
pro øidièe a spolujezdce, stropní osvìtlení ve druhé øadì sedadel
• Osvìtlení prostoru pro nohy
• Rozptýlené osvìtlení interiéru - modré
• Varovný signál rozsvícených svìtel, otevøených dveøí a nezapnutého
bezpeènostního pásu øidièe
• Osvìtlení zavazadlového prostoru
• Podlahové roho,e - pøední a zadní velurové s logem "RS"
• Ozdobné lišty prahù pøedních dveøí s logem "RS"
• Øadicí páka - RS design, ko,ená hlavice
• Madlo ruèní brzdy v hliníkovém provedení
• Vnitøní kliky s hliníkovou povrchovou úpravou
• Èalounìní stropu v èerné barvì
• Volant - nastavitelný ve 4 smìrech
• Volant - ko,ený tøíramenný s logem "RS"
• Kuøácká sada
• Palubní poètaè
• Bezzátkový systém doplòování paliva s detekcí správné palivové pistole
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, dva pasivní klíèe
dálkového ovládání, startovací tlaèítko Ford Power, prémiová støedová
konzola s posuvnou loketní opìrkou
• Imobilizér
• Pøíprava pro ISOFIX úchyty dìtských sedaèek na vnìjších zadních sedadlech
• ISOFIX úchyty pro upevnìní dìtské sedaèky (na pøání bez pøíplatku)

Rozmìry
Vnìjší rozmìry

Vnitøní rozmìry

[mm]

Celková délka
Celková šíøka (bez zrcátek)
Celková výška (nenalo,eno)
Rozvor
Pøední rozchod
Zadní rozchod

3 857
7 966
9 076
14 118

RS
Pøední [mm]
Výška
Místo pro nohy
Šíøka ve výšce ramen
Zadní [mm]
Výška
Místo pro nohy
Šíøka ve výšce ramen
Zavazadlový prostor [l]
Objem zavazadlového prostoru

999
1100
1414
978
906
1399
385

* Záruka je omezena skuteèností, která nastane døíve.
Cena zahrnuje slevu 15%, která je uplatnitelná pouze pøi zakoupení vozidla.
Autorizovaný partner Ford:

Ke ka3dému novému vozu:
• Asistenèní slu,ba FordAssistance na 1 rok platná po celé Evropì.
Informace o podmínkách Vám poskytne ka,dý autorizovaný partner Ford. Tato nabídka platí
pouze u participujících autorizovaných partnerù Ford.
Kombinovaná spotøeba a emise CO2: 9,4 l/100 km; 225 g/km. Foto na první stranì je pouze ilustraèní. Všechny ceny jsou uvedeny v Kè
a platí pro dodávku z centrálního skladu v ÈR. Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle pøedpisù platných v ÈR a DPH.
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. si vyhrazuje právo zmìny cen, doby platnosti a specifikace vozu bez pøedchozího upozornìní.
Doporuèené ceny platí od 1. 1. 2010.

Infolinka: 800 555 109
infocz@ford.com
www.ford.cz
www.fordleasing.cz

Feel the difference

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., 31. prosinec 2009

Prodlou,ená záruka Ford
FordProtect*
3 roky / 60 000 km
3 roky / 150 000 km nebo 4 roky / 100 000 km
5 let / 120 000 km
7 let / 150 000 km

RS
4402
1842
1497
2640
1586 - 1606
1587 - 1607

