ΝΕΟ FOCUS ACTIVE

Αποδράστε από τα
συνηθισμένα
Συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός SUV με την
ευελιξία ενός hatchback και τον άπλετο χώρο ενός
στέισον βάγκον, το νέο σπορ Focus Active
crossover θα σας χαρίσει συναρπαστικές στιγμές.
Η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και τα στιβαρά
πλευρικά προστατευτικά του αμαξώματος σας
προσφέρουν κυριαρχία στο δρόμο. Ταυτόχρονα,
οι χαρακτηριστικές ζάντες ελαφρού κράματος και
το διευρυμένο μετατρόχιο κάνουν το αυτοκίνητο
πιο σταθερό και ενισχύουν τη σιγουριά σας σε
όλες τις συνθήκες οδήγησης. Tο design του
εσωτερικού σε στυλ SUV συνδυάζει άψογα
εμφάνιση και λειτουργικότητα, προσφέροντας μια
καμπίνα ιδανική για δραστήριο lifestyle.
Παράλληλα, η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού
τρόπου οδήγησης χάρη στην τεχνολογία
Selectable Drive Mode (SDM) σας προσφέρει
πλήρη έλεγχο στις εξορμήσεις σας.

Τα παραπάνω μοντέλα είναι Active 5-θυρο και Active στέισον βάγκον σε μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Metropolis White
(προαιρετική επιλογή). Η εικόνα στα δεξιά παρουσιάζει πακέτο εσωτερικής διαμόρφωσης (προαιρετική επιλογή).

Active
Βασικά χαρακτηριστικά, επιπλέον του Trend
■
■
■

■
■
■
■
■
■
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Επιλογή 5-θυρου ή στέισον βάγκον
Ζάντες ελαφρού κράματος 17" 5 ακτίνων
Χαρακτηριστική εμπρός πάνω μάσκα και
χαρακτηριστικός πίσω προφυλακτήρας Active
Μαύρες ράγες οροφής
Μαύρα προστατευτικά στις αψίδες των τροχών
Ποδιές στους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω
Σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος πίσω
Σήμα Active στα φτερά εμπρός
Καλύμματα μαρσπιέ στις πόρτες με το σήμα Active
30 mm μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος
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■

■

■

■

Προβολείς ομίχλης LED με στατικούς λαμπτήρες
στροφής
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του
αμαξώματος με ενσωματωμένα φλας
5 επιλογές λειτουργίας οδήγησης: κανονική, οικονομική,
σπορ, με ολισθηρότητα ή σε χωματόδρομο
Σύστημα πλοήγησης με οθόνη αφής 8" TFT, SYNC 3,
Κλήση Έκτακτης Ανάγκης, ανοικτή συνομιλία κινητού
τηλεφώνου Bluetooth, 2 υποδοχές USB, χειριστήρια
στο τιμόνι, 6 ηχεία
Αir Condition

■

■
■
■

■

Ford Power – Κουμπί εκκίνησης του κινητήρα χωρίς
κλειδί
Σπορ καθίσματα εμπρός με ιδιαίτερη επένδυση Active
Εμπρός και πίσω αισθητήρες απόστασης στάθμευσης
Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με
έξυπνο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
Μίνι ρεζέρβα

FORD FOCUS Καταναλώσεις και εκπομπές























  













 

   





   



  









 

 



 









  









 





 



















 





  







 









 



 

 





  







 











 



  





  






 



   






    

  
 













   

 


 







   

 

 



 





 




 







 




  
  
  
  
  

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.
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.

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

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