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5 vrat
bencin
1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 23.160 2.700 20.460

blagi hibrid (mHEV)
1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW (125 KM) mHEV, 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 23.320 2.700 20.620

karavan
bencin
1.0 EcoBoost 92 kW (125 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 23.800 2.700 21.100 25.460 2.700 22.760 25.460 2.700 22.760

dizel
1.5 EcoBlue 88 kW (120 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik, Start/Stop sistem 25.190 2.700 22.490

CONNECTED ST-LINE

Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena

Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena

Akcijska cena

Maloprodajna 
cena Popust

Maloprodajna 
cena Popust

Vsi motorji ustrezajo emisijski stopnji Euro 6d-ISC-FCM.

Maloprodajna 
cena Popust

Maloprodajna 
cena Popust Akcijska cena

ACTIVE

Akcijska cena

Akcijska cena

Opombe Maloprodajne cene in akcijske popuste določa predmetni cenik, ki velja od 08.04.2022 dalje. Končno ceno za kupca določi pooblaščeni prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve. 
Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam. 

S Ford Bonom lahko znižate ceno vozila v primeru |Financiranja za 1.000 €, v primeru staro za novo pa za 300 €.
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Serijska oprema Dodatno k opremi Connected Dodatno k opremi Connected

ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI ZUNANJE LASTNOSTI
5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) 5X2 kraka platišča iz lahke zlitine ST-Line design s premerom 43,2 cm (17˝) 5-kraka platišča iz lahke zlitine Active design s premerom 43,2 cm (17˝) 
Pnevmatike 205/60 R16 Pnevmatike 215/50 R17 Pnevmatike 215/55 R17
Delno kromirana obroba stranskih stekel Prednji in zadnji ST-Line odbijač, zadnji z difuzorjem Prednji in zadnji Active odbijač
Vzdolžni strešni nosilci v  srebrni barvi (samo karavan) Unikatna ST-Line mrežica za zajem zraka v črni barvi Unikatna Active mrežica za zajem zraka
Električno nastavljivi ogrevani vzvratni ogledali v barvi karoserije ST-Line pragovi Active obrobe kolesnih lokov
Kljuke za odpiranje vrat v barvi karoserije Prednji LED meglenki z lučkama za osvetlitev ovinkov Prednji LED meglenki z lučkama za osvetlitev ovinkov
Spojler v barvi karoserije (samo 5 vratni model) Črna obroba stranskih stekel Active zaščitna plošča podvozja spredaj in zadaj
Zgornji del prednjega in zadnjega odbijača v barvi karoserije Dvojna izpušna cev Črna obroba stranskih stekel
Mrežica za zajem zraka v temeljni barvi Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (samo karavan) Dvojna izpušna cev
Kromirana obroba prednje maske ST-Line oznaka na blatniku Active oznaka na blatniku
LED reflektorski žarometi (LED zasenčeni žarometi, halogenski dolgi žarometi) Brisalci s tipalom za dež Višji odmik od tal (spredaj 30 mm, zadaj 34 mm)
LED dnevne luči Električno poklopni vzvratni ogledali Vzdolžni strešni nosilci v črni barvi (5-vratni model in karavan)
Samodejni vklop žarometov Brisalci s tipalom za dež
Prednji meglenki z lučkama za osvetlitev zavojev Električno poklopni vzvratni ogledali
Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI NOTRANJE LASTNOSTI
Klimatska naprava Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Avdio sistem SYNC 2,5 z zaslonom na dotik + DAB Odklepanje/zaklepanje (prednja vrata) in zagon vozila brez ključa Odklepanje/zaklepanje (prednja vrata) in zagon vozila brez ključa

barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), Bluetooth povezava, 6 zvočnikov, volanske kontrole, Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik + DAB
 klic v sili, AppLink, Android Auto/Apple Car Play, 2 USB vtičnici, DAB barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), Bluetooth povezava, 6 zvočnikov, volanske kontrole, barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), Bluetooth povezava, 6 zvočnikov, volanske kontrole, 

Sredinska konzola s prostorom za shranjevanje, drsnim naslonom za roke in držalom za glasovno upravljanje, klic v sili, AppLink, Android Auto/Apple Car Play, 2 USB vtičnici, DAB glasovno upravljanje, klic v sili, AppLink, Android Auto/Apple Car Play, 2 USB vtičnici, DAB
pločevinke z rolojem Športen ST-Line volanski obroč z ravnim spodnjim delom Svetlo siva stropna obloga
Volanski obroč odet v Sensico umetno usnje Črna ST-Line stropna obloga Active športni dekorativni elementi
Električno pomična stekla spredaj in zadaj ST-Line športni dekorativni elementi Active vzmetenje
Akustično laminirano vetrobransko steklo Športno vzmetenje Izbira voznega načina - Normal, Eco, Sport, Slippery, Trail
Daljinsko centralno zaklepanje s dvema preklopnima ključema Samozatemnitveno vzvratno ogledalo Samozatemnitveno vzvratno ogledalo
MyKey
Izbira voznega načina - Normal, Eco, Sport SEDEŽI SEDEŽI
Mini rezervno kolo ST-Line sedežne prevleke z rdečimi šivi Active sedežne prevleke z modrimi šivi
Mini nadglavna konzola 
12V vtičnica v prtljažnem prostoru (samo karavan) 
Rolo v prtljažnem prostoru (samo karavan)
LED bralne luči za osvetlitev kabine spredaj in zadaj
Prednja tepiha iz velurja
Elektronska parkirna zavora

SEDEŽI
Športna prednja sedeža
Žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
Voznikov sedež, nastavljiv v 4-smeri (naprej/nazaj, gor/dol in naslonjalo)
Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu
Poklopen naslon zadnjih sedežev, deljiv 60/40
ISOFIX nastavki na stranskih sedežih zadnje klopi

VARNOST IN ZAŠČITA
Pomoč pri vzdrževanju smeri `LKA`
Tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
Opozorilnik za nepripete varnostne pasove na zadnjih sedežih
Sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev in kolesarjev (AEB)
ESP z ABS, pomočjo pri speljevanju v klanec `HLA`
Zaviranje po trčenju
Voznikova in sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini in zračni zavesi
Možnost izklopa sopotnikove zračne blazine
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

ST-LINE ACTIVE CONNECTED
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ZUNANJE LASTNOSTI
Nekovinska barva karoserije 73STND S S S

 (Race  Red)
Nekovinska barva 73F 245 245 245

(Frozen White)
Kovinska barva 73 550 550 550

(Agate Black, Moondust Silver, Magnetic)
Posebna kovinska barva 73P 665 665 665

(Blue Metallic, Metropolis White)
Unikatna kovinska barva 73U 775 775 775

(Desert Island Blue, Fantastic Red)

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE
1 5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16˝) in pnevmatikami 205/60 R16 D2XCX S - -
2  Premium design platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/50 R17 * D2YFG 460 - -
3 5x2  kraka Y design ST-Line platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) pnevmatikami 215/50 R17 D2YL6 - S -
4  5 kraka Active platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17˝) in pnevmatikami 215/55 R17 D2YC1 - - S
Mini rezervno kolo D17AH S S S

1 2 3 4
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PRIROČNOST IN UDOBJE
Dodatno zatemnjena stekla zadaj B2GAE 140 140 140

AVDIO IN NAVIGACIJSKI SISTEMI
Ford SYNC 2,5 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) + DAB ICFBW S - -

Vsebuje: radio,  barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, volanske kontrole, SYNC 2.5 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in 
brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, klic v sili), 2 USB vtičnici, AppLInk, Android Auto/Apple Car Play, DAB

Navigacijski sistem Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝) + DAB ICFBN 320 S S
Vsebuje: radio,  barvni zaslon na dotik z diagonalo 20,3 cm (8˝), 6 zvočnikov, volanske kontrole, SYNC 3 (Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in 
brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, klic v sili, glasovno upravljanje), 2 USB vtičnici, AppLInk, Android Auto/Apple Car 
Play, navigacija z vključeno kartografijo Evrope, DAB

ICFBZ

Izbira voznega načina Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
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PAKETI OPREME
Zimski paket 1 AGWAB 415 415 415

 - ogrevana sedeža spredaj
 - ogrevano vetrobransko steklo 
 - ogrevan volanski obroč

Družinski paket 1 AGLAC 140 140 140
 - elektronski varnostni ključavnici v zadnjih vratih za zaščito otrok
 - sopotnikov sedež nastavljiv v 4 smeri z nastavitvijo ledvene opore
 - naslon zadnje klopi nastavljiv v razmerju 60/40 z odprtino za smuči `Ski Hatch`
 - sredinski naslon za roke zadaj s prostorom za shranjevanje

Paket udobje 1 AGEAB 640 - -
 - dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
 - odklepanje/zaklepanje vozila brez ključa (prednja vrata)
 - električno poklopni vzvratni ogledali 
 - brisalci s tipalom za dež
 - samozatemnitveno vzvratno ogledalo

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila 150 150 150



FORD FOCUS
CONNECTED ST-Line Active

Armaturna  plošča Barva Ebony Ebony Ebony
Material Tkanina Tkanina Tkanina

Barva Ebony/
Highland Grey Ebony Ebony

Barva šivov Metal Grey Generic Red Nordic Blue
WERS koda 5ZTZ7 5ZTHM 12CZ7

● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●

Nekovinske barve

Kovinske barve

Posebne kovinske barve

Unikatne kovinske barve

Agate Black
Moondust Silver

Magnetic

Blue Metallic
Metropolis White

Desert Island Blue

Frozen White
Race Red

BARVNE MOŽNOSTI

Fantastic Red

Notranjost Sedeži

Zunanjost

Frozen White Race Red Agate Black Moondust Silver

Magnetic Metropolis White Blue Metallic Desert Island Blue Fantastic Red



FORD FOCUS TEHNOLOGIJE

Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev in kolesarjev Ford SYNC 3 z zaslonom na dotik
Pomoč preprečevanja trkov z zaznavanjem pešcev s pomočjo kamere in radarja zaznava ljudi in Ford SYNC z zaslonom na dotik vam omogoča, da z intuitivnimi glasovnimi ukazi ali prek velikega 

kolesarje na cesti pred vami oziroma analizira, kdo bi lahko prestregel pot vašemu vozilu ter barvnega zaslona na dotik ostanete povezani in upravljate svoj telefon, glasbo, navigacijski sistem 

vas tako opozori o njihovi prisotnosti. Če se ne odzovete, bo sistem samodejno začel zavirati. in klimatsko napravo. Prikličete lahko celo seznam lokalnih restavracij le z ukazom »Lačen sem« 

Ta inovativna nova tehnologija je zasnovana, da zmanjša resnost nesreč in v nekaterih primerih ali pa dostopate do Michelinovega vodiča, da izberete restavracijo in izvedete rezervacijo, pa tudi 

prepreči nalet od spredaj. Deluje tudi ponoči. hotele. Brezžična povezava (Wi-Fi) je na voljo prek dostopnih točk, preko USB-modema. Fordov 

Klic v sili' vam lahko samodejno pomaga poklicati službe za ukrepanje ob nesrečah v primeru 

Zaviranje po trčenju prometne nesreče. Podpira tudi Apple CarPlay in Android Auto.

V primeru močnejšega trčenja, ko se npr. sprožijo zračne blazine, voznik predvidoma izgubi nadzor.

Takrat sistem z zaviranjem samodejno zmanjša kinetično energijo vozila in tako pomaga preprečiti Ford Pass Connect
trčenje v druga vozila in možnost sekundarnih poškodb.  Voznik ima vedno možnost nadzora in FordPass Connect uporabnikom z mobilno aplikacijo FordPass omogoča daljinsko upravljanje različnih

lahko s pospeševanjem ali zaviranjem preseže poseg sistema. funkcij vozila od koderkoli, kjer je na voljo signal za prenos mobilnih podatkov – vključno z odklepanjem

in zaklepanjem vrat, zagonom na daljavo (samo vozila s samodejnim menjalnikom), iskanjem vozila

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu in preverjanjem stanja (količina goriva, tlak v v pnevmatikah in še kaj)

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori Povezljivost telefona z modemom FordPass Connect je na voljo 5 let. Uporaba je brezplačna.

s tresenjem volana. če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z 

ustreznim navorom krmilnega sistema usmeri vozilo nazaj na prvotni vozni pas. Klic v sili
Če slučajno pride do nesreče, lahko tehnologija namesto vas samodejno pokliče službe za 

Izbira voznih načinov ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi službami, če jih potrebujete

Prilagodite vozno izkušnjo svojim željam z izbiro voznih načinov, ki vam omogočajo takojšnjo Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi če ste nezavestni.

prilagoditev pospeševanja, zavijanja in celo prestavljanja. Izbirate lahko med načini 'Normal', 'Eco'

 in 'Sport'. Ogrevano vetrobransko steklo
Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb 

Prepoznavanje prometnih znakov in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam 

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se 

pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitevanje in se spremeni vsakič, ko Ogrevan volanski obroč
vstopite v območje z novo omejitvijo. Sistem za samodejno prilagajanje hitrosti je zasnovan zato, Da bodo vaše roke prijetno tople tudi v hladnem vremenu, s pritiskom na gumb poskrbi ogrevan 

da zmanjša možnost prekoračitve hitrosti in poveča vašo osredotočenost na cesto. Kamera za volanski obroč (za doplačilo v sklopu dodatne opreme).

prepoznavanje prometnih znakov najprej samodejno zazna trenutno omejitev hitrosti (ko je 

aktivirana), sistem pa vašo najvišjo nastavitev hitrosti nato prilagodi tej omejitvi. Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 
Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete 

Ford Easy-Fuel vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem 

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne 

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili 

za vedno.

Ford MyKey®
Funkcija Ford MyKey® vam omogoča, da nastavite največjo hitrost, opozorilnik za uporabo 

varnostnega pasu in celo glasnost zvočnega sistema. Tehnologija vam zagotavlja večjo 

brezskrbnost, če vozilo prepustite prijatelju ali družinskemu članu, saj lahko programirate

omejitve, ki veljajo za izbrani ključ: Ford MyKey®. 'Skrbniški' ključ brez omejitev varno shranite 

zase, za druge pa lahko izberete celo več ključev.


