
Н А Ј Н О В И О Т  F O C U S



ВИЗИОНЕРСКИ. ГЕНИЈАЛНО. ВПЕЧАТЛИВО.
СЕКОЈ АВТОМОБИЛ ГО НОСИ НЕГОВИОТ ПОТПИС.

Прикажаниот модел е Focus Titanium со 4 врати во 
специјалната боја на каросерија Ruby Red 
(опционално). 

Прикажаниот модел е Focus ST-Line со 5 врати во 
металик боја на каросеријата Desert Island Blue 
(опционално). 

Прикажаниот модел е Focus Vignale со 5 врати во 
акрилна боја на каросеријата Frozen White. (Focus 
Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 
година.) 
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без напор
Темни патишта со свиоци. Закрчени автопатишта. Хаотични 
распореди. Сообраќај „тргни, застани“. Тесни места за паркирање. 
Дознајте како најновиот Ford Focus успешно се справува со сето 
тоа без напор.

Прикажаниот модел е караванот Focus Vignale во специјалната боја на каросерија Dark Mulberry. (караванот Focus 
Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)
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Прикажаниот модел е Focus ST-Line со 5 врати во металик боја на каросеријата Desert Island Blue (опционално).
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Прикажаниот модел е караванот Focus 
Titanium во металната боја на каросерија 

Chrome Blue. (стилот на каросерија караван ќе 
биде достапен во моделите од 2019 година.)
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Технологија за 
олеснување на животот.

Прикажаниот модел е Focus Vignale со 5 врати во специјалната металик боја на каросерија Ruby Red. (Focus 
Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)

Ви го претставуваме најновиот впечатлив Focus. Ford има развиено 
мноштво напредни технологии кои му помагаат на возачот (на анг. 
Driver Assist Technologies), наречени Ford Co-Pilot360, дизајнирани 
за да го направат полесно, побезбедно и попријатно Вашето 
патување. Технологиите, освен оние долунаведените, вклучуваат 
меѓу другото интелигентна помош за брзина (на анг. Intelligent 
Speed Assist), помош пред судир (на анг. Pre-Collision Assist) и 
помош со скршнато управување (на анг. Evasive Steering Assist).

 ■ Активната помош при паркирање (на анг. Active Park Assist 2) 
може да препознае место за паркирање во соодветната 
големина, па да го управува возилото до или од тоа место, 
преземајќи ја контролата врз управувањето, гасот и сопирачките 
– сето тоа со допир на едно копче

 ■ Приспособливиот темпомат со Stop & Go и препознавање на 
брзина одржува однапред утврдено растојание од возилото 
пред Вас, ја приспособува брзината на автомобилот според 
важечкото ограничување на брзината и го олеснува возењето во 
забавен сообраќај или при „тргни, застани“.

 ■ Помошта за возење по средина на лентата (на анг. Lane-
Centring Assist) заедно со приспособливиот темпомат Ви помага 
да го задржите автомобилот во својата означена лента

 ■ Системот со приспособливо предно осветлување (на анг. 
Adaptive Front lighting System) ги приспособува предните 
светла според Вашата брзина и различните временски услови и 
условите на патот
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Прекрасно 
изработена 
внатрешност.
Тргнете во авантура со најновиот Focus Vignale*. 
Надмоќните стилизирање и мајсторство се 
забележливи во секој детаљ од внатрешноста, 
почнувајќи од употребата на врвни кожени облоги. 
Софистицираните одлики и најмодерните технологии 
го прават патувањето уште поисполнително. Сакајќи да 
обезбедиме комфорна тишина, во Focus Vignale* 
ставивме специјално акустично стакло кое помага да се 
намалат надворешните звуци. Со ултрамодерен, а 
сепак безвременски дизајн, Focus Vignale* го 
надополнуваат висококвалитетните материјали и 
извонредното мајсторство во една креација со нашиот 
најдобар израз на луксуз.

Прикажаниот модел е Focus Vignale со 5 врати во специјалната боја на каросерија Dark 
Mulberry.
*Focus Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.
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Иновација под Ваша 
контрола.
Со паметните одлики и иновативните технологии, најновиот Focus 
целосната контрола Ви ја предава Вам. Од дисплејот на ветробран 
кој ги проектира клучните информации право пред Вашите очи, до 
автоматскиот менувач со современо ротирачко одбирање на 
брзините, секој елемент е дизајниран за возење без напор.

01  Дисплејот на ветробран проектира клучни информации 
право пред Вашите очи, за да не го тргате погледот од патот. 
Јасната и светла слика може да прикаже содржина по Ваш 
избор, вклучително брзината на возилото, навигацијата, 
известувањата за регулација на возењето со рамномерна 
брзина и податоците за препознавање на сообраќајните знаци. 
Компатибилност со поларизирани очила за сонце

02 Автоматскиот менувач со копче за ротирачко одбирање на 
брзините Ви дозволува лесно да менувате брзини со вртење 
на топката, а ослободува и простор за складирање во кабината

03 Подлогата за безжично полнење уреди помага да ги 
наполните компатибилните уреди без кабел за полнење*

04 Ретровизорската камера со широк агол прикажува приказ од 
речиси 180 степени зад автомобилот како помош при 
влегувањето и излегувањето во рикверц од места со 
ограничена видливост

05 Делумно кожените седишта со моќно приспособување на 
возачкото седиште, вклучително и поддршка за половината

Прикажаниот модел е Focus Titanium. Дел од прикажаните одлики се опционални, со доплата.
*Многу телефони можат да се полнат безжично. За да биде компатибилен, телефонскиот уред треба да 
има Qi или пак Ви е потребна навлака за безжично полнење Qi.
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Ефикасност и 
перформанси.
Најновиот Focus нуди избор од префинети и ефикасни бензински и 
дизел мотори, кои се конструирани да обезбедат извонредна 
економичност на горивото, вредни перформанси и помали емисии 
на штетни гасови. Тие го опфаќаат и најновиот, повеќекратно 
наградуван бензински мотор од 1,0 литар Ford EcoBoost, кој 
може да развие до 125 КС (92 kW). 

Нови бензински мотори Ford EcoBoost

 ■ Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 85 КС, 100 КС и 125 КС
 ■ Бензински Ford EcoBoost од 1,5 L со 150 КС и 182 КС (ќе бидат 

достапни во моделите од 2019 година)

Нови дизел мотори Ford EcoBlue

 ■ Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 95 КС и 120 КС
 ■ Дизел Ford EcoBlue од 2,0 L со 150 КС (ќе биде достапен во 

моделите од 2019 година)

Сите мотори Ford EcoBoost и Ford EcoBlue сега имаат филтри за 
суспендирани честички за намалување на штетните емисии. Исто 
така, тие имаат и технологија за автоматско палење и гасење (на 
анг. Auto Start-Stop) која штеди гориво, автоматски исклучувајќи го 
моторот кога ќе застанете.

Покрај тоа, бензинските мотори Ford EcoBoost од 1,0 L и 1,5 L имаат 
технологија за деактивирање на цилиндрите, што може 
привремено да деактивира еден од цилиндрите при возење во лер 
или со рамномерна брзина за да се спречат потрошувачката на 
гориво и штетните емисии.

Добитник на меѓународната 
награда Мотор на годината 

шест години по ред. 
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Возење без напор.
Градски улици заглавени со возила. Возење „тргни, 
застани“.  Најновиот Focus може да го отстрани стресот 
од густиот сообраќај. Приспособливиот темпомат со 
Stop & Go ќе одржува безбедно растојание од возилото 
пред Вас, дури и ако тоа целосно застане. А кога 
сообраќајот повторно ќе се раздвижи, и Вашиот 
автомобил ќе тргне. Со помошта за возење по средина 
на лентата (на анг. Lane-Centring Assist) пак внимателно 
ќе го коригира управувањето за да Ви помогне да 
останете во лентата во која возите.

 ■ Приспособливиот темпомат со Stop & Go* одржува 
комфорно растојание од возилото напред, а може 
дури и целосно да го запре автомобилот и да го 
придвижи кога сообраќајот ќе го дозволи тоа

 ■ Помошта за возење по средина на лентата (на анг. 
Lane-Centring Assist)* непречено препознава ознаки 
од лентите и може да го коригира управувањето за да 
Ви помогне автомобилот да го задржите во својата 
означена лента

*Приспособливиот темпомат со помош за возење по средина на лентата се опции 
достапни само со автоматски менувач.

Прикажаниот модел е Focus Titanium. Дел од прикажаните одлики се опционални, со 
доплата.
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Гледајте да ве видат.
Систем со приспоболиво предно осветлување (на 
анг. Adaptive Front lighting System) и динамични 
предни LED-светла и долги светла без блесок

Впечатливите предни светла на Focus овозможуваат 
извонредно осветлување во најразлични услови на 
возење. Напредните предни LED-светла кај целиот 
асортиман возила можат да го направат ноќното 
возење или возењето при слаба видливост побезбедно 
и помалку заморно за Вас и за другите корисници на 
патот.

Динамичните предни LED-светла со целосно 
приспособливо осветлување (лево) користат 
технологија на камера за предвремено менување на 
формата на светлото, овозможувајќи осветлување на 
свиоците пред да свртите и поопуштено ноќно возење.

 ■ Светлото што се приспособува на знаци може да 
препознае кога се приближувате до кружен тек или до 
знак „стоп“ и соодветно да го приспособи снопот на 
предните светла на распоредот на патот

 ■ Интуитивното светло за свиоци ги користи ознаките 
на патот за да препознае свиоци на патот и ги 
осветлува свиоците уште пред да свртите

 ■ Долгите светла без блесок го приспособуваат 
аголот на предните светла за максимално 
осветлување, додека пак предните камери му 
помагаат на системот да ги заштити другите возачи 
од блесок

Прикажаните модели се (најлево) караван Focus ST-Line во металик боја на каросеријата 
Desert Island Blue и (лево) Focus Vignale со 5 врати во специјална металик боја на 
каросеријата Ruby Red. (стилот на каросерија караван и Focus Vignale ќе бидат достапни 
во моделите од 2019 година.)
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Вашиот ко-пилот кој 
никогаш не спие.

Без разлика дали знаците се од страна на патот или 
над него, постојани или привремени, препознавањето 
на сообраќајните знаци (на анг. Traffic Sign Recognition) 
може да ги забележи. Тоа ќе ја прикаже соодветната 
икона во групата со инструменти и на дисплејот на 
ветробранот за да Ве предупреди. Уште поважно е што 
интелигентната помош за брзина (на анг. Intelligent 
Speed Assist) може автоматски да ја приспособи Вашата 
брзина за да Ве одржи во нејзиното ограничување. А со 
предупредувањето за погрешен пат (на анг. Wrong Way 
Alert), најновиот Focus дури и ќе Ве предупреди ако 
тргнете по погрешен  
пат.

 ■ Препознавањето сообраќајни знаци (на анг. Traffic 
Sign Recognition) прикажува важни информации за 
сообраќајот во групата инструменти и на дисплејот на 
ветробранот

 ■ Интелигентната помош за брзина (на анг. 
Intelligent Speed Assist) ги скенира сообраќајните 
знаци и користи навигациски податоци за автоматски 
да постави ограничување на брзината и потоа 
соодветно да ја регулира Вашата брзина

Прикажаниот модел е караван Focus ST-Line во металик боја на каросеријата Chrome Blue, 
со голем спојлер на покривот. (стилот на каросерија караван ќе биде достапен во 
моделите од 2019 година.
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Паркирање без напор 
и без драма.
Паркирањето на улица полна со возила или во тесен 
простор знае да биде комплицирано искуство. Но со 
активната помош при паркирање (на анг. Active Park 
Assist 2), најновиот Focus го прави паркирањето уште 
полесно. Откако ќе се активира, системот може да 
препознае погодно место и самостојно да ги изврши 
целосните маневри за паркирање и излегување од 
паркинг. Нема потреба да менувате брзина, да 
управувате или да го користите педалите - автомобилот 
ќе направи сe наместо Вас. (не е достапно за Trend и за 
Trend Edition. Достапно како дел од Parking Pack 1 со 
автоматски менувач и од сите други модели.)

 ■ Активната помош при паркирање (на анг. Active 
Park Assist 2) ги олеснува паралелното и косото 
паркирање, преземајќи ја контролата врз 
управувањето, брзините и педалите за да го внесе 
или изнесе автомобилот од местото за паркирање.

 ■ Предупредувањето за сообраќај (на анг. Cross 
Traffic Alert) со Активно сопирање (на анг. Active 
Braking)* Ви помага кога излегувате од место за 
паркирање, предупредувајќи Ве за возила кои се 
доближуваат од некоја страна и автоматски ги 
активира сопирачките ако Вие не реагирате

 ■ Ретровизорската камера со широк агол обезбедува 
непречен поглед налево и надесно зад Вашето 
возило кога возите во рикверц

*Дел од системот за информирање за слепи точки (на анг. Blind Spot Information System).

Прикажаниот модел е Focus ST-Line со 5 врати во металик боја на каросеријата Desert 
Island (опционално), со голем спојлер на покривот (опционално).
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Прикажаниот модел е караван Focus Titanium во специјалната металик боја на 
каросеријата Ruby Red, со интегрирани шини на покривот. (стилот на каросерија караван 
ќе биде достапен во моделите од 2019 година.

Внесете ја 
надворешноста.
Панорамски покрив што се отвора

Некои денови се совршени за да се ужива во топлината 
на сонцето. Извлечете го максимумот од секоја можност 
со дводелниот панорамски покрив што се отвора. 
Стаклениот покрив нуди поглед кон небото за сите, 
независно од местото на седење. Давајќи изобилство 
свеж воздух кога е отворено, лизгачкото стакло има 
слој за одбивање сончеви зраци за да се одржува 
внатрешноста ладна кога е затворено. Но, ролетната со 
електричен погон обезбедува сенка и приватност кога 
тие се потребни. Ролетната може дури и да ги намали 
шумот од ветрот и турбуленциите кога се вози со 
отворен покрив. (опционално, не е достапно за Trend) 
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Прикажаниот модел е караван Focus ST-Line со делумно кожени седишта и боја на 
каросеријата Race Red. (стилот на каросерија караван ќе биде достапен во моделите од 
2019 година.) Сликата може да прикажува опционална опрема за која се доплаќа.

Стилизиран да 
овозможи 
сатисфакција.
Најновиот Focus е одредница за квалитет, опции и 
простор и нуди простор за протегнување на нозете и за 
уживање при секое патување.

Во ST-Line ќе најдете седишта во спортски стил со 
црвени акценти и контрастни шевови или со 
опционални делумно кожени облоги со црвени шевови. 
Внимателно изработената внатрешност вклучува и 
алуминиумски навлаки за педалите и за топката на 
менувачот, повеќефункционален волан обложен со 
кожа и со црвени шевови, како и навлака за менувачот 
со црвени шевови и меки перничиња за колената. 
Другите акценти вклучуваат украсни облоги со 
високосјајна црна политура и карбонски влакна. Плус 
тоа, има и опционален потпирач за рака на средина од 
задните седишта со длабоки држачи за чаши и отвор 
за складирање скии. Истовремено, достапно е и 
безмрежно полнење кое е погодно за Вашите уреди да 
бидат подготвени за употреба (опционално).
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Звучи како во живо 
со B&O PLAY.
Покрај најновиот Focus, со гордост ја откриваме возбудливата и 
ексклузивна соработка помеѓу Ford и реномираниот бренд за 
звучна опрема B&O PLAY.

Надмоќниот звук и стилизираниот дизајн го прават нашиот 
аудиосистем од B&O PLAY идеален за Вашиот нов Focus. 
Уникатниот распоред на звучниците B&O PLAY совршено го 
надополнува карактеристичниот стил на автомобилот – додека пак 
софистицираното приспособување на звукот, што е засебно за 
секој модел, го надополнува искуството при секое патување, 
овозможувајќи Ви одново да ја откриете музиката, баш онака како 
што тоа го сакале изведувачите.

 ■ Калибрација на звукот според конкретниот модел
 ■ Врвен аудиосистем со 10 звучници 
 ■ Нискотонец со две намотки монтиран на хаубата
 ■ Избор помеѓу стерео или сараунд звук 
 ■ Излезна моќност од 675 Watt
 ■ Уникатен дизајн B&O PLAY

Високотонец
Среднотонец
Нискотонец
Нискотонец со две намотки

Вкоренети во богатото 
90-годишно наследство на 
Bang & Olufsen, аудио-
производите од B&O PLAY 
даваат звучна прецизност со 
врвен квалитет, преку 
препознатливите дизајни кои 
го предводат современиот 
стил.
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Запознајте го новиот 
најдобар пријател 
на Вашиот телефон.
Ford SYNC 3
Новиот Ford SYNC 3 непречено се интегрира со Вашиот паметен 
телефон, овозможувајќи Ви да контролирате сè, од телефонските 
повици и текстуалните пораки, до музиката и сателитската 
навигација – сè преку допирен екран од 8 инчи или преку 
извонредно едноставни говорни команди.

Одлики на SYNC 3

 ■ Управување со Вашиот телефон, музика, апликации и навигација 
со едноставни говорни команди

 ■ Слушање на текстуалните пораки прочитани на глас
 ■ Добивање јасни насоки на секое свртување до која било 

дестинација 
 ■ Приспособување на навигацискиот дисплеј со прикази на мапа 

на цел екран, поделен екран или во 3D.
 ■ Emergency Assistance† им помага на патниците да испратат на 

нивниот јазик повик за итен случај, за да ги известат службите за 
итни случаи за локацијата на возилото

Напомена:
Целосна интеграција на SYNC 3 со паметен телефон е можна само со iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или понова верзија. За некои функции на SYNC 3, 
потребна е податочна врска, така што може да се појават трошоци за мобилната податочна врска. За да проверите дали Apple CarPlay и Android Auto се 
достапни на Вашиот пазар, проверете ги најновите информации на официјалните веб-сајтови на Apple CarPlay и Android Auto.
†Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC, којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку Bluetooth® за да им 
помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно перниче или е 
исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.

Applink, Apple CarPlay и Android 
Auto
Контролирајте ги со AppLink 
апликациите компатибилни со SYNC, 
додека Apple CarPlay и Android Auto 
Ви овозможуваат да се движите низ 
HMI на Вашиот паметен телефон 
преку почетниот екран на SYNC 3, 
исто како да е Вашиот телефон.

Допирен екран
Допирниот екран во боја на SYNC 3 
ги поддржува гестикулациите со 
повеќе места на допир, „листање“ и 
„зумирање со два прста“, и Ви 
овозможува да ги уредите иконите 
на апликациите и заднината на 
екранот онака како што ги уредувате 
на таблет или на паметен телефон. 
Исто така, можете да се 
префрлувате од дневен на ноќен 
режим и обратно, и да подготвувате 
поставки за повеќе корисници. 
(стандардно за сите серии, освен за 
Trend)  

„Преслушај порака“

„Ми треба гориво“

„Најди го 

центарот на 

градот“

„Треба да паркирам“

„Јави се на 

Јован“

„Ми се јаде“
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ØВозилото ќе го добиете испорачано со поврзан модем. Можете да одберете или да отфрлите опција за споделување на одредени податоци.
*Пристапот до Live Traffic е бесплатен првите 2 години по регистрирањето на нов Ford со SYNC 3 со навигација; потоа треба да се плати за лиценца.
**Хот-спотот за Wi-Fi (до 4G) вклучува бесплатен пробен период за безжичен пренос на податоци при активирањето, а тоа истекува или по 3 месеци или кога ќе бидат 
искористени податоци од 3 GB, според тоа кое ќе дојде прво. Потоа, потребна е претплата на Vodaphone. Упатете се на нивниот веб-сајт за да видите детали за нивните 
пакети со податоци. За да ја користите можноста за вграден хот-спот за Wi-Fi, возилото Ford од 2018 година мора да го има соодветниот хардвер, а потребен е и план со 
податоци. Покриеноста со податоци и мрежа не е достапна секаде, а може да важат и условите на Вашиот план со податоци, вклучувајќи ги и применливите тарифи за 
пораки и пренос на податоци.
†eCall е иницијатива на Европската Комисија која наложува во возилата да има систем кој ќе се јавува во службите за итна помош кога ќе се активира автоматски eCall со 
детекција на сериозна сообраќајна несреќа или кога некој во возилото рачно ќе поттикне eCall.

01  Хот-спот за Wi-Fi**. Без 
напор поврзете до десет 
компатибилни уреди на 
хот-спотот за Wi-Fi во 
Вашиот автомобил, исто 
како да сте дома 
(достапно со FordPass 
Connect)

02 Далечинско 
заклучување и 
отклучување. Повеќе 
нема потреба да се 
прашувате дали сте го 
заклучиле автомобилот. 
Користете го паметниот 
телефон за заклучување 
и отклучување, без 
разлика каде се наоѓате 
(достапно со FordPass 
Connect преку 
апликацијата FordPass)

03 Live Traffic* Избегнете ги 
редиците со ажурираните 
сообраќајни информации 
што се праќаат до 
навигацискиот систем 
(достапно со FordPass 
Connect и со апликацијата 
FordPass)

Комуницирајте со Вашиот автомобил 
како никогаш досега.
FordPass Connect и апликацијата FordPass нудат пакет поврзани услуги во Вашиот автомобил, и тоа преку 
паметен телефон. (тековно недостапни одлики)

FordPass Connect

Новиот модем FordPass ConnectØ ги олеснува 
Вашите патувања.

 ■ Live Traffic* испорачува ажурирани сообраќајни 
информации до навигацискиот систем SYNC 3 за 
да бидете сигурни дека постојано возите по 
најдобрата можна маршрута

 ■ Wi-Fi мрежата во автомобилот Ви овозможува 
Вам и на другите патници без напор да се 
поврзете на интернет со максимум десет уред **

 ■ Во случај на несреќа, FordPass Connect ќе 
воспостави eCall до службите за итна помош и ќе 
ја даде локацијата на Вашето возило† 

Апликација FordPass

За да го извлечете максимумот од модемот 
FordPass Connect, преземете ја апликацијата 
FordPass за да можете да контролирате мноштво 
нови одлики од Вашиот паметен телефон.

 ■ Далечински заклучувајте и отклучувајте го 
Вашиот автомобил

 ■ Далечински стартувајте го моторот за да го 
одмрзнете ветробранот (само кај автоматски 
менувач)

 ■ Следете го нивото на гориво, поминатите 
километри и притисокот на пневматиците; сето 
тоа преку Вашиот телефон

 ■ Најдете си го патот до Вашиот паркиран 
автомобил на мапа

 ■ Добивајте предупредувања за состојбата на 
возилото директно на паметниот телефон
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◊Измерено со помош на методот ISO3832.
Прикажаниот модел е караван Focus Vignale* во специјалната боја на каросерија Ruby 
Red.
*Стилот на каросерија караван и Focus Vignale ќе бидат достапни во моделите од 2019 
година.

Приспособување без 
напор.
Најновиот караван Focus* е спој на елеганција како во 
купе со екстремно пространа и приспособлива 
внатрешност. Патниците на задното седиште ќе 
уживаат во простор каков што нема во другите 
автомобили од неговата класа. Преклопете ги задните 
седишта и ќе добиете, практично, рамен под од 1.620 
литри◊ простор (608 литри◊ во режимот со 5 седишта). 
Широката багажна врата со ниска товарна висина и 
напојуваната работа пак (достапно за моделите од 2019 
година) го олеснуваат пристапот.

Караванот Focus* има приспособлив под за просторот во багажникот кој 
Ви овозможува да добиете длабок под или поплиток под со простор за 
складирање одоздола. Прекривката ќе ги скрие предметите од 
љубопитните очи, а кога не е потребна, може да се складира во посебен 
простор за неа, под подот за просторот во багажникот.
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Размислува однапред.
FORDFOCUS Технологија

Најновиот Focus има цел опсег технологии за полесно и побезбедно 
возење во секојдневието, кои го прават предводник во класата. 
Напредните технологии за помош на возачот (на анг. Driver Assist 
Technologies), Ford Co-Pilot360, се поддржани со две камери, три радари 
и 12 ултразвучни сензори кои заедно можат да ја надгледуваат 
околината околу автомобилот и да го скенираат патот пред него.

01  Помош пред судир (на анг. Pre-Collision Assist)††2) со Детекција на 
пешаци (на анг. Pedestrian Detection) го следи растојанието до 
другите возила и пешаците – дури и во темница – и може да Ве 
предупреди за можен судир

02  Ако не одговорите на сигналите за предупредување од системот, 
Активното сопирање (на анг. Active Braking)††2) однапред го 
подготвува системот за сопирање и автоматски ги активира 
сопирачките за да го намали интензитетот на судирот, а во некои 
случаи и да ги елиминира фронталните судири. (опционално, не е 
достапно за Trend)

03  Предупредувањето за нескршнување од лента (на анг. Lane-
Keeping Alert) е конструирано да препознае кога се приближувате 
кон ознаките на патот без трепкач и Ве предупредува со вибрации 
низ управувачот. Ако не реагирате, Помагалото за нескршнување 
од лента (на анг. Lane-Keeping Aid) ќе Ви помогне да останете во 
лентата во која возите. (стандардно)

04  Помошта со скршнато управување (на анг. Evasive Steering 
Assist)††2) е конструирана да забележи скршнување и да Ви помогне 
да избегнете препрека на патот.

05  Предупредувањето за испречување на возило одзади (на анг. 
Cross-Traffic Alert)††2) скенира лево и десно кога излегувате во 
рикверц од место за паралелно паркирање. Ако открие возило во 
движење или друга опасност, системот ќе Ве предупреди со 
визуелни и звучни предупредувања. (дел од системот за 
информирање за слепи точки со активно сопирање)

06  Предупредувањето за возач††2) го следи Вашето однесување при 
возењето и може да Ве предупреди ако смета дека треба да 
направите пауза. (дел од технолошкиот пакет 1) 

†† Користи сензори. 2)Одлика за помош на возачот.
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FORD FOCUS Преглед на моделите

Изберете го вистинскиот Focus за Вас.
Најновиот Focus е достапен во повеќе разновидни поединечни серии, од кои секоја е внимателно дефинирана за да 
му даде препознатлива дефиниција на карактерот на новиот Focus.

Елегантен дизајн, импресивни интегрирани технологии и одличен опсег 
за избор на мотор; сето тоа придонесува за исклучителниот шарм на 
најновиот Ford Focus. (достапна е и серијата Trend Edition Business.)

Trend Trend Edition

Луксуз
Луксузните модели на Focus даваат врвни нивоа на софистицираност и комфор, со првокласни материјали, 
дополнителни технологии и уникатни стилски елементи. (дополнително достапна серија е Titanium Business.*Focus 
Vignale ќе биде достапен во моделите од 2019 година.)

Спорт
Карактеристичниот стил на надворешноста на ST-Line го испорачува динамичното возно доживување 
на Ford Focus со дополнителна впечатлива индивидуалност. (достапна е и серијата ST-Line Business.)

Active – Достапен набрзо
Со грубиот стил инспириран од теренските возила, новиот крос-овер Active внесува нагласено чувство 
на авантура во најновиот асортиман на Ford Focus.

Titanium

ST-Line

Vignale*
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Trend
Клучни стандардни одлики на надворешноста

 ■ Челични бандажи од 16 инчи со раткапни Trend
 ■ LED-светла за дневно возење
 ■ Напојувани и загревани странични ретровизори, со 

трепкачи и куќишта во боја на каросеријата
 ■ Обоени браници, предна горна решетка со рамка од 

хромирана шипка
 ■ Автоматски светла со алуминиумска рамка
 ■ Систем за полнење гориво без капаче Ford Easy Fuel

Клучни стандардни одлики на внатрешноста

 ■ ICE Pack 1: Радио, TFT-екран од 4,2 инчи, 6 звучника, 
Bluetooth®, USB-поврзливост и далечинска контрола на 
звукот 

 ■ Рачна климатизација
 ■ Помош пред судир (на анг. Pre-Collision Assist) со 

детекција на пешаци и велосипедисти.
 ■ Помагало за нескршнување од лента (на анг. Lane-

Keeping Aid)
 ■ Интелигентна помош за брзина (на анг. Intelligent Speed 

Assist)
 ■ Управувач со 3 краци, обложен со кожа
 ■ Топка на менувач обложена со кожа (со рачен менувач)
 ■ Далечинско централно заклучување со две копчиња
 ■ Предни и задни прозорци со електричен погон
 ■ Предни патосници
 ■ Мини конзола на покривот со преди и задни LED-светла 

за предност
 ■ ISOFIX подготовка за монтирање за детски седишта
 ■ Систем за следење на притисокот во пневматиците
 ■ Возачко седиште со рачно приспособување на 

потпирачот за половината
 ■ Потсетник за ремен на задно седиште
 ■ Светло за исклучено воздушно перниче◊ на совозачот

 ■ MyKey (стандардно) ■ Интелигентна помош за брзина (на анг. 
Intelligent Speed Assist) (стандардно)

FORD FOCUS Преглед на моделите
Прикажаниот модел е Focus Trend со металик боја на каросеријата Moondust Silver (опционално).

ЗабелешкаЗборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.
◊Напомена: На совозачкото седиште не смее да се става детско седиште свртено наназад кога возилото Ford е опремено со функционално 
воздушно перниче за совозачот. Најбезбедно за децата е да бидат правилно врзани на задното седиште.

Стилови на каросеријата
со 4 врати
со 5 врати

Мотори
Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 85 КС, 100 КС и 125 КС
Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 95 КС и 120 КС
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 ■ Допирен екран (стандардно) ■ Средишен потпирач за рака (стандардно)

FORD FOCUS Преглед на моделите

Серија Trend
Клучни стандардни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на Trend

 ■ 16-инчни легирани бандажи со 5х2 краци
 ■ Сјајна горна лиена облога на вратите
 ■ Црна рамка за предните светла
 ■ Предни светла за магла со светла за свиоците

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на Trend

 ■ ICE Pack 4: Radio, допирен екран од 6,5 инчи, SYNC 3, Apple 
CarPlay, Android Auto, Emergency Assistance*, Bluetooth®, Voice 
Control, далечинска контрола на звукот, еднобоен TFT-екран 
од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

 ■ Средишна конзола со држач за чаши
 ■ Предни седишта во форма на буквата V со високи 

перничиња
 ■ Електрична паркирна сопирачка

Серија Trend Edition Business
Клучни стандардни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на Trend Edition

 ■ Електрични, загревани, странични ретровизори со 
електрично преклопување, интегрирани трепкачи и помошни 
светла

 ■ Предни и задни сензори за растојание за паркирање

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на Trend Edition

 ■ Темпомат со ограничувач на брзина што може да се нагодува
 ■ ICE Pack 46: Радио, допирен екран од 8 инчи, навигација, 

SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency 
Assistance*, далечинска контрола на звукот, екран во боја од 
4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

Стилови на каросеријата
со 4 врати
со 5 врати

Мотори
Бензински Ford EcoBoost од 1,0 L со 100 КС и 125 КС
Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 95 КС (само за Trend Edition), 120 КС

Прикажаниот модел е Focus Trend Edition со металик боја на каросеријата Magnetic (опционално).

Забелешка Зборот и логоата Bluetooth® се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на тие ознаки од Ford Motor Company Limited и 
нејзините поврзани компании е со лиценца. Другите трговски марки и трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.
*Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC, којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку Bluetooth® 
за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано воздушно 
перниче или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.
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Titanium
Клучни стандардни одлики на надворешноста

 ■ Легирани бандажи од 16 инчи со 15 краци
 ■ Предна решетка со хромирани прачки
 ■ Задни LED-светла
 ■ Странични ретровизори со електрично преклопување

Клучни стандардни одлики на внатрешноста

 ■ ICE Pack 6: Радио, допирен екран од 8 инчи, SYNC 3, Voice 
Control, Apple CarPlay, Android Auto, Emergency 
Assistance*, далечинска контрола на звукот, екран во 
боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

 ■ Двозонска електронска автоматска контрола на 
температурата (DEATC, на анг. Dual Zone Electronic 
Automatic Temperature Control)

 ■ Лајсни на праговите на предните врати со логото на Ford
 ■ Предни и задни патосници
 ■ Отворање и стартување на автомобилот без клуч
 ■ Амбиентално осветлување
 ■ Незамаглувачки ретровизор

Titanium Business
Клучни стандардни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на Titanium 

 ■ Предни и задни сензори за растојание за паркирање

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на Titanium 

 ■ ICE Pack 46: Радио, навигациски систем, допирен екран 
од 8 инчи, SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android 
Auto, Emergency Assistance*, далечинска контрола на 
звукот, екран во боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 
звучници

Стилови на каросеријата
со 4 врати (само за Titanium)
со 5 врати

Мотори
Бензински Ford EcoBoost со 125 КС и 1,0 L
Дизел Ford EcoBlue со 120 КС и 1,5 L

 ■ Систем без клуч на Ford (стандардно, на анг. 
Ford KeyFree System)

 ■ Двозонска електронска автоматска контрола на 
температурата (DEATC, на анг. Dual Zone 
Electronic Automatic Temperature Control).

FORD FOCUS Преглед на моделите
Прикажаниот модел е Focus Titanium со металик боја на каросеријата Diffused Silver (опционално).

*Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку 
Bluetooth®за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано 
воздушно перниче или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.
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Vignale*
*серијата Vignale ќе биде достапна во моделите 
од 2019 година.

 ■ Уникатна предна решетка на Vignale ■ Дисплеј на ветробран

FORD FOCUS Преглед на моделите
Прикажаниот модел е Focus Vignale* во специјалната боја на каросерија Dark Mulberry.
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ST-Line
Клучни стандардни одлики на надворешноста

 ■ Легирани бандажи од 17 инчи со 5x2 краци во Rock Metallic
 ■ Предни ЛЕД-светла за магла со светла за свиоците
 ■ Уникатни предни и задни браници за ST-Line
 ■ Двоен ауспух со политура на ST-Line
 ■ Предно-странична решетка со беџ на ST-Line

Клучни стандардни одлики на внатрешноста

 ■ Предни седишта во форма на буквата V со високи 
перничиња и црвени шевови

 ■ Спортски управувач обложен со кожа со рамно дно, за 
ST-Line

 ■ Алуминиумска топка на менувач (со рачен менувач) за 
ST-Line

 ■ Уникатни метални ножни педали
 ■ Стартување без клуч
 ■ Лајсни на праговите со логото на ST-Line
 ■ Црна горна облога

ST-Line Business
Клучни стандардни одлики на надворешноста, 
дополнителни на одликите на ST-Line

 ■ Предни и задни сензори за растојание за паркирање
 ■ Електрични, загревани, странични ретровизори со 

електрично преклопување, интегрирани трепкачи и 
помошни светла

Клучни стандардни одлики на внатрешноста, 
дополнителни на одликите на ST-Line

 ■ ICE Pack 46: Радио, навигациски систем, допирен екран од 8 
инчи, SYNC 3, Voice Control, Apple CarPlay, Android Auto, 
Emergency Assistance*, далечинска контрола на звукот, 
екран во боја од 4,2 инчи со група инструменти, 6 звучници

Стилови на каросеријата
со 5 врати

Мотори
Бензински Ford EcoBoost  од 1,0 L со 125 КС
Дизел Ford EcoBlue од 1,5 L со 120 КС

 ■ Легирани бандажи (стандардно) ■ Можност за избор на режими на возење 
(стандардно)

FORD FOCUS Преглед на моделите
Прикажаниот модел е Focus ST-Line со металик боја на каросеријата Desert Island Blue (опционално).

*Ford Emergency Assistance е иновативна одлика на SYNC којашто користи мобилен телефон поврзан на мобилна мрежа и спарен преку 
Bluetooth®за да им помогне на патниците да воспостават повик со локалниот центар за комуникација, по судир на возилото во кој е активирано 
воздушно перниче или е исклучена пумпата за гориво. Оваа одлика функционира во повеќе од 40 европски земји и региони.
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Багажна врата која се 
отвора без раце
Отворањето и затворањето на новата 
багажна врата на Focus е лесно, дури и кога 
рацете Ви се зафатени. Со клучевите в џеб 
или во чанта, едноставно направете благо 
движење како да клоцате под средината на 
задниот браник и багажната врата ќе се 
активира без ништо да допирате. Може да се 
отвора и затвора и додека сте во 
автомобилот. (достапно во моделите од 2019 
година)

Системот за информирање за 
слепи точки (на анг. Blind Spot 
Information System) со 
Предупредување за сообраќај 
(на анг. Cross Traffic Alert) и 
Активно сопирање (на анг. 
Active Braking)††

Системот за информирање за слепи точки (на анг. Blind 
Spot Information System) Ве предупредува со дискретно 
светло за предупредување, вградено во страничните 
ретровизори кога друго возило – автомобил, комбе или 
камион – влегува во Вашата слепа точка додека возите. 
На сличен начин, Предупредување за сообраќај (на анг. 
Cross Traffic Alert) Ве предупредува ако детектира 
возило во движење или друга опасност кога излегувате 
во рикверц од место за косо паркирање и автоматски ги 
активира сопирачките ако не реагирате соодветно. 
(опционално, не е достапно за Trend)

Штитници за работ на 
вратите
Се активира кога ќе се отвори врата на 
автомобилот, системот помага да се спречи 
ненамерно оштетување со обезбедување 
заштитна бариера помеѓу работ на вратата на 
Focus и возилата паркирани во близина или 
другите препреки. (не е достапно за Trend и за 
Trend Edition. Достапно како дел од Parking 
Pack 1 во сите други модели.)

Можност за избор на 
режими на возење
Ви овозможува да одберете помеѓу три 
режими на возење: Normal, Eco и Sport. 
Системот приспособува различни поставки, 
вклучително реакцијата на гасот и чувството 
при управувањето, како и однесувањето при 
промена на брзините кај автомобилите со 
автоматски менувач. Автомобилите коишто 
имаат Постојано контролирана амортизација 
(видете десно) имаат уште два режими на 
возење – Comfort и ECO-Comfort – кои 
дополнително ги менуваат поставките на 
амортизација за уште поголемо уживање во 
возењето. (стандардно)

Постојано контролирана 
амортизација (CCD, на анг. 
Continuously Controlled 
Damping)
Ви помага брзо да се адаптирате на условите 
на патот. Сензорите ја следат површината на 
патот – и Вашето  управување – на секои 2 
милисекунди, па брзо ја приспособуваат 
крутоста на амортизерите за оптимална 
изведба во секоја ситуација. Ако детектира 
дупка, системот реагира толку брзо што може 
да ги приспособи амортизерите, така што ќе 
помогнат да се намали сериозноста на ударот 
за да уживате во уште попријатно возење. 
(достапно во моделите од 2019 година)

Загреван управувач
Управувачот - но и Вашите дланки - се 
загреваат со допир на копче, така што се 
додава уште еден слој комфор меѓу вас и 
студената надворешност. (достапно како дел 
од пакетот Winter Pack 1)
††Користи сензори.

FORD FOCUS Впечатливи технологии
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Ние избравме 
Deep Impact Blue.  
Која боја ќе ја изберете Вие?
Ford Focus ја должи својата прекрасна и издржлива надворешност на 
специјалниот процес на боење во повеќе фази. Од восочно 
инјектираните челични делови на каросеријата до заштитниот горен слој, 
новите материјали и процеси за нанесување гарантираат дека Вашиот 
нов Focus ќе го задржи својот добар изглед долги години.

*Со доплата. 
Ford Focus е покриен со гаранцијата за перфорација на Ford 12 години од датумот на првата регистрација. Подлежи на правила и услови. 
Забелешка Прикажаните слики се само за илустрација на боите на каросеријата и може да не ги одразуваат тековните спецификации или достапноста 
на производите на одредени пазари. Боите и облогите прикажани во брошурата може да се разликуваат од вистинските поради ограничувањата на 
користените печатарски техники.

Frozen White*
Акрилна боја на каросеријата

Shadow Black
Металик боја на каросеријата*

Magnetic
Металик боја на каросеријата*

Desert Island Blue
Металик боја на каросеријата*

Race Red*
Акрилна боја на каросеријата

Blue Metallic
Металик боја на каросеријата*

Diffused Silver
Металик боја на каросеријата*

Ruby Red
Специјална металик боја на 

каросеријата*

Blazer Blue
Акрилна боја на каросеријата

Moondust Silver
Металик боја на каросеријата*

Caribou
Металик боја на каросеријата*

Dark Mulberry
(не е достапна)
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Која е Вашата омилена комбинација? 
Направете си свој совршен Focus од колекцијата легирани бандажи и комбинациите на бои на каросеријата. Вашата индивидуалност 
можете да ја изразите и бирајќи од посебно одбраните надградби на внатрешноста, од кои секоја е внимателно дизајнирана за Вашиот 
нов Focus да биде индивидуален исто како Вас.

FORD FOCUS Персонализација

Стилски пакети за внатрешноста

Комбинации на бои во 
две нијанси

Titanium – Стилски пакет Metal Grey 

Посебниот стил не запира на надворешноста. Вашата 
индивидуалност може да се одрази и преку изборот на украсите 
од дизајнот на внатрешноста. Тие ги опфаќаат уникатните 
декоративни елементи  „Tetragon“ на плочата со инструменти и на 
облогата на предните врати, како и шевови Metal Grey на воланот, 
навлаката за менувачот и на меките перничиња на колената од 
двете страни на средишната конзола, како и специјални, двојно 
опшиени, теписонски патосници Metal Grey.

ST-Line – Стилски пакет Race Red  

Спортскиот карактер на ST-Line може дополнително да се нагласи со 
колекција од елементи во дизајнот на внатрешноста и 
надворешноста што се инспирирани од перформансите. Овој пакет 
нуди специјална облога Bright Carbon на плочата со инструменти и на 
предните врати, уникатни црвени шевови на меките перничиња за 
колената од двете страни на средишната конзола и црвени, двојно 
опшиени, теписонски патосници. Однадвор, пакетот вклучува голем 
заден спојлер и шепи на сопирачките обоени во црвена боја.

*Акрилните бои на каросеријата Frozen White и Race Red, металик и 
премиум металик боите на каросеријата се опција со доплата

Достапно 
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16-инчни
раткапни со дезен 

(стандардно за Trend) 

16-инчни
легирани бандажи со 5x2 краци и 

политура „Sparkle Silver“ 
(стандардно за Trend Edition и Trend 

Edition Business) 

16-инчни
легирани бандажи со 15 краци и 

политура „Sparkle Silver“ 
(стандардно за Titanium и Titanium 

Business)

17-инчни
легирани бандажи со 10x2 краци и 

политура „Luster Nickel“ 
(опционално, како дел од пакет за 

Titanium и Titanium Business)

16-инчни
легирани бандажи со 5 краци и 

политура „Dark Sparkle“ 
(опционално за Trend)

18-инчни
легирани бандажи со 5x2 краци и 

политура „Matt Black“ 
(опционално, како дел од пакет за 

ST-Line и ST-Line Business)

17-инчни
легирани бандажи со 5x2 краци и 

политура „Rock Metallic“ 
(стандардно за ST-Line и ST-Line 

Business)

17-инчни
легирани бандажи со 20 краци и 

политура „Luster Nickel“ 
(не е достапно) 

17-инчни
легирано бандаж со 10 краци и 

машински обработена политура 
„Shadow Black“ 

(опционално, како дел од пакет за  
Trend Edition и Trend Edition Business) 

18-инчни
легирани бандажи со 5x3 краци и 

политура „Liquid Aluminium“ 
(не е достапно) 

18-инчни
легирани бандажи со 7x2 краци и 

политура „Pearl Grey“ 
(опционално, како дел од пакет за 

Titanium и Titanium Business) 

FORD FOCUS Бандажи и пневматици
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Навалете се 
и опуштете се.
Облоги на внатрешноста

Изгледот и допирот на врвните материјали 
ќе направат уште повеќе да ја цените 
неверојатната внатрешност на најновиот 
Focus. Луксузните предни седишта нудат 
извонредни комфор и поддршка, а 
нивниот тенок профил значително го 
зголемува просторот за колена и нозе за 
патниците на задните седишта. Големо 
внимание е посветено и на дизајнот и 
изработката на облогите на Ford Focus, за 
уште повеќе да го засилат целокупното 
доживување при возењето.

Trend
Лице на седиште: Moonwalk во Ebony
Странични перничиња: Soft stitch во Ebony

ST-Line/ST-Line Business
Лице на седиште: Foundry во Ebony 
Странични перничиња: Кожа Salerno/винил Salerno во 
Ebony*

Trend Edition/Trend Edition Business
Лице на седиште: Foundry во Ebony 
Странични перничиња: Eton во Ebony/Highland Grey

ST-Line/ST-Line Business
Лице на седиште: Foundry во Ebony
Странични перничиња: Eton во Ebony

Titanium
Лице на седиште: Zaha во Ebony
Странични перничиња: Кожа Salerno/винил Salerno во 
Ebony*

Vignale
Достапно во моделите од 2019 година

Titanium/Titanium Business
Лице на седиште: Ray во Ebony
Странични перничиња: Eton во Ebony
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FORD FOCUS Боја и облога

Достапно 

Халогени предни светла со дневни 
LED-светла. 
(стандардно за сите серии)

Предни LED-светла со дневни 
LED-светла
(опционално за сите серии)

Системот со приспособливо предно 
осветлување (на анг. Adaptive Front 
lighting System) со динамични 
предни LED-светла, долги светла 
кои не предизвикуваат блесок и 
секвенцијални LED-трепкачи
(опционално за Trend Edition Business 
и Titanium Business)

LED/халогени светла
Задните LED/халогени светла се со 
интегрираната препознатлива лента 
со LED-светла, која светнува кога ќе 
се вклучат предните светла. (задните 
LED-светла се опционални за сите 
серии)

Ви помага да гледате ноќе, без да ги 
заслепите другите
Системот со приспособливо предно осветлување (на анг. Adaptive Front lighting 
System) со динамични предни LED-светла на најновиот Focus, овозможува 
подобрено осветлување во разни ситуации при возењето, врз основа на 
брзината, аголот на воланот или информациите од камерата. Со користење на 
препознавањето на сообраќајните знаци (на анг. Traffic Sign Recognition), 
системот може и да препознае кога автомобилот се приближува до кружен тек 
или до знак „стоп“ и да го приспособи светлото за оптимално осветлување. (дел 
од опционалниот пакет за Trend Edition Business, ST-Line Business, Titanium и 
Titanium Business)
Долгото светло без блесок Ви овозможува да возите со долго светло без да ги 
заслепувате другите корисници на патот. Сензорите го препознаваат 
сообраќајот пред возилото и го приспособуваат долгото светло за да ги 
заштитат другите корисници на патот од блесокот, а при тоа го осветлуваат 
останатиот дел од патот за подобра видливост. (дел од системот за 
приспособливо предно светло (на анг. Adaptive Front lighting System))

Дизајн на предни светла
Најновиот Focus е опремен со впечатливи нови предни светла. Целокупниот 
профил на предното светло останува ист во целата серија, додека пак дизајнот 
на предните светла и обликот на препознатливите дневни LED-светла се 
различни кај секоја верзија од светлата. Задните светла ги има во две верзии 
според сериите: целосно халогени и комбинирани LED/халогени.

*Акрилните бои на каросеријата Frozen White и Race Red, металик боите, премиум металик боите на каросеријата и делумно кожените облоги се опција со доплата.
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Заштита на задниот 
браник
Заштитните прагови се 
дизајнирани за да заштитуваат 
од секојдневното абење и 
оштетување. Праговите ја 
комбинираат заштитата со 
стилскиот дизајн. 
(дополнителна опрема)

Основен држач за на 
покрив
Носачот со брава е основа за 
сите додатоци на покривот. 
(дополнителна опрема)

Корито за одделот за 
багаж
Издржливо корито, дизајнирано 
да го одржува одделот за багаж 
чист и уреден; идеално за 
превезување влажни или 
валкани работи. (дополнителна 
опрема)

Системи за 
задржување на 
багажот
Робустен систем за задржување 
што ги исполнува европските 
барања за безбедност ECE-R17/
ISO27955, ги држи безбедни 
деловите од багажот во 
одделот за багаж. Може да се 
нарача мрежа за поставување 
зад вториот ред седишта. 
(дополнителна опрема) 

Калници
Калниците со приспособена 
форма помагаат да се заштити 
каросеријата на Ford Focus од 
камчиња и прскања од патот. 
Достапни како комплети за 
напред и назад. (дополнителна 
опрема) 

Кука за влечење што 
се вовлекува
Вовлечната кука за влечење од 
Ford е достапна кога ќе Ви биде 
потребна, но може рачно да се 
вовлече за чист стилски изглед и 
полесен пристап кон товарниот 
простор. Ослободете ја со допир на 
едно копче, а потоа со брзо и лесно 
дејство вовлечете ја. Како 
дополнителна можност за 
транспорт и товарање, куката за 
влечење може да влече до 1.800 kg 
во зависност од моторот (за повеќе 
детали проверете кај продавачот 
на Ford). (опционално, само во 
караван, достапно во моделите од 
2019 година) Куката за влечење 
како елемент кој се отстранува и 
како фиксен елемент е достапна и 
за другите стилови на каросерија. 
(дополнителна опрема) Достапни 
се и носачи за велосипеди кои се 
монтираат на куката. 
(дополнителна опрема)

ACV навлака за 
полнење Qi
Заштитна навлака за Apple 
iPhone со интегрирана функција 
за безмрежно полнење. Треба 
да се употребува заедно со 
опцијата за безжично полнење 
на Focus. Достапна е за повеќе 
модели на iPhone, а се нуди во 
бои кои ќе одговараат на 
Вашиот телефон. 
(дополнителна опрема)

Патосници за сите 
временски услови
Патосниците во форма на 
корито за сите временски услови 
се направени совршено да 
одговараат и да штитат од 
нечистотија и влага. 
Патосницата кај возачот е 
сигурно прицврстена директно 
на подот на возилото за да се 
спречи нејзино лизгање. 
(дополнителна опрема)

FORD FOCUS Дополнителна опрема

+Ставка опфатена со гаранција од снабдувач од трета страна, погледнете ја задната корица за детали.
За повеќе опрема погледнете го онлајн-каталогот за дополнителна опрема на www.ford-accessories.com

За асортиманот на производи со брендот на Ford – од облека до производи кои го одразуваат Вашиот стил на живеење и модели на автомобили – посетете го www.fordlifestylecollection.
com



64 65

Иновација под Ваша 
контрола
Посветивме многу време за да го направиме 
најновиот Focus поинтуитивен и полесен за 
користење. Леснотијата на користење е присутна и 
кај аудиосистемот, за кој инспирација за дизајнот 
најдовме во традиционалните радија со копчиња на 
притискање, со двојни регулатори и низа 
едноставни копчиња, а покрај тоа додадовме 
едноставни говорни команди.
Новиот фиксиран централен допирен екран 
елегантно се издигнува од таблата со инструменти. 
Тој е достапен во три големини, а нуди едноставна 
контрола на поврзаниот радио и аудиосистем (со 
екран од 4,2 инчи) или целосна функционалност со 
SYNC 3 (со екрани од 6,5 и 8 инчи).

Екран од 4,2 инчи
Стандардно со поврзано радио. Аудиосистемот 
може да се контролира со помош на Voice Pass преку 
одликата со гласовно активирање на компатибилен 
телефон. (стандардно за Trend)

Допирен екран од 6,5 инчи со повеќе функции
Прикажува телефонски, аудио и мобилни 
апликации, со функционалност на листање и 
зголемување/намалување со два прста, како и шест 
звучници. (стандардно за Trend Edition и ST-Line)

Допирен екран од 8 инчи со повеќе функции
Прикажува телефонски, аудио, навигациски (кога 
тоа ќе биде наведено) и мобилни апликации, со 
функционалност на листање и зголемување/
намалување со два прста, како и шест звучници. 
(стандардно за Trend Edition Business, ST-Line 
Business, Titanium и Titanium Business)

FORD FOCUS 
со 4 врати 

со 5 врати 

Караван (достапен во моделите од 2019 година)

Димензии
1.979 mm (ширина со ретровизорите)

1.979 mm (ширина со ретровизорите)

1.979 mm (ширина со ретровизорите)

4.668 mm (должина)

4.647 mm (должина)

4.378 mm (должина)

1.452 m
m

 (висина)
1.452 m

m
 (висина)

1.469 m
m

 (висина)
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Проверка на реалноста. Добивање пореални бројки за економичноста на горивото.
Од 1 септември 2017 година, за одредени нови возила одобрувањето на типот ќе се врши со „Светски хармонизираната испитна постапка за лесни возила“ (WLTP), според 
(EU) 2017/1151, онака како што е последен пат изменета и дополнета. Новата испитна постапка за мерење на потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 е пореална. Од 1 
септември 2018 година, WLTP целосно ќе го замени „Новиот европски циклус на возење“ (NEDC), а тоа е сегашната испитна постапка. За време на преминот од NEDC, 
потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 според WLTP ќе се поврзуваат со оние според NEDC. Ќе има некоја разлика во однос на претходната потрошувачка на гориво и 
емисиите, бидејќи некои елементи на тестовите се променети, односно ист автомобил може да има поинакви пријавени потрошувачка на гориво и емисии на CO2.

FORD FOCUS Гориво, перформанси, емисии, тежини и оптоварувања – возило со 4 или 5 врати

*Во 4 степен на пренос. øБројки од тестирања на Ford. øøДекларираните потрошувачки на гориво/енергија, емисии на CO2 и опсегот со електричен погон се мерени според техничките барања и спецификации од 
европските регулативи (EC) 715/2007 и (EC) 692/2008 како што се последен пат изменети и дополнети. Потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 се специфицирани за моделот на возилото, а не за поединечно 

возило. Применетата стандардна постапка за тестирање овозможува споредување меѓу разни типови возила и различни производители. Дополнително на ефикасноста во искористувањето на горивото на возилото, 
однесувањето при возењето како и други нетехнички фактори играат улога при одредувањето на потрошувачката на гориво/енергија на возилото, CO2 и опсегот со електричен погон. Водич за економичноста на 

потрошувачката и CO2  емисијата, кој содржи податоци за сите нови патнички возила е достапен на секое продажно место бесплатно. Сите бензински мотори се опремени со каталитички конвертор. 
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FORD FOCUS Гориво, перформанси, емисии, тежини и оптоварувања – возило со 4 или 5 врати

#Ја претставува најмалата маса на празно возило, под претпоставка дека возачот има 75 kg, нивото на течности е целосно, а нивото на гориво е 90 %, во зависност од производните толеранции и вградените опции итн. 
Ограничувања за влечење ја претставуваат максималната способност за влечење на возилото при неговата бруто маса, за тргнување на нагорнина од 12 проценти на ниво на морето. Перформансите и 

економичноста на сите модели се намалува кога се користат за влечење. Ограничувањето на оптоварувањето на покривот е најмногу 75 кг кај сите модели. Бруто масата на композицијата ја вклучува и 
масата на приколката. 
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Со исправени 
задни 
седишта 
(со комплет 
за поправка 
на 
пневматици)

Со 
преклопени 
задни 
седишта (со 
комплет за 
поправка на 
пневматици)

Со 
преклопени 
задни 
седишта (со 
комплет за 
поправка на 
пневматици)

Со исправени 
задни седишта

(со мини резервен 
пневматик)

Со исправени 
задни седишта

(со комплет за 
поправка на 
пневматици)

Со исправени 
задни седишта

(со комплет за 
поправка на 
пневматици)

со 4 врати со 5 врати

FORD FOCUS Димензии

536L 1354L

1653L

511L 375L

608L

‡Измерено во согласност со ISO 3832. Димензиите може да се разликуваат во зависност од моделот и монтираната опрема.  

Караван (достапен во моделите од 2019 година)
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Кога ќе ја прочитате брошурава, 
ве молиме да ја рециклирате.

пробајте
Посетете го продавачот на Ford и самите возете го Ford Focus 
за проба.  

финансирање€

составете
Посетете го продавачот на Ford за да го составите Вашиот 
нов Ford Focus и да ја утврдите неговата цена. 

поседување
Кога станува збор за финансирање на Вашиот 
автомобил, нашата големина и експертиза 
значат дека ние сме добро поставени за да Ви 
обезбедиме широка палета финансиски 
производи.

Ford Credit обезбедува палета финансиски 
производи за Вашиот автомобил, без оглед 
дали сте индивидуален или деловен корисник.

Ford Lease е специјализиран за договори за 
изнајмување и лизинг, и обезбедува 
алтернативна палета на финансиски планови 
кои може да се приспособат да одговараат на 
Вашиот бизнис. Само за деловни корисници.

Кога ќе заминете во Вашиот нов автомобил, ние 
ќе бидеме цело време со Вас. Ford има голема 
овластена сервисна мрежа за да Ви помогне да 
го одржите Вашиот автомобил во најдобра 
состојба.

А ако на Вашиот Ford кога било му затреба 
поправка од незгода, Центарот за поправки од 
незгоди на Ford е најдоброто место за враќање 
на Вашиот автомобил во состојба како пред 
незгодата, од каде ќе се вратите на патот што е 
можно побрзо.

FORD FOCUS Следни чекори

Илустрации, описи и карактеристики. Брошурата беше точна во времето на печатењето. Меѓутоа, Ford има политика на постојан развој на производите. Правото за менување на карактеристиките, боите и цените на моделите и 
ставките илустрирани и опишани во ова издание во кое било време е задржано. За најновите детали, секогаш посоветувајте се со својот продавач на Ford. Опционална опрема. Во цело ова издание, каде и да има некоја карактеристика 
опишана како „опција“ или „опционална опрема/пакет“, треба да претпоставите дека е со доплата на основното возило, освен ако изрично не е наведено спротивното. Сите модели и комбинации на бои зависат од достапноста. 
Забелешка. Некои слики претставени тука се модели од пред-производство и/или се компјутерски направени, затоа конструкцијата/одликите на конечните верзии на возилото може да се разликуваат во разни погледи. Освен тоа, 
некои од одликите прикажани на возилата може да се опционални. Забелешка. Брошурата содржи оригинална опрема на Ford, како и асортиман производи од нашите снабдувачи. +Идентификуваните додатоци се внимателно 
избрана опрема од други снабдувачи со нивни марки што не спаѓаат под гаранцијата Ford, но се покриени со гаранцијата на самиот производител, за којашто може да се известите кај својот продавач на Ford. Забелешка. Зборот-
марката Bluetooth® и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и употребата на тие марки од страна на Ford Motor Company Limited е лиценцирана. Зборот и логоата iPod се сопственост на Apple Inc. Другите трговски марки и 
трговски имиња им припаѓаат на нивните сопственици. Забелешка. Некои функции за помош на возачот и за безбедност опишани во брошурава се конструирани да функционираат со помош на сензори чии работни ефекти може 
да се помали во одредени климатски и услови на околината.

Ова меѓународно издание на брошурата е само за општо информирање, опишаните спецификации не се релевантни за кој било посебен пазар. Можно е во илустрациите или текстот да се дадени упатувања кон модели, одлики или 
услови што не се достапни на некои територии, било како стандардна опрема или опција. Освен тоа, може да не се наведени некои специјални функции што се достапни. Затоа, секогаш посоветувајте се со нашиот продавач на Ford 
за најновите детали на спецификациите и тековните цени.

Издадено од Ford Motor Company Limited, 
Brentwood, Essex, England. 

Регистрирана во Англија под бр. 235446.
BJN 206011. FoE Y53R. 
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