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Ford Új Focus 
Business Kombi 1.5L EcoBoost [150 Le] M6 

 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
ABS+ESP+Visszagurulás gátló 

Állítható fokozatú első ablaktörlő 

Állítható fokozatú hátsó ablaktörlő 

Alumínium színű tetősín (Kombi esetén) 

Automata fényszóróvezérlés 

Bőr borítású sebességváltó gomb (manuális váltó esetén) 

Csomagtér takaró  

Csak 5-ajtós modellen elérhető 

Elektromos kézifék 

Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált 

irányjelzővel 

Első és hátsó olvasólámpák - LED 

Első és hátsó parkolóradar 

Első ködfényszórók adaptív kanyarvilágítással 

Első légzsákok a vezető- és utasoldalon 

Első oldallégzsákok 

Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez 

Első löhárító színrefújt felső, fekete alsó résszel 

Első velúr szőnyegek 

Fényszórókeret - fekete 

Figyelmeztetés vezető- és utasoldali biztonsági öv bekapcsolására 

Figyelmeztető jelzések: égve hagyott lámpa, kulcs az indítóban, ajtó nyitva 

Fűthető első ülések 

Hárompontos biztonsági övek előfeszítővel 

Hátsó ködlámpa 

Hátsó lökhárító színrefújt felső, fekete alsó résszel 

Hátsó spoiler 

Hűtőrács króm szegéllyel 

Immobiliser 

ISOFIX előkészítés 

Keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) 

Keréknyomás figyelő rendszer, visszagurulás gátló 

Kétzónás automata klímaberendezés 

Króm díszítőcsík az övvonalon 

LED fényszórók (halogén távolsági fényszóróval) 

LED nappali menetfény 

Magasságában állítható első biztonsági övek 

Magasságban állítható fényszóró 

Mechanikus gyerekzár a hátsó ajtókon 
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Mini acél pótkerék 

Prémium Középkonzol 

- 12V-os csatlakozó, USB 

- Pohártartó elhúzható fedéllel 

- Csúsztatható műbőr kartámasz, tárolórekesz 

Sávtartó automatika, Intelligens sebességhatároló asszisztens 

Sebességtartó automatika sebességhatárolóval 

Start/stop rendszer 

Színezett üvegek 

Színrefújt ajtókilincsek 

Színrefújt csomagtérnyitó 

Színrefújt külső tükörházak 

Távirányítású központi zár 

Tolatókamera - nagy látószögű 

Ütközés utáni fékezés 

Ütközésmegelőző rendszer - Active City Stop 

Választható vezetési módok - Normal, Eco, Sport 

Atcive széria esetén további 2 mód: Slippery, Trail 

Vezető- és utasoldali napellenző tükörrel 

1 behajtható kulcs + 1 standard kulcs 

16" könnyűfém kerekek 

-205/60 R16 gumikkal 

3-küllős bőr borítású kormánykerék 

4.2" színes kijelző a kormánykerék mögött 

 

 

A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Frozen White alapszín 

Komfort csomag 1 

- Kétzónás automata klímaberendezés 

- Kulcsnélküi nyitás 

- Elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök kilépőfénnyel 

- Automata esőérzékelős ablaktörlő 

- Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör 

Parkoló csomag 1 - manuális váltó esetén 

- Aktív parkoló asszisztens (kormány automatikus kezelése) 

- Hátsó nagylátószögű tolatókamera 

- Élvédők az ajtókon 

- Párhuzamos és merőleges parkoláshoz egyaránt aktiválható 

Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé 

Téli csomag 1 

- Fűthető vezető- és utasoldali ülések  

- Fűthető szélvédő 

- Fűthető kormány 
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A kiállított modell listaára:7 673 000Ft 

*Akciós Ár: 6 799 000Ft 
*Ford Credit finanszírozásigénybevétele esetén 
 


