
Cennik nr 1/2018 z dnia 9 maja 2018 r. 
Rok produkcji 2018, rok modelowy 2018.75



2

Całkowicie nowy Ford Focus po raz pierwszy  
oferowany jest w ekskluzywnej wersji Vignale,  
z bogatywm wyposażeniem, charakterystyczną skórzaną  
tapicerką i w unikalnym kolorze Dark Mulberry.



NOWY FORD FOCUS VIGNALE 
Ceny wersji 5-drzwiowej 

Dopłata do wersji kombi: 4000,-

Ceny pokazane w powyższej tabeli kolorem niebieskim są rekomendowanymi cenami promocyjnymi (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda) 
i dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych (detalicznych).  Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania pojazdów objętych promocją. Klientów flotowych (firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem Forda.
#Fabryczne dane testowe Forda. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zmierzone zostały zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia europejskiego WE 715/2007  
z późniejszymi zmianami WE 692/2008. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wariantu pojazdu a nie konkretnego egzemplarza. Zastosowane pomiary mają na celu umożliwienie porównania 
powyższych parametrów w pojazdach różnego typu i różnych producentów. Wszystkie silniki wyposażone są w system Auto Start Stop.   
Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone są w filtr cząstek stałych DPF. Wszystkie silniki benzynowe wyposażone są w filtr cząstek stałych GPF.
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany,  EcoBlue - silnik wysokoprężny 
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów,  A8 - 8-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów
b.d. - brak danych
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Silniki benzynowe Silniki wysokoprężne

Silnik
1.5 EcoBoost 

150 KM
1.5 EcoBoost 

182 KM
1.5 EcoBlue 

120 KM
2.0 EcoBlue 

150 KM

Skrzynia biegów M6 A8 M6 M6 A8 M6 A8

Moc maksymalna (KM (kW) /  
przy obr. / min.

150 (110) / 
6000

150 (110) / 
6000

182 (134) / 
6000

120 (88) / 
3600

120 (88) / 
3600

150 (110) / 
3500

150 (110) / 
3500

Moment obrotowy (Nm) / 
przy obr. / min.

240 / 1600 240 / 1600 240 / 1600 300 /  
1750-2250

300 /  
1750-2250

370 / 
2000-2500

370 / 
2000-2500

Emisja CO2 (g/km)## 121 - 123 133 - 136 124 94 - 97 111 - 113 114 - 115 114 - 117

Norma emisji spalin Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Zużycie paliwa l/100 km##

Cykl miejski b.d. b.d. b. d. 4.0 - 4.1 4.7 - 5.0 b.d. b.d. 

Poza miastem b.d. b.d. b. d. 3.4 - 3.6 3.9 - 4.1 b.d. b.d. 

Średnie zużycie 5.3 - 5.4 5.9 - 6.0 5.5 3.6 4.2 - 4.3 4.4 4.4 - 4.5

Osiągi#

Prędkość maks. (km/h) 210 208 222 196 193 210 207

0-100 km/h (sek.) 8.8 8.9 8.3 10.0 10.2 8.5 9.3

Cena regularna 
Cena promocyjna

107 100.- 
99 300.-

117 050.- 
109 250.-

110 600.- 
102 800.-

112 200.- 
104 400.-

122 150.- 
114 350.-

116 400,- 
108 600.-

126 350.- 
118 550.-
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Bezpieczeństwo, nowe technologie oraz systemy wspomagające kierowcę

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
zawiera: układ kontroli trakcji (TA), układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA), układ ułatwiający ruszanie  
na wzniesieniach (HSA), układ stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)

l

Poduszki powietrzne - poduszki czołowe  i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu l

Boczne kurtyny powietrzne - chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń l

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera l

Komputer pokładowy l

Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu l

Inteligentny ogranicznik prędkości l

Hamulec pokolizyjny l

Wybór trybu jazdy - Standardowy, Eco, Sportowy
z zawieszeniem adaptacyjnym dodatkowo: Komfortowy, Komfortowy Eco

l

Head-Up Display - wyświetlacz przezierny l

Tempomat l

Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny
Opcja dostępna tylko do wersji z manualną skrzynią biegów
Opcja dostępna tylko w pakiecie Technology (AGUAB)

o

Adaptive Cruise Control z Lane Centring Assist i Stop & Go - tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pojazdu na środku pasa 
ruchu oraz funkcją automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy
Opcja dostępna tylko do wersji z automatyczną skrzynia biegów 
Opcja dostępna tylko w pakiecie Technology (AGUAB)

o

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji  
z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami
zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic Brake Support, Automated Emergency Braking

l

Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
Opcja dostępna tylko w pakiecie Technology (AGUAB)

o

Driver Alert - system monitorowania zmęczenia kierowcy
Opcja dostępna tylko w pakiecie Technology (AGUAB)

o

Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
zawiera automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Opcja dostępna tylko w pakiecie Technology (AGUAB)

o

Glare Free Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcja zapobiegającą oślepianiu
zawiera automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Opcja dostępna: z reflektorami adaptacyjnymi Full LED, w pakiecie Design 5 (AGGAF)

o

Active Park Assist - system parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego.
- dla wersji ze skrzynią manualną - wspomaganie parkowania
- dla wersji ze skrzynią automatyczną - automatyczne parkowanie

l

Blind Spot Information z Cross Traffic Alert - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania  
o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego
zawiera elektrycznie składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże

 1 500,- 

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) l

ISOFIX - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie l

NOWY FORD FOCUS VIGNALE Wyposażenie

System Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych 
monitoruje odległość względem innych pojazdów i przechodniów 
nawet po zmroku, dzięki czemu może ostrzec przed potencjalną kolizją.

W przypadku braku reakcji na sygnały ostrzegawcze system aktywnego 
hamowania podnosi ciśnienie w układzie hamulcowym i może 
automatycznie aktywować hamulce, aby złagodzić skutki kolizji 
czołowych, a w niektórych wypadkach zapobiec im.
Standard

l wyposażenie standardowe            o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją
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System Active Park Assist sprawia, że parkowanie równoległe i prostopadłe staje się niezwykle proste. 
System przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym, zmianą biegów, przyspieszaniem i hamowaniem*, 
aby nakierować pojazd na miejsce postojowe lub go z niego wyprowadzić.

System Cross Traffic Alert z systemem aktywnego hamowania wspomaga wyjeżdżanie tyłem z miejsca 
postojowego, ostrzegając kierowcę o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony.  
Może on również automatycznie włączyć hamulce, jeśli kierowca nie zareaguje. 
* Kontrola nad zmianą biegów, przyśpieszaniem i hamowaniem dostępna wyłącznie w wersjach z automatyczną skrzynią biegów

Standard

Pakiet Technology (AGUAB)

 • Traffic Sign Recognition
 • Driver Alert
 • Auto High Beam 

system automatycznego sterowania światłami drogowymi
 • Adaptive Cruise Control 

tylko dla wersji ze skrzynią manualną
 • Adaptive Cruise Control z Lane Centring Assist i Stop & Go 

tylko dla wersji ze skrzynią automatyczną

Dla wersji  
ze skrzynią manualną

Dla wersji  
ze skrzynią automatyczną

2 000,- 2 900,-

Wyświetlacz przezierny ułatwia dostęp do najistotniej-
szych informacji bez konieczności odrywania wzroku  
od drogi.
Standard

Funcja wyboru trybu jazdy (Normalny, Eco lub 
Sportowy) dostosowuje siłę wspomagania kierownicy 
oraz reakcję silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia. 
Samochody wyposażone w zawieszenie adaptacyjne 
(opcja) mają dwa dodatkowe tryby jazdy - Komfortowy 
oraz Komfortowy Eco - które dostosowują ustawienia 
zawieszenia dla większego komfortu jazdy.
Standard

Inteligentny tempomat z funkcją Stop & Go* utrzymuje 
zaprogramowaną odległość od poprzedzającego pojazdu, 
może nawet całkowicie zatrzymać pojazd i ponownie 
ruszyć, gdy warunki na drodze na to pozwolą.

System wspomagający utrzymanie pojazdu pośrodku 
pasa ruchu* stale wykrywa pozycję pojazdu, zapobiegając 
niezamierzonemu zjechaniu na sąsiedni pas ruchu.

*Dostępny wyłącznie w wersjach z automatyczną skrzynią biegów

Systemy dostępne tylko w pakiecie Technology (AGUAB)



Układ kierowniczy, hamulcowy oraz zawieszenie

Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) l

Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie, z funkcją Auto Hold l

Zawieszenie - adaptacyjne (CCD), z funkcją wyboru trybu pracy: Standardowy, Sportowy, Komfortowy, Eco, Komfortowy Eco
Opcja dostępna tylko dla wersji 5-drzwiowej

4 400,-

Tylne zawieszenie - wielowahaczowe l

Oświetlenie zewnętrzne

Reflektory - Full LED - statyczne
zawierają światła do jazdy dziennej w technologii LED

l

Reflektory - Full LED - adaptacyjne
zawiera: spryskiwacze reflektorów, światła do jazdy dziennej LED, system Glare Free Auto High Beam
Opcja dostępna tylko w pakiecie Design 5 (AGGAF) 

o

Spryskiwacze reflektorów 
Opcja dostępnatylko: z reflektorami adaptacyjnymi Full LED, w pakiecie Design 5 (AGGAF)

o

Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła l

Tylne światła - częściowo w technologii LED l

Przednie światła przeciwmgielne - LED, z funkcją doświelania zakrętów l

Tylne światło przeciwmgielne l

Systemy audio i nawigacji

Radioodtwarzacz z SYNC3 z nawigacją satelitarną (ICFBM)
zawiera: 8" kolorowy ekran dotykowy, Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i funkcją 
sterowania głosem w języku polskim, funkcja wzywania pomocy, 2x USB, zdalne sterowanie na kierownicy, 6 głośników

l

Radioodtwarzacz z SYNC3 z nawigacją satelitarną i B&O Play (ICFBP)
zawiera: 8" kolorowy ekran dotykowy, Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i funkcją 
sterowania głosem w języku polskim, funkcja wzywania pomocy, 2x USB, zdalne sterowanie na kierownicy, system nagłośnienia B&O 
Play (wzmacniacz 675 W, 9 głośników, subwoofer)
Opcja niedostępna z: podwójną podłogą bagażnika

1 450,-

FordPass Connect z modemem GSM
zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych, informację  
o ruchu drogowym przez kanał GSM (live Traffic), Wi-Fi hotspot, aktualizacja map nawigacji przez Wi-Fi

l

Wyświetlacz na tablicy zegarów  - 4.2" kolorowy l

Adaptacyjne reflektory Full LED ze światłami 
drogowymi zapobiegającymi oślepieniu i sekwencyjnymi 
kierunkowskazami LED
Opcja dostępna tylko w pakiecie Design 5 (AGGAF)

Statyczne reflektory Full LED ze światłami do jazdy  
dziennej LED 
Standard
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Pakiet Design 2 (AGGAC)

 • 18" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem  
Liquid Aluminium (D2UD5)

 • dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

2 600,-
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Pakiet Design 5 (AGGAF)

 • 18" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem  
Liquid Aluminium (D2UD5)

 • reflektory Full  LED - adaptacyjne
 • spryskiwacze reflektorów
 • system Glare Free Auto High Beam
 • dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

5 000,-

Android Auto
Korzystaj z Google MapsTM  oraz słuchaj muzyki poprzez aplikację

Ford SYNC 3
Obsługuj funkcje telefonu, nawigacji i systemu audio za pomocą prostych 
poleceń głosowych w języku polskim  

B&O Play
Słuchaj ulubionej muzyki korzystając z wysokiej jakości systemu audio

Apple Car Play
Używaji Siri, korzystaj z Apple MapsTM,   oraz serwisu AppleMusic ®
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Komfort i wyposażenie wnętrza

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) l

Przednia szyba - podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter (AGWAB)

o

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku,  
z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb l

Lusterka boczne - sterowane i podgrzewane elektrycznie, z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia l

Lusterka boczne - składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże l

Nagrzewnica wnętrza - paliwowa, z funkcją programowania 2 950,-

Wewnętrzne klamki drzwi - z wykończeniem chromowanym l

Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu l

Kamera cofania - z szerokim polem widzenia
Opcja dostępna także w pakiecie Parking (AGNAB)

1 200,-

Kolumna kierownicy - z regulacją pochylenia i odległości l

Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą l

Kierownica - podgrzewana
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter (AGWAB)

o

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą l

E-shifter - pokrętło do sterowania automatyczną skrzynią biegów l

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
Opcja wymaga smartfona kompatybilnego z systemem ładowania bezprzewodowego

650,-

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu l

Spryskiwacze przedniej szyby - podgrzewane
Opcja dostępna tylko w pakiecie Winter (AGWAB)

o

Lusterko wsteczne - ściemniające się automatycznie l

Oświetlenie wnętrza - LED z elementami nastrojowego oświetlenia (z możliwością wyboru koloru): przestrzeni na nogi,  
wnęk na klamki, schowków w drzwiach, konsoli centralnej; lampki sufitowe w 1. i 2. rzędzie foteli l

Konsola centralna Premium - z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletkąi gniazdkiem 12V
Opcja dostępna tylko dla wersji z manualną skrzynią biegów

l/-

Konsola centralna Premium - z krótkim przesuwanym podłokietnikiem, otwartym schowkiem i 2 gniazdkami 12 V
zawiera elektryczny hamulec postojowy
Opcja dostępna tylko dla wersji ze skrzynią automatyczną

l/-

Konsola dachowa - krótka, ze schowkiem na okulary oraz lampkami LED w 1. i 2. rzędzie siedzeń l

Podsufitka - w jasnej tonacji l

Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe o podwyższonej jakości l

Pakiet dla palących 40,-

l wyposażenie standardowe            o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
650,-

Kamera cofania z szerokim polem widzenia
1 200,-   |   Opcja dostępna także w pakiecie Parking (AGNAB)

E-shifter - pokrętło do sterowania automatyczną skrzynią biegów
Standard z automatyczną skrzynią biegów
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Pakiet Parking (AGNAB)

 • Door Edge Protector  
aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi

 • Active Park Assist
dla wersji z automatyczną skrzynią biegów system przejmuje dodatkowo 
kontrolę nad układem kierowniczym, zmianą biegów i pedałami

 • kamera cofania z szerokim polem widzenia

1 700,-  dla wersji ze skrzynią automatyczną

1 200,-  dla wersji ze skrzynią manualną

Pakiet Winter (AGWAB)

 • przednia szyba podgrzewana (Quickclear) 
 • podgrzewane dysze spryskiwaczy
 • podgrzewana kierownica

1 100,-

Otwierany dach panoramiczny

Przeszklony dach panoramiczny dzięki dużej powierzchni zapewnia 
dostęp światła do wnętrza Twojego samochodu.  
Dzięki możliwości otworzenia dachu, pasażerowie mogą cieszyć 
się świeżym powietrzem. Natomiast specjalna powłoka odbijająca 
promienie słoneczne pozwala utrzymać przyjemny chłód  
we wnętrzu, gdy dach jest zamknięty. Elektrycznie sterowana 
osłona przeciwsłoneczna zapewnia w razie potrzeby cień  
i prywatność.  

6 200,-



Stylizacja nadwozia i wnętrza

Listwa wzdłuż górnej i dolnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu l

Zewnętrzne klamki drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, ze wstawkami w kolorze satynowego aluminium l

Dolna krata wlotu powietrza - lakierowana w kolorze błyszczącym czarnym, z listwami w kolorze satynowego aluminium l

Górna krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa, w stylizacji plastra miodu, z obramowaniem w kolorze satynowego aluminium l

Listwy progowe - w unikalnej stylizacji Vignale, lakierowane w kolorze nadwozia, chromowane nakładki na dolny pas drzwi l

Zderzaki - w stylizacji Vignale l

Przednie światła przeciwmgielne - obramowanie w stylizacji Vignale, ciemny chrom l

Reflektory - z tłem w kolorze aluminium l

Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem w unikalnej stylizacji Vignale, z logo 'Vignale' l

Dodatkowo przyciemniane szyby - w tylnej części nadwozia
Opcja dostępna także w pakietach: Design 2 (AGGAC), Design 5 (AGGAF)

800,-

Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze srebrnym (tylko dla wersji kombi) l

Tylny spojler dachowy - lakierowany w kolorze nadwozia, ze światłem STOP l

Emblemat Vignale - na przednich błotnikach l

Rezygnacja z emblematów na klapie bagażnika: nazwa modelu, oznaczenie silnika bez dopłaty

Fotele

Przednie fotele - styl sportowy l

Fotel kierowcy - elektryczna regulacja położenia w 8. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia,  
podparcie odcinka lędźwiowego) l

Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 6. kierunkach (przód-tył, góra-dół, podparcie odcinka lędźwiowego) l

Przednie fotele - podgrzewane l

Przednie fotele - kieszenie na mapy na oparciach l

Tylna kanapa - oparcie składane w proporcji 60:40 l

Tylna kanapa - z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem l

Tylna kanapa - składany podłokietnik l

Tylna kanapa - z otworem do przewozu nart  
i podłokietnikiem
Standard

Emblemat Vignale na przednich błotnikach 
Standard

l wyposażenie standardowe            o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją
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Skóra Windsor w ciemnej tonacji  
z kontrastującymi przeszyciami (5WEZH)

Standard

Deska rozdzielcza wykończona winylem

Standard 11



18"
obręcze kół ze stopów lekkich 
wzór 5x3-ramienny z wykończeniem Liquid Aluminium 
ogumienie 235/40 (D2UD5)
2 600,-
Opcja dostępna także w pakietach: Design 2 (AGGAC), Design 5 (AGGAF)

17"
obręcze kół ze stopów lekkich 
wzór 20-ramienny z wykończeniem Luster Nickel 
ogumienie 215/50 (D2YCR)
Standard
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Frozen White 
Lakier zwykły
bez dopłaty

Magnetic Grey 
Lakier metalizowany
1 450,-

Dark Mulberry
Lakier metalizowany specjalny
2 450,-

Diffused Silver 
Lakier metalizowany
1 950,-

Shadow Black 
Lakier specjalny
1 450,-

Ruby Red
Lakier metalizowany specjalny
2 450,-

Zestaw do naprawy ogumienia
Standard

Koło zapasowe dojazdowe z obręczą stalową
Opcja usuwa z wyposażenia standardowego zestaw  
do naprawy ogumienia

300,-

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
Opcja dostępna tylko dla wersji 5-drzwiowej
Opcja niedostępna z: systemem nagłośnienia B&O Play,  
podwójną podłogą bagażnika
Opcja usuwa z wyposażenia standardowego zestaw 
 do naprawy ogumienia

650,-
13



Przestrzeń bagażowa i hak holowniczy

Hak holowniczy - demontowalny, z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym zasilaniem
zawiera system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)

1 700,-

Hak holowniczy - składany elektrycznie, z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym zasilaniem
zawiera system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
Opcja dostępna tylko do wersji kombi

3 300,-

Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego - system stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC) oraz doprowadzenie 
wiązki elektrycznej do tylnego zderzaka, ułatwiającej montaż haka 400,-

Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
Opcja dostępna w pakiecie Parking (AGNAB)

o

Drzwi bagażnika - otwierane /zamykane elektrycznie i bezdotykowo
Opcja dostępna tylko do wersji kombi

 1 900,-

Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową
Opcja dostępna tylko do wersji 5-drzwiowej

l

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
Opcja dostępna tylko do wersji kombi

l

Siatka zabezpieczająca przedmioty w bagażniku - mocowana za drugim rzędem siedzeń, oddzielająca przestrzeń bagażową
Opcja dostępna tylko do wersji kombi

600,-

Podwójna podłoga bagażnika
Opcja dostępna tylko dla wersji 5-drzwiowej
Opcja niedostępna z: systemem nagłośnienia B&O, pełnowymiarowym kołem zapasowym, zawieszeniem adaptacyjnym

200,-

Podłoga bagażnika - wykładzina standardowa l

Podłoga bagażnika - wykładzina dwustronna 250,-

Bagażnik - gniazdko zasilania 12V 
Opcja dostępna tylko do wersji kombi

l

Zabezpieczenia

Ford MyKey® - funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej i maksymalnej głośności 
systemu audio oraz możliwość zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo l

Ford Power - przycisk rozrusznika l

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu  
bez tradycyjnego kluczyka l

14

l wyposażenie standardowe            o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Przycisk rozrusznika Ford Power

Standard

Hak holowniczy składany elektrycznie

3 300,-

System Ford MyKey®
Standard

System Ford KeyFree
Standard
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LIVE TRAFFIC 
Unikaj korków dzięki informacjom o ruchu drogowym, aktualizowanym co 30 sekund, wysyłanym  
do Twojego systemu nawigacji satelitarnej SYNC 3 (funkcja dostępna z modemem FordPass Connect)

HOTSPOT WI-FI *

Dostarczamy internet! Wbudowany modem GSM pozwala na podłączenie nawet dziesięciu kompatybilnych  
urządzeń do samochodowego hotspotu Wi-Fi (funkcja dostępna z modemem FordPass Connect)

E-CALL
W razie wypadku modem FordPass Connect nawiąże połączenia ze służbami ratowniczymi w systemie eCall, podając lokalizację pojazdu
*Aby móc skorzystać z wbudowanego hotspotu  Wi-Fi, pojazd Ford z rocznika 2018 musi być wyposażony w odpowiednie elementy sprzętowe i potrzebny jest plan usług bezprzewodowych. Modem pokładowy będzie aktywowany przed wydaniem 
pojazdu klientowi. Dostęp do danych i usług nie jest zapewniony wszędzie i mogą mieć zastosowanie warunki planu usług bezprzewodowych, w tym odpowiednie stawki za przesyłanie wiadomości i danych.  
Możesz zdecydować się na włączenie/wyłączenie funkcji udostępniania pewnych danych. Dodatkowe informacje dostępne u Autoryzowanego Dealera Forda.

PARKING

SERWIS



16 Twój dealer Forda.

Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia

Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych 
elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia 
standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego 
zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian 
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku  
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu 
następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

NOWY FORD FOCUS VIGNALE Dane Techniczne

1.5 EcoBoost - 150 KM, M6 1.5 EcoBoost - 150 KM, A8 1.5 EcoBoost - 182 KM, M6 1.5 EcoBlue - 120 KM, M6 1.5 EcoBlue - 120 KM, A8 2.0 EcoBlue - 150 KM, M6 2.0 EcoBlue - 150 KM, A8
Masy (kg) (5-drzwiowy / kombi)

Masa własna 1424 / 1470 1455 / 1506 1424 / 1470 1430 / 1474 1455 / 1516 1551 / 1595 1576 / 1621

Maksymalna masa całkowita 1890 / 1950 1905 / 1980 1890 / 1950 1895 / 1955 1910 / 1995 2020 / 2080 2045 / 2105

Maksymalna masa przyczepy  z hamulcem 1500 / 1500 1500 / 1500 1500 / 1700 1400 / 1400 1400 / 1400 1800 / 1800 1600 / 1800

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca 680 / 700 700 / 720 680 / 700 680 / 705 695 / 725 745 / 750 750 / 750

Maks. pionowe obciążenie haka 90 / 90 75 / 90 90 / 90 90 / 80 80 / 90 90 / 90 90 / 90

4378 mm (bez haka holowniczego) 1979 / 1825 mm (z lusterkami / bez lusterek)

1848 mm (ze złożonymi lusterkami)4668 mm (bez haka holowniczego)

1452  m
m

 (bez relingów
)

1469  m
m

 (bez relingów
)

kombi 
z zestawem naprawczym

1653 l
Wersja 2-osobowa 
(do dachu)

608 l
Wersja 5-osobowa

do półki  
pod tylną szybą 

5-drzwiowy 
z zestawem naprawczym

1354 l
Wersja 2-osobowa 
(do dachu)

375 l
Wersja 5-osobowa

do półki  
pod tylną szybą 

52 l
ON 47 l

52 l
ON 47 l


