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* Wyliczenie dotyczy Forda Focus Active 1.0 EcoBoost  125 KM, M6. Na pokazaną korzyść finansową składa się: różnica pomiędzy ceną regularną a ceną promocyjną (rekomendowana cena detaliczna brutto pomniejszona o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda). 
** 2 lata gwarancji + 3 lata / 100 000 km Programu Ford Protect. Ford Protect nie jest gwarancją w rozumieniu kodeksu cywilnego. Warunki Ford Protect znajdują się na stronie www.ford.pl w zakładce Serwis/Gwarancje/FordProtect. Oferta dotyczy wyłącznie klientów 
indywidualnych (detalicznych). Oferta limitowana w czasie i ilości. *** Ubezpieczenie nie jest uwzględnione w cenie pojazdu. Program Ford Ubezpieczenia prowadzony we współpracy z TUiR Allianz Polska S.A. Szczegóły zawarte w OWU nr 78/2016  
oraz w SWU 130/2018. Stawka ubezpieczenia nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Focus Active Bestseller
z najlepszym silnikiem świata - 1.0 EcoBoost
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Ciesz się beztroską jazdą przez wiele lat! 

Rozszerzona gwarancja Ford Protect Nowego Forda Focus 
w wersjach promocyjnych obejmuje wraz z gwarancją 
podstawową okres 5 lat lub 100 000 km **.

Ford Protect zapewnia gamę korzyści, w tym:

 • długi, spokojny okres eksploatacji pojazdu 

 • zabezpieczenie przed kosztami  
niespodziewanych napraw

 • ochronę podczas wyjazdów za granicę

 • ochronę przed zwiększeniem kosztów napraw

 • pozwala utrzymać wysoką wartość Forda  
przy odsprzedaży

 

Teraz wybierając jedną z promocyjnych wersji Forda Focus Active otrzymujesz  
korzyść finansową wynoszącą nawet 14 600 PLN* oraz dodatkową ochronę 
gwarancyjną FORD PROTECT na okres 3 lat lub 100 000 km**, obowiązującą  
po zakończeniu 2 letniej gwarancji podstawowej. 

A to nie wszystko. Kupując Forda Focus w ofercie promocyjnej, ubezpieczenie  
pojazdu możesz nabyć za jedyne 2.99% jego ceny. 

Promocyjny pakiet ubezpieczenia od 2.99% ***

 • Pakiet zawierający ubezpieczenia OC/Autocasco/
Assistance/NNW

 • Sprawna bezgotówkowa likwidacja szkody  
przez autoryzowaną sieć Dealerów Forda

 • Naprawa przy użyciu nowych oryginalnych części 
zamiennych

 • Samochód zastępczy na okres naprawy do 9 dni  
w przypadku zdarzenia Autocasco i 4 dni w razie awarii

 • Car Assistance - program całodobowej pomocy 
drogowej w ramach pakietu

 • Natychmiastowa pomoc - całodobowe centrum 
alarmowe FORD POMOC

 • Brak udziału własnego i redukcji sumy ubezpieczenia 
przy szkodzie

 • Możliwość rozszerzenia pakietu o odpłatne dodatkowe 
klauzule Ubezpieczenie zniżki - Szyby oraz Równa 
Droga
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Nowy crossover Ford Focus Active  
pozwala czuć się jak za kierownicą SUV-a,  
bez rezygnowania z legendarnego prowadzenia Focusa.

NOWY FORD FOCUS ACTIVE



5

Active
Wybrane główne zewnętrzne elementy wyposażenia

 • Zawieszenie z prześwitem zwiększonym o 30 mm
 • 17" obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem Shadow Black
 • Zderzaki w stylizacji Active
 • Listwy progowe i nakładki na błotniki w stylizacji Active, nielakierowane
 • Relingi dachowe w kolorze czarnym
 • Podwójna końcówka układu wydechowego w sportowej stylizacji
 • Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 
 • Światła do jazdy dziennej w technologii LED
 • Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED

Wybrane główne elementy wyposażenia wnętrza

 • Możliwość wyboru trybu jazdy: Normalny, Eko, Sportowy,  
Śliska nawierzchnia, Droga nieutwardzona

 • System Lane Keeping Alert wspomagający utrzymanie pojazdu  
na pasie ruchu

 • System Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych
 • Radioodtwarzacz z SYNC 2.5 i 8" kolorowym wyświetlaczem 
 • Fotele sportowe z tapicerką materiałową Activity
 • Klimatyzacja manualna
 • Tempomat
 • Przycisk rozrusznika Ford Power
 • 3-ramienna kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą

1.0 EcoBoost - 125 KM, M6, nadwozie 5-drzwiowe

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

ACTIVE - z manualną skrzynią biegów
2 500,-

ACTIVE - z automatyczną skrzynią biegów
3 250,-

Pakiet Comfort (AGEAB) 

 • klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną  
regulacją temperatury (DEATC)

 • system Ford KeyFree z przyciskiem rozrusznika Ford Power
 • wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
 • lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami 

oświetlającymi podłoże
 • lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie

ACTIVE
3 300,-

Pakiet Winter (AGWAB)

 • podgrzewana przednia szyba (Quickclear) 
 • podgrzewane przednie fotele 
 • podgrzewana kierownica

 ACTIVE
1 750,-

Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat Ford Polska i sugerowany rabat Dealera Forda)  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. 
* Cena promocyjna dla wersji Active z silnikami 1.0 Ecoboost 125 KM i 1.5 EcoBoost 150 KM nie obowiązuje przy wyborze pakietu Business. Oferta z pakietem Business dostępna u Twojego Dealera Forda 
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany,  M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów, A8 - 8-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów

Cena regularna: 90 700,-

TERAZ OD  76 100,- *

NOWY FORD FOCUS ACTIVE Cennik promocyjny

Active Park Assist

Klimatyzacja automatyczna

Podgrzewana kierownica

Dopłata do skrzyni automatycznej A8
9 950,-

Dopłata do nadwozia kombi
4 000,-

Dopłata do silnika 1.5 EcoBoost - 182 KM, A8 
Silnik występuje tylko w fonfiguracji ze skrzynią automatyczną A8

18 650,-

Dopłata do silnika 1.5 EcoBoost - 150 KM
7 550,-

Dopłata do silnika 1.5 EcoBlue - 120 KM
7 550,-
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Silniki benzynowe
Cena  

regularna

1.0 EcoBoost - 125 KM
M6 90 700,-

A8 100 650,-

1.5 EcoBoost - 150 KM
M6 96 950,-

A8 106 900,-

1.5 EcoBoost - 182 KM A8 107 650,-

Silniki wysokoprężne

1.5 EcoBlue - 120 KM
M6 99 300,-

A8 109 250,-

2.0 EcoBlue - 150 KM A8 113 450,-

Wszystkie silniki wyposażone są w Auto-Start-Stop. Wszystkie silniki wysokoprężne wyposażone 
są w filtr cząstek stałych DPF, wszystkie silniki benzynowe wyposażone  
są w filtr cząstek stałych GPF. Silnik 1.5 EcoBlue nie wymaga stosowania płynu AdBlue. 
Silnik 2.0 EcoBlue wyposażony jest w system SCR i wymaga stosowania płynu AdBlue.  
Wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Euro 6.2.
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany
EcoBlue - silnik wysokoprężny
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów
A8 - 8-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów

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

Podane ceny dotyczą wersji 5-drziowych

FORD FOCUS ACTIVE

NADWOZIE KOMBI
dopłata 4 000,-

Blind Spot Information System z Cross Traffic Alert 

System Blind Spot Information za pomocą dyskretnych lampek ostrzegawczych 
wbudowanych w lusterka boczne ostrzega kierowcę o innym pojeździe (samochodzie 
osobowym, furgonetce, czy ciężarówce) wjeżdżającym w strefę martwego pola 
widzenia. Na podobnej zasadzie system Cross Traffic Alert ostrzega o ruchomym 
pojeździe oraz innych zagrożeniach wykrytych podczas wyjazdu tyłem z miejsca 
postojowego. Może również automatycznie włączyć hamulce, jeśli kierowca  
nie zareaguje odpowiednio.

Wyświetlacz przezierny Head-Up 
wyświetla istotne informacje  
w polu widzenia kierowcy, dzięki czemu  
nie trzeba odrywać wzroku od drogi. 

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

Lane Centring Assist - system wspomagający utrzymanie pojazdu pośrodku pasa 
ruchu* stale wykrywa oznaczenia pasa ruchu i może skorygować układ kierowniczy, 
pomagając w utrzymaniu pojazdu w granicach oznaczonego pasa ruchu. 
*Dostępne wyłącznie w modelach z automatyczną skrzynią biegów.

Blind Spot Information Cross Traffic Alert

Lane Centring Assist Adaptive Cruise Control

ACTIVE
1 750,-

ACTIVE
2 000,-

Funkcja wyboru trybu jazdy 
(Standardowy, Eco lub Sportowy) 
zmienia m.in. reakcję na wciśnięcie pedału 
przyspieszenia i wspomaganie kierownicy. 

ACTIVE
Standard

ACTIVE
Pakiet Technology 

Head-Up display

Wybór trybu jazdy
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Bezpieczeństwo, nowe technologie oraz systemy wspomagające kierowcę ACTIVE

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 - Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Droga nieutwardzona l

Head-Up - wyświetlacz przezierny 1 750,-

Tempomat l

Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny
Opcja dostępna tylko dla 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 dla wersji z automatyczną skrzynią 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

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
Opcja dostępna tylko w pakiecie Parking (AGNAB)

o

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

 2 000,- 

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) l

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

Pakiety technologiczne

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

Pakiet Technology (AGUAB)

 • Traffic Sign Recognition
 • Driver Alert
 • Auto High-Beam 

system automatycznego sterowania światłami drogowymi
 • automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
 • 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

 • kolorowy wyświetlacz 4.2" na tablicy zegarów

ACTIVE - z manualną skrzynią biegów
2 000,-

ACTIVE - z manualną skrzynią biegów
2 500,-

ACTIVE Z PAKIETEM BUSINESS 
z manualną skrzynią biegów
1 750,-

ACTIVE - z automatyczną skrzynią biegów
3 500,-

ACTIVE - z automatyczną skrzynią biegów
3 250,-

ACTIVE Z PAKIETEM BUSINESS 
 z automatyczną skrzynią biegów
2 250,-

Door Edge Protector

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



Adaptacyjne reflektory Full LED ze światłami drogowymi zapobiegającymi 
oślepieniu i sekwencyjnymi kierunkowskazami LED
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Układ kierowniczy, hamulcowy oraz zawieszenie ACTIVE

Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) l

Układ hamulcowy - tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu l

Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie, z funkcją Auto Hold l

Zawieszenie - standardowe, ze zwiększonym prześwitem 
(+30mm przód, +34mm tył) l

Tylne zawieszenie - wielowahaczowe l

Oświetlenie zewnętrzne

Światła do jazdy dziennej - w technologii LED, zintegrowane z reflektorami l

Reflektory - halogenowe l

Reflektory - Full LED - statyczne
zawiera: światła do jazdy dziennej LED, tylne światła częściowo w technologii LED
Opcja dostępna także w pakiecie Design 2 (AGGAC)

2 650,-

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

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 funkcją zapobiegającą oślepianiu
zawiera automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Opcja dostępna tylko w pakiecie Design 5 (AGGAF)

o

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

Spryskiwacze reflektorów
Opcja dostępna tylko z reflektorami Full LED - statycznymi,  
w pakiecie w pakiecie Design 5 (AGGAF)

o

Tylne światła - częściowo w technologii LED
Opcja dostępna tylko z reflektorami Full LED

o

Przednie światła przeciwmgielne - LED, z funkcją doświetlania zakrętów l

Tylne światło przeciwmgielne l

l  wyposażenie standardowe o wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcjąACTIVE
Pakiet Design 5

ACTIVE
2 650,- lub pakiet Design 2

ACTIVE
Standard

NOWY FORD FOCUS ACTIVE

Ford Focus Active

Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED

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

 • 18" obręcze kół ze stopów lekkich (D2ULD)
 •  reflektory Full LED - statyczne
 • tylne światła częściowo w technologii LED
 • dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej 

części nadwozia

Pakiet Design 5 (AGGAF)

 • 18" obręcze kół ze stopów lekkich (D2ULD)
 • reflektory Full LED - adaptacyjne
 • spryskiwacze reflektorów
 • tylne światła częściowo w technologii LED
 • system Glare-Free Auto High-Beam
 • dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej 

części nadwozia

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

Pakiety stylizacyjne

ACTIVE
7 250,-

ACTIVE
4 300,-

Systemy audio i nawigacji ACTIVE

Radioodtwarzacz z SYNC 2.5 (ICFBV) 
zawiera: 8" kolorowy ekran dotykowy, Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, 
zestaw głośnomówiący z Bluetooth i funkcją wzywania pomocy, 2 gniazda USB, 
zdalne sterowanie na kierownicy, 6 głośników

l

Radioodtwarzacz z SYNC 3 i B&O (ICFAK)
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, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie 
na kierownicy, system nagłośnienia B&O (wzmacniacz 675 W, 9 głośników  
+ subwoofer), wyświetlacz na tablicy zegarów 4.2" kolorowy
Opcja niedostępna z podwójną podłogą bagażnika

2 000,-

System nawigacji satelitarnej z SYNC 3 (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, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie 
na kierownicy, 6 głośników, 4.2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów
Opcja dostępna tylko w pakiecie Business

o

System nawigacji satelitarnej z SYNC 3 i B&O (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, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie 
na kierownicy, system nagłośnienia B&O (wzmacniacz 675 W, 9 głośników  
+ subwoofer), 4.2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów 
Opcja dostępna tylko z pakietem Business

1 450,-

Tuner cyfrowy DAB+
Opcja dostępna dla systemów nawigacji satelitarnej

800,-

FordPass Connect z modemem GSM
zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, zdalne uruchamianie 
silnika dla wersji ze skrzynią automatyczną, funkcję lokalizacji pojazdu, status 
systemów pokładowych, informację o ruchu drogowym przez kanał GSM  
(live Traffic), Wi-Fi hotspot, aktualizację map nawigacjiprzez Wi-Fi
Standard z pakietem Business

1 350,-

Wyświetlacz na tablicy zegarów  - 4.2" monochromatyczny l

Wyświetlacz na tablicy zegarów  - 4.2" kolorowy
Standard z systemami audio SYNC 3 oraz z pakietem Technology

o

18"
Obręcze kół ze stopów lekkich  
wzór 5-ramienny z wykończeniem  
Matt Black / maszynowym 
ogumienie 215/50 (D2ULD)

ACTIVE
2 600,- lub pakiety: Design 2, Design 5
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Komfort i wyposażenie wnętrza ACTIVE

Klimatyzacja - manualna l

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Comfort (AGEAB)

o

Przednia szyba - podgrzewana (Quickclear)
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 l

Lusterka boczne - składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
Opcja dostępna tylko: w pakiecie Business, w pakiecie Comfort (AGEAB), z systemem Blind Spot Information,  
z drzwiami bagażnika otwieranymi /zamykanymi elektrycznie i bezdotykowo

o

Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu
Opcja dostępna tylko w pakiecie Business oraz z systemem Active Park Assist

o

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 (tylko z manualną skrzynią biegów) 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 - o zmiennej prędkości, z przerywaczem pracy, elektrycznie sterowane spryskiwacze l

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu
opcja zawiera lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie
Opcja dostępna tylko w pakietach:  Comfort (AGEAB) i Technology (AGUAB)

o

Lusterko wsteczne - standardowe l

Lusterko wsteczne - ściemniające się automatycznie
Opcja dostępna z wycieraczkami przedniej szyby sterowanymi automatycznie, z czujnikiem deszczu o

Konsola centralna Premium - z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletką i gniazdkiem 12V
Dla wersji z automatyczną skrzynią biegów opcja zawiera 2 gniazdka 12V

l

Konsola dachowa -  średniej długości, z lampkami LED w 1. i 2. rzędzie siedzeń l

Konsola dachowa - krótka, ze schowkiem na okulary oraz lampkami LED w 1. i 2. rzędzie siedzeń
Opcja dostępna tylko z dachem panoramicznym

o

Podsufitka - w jasnej tonacji l

Dywaniki podłogowe - z przodu, welurowe l

Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, welurowe z podwójnymi przeszyciami
Opcja dostępna tylko w pakiecie stylizacyjnym Active Blue (J4QAM)

o

Pakiet dla palących 40,-

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

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem z szerokim kątem widzenia 
wyświetla obraz przestrzeni za pojazdem o zakresie niemal 180 stopni, 
ułatwiając wjeżdżanie i wyjeżdżanie tyłem w miejscach  
o ograniczonej widoczności.

Ładowarka bezprzewodowa umożliwia ładowanie kompatybilnych  
urządzeń bez użycia przewodu.

ACTIVE
1 200,- lub pakiet Parking

ACTIVE
650,-

NOWY FORD FOCUS ACTIVE Wyposażenie wnętrza
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Pakiet Comfort (AGEAB) 

 • klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
 • system Ford KeyFree z przyciskiem rozrusznika Ford Power
 • wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie
 • lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi 

podłoże, z czujnikiem deszczu
 • lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie

Pakiet Active Blue (J4QAM)

 • dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, welurowe z podwójnymi 
przeszyciami w kolorze niebieskim

 • przeszycia na kole kierownicy i uchwycie dźwigni zmiany biegów  
w kolorze niebieskim

 • listwy ozdobne na desce rozdzielczej i drzwiach w kolorze niebieskim
 • miękkie nakładki na konsoli centralnej na wysokości kolan kierowcy  

i pasażera, z niebieskimi przeszyciami
 • ciemna podsufitka 

ACTIVE
3 300,-

ACTIVE
850,-

ACTIVE z pakietem Business
2 800,-

Ładowarka bezprzewodowa umożliwia ładowanie kompatybilnych  
urządzeń bez użycia przewodu.

E-shifter - pokrętło sterowania automatyczną skrzynią  
biegów, umożliwia szybkie i łatwe wybieranie trybów 
przekładni poprzez jego obrócenie.

Podgrzewana kierownica

Po naciśnięciu przycisku kierownica nagrzewa się,  
zwiększając komfort przy niskich temperaturach  
zewnętrznych.

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear)Podgrzewane przednie fotele

ACTIVE
900,- lub pakiet Winter

ACTIVE
Pakiet Winter

ACTIVE
Pakiet Winter

ACTIVE
Standard

Pakiety komfortowe

Pakiet Business
 • system nawigacji satelitarnej z SYNC 3
 • FordPass Connect z modemem GSM
 • 4.2" kolorowy wyświetlacz na tablicy zegarów
 • lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami  

oświetlającymi podłoże
 • przednie i tylne czujniki parkowania
 • 16" koło zapasowe dojazdowe

ACTIVE dla wersji 1.0 EcoBoost 125 KM i 1.5 EcoBoost 150 KM 
Szczegóły u Twojego Dealera Forda

ACTIVE dla pozostałych wersji
 5 300,-
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Stylizacja nadwozia i wnętrza ACTIVE

Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych - w kolorze tworzywa l

Zewnętrzne klamki drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia l

Dolna krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa l

Górna krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa, w stylizacji Active l

Zderzaki - w stylizacji Active l

Przednie światła przeciwmgielne - obramowanie w stylizacji Active l

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

800,-

Dach panoramiczny - otwierany elektrycznie
zawiera krótką konsolę dachową, ze schowkiem na okulary oraz lampkami LED  
w 1. i 2. rzędzie siedzeń
Opcja niedostępna z dachem w kontrastującym kolorze 
Dla wersji 5-drzwiowej opcja usuwa relingi dachowe

6 200,-

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

Emblemat Active - na przednich błotnikach l

Układ wydechowy - podwójna końcówka, w sportowej stylizacji l

Listwy progowe i nakładki na błotniki - w stylizacji Active, nielakierowane l

Relingi bagażnika dachowego - z wykończeniem w kolorze czarnym l

Reflektory - z tłem w kolorze czarnym l

Wewnętrzne klamki drzwi - z wykończeniem chromowanym l

Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem, z logo 'Active' l

Otwierany dach panoramiczny

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

Race Red
Lakier zwykły
750,-

Frozen White
Lakier zwykły
bez dopłaty

Magnetic Grey
Lakier metalizowany
1 450,-

Moondust Silver
Lakier metalizowany
1 450,-

Shadow Black
Lakier specjalny
1 450,-

Chrome Blue
Lakier metalizowany
1 450,-

ACTIVE
6 200,-

NOWY FORD FOCUS ACTIVE
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Wybieramy  
Metropolis White.

A Ty?

Metropolis White
Lakier metalizowany
1 950,-

Race Red
Lakier zwykły
750,-

Moondust Silver
Lakier metalizowany
1 450,-

Orange Glow
Lakier metalizowany
1 950,-

Chrome Blue
Lakier metalizowany
1 450,-

Ruby Red
Lakier metalizowany specjalny
2 450,-

Diffused Silver
Lakier metalizowany
1 950,-

Kolory nadwozia

Dach lakierowany w kolorze Shadow Black
1 500,- 
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Przestrzeń bagażowa i hak holowniczy ACTIVE

Hak holowniczy - demontowalny, z elektrycznym złączem 13-pinowym,  
stałym zasilaniem oraz systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC) 1 700,-

Hak holowniczy - składany elektrycznie, z elektrycznym złączem 13-pinowym,  
stałym zasilaniem oraz systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
Opcja dostępna tylko dla 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 tylko w pakiecie Parking (AGNAB)

o

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
Opcja dostępna tylko dla wersji kombi

l

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

600,-

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

l

Podłoga bagażnika - wykładzina standardowa l

Podłoga bagażnika - wykładzina dwustronna 250,-

Bagażnik - gniazdko zasilania 12V
Standard tylko dla 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
Opcja dostępna: w pakiecie Comfort (AGEAB), z drzwiami bagażnika otwieranymi/ 
zamykanymi elektrycznie i bezdotykowo (tylko dla wersji kombi)

o

Autoalarm - obwodowy i pojemnościowy z dwuetapowym ryglowaniem zamków 1 500,-

Koła zapasowe

Zestaw do naprawy ogumienia - opcja niedostępna z pakietem Business l

Koło zapasowe dojazdowe, z 16" obręczą stalową
Opcja usuwa z wyposażenia Standardowego zestaw do naprawy ogumienia 
Opcja dostępna także w pakiecie Business

400,-

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

17"
Obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny  
z wykończeniem Shadow Black/maszynowym 
ogumienie 215/55 (D2YC1)

Drzwi bagażnika otwierane/zamykane  
elektrycznie i bezdotykowo
zawiera: system KeyFree, elektrycznie składane lusterka  
z lampkami oświetlającymi podłoże
Opcja dostępna tylko dla wersji kombi 

Door Edge Protector

18"
Obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny 
z wykończeniem Matt Black/maszynowym 
ogumienie 215/50 (D2ULD)

ACTIVE
3 300,-

ACTIVE
Pakiet Parking

ACTIVE z pakietem Business
2 800,-

ACTIVE
Standard

ACTIVE
2 600,- lub pakiety: Design 2, Design 5

NOWY FORD FOCUS ACTIVE
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Fotele ACTIVE

Przednie fotele - styl sportowy l

Przednie fotele - ręczna regulacja pochylenia oparcia l

Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył) l

Fotel kierowcy - elektryczna regulacja położenia w 8. kierunkach  
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, podparcie odcinka lędźwiowego)
Opcja dostępna tylko z tapicerką częściowo skórzaną Glacier/Salerno (11QCB)

o

Fotel kierowcy - ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego l

Fotel kierowcy - elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
Opcja dostępna tylko z elektryczną regulacją położenia fotela kierowcy w 8. kierunkach

o

Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 2. kierunkach (przód - tył) l

Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 6. kierunkach  
(przód-tył, góra-dół, podparcie odcinka lędźwiowego)
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family (AGLAB)

o

Przednie fotele - podgrzewane
Opcja dostępna także: w pakiecie Winter (AGWAB), z tapicerką częściowo skórzaną Glacier/Salerno (11QCB)

900,-

Przednie fotele - ergonomiczne z certyfikatem AGR
ręczna regulacja położenia w 18. kierunkach: (góra-dół (2), przód-tył (2), pochylenie siedziska (2), 
pochylenie oparcia (2), długość siedziska (2), podparcie lędźwi regulowane elektrycznie  
góra-dół i przód-tył (4), zagłówek góra-dół i przód-tył (4)
Opcja dostępna tylko z tapicerką materiałową
Opcja niedostępna z pakietem Family (AGLAB)

1 800,-

Przednie fotele - kieszenie na mapy na oparciach l

Tylna kanapa - oparcie składane w proporcji 60:40 l

Tylna kanapa - z otworem do przewozu nart
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family (AGLAB)

o

Tylna kanapa - składany podłokietnik
Opcja dostępna tylko w pakiecie Family (AGLAB)

o

Usiądź wygodnie  
i odpręż się

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

Tapicerka materiałowa Activity

Tapicerka częściowo skórzana Glacier/Salerno
zawiera podgrzewane przednie fotele

Pakiet Family (AGLAB) 
Pakiet niedostępny w fotelami ergonomicznymi z certyfikatem AGR

 • tylna kanapa z otworem do przewozu nart i podłokietnikiem
 • fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach  

(przód-tył, góra-dół, podparcie odcinka lędźwiowego)
 • bezpieczne dziecko - system elektrycznej blokady zamków tylnych drzwi

18"
Obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5-ramienny 
z wykończeniem Matt Black/maszynowym 
ogumienie 215/50 (D2ULD)

ACTIVE
Standard

ACTIVE
5 400,-

ACTIVE
1 110,-

Fotele i tapicerki
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NOWY FORD FOCUS ACTIVE Dane Techniczne
1.0 EcoBoost  
125 KM, M6

1.5 EcoBoost  
150 KM, M6

1.5 EcoBoost  
150 KM, A8

1.5 EcoBoost  
182 KM, A8

2.0 EcoBlue  
150 KM, A8

Masy (kg) (5-drzwiowa / kombi)

Masa własna* 1280 / 1383 1369 / 1408 1404 / 1445 1404 / 1445 1518 / 1559

Maksymalna masa całkowita 1855 / 1925 1890 / 1950 1905 / 1980 1905 / 1980 2045 / 2105

Maksymalna masa przyczepy  z hamulcem 1100 / 1000 1500 / 1500 1700 / 1500 1500 / 1500 1600 / 1800

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca 660 / 690 680 / 700 700 / 720 700 / 720 750 / 750

Osiągi (5-drzwiowa / kombi) ø

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

125 (92) 
6000

150 (110) 
6000

150 (110) 
6000

182 (134) 
6000

150 (110) 
3500

Moment obrotowy (Nm) 
przy obr. / min.

170 
1400-4500

240 
1600

240 
1600

240 
1600

370 
2000-2500

Prędkość maks. (km/h) 196 / 194 206 / 204 204 / 202 216 / 214 205 / 210

0-100 km/h (sek.) 10.3 / 10.6 9.1 / 9.3 9.7 / 9.9 8.7 / 8.9 9.3 / 9.5

Emisja CO2
  i zużycie paliwa (5-drzwiowa / kombi)

Średnia emisja CO2 (g/km) 126-133 / 129-134 139-144 / 141-146 156-160 / 158-161 156-159 / 157-160 145-150 / 148-153

Średnie zużycie paliwa (l/100 km) øø 5.7-5.9 / 5.8-6.0 6.1-6.4 / 6.2-6.4 6.9-7.1 / 7.0-7.1 6.7-7.0 / 6.9-7.1 5.5-5.7 / 5.6-5.8

Pojemność bagażnika (litry)

Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą):
z zestawem naprawczym/z kołem dojazdowym

5-drzwiowa 375 / 341

kombi 608 / 575

Wersja 2-miejscowa (do dachu)
z zestawem naprawczym/z kołem dojazdowym

5-drzwiowa 1354 / 1320

kombi 1653 / 1620

Pojemność zbiornika paliwa (litry)

Benzyna bezołowiowa
5-drzwiowa 52

kombi 52

Olej napędowy
5-drzwiowa 47

kombi 47

Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.
* Oznacza najmniejszy możliwy ciężar własny przy pełnym poziomie płynów i zbiorniku paliwa wypełnionym w 90%, z uwzględnieniem wagi kierowcy (75kg). Możliwe są niewielkie odchylenia ze względu na dopuszczalne tolerancje 
w procesie produkcji oraz zamontowane opcje wyposażenia. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przy pojeździe obciążonym do dopuszczalnej masy całkowitej oznacza możliwość ruszenia z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 
12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. Maksymalna masa zespołu pojazdów zawiera masę przyczepy.
ø Fabryczne dane testowe Forda. øø Przedstawione wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE) 715/2007 
i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe 
procedury testowe pozwalają na porównanie danych między różnymi typami pojazdów różnych producentów.

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.

Szerokość całkowita  
 z lusterkami / bez lusterek bocznych / ze złożonymi lusterkami

1979 / 1825 / 1848 mm
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Długość całkowita (5-drzwiowa / kombi):  4397 / 4693  mm


