
CENÍK
FORD FOCUS ST

 Motor Palivo Výkon Převodovka
Cena včetně DPH

5dv. kombi

ST 2.0 EcoBoost  benzín 250 k / 184 kW 6st. manuální 669 990 699 990

 Doporučené ceny platí od 1. 4. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Ceny nezahrnují náklady ve výši 2 000 Kč na
dopravu z centrálního skladu k prodejci. Zobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Hlavní prvky standardní výbavy:
Automatická dvouzónová klimatizace●

Rádio s CD/MP3 přehrávačem, USB vstup, 6 reproduktorů●

Elektronický stabilizační systém ESP●

Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce●

Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna●

Unikátní doplňky exteriéru ST●

18“ x 8.0 kola z lehkých slitin s 5 paprsky „Y“●

Přední a zadní sportovní sedadla RECARO s koženými boky●

Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou regulací teploty●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním●

Palubní počítač●

Startovací tlačítko●

Obvodový alarm s prostorovým čidlem + dvojité zamykání●

Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů●

Automatické stěrače s dešťovým senzorem●

Systém stranového přesměrovávání točivého momentu TVC●

Sportovní odpružení ST●

Kožený volant a hlavice řadicí páky, hliníkové pedály ST●

Prémiová středová konzola s loketní opěrkou●

Přední mlhová světla s leskle černými rámečky●

Černé střešní ližiny (pouze pro kombi)●

Náš tip
Sada City
• Zadní parkovací senzory
• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

cena sady
7 400 Kč

Sada Easy ST
• Systém KeyFree
• Zadní parkovací senzory
• Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

cena sady
13 800 Kč

ušetříte
2 500 Kč

ušetříte
5 300 Kč

                                            FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., 31. března 2014



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ Poznámka ST

Funkční výbava
Automatická dvouzónová klimatizace  •
Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím, globální otevírání / zavírání oken dálkovým ovladačem  •
Palubní počítač s informačním systémem ECOmode, čtyřřádkový informační displej  •
Přídavné ukazatele na přístrojové desce - tlak a teplota oleje, tlak turbodmychadla  •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  •
Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání  •
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče dostupné v sadě Easy ST
Obvodový alarm s prostorovým čidlem + dvojité zamykání  •
Imobilizér - pasivní systém proti krádeži (PATS)  •
Funkce denního svícení  •
Přední mlhová světla s leskle černými rámečky, úprava jasu ukazatelů přístrojové desky  •
Bixenonové světlomety s automatickým nastavením sklonu, statická odbočovací světla, LED světla denního svícení, zadní světla s LED diodami, ostřikovače
světlometů

 32 900

Tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti  9 000
Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů  •
Sada Viditelnost
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů
- samočinná aktivace světlometů při snížené viditelnosti

 •

Parkovací senzory - zadní dostupné v sadách City a Easy ST
Chránič hran předních a zadních dveří  3 750
Asistent pro rozjezd do svahu HSA  •
Elektrický posilovač řízení (EPAS) - sportovní, s variabilním účinkem  •
Regenerativní dobíjení akumulátoru  •
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole  •
Systém stranového přesměrovávání točivého momentu TVC  •
Sportovní odpružení ST  •
Střešní okno - elektricky ovládané, lampičky v první i druhé řadě sedadel s LED diodami nelze pro kombi 21 500
Bezpečnost
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce  •
Boční airbagy řidiče a spolujezdce  •
Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel  •
Elektronický stabilizační systém ESP (vypínatelný) + protiprokluzový asistent TA + bezpečnostní brzdový asistent EBA  •
ABS s elektronickým rozdělováním brzdné síly (EBD)  •
Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění  •
ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech  •
Varovný signál nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce, rozsvícených světel a otevřených dveří  •
Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče  1 000
Systém prevence nárazu při nízké rychlosti Active City Stop  5 000
Systém BLIS pro hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách  18 000
Audio systémy a navigace
Sada Audio 1
- rádio s CD přehrávačem s dvouřádkovým informačním displejem na středovém panelu, s možností přehrávat MP3 soubory
- 6 reproduktorů
- dálkové ovládání na volantu
- vstup USB pro externí přehrávač (vč. možnosti připojení přehrávače iPod)

 •

Sada Audio 7
- SONY rádio s CD přehrávačem s 4,2" barevným multifunkčním displejem na středovém panelu, s možností přehrávat MP3 soubory
- 9 HiFi reproduktorů
- dálkové ovládání na volantu
- vstupy USB a AUX pro externí přehrávač (vč. možnosti připojení přehrávače iPod)
- systém SYNC s funkcí AppLink a automatické nouzové volání Emergency Assist (obsahuje Bluetooth® handsfree a hlasové ovládání)

 21 400

Sada Audio 11
- SD navigační systém s 5" barevným multifunkčním displejem
- rádio s CD přehrávačem s možností přehrávat MP3 soubory
- 6 reproduktorů
- dálkové ovládání na volantu
- vstupy USB a AUX pro externí přehrávač (vč. možnosti připojení přehrávače iPod)
- systém SYNC s funkcí AppLink a automatické nouzové volání Emergency Assist (obsahuje Bluetooth® handsfree a hlasové ovládání)
- 4,2“ barevný informační displej přístrojového panelu
- SD karta obsahující mapové podklady Evropy včetně ČR

 34 600

Sada Audio 85
- SD navigační systém s 5" barevným multifunkčním displejem
- SONY rádio s CD přehrávačem s možností přehrávat MP3 soubory
- zadní parkovací kamera
- 9 HiFi reproduktorů
- dálkové ovládání na volantu
- vstupy USB a AUX pro externí přehrávač (vč. možnosti připojení přehrávače iPod)
- systém SYNC s funkcí AppLink a automatické nouzové volání Emergency Assist (obsahuje Bluetooth® handsfree a hlasové ovládání)
- 4,2“ barevný informační displej přístrojového panelu
- SD karta obsahující mapové podklady Evropy včetně ČR

 53 400

Držák na externí navigaci
(cena nezahrnuje adaptér pro upevnění konkrétního typu navigace)

informace o kompatibilitě vám
poskytne prodejce Ford

4 000

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ Poznámka ST

Interiér
Sedadla přední a zadní - sportovní RECARO s částečně koženým čalouněním  •
Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou  •
Sedadlo spolujezdce s nastavitelnou výškou  •
Zadní sedadla - dělená v poměru 60:40  •
Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou regulací teploty  •
Volant - kožený, čtyřramenný, nastavitelný ve 4 směrech, unikátní design s logem ST  •
Řadicí páka - kožená hlavice  •
Hliníkové pedály ST  •
Kuřácká sada (zapalovač + popelník)  350
Prémiová středová konzola - loketní opěrka s velkou úložnou přihrádkou (5 l), ruční brzda ve tvaru Z, dva držáky nápojů, odkládací přihrádka, dvě elektrické zásuvky
12 V

 •

Prémiová stropní konzola s držákem na brýle, rozptýlené osvětlení interiéru, prémiové čalounění stropu  •
Podlahové rohože - prémiové velurové s logem ST (přední a zadní)  •
Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem ST  •
Prémiové osvětlení interiéru LED diodami, osvětlení prostoru pro nohy u řidiče a spolujezdce  •
Elektrická zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru pouze kombi •
Exteriér
Nemetalický lak karoserie červená Race  0
Nemetalický lak karoserie bílá Frozen  5 600 
Metalický lak karoserie Panther / Moondust / Spirit 13 900
Speciální lak karoserie žlutá Electric  35 900
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná s integrovanými blikači, vyhřívaná, v barvě karoserie  •
Vnější zpětná zrcátka - s osvětlením prostoru pod zrcátky, elektricky sklopná s možností automatického sklopení při uzamčení vozidla dostupné v sadách City a Easy ST
Střešní ližiny černé pouze kombi •
Střešní příčníky pouze kombi 5 900
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy  4 000
Zadní spojler malý, v barvě karoserie pouze 5dv. •
Zadní spojler velký, v barvě karoserie pouze kombi •
Zadní spojler velký ST, v barvě karoserie pouze 5dv. 5 000
Zadní nárazník ST - v barvě karoserie s lištami v lesklé černé a dvojitou koncovkou výfuku  •
Boční nástavce prahů - v barvě karoserie  •
Unikátní design přední masky vozu s integrovanou sportovní mřížkou chladiče v lesklé černé s logem ST  •
Kola
18" x 8.0 kola z lehkých slitin s 5 paprsky "Y", pneu 235/40 R18  •
18" x 8.0 kola z lehkých slitin s 5 paprsky "Y" v provedení šedá Rado, pneu 235/40 R18 + červeně lakované brzdové třmeny + podsvícené ozdobné lišty prahů
předních dveří s logem ST

 10 000

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) pro vozy vyrobené od 5. 5. 2014 •
Sada na opravu pneumatik  •
Ocelová minirezerva 16", pneu 125/80 R16  1 550
Zvýhodněné sady
Sada City
- parkovací senzory - zadní
- vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná, s osvětlením prostoru pod zrcátky

 7 400

Sada Easy ST
- systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
- parkovací senzory - zadní
- vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná, s osvětlením prostoru pod zrcátky

 13 800

Prodloužená záruka Ford Protect
5 let / 120 000 km (záruka je omezena skutečností, která nastane dříve)  15 000

Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford Focus ST,
získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností,
která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

 



TECHNICKÉ PARAMETRY
Spotřeba paliva,
výkonnostní a
hmotnostní
parametry

Objem motoru
(cm3)

Typ paliva Emisní norma
Emise CO2

(g/km)*

Spotřeba paliva* (l/100 km) Výkonnostní parametry*** Hmotnostní parametry***   

Město Mimo město Kombinace
Max. točivý

moment (Nm)
Max. rychlost

(km/hod)

Zrychlení
0-100 km/h

(s)**

Celková
přípustná

hmotnost  (GVM)
(kg)

Provozní
hmotnost vozidla

(kg)

5dv.
2.0 EcoBoost
(250 k)

1 999 benzín Euro 5 169 9,9 5,6 7,2 360 248 6,5 2 050 1 362

Kombi
2.0 EcoBoost
(250 k)

1 999 benzín Euro 5 169 9,9 5,6 7,2 360 248 6,5 2 050 1 386

* Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích a CO2 byly získány na základě měření dle technických požadavků a specifikací směrnice EEC 715/2007 v aktuálně (stávajícím) platném znění. Uvedená spotřeba paliva a emise CO2 jsou stanoveny pouze pro typ vozu, ne
pro konkrétní vyrobený vůz. Použité standardní postupy testů umožňují srovnání různých typů vozů a různých výrobců. ** Na 4. převodový stupeň. *** Údaje testů Ford. Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.

Rozměry (mm) 5dv. kombi
Vnější rozměry
Celková délka 4362 4566
Celková šířka (včetně zrcátek) 2010 2010
Celková šířka (bez zrcátek) 1823 1823
Celková šířka (se sklopenými zrcátky) 1858 1858
Celková výška (nenaložené vozidlo) 1484 1505
Rozvor 2648 2648
Vnitřní rozměry
První řada sedadel [mm] Výška (bez střešního okna / se střešním oknem) 993 / 976 993 / -
 Místo pro nohy 1094 1094
 Šířka ve výšce ramen 1411 1411
Druhá řada sedadel [mm] Výška (bez střešního okna / se střešním oknem) 963 / 962 1000 / -
 Místo pro nohy 848 848
 Šířka ve výšce ramen 1336 1336
Objem zavazadlového prostoru [l] S minirezervou (5sedadlové uspořádání, po kryt zavazadelníku ) 316 476
 S minirezervou (2sedadlové uspořádání, po střechu) 1101 1502
Objem palivové nádrže [l] S motorem 2.0 EcoBoost 55 55

Ford Focus ST 5dv.
cena 669 990 Kč

Záloha
(40 % z ceny)

Výše úvěru
Poplatek

za zpracování
Celková splatná
částka úvěru*

Počet splátek
Měs. splátka
vč. pojištění*

RPSN
Úroková sazba

p. a. 
ALL-IN úvěr 267 996 401 994 0 618 300 60 10 305 15,86 % 9,04 %
* Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy.
Nabídka platí do odvolání. Nabídka je určena konečným spotřebitelům a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Úprava výše splátky je vyhrazena. Individální nabídku vám připraví autorizovaný partner Ford, který
vás zároveň seznámí s Obecnými podmínkami úvěrového produktu FCE Credit s. r. o.

Ke svému novému Fordu Focus ST zákazník při financování Ford Credit ALL-IN úvěrem získává:

Až 4 základní servisní prohlídky (včetně oleje a filtrů) ●

Záruku na 5 let / 120 000 km Ford Protect ●

Ford Assistance po celou dobu úvěru ●

Povinné ručení a havarijní pojištění●

Připojištění všech skel vozidla●

Autorizovaný partner Ford

           Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)    I    infocz@ford.com    I    www.ford.cz    I    www.fordcredit.cz    I    www.fordservice.cz


