FORD FOCUS RS

Cennik nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
Rok produkcji 2018, rok modelowy 2017.5
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Nie z tej ziemi !
Focus RS został zaprojektowany z myślą o wrażeniach
z jazdy zarówno na drodze, jak i torze, dlatego bezbłędnie
trafia w gusta kierowców ceniących osiągi i dynamiczną
jazdę.

FORD FOCUS RS
158 240 PLN
Silnik
Pojemność (cm3)
Skrzynia biegów
Moc maksymalna KM (kW)
przy obr./min.
Maksymalny moment obr. (Nm)
przy obr./min.
Rodzaj napędu
Emisja CO2 ## (g/km)

EcoBoost
benzynowy, turbodoładowany
2290
manualna, 6-biegowa
350 (257)
5800
440
2700 - 4000
na wszystkie koła
175

Osiągi #
Prędkość maksymalna (km/h)

266

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

4,7

Elastyczność 80-120 km/h (s)*

4,1

Zużycie paliwa ## (l/100km)
cykl miejski

10,0

poza miastem

6,3

średnie zużycie

7,7

*
Na 4. biegu. #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. Cykl
miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks.
prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz
po cyklu jazdy miejskiej; składa się w połowie z jazdy ze stałą prędkością i w połowie z jazdy z prędkością zmienną; prędkość
maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany): Wartość średnia z testu, ważona proporcjonalnie do
drogi przebytej w każdej z części testu.
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Cztery aktywne
tryby jazdy
Dostosuj samochód do swoich wymagań
wybierając odpowiedni tryb:
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Pragniesz większych emocji z jazdy?

- Normalny

Ford Focus RS wprawia kierowcę w wyjątkowy
nastrój. Specjalnie zaprojektowany silnik
o pojemności 2,3 litra z turbosprężarką typu
Twin Scroll w połączeniu z innowacyjnym
napędem na wszystkie koła zapewniają
niesamowitą przyczepność, zwrotność
i imponującą moc.

- Sportowy
- Torowy
- Drift.

Inteligentny napęd
na cztery koła
z układem Dynamic
Torque Vectoring
W układzie napędu na cztery koła nowego
Focusa RS zastosowano dwa niezależne
sprzęgła, dzięki czemu możliwe jest
przekierowanie nawet 100% momentu
obrotowego tylnej osi do wybranego koła.
Samochód pokonuje zakręty z maksymalną
przyczepnością, praktycznie eliminując
efekt podsterowności.

Launch control
System zaprojektowany z myślą o wyścigach.
Zwiększa on moment obrotowy na pierwszym
biegu, aby zapewnić optymalną przyczepność
i maksymalne przyspieszenie w momencie
ruszenia ze startu zatrzymanego.

Wyposażenie
Bezpieczeństwo i nowe technologie
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

l

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)

l

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TA)
oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

l

Dynamic Torque Vectoring AWD - układ poprawiający stabilność na zakrętach, współpracujący z napędem AWD

l

Ford Performance AWD - inteligentny napęd na wszystkie koła

l

Launch control - program maksymalnego przyspieszenia ze startu zatrzymanego

l

Dodatkowy zestaw wskaźników na desce rozdzielczej
zawiera wskaźniki: ciśnienia doładowania, temperatury oleju, ciśnienia oleju

l

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA)

l

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

l

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

l

Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości (ASLD)
Opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance RS (AB1CF)
Active City Stop (ACS) - system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach; aktywny do prędkości max. 50 km/h.
Opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance 2 (AB1CP)

700,1 050,-

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

l

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

l

Brembo
Lakierowane zaciski
w kolorze Nitrous Blue
(za dopłatą)

Układ kierowniczy i zawieszenie
Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

l

Zawieszenie z przodu - niezależne z kolumnami McPhersona

l

Zawieszenie z tyłu - niezależne, wielowahaczowe ze wzmocnionymi wahaczami i wzmocnioną ramą
pomocniczą

l

Zawieszenie o sportowej charakterystyce RS

l

Układ hamulcowy
Tarcze z przodu - wentylowane 350x25 mm

l

Tarcze z tyłu - 302x11 mm

l

Zaciski hamulców z przodu - Brembo, bez logo, 4-tłoczkowe

l

Zaciski hamulców z tyłu - Brembo, bez logo, 1-tłoczkowe
Zaciski hamulców z przodu i z tyłu - Brembo, z logo Brembo, lakierowane w kolorze Nitrous Blue
Opcja dostępna także w pakiecie Performance RS (AB1CG)

l
1 100,-

Oświetlenie
Reflektory - światła do jazdy dziennej w technologii LED

l

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

l

Reflektory biksenonowe adaptacyjne
zawierają: ciemne obramowanie, samoczynną regulację kąta ustawienia, spryskiwacze, system statycznych świateł
doświetlających zakręty

l

Przednie światła przeciwmgielne
zawierają regulację jasności podświetlenia zegarów

l

Tylne światła - częściowo w technologii LED

l

Tylne światło przeciwmgielne - umieszczone centralnie, w technologii LED

l

Reflektory
biksenonowe
(standard)
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RS
Dwie końcówki układu
wydechowego
w stylizacji RS
(standard)

RS
Tylny spojler
w stylizacji RS
(standard)

Wewnętrzna siła
Wyścigowy charakter Forda RS ma również
odzwierciedlenie w jego wnętrzu. Pokryta
skórą kierownica, spłaszczona w dolnej części,
podkreśla sportowy charakter.
Fotele RS marki Recaro częściowo pokryte
skórą z ozdobnym pasem w tonacji Nitrous Blue,
stanowią centralny element kabiny Focusa RS.
Dodatkowe wskaźniki na desce roździelczej dają
kierowcy pełne informacje na temat jednostki
napędowej.

RS
Nakładki na progi
przednich drzwi
w stylizacji RS
(standard)
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Systemy car audio i nawigacji
Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFA7)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim
oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników Sony, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy
System nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFBD)
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLink, TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim
oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia Premium (10 głośników Sony, w tym subwoofer), 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy
Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim
Opcja dostępna także w pakiecie Performance RS (AB1CG)
Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy

l

4 530,-

l

Elementy stylizacyjne nadwozia
Lusterka boczne - sterowane i podgrzewane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, ze zintegrowanymi kierunkowskazami
Lusterka boczne - składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
Opcja dostępna także: w pakiecie Driver Assistance 2 (AB1CP), z systemem Ford KeyFree

l
500,-

Zderzaki - lakierowane w kolorze nadwozia, w stylizacji RS

l

Dwie końcówki układu wydechowego - w stylizacji RS

l

Dolna i górna krata wlotu powietrza - w stylizacji RS

l

Tylny spojler - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji RS

l

Listwy progowe - stylizowane, lakierowane w kolorze nadwozia

l

Logo RS na drzwiach bagażnika
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia

l
800,-

Komfort i wyposażenie wnętrza
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

l

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

Komputer pokładowy

l

Kierownica 3-ramienna, wykończona skórą, w stylizacji RS
Podgrzewana kierownica. Opcja dostępna także w pakiecie Winter 2 (AB1BD)

l
650,-

Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości

l

Przycisk rozrusznika Ford Power (zawiera 2 zespoły kluczyka)

l

Uchwyt dźwigni zmiany biegów oraz hamulca ręcznego wykończony skórą, w stylizacji RS

l

Czujniki parkowania z tyłu. Opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance 2 (AB1CP)

1 100,-

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem. Opcja dostępna także w pakiecie Driver Assistance RS (AB1CF)

1 000,-

Podgrzewana przednia szyba (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy. Opcja dostępna także w pakiecie Winter 2 (AB1BD)

800,-

Konsola centralna Premium - z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletką, schowkiem na płyty CD, gniazdem USB,
dodatkowym gniazdkiem 12V

l

Wycieraczki przedniej szyby - sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

l

Lusterko wsteczne - ściemniające się automatycznie
Okno dachowe - otwierane/uchylane elektrycznie
Door Edge Protector - automatycznie wysuwające się osłony, zabezpieczające krawędzie przednich i tylnych drzwi

l
2 900,300,-

Sportowe nakładki na pedały - w stylizacji RS

l

Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem, z logo RS

l

Podsufitka materiałowa - w czarnym kolorze

l

Dywaniki podłogowe welurowe, z przodu i z tyłu
Pakiet dla palących

l
40,7

Zabezpieczenia
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez
tradycyjnego kluczyka; zawiera elektrycznie składane lusterka boczne.
Opcja dostępne także w pakiecie Driver Assistance RS (AB1CF)

3 400,-

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

l

Zamki drzwi z dwuetapowym ryglowaniem

l

System elektrycznej blokady tylnych drzwi uniemożliwiający otwarcie od środka przez dzieci

150,-

Autoalarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham

50,-

Kolory nadwozia

Frozen White
lakier zwykły

Stealth Grey
lakier zwykły

Magnetic Grey
lakier metalizowany

Mica Shadow Black
lakier specjalny

Nitrous Blue
lakier specjalny
3. warstwowy

bez dopłaty

750,-

1 950,-

1 950,-

5 000,-

Obręcze kół i ogumienie
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Zestaw naprawczy ogumienia

l

Nakrętki do kół, zabezpieczające przed kradzieżą

l

19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem srebrnym, wzór 20-ramienny.
Ogumienie Michelin Pilot Super Sport, rozmiar 235/35 (D2VA3)

l

19" kute obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem czarnym, wzór 5x2-ramienny.
Ogumienie Michelin Pilot Super Sport, rozmiar 235/35 (D2VBU)

4 100,-

19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem srebrnym matowym, wzór 20-ramienny.
Ogumienie Michelin Pilot Super Sport, 235/35 (D2VLJ)
Opcja dostępna także w pakiecie Performance RS (AB1CG)

1 500,-

19" kute obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem czarnym, wzór 5x2-ramienny.
Ogumienie Michelin Pilot Sport Cup2, rozmiar 235/35 (D2VB4)

7 000,-

19"

19"

Felgi o wzorze
20-ramiennym
z wykończeniem
srebrnym

Felgi o wzorze
20-ramiennym
z wykończeniem
srebrnym matowym

(standard)

(opcja)

19"
Czarne, kute felgi o wzorze 5x2-ramiennym
z zaciskami lakierowanymi w kolorze
Nitrous Blue.
(opcja)

Magnetic Grey
Nie tylko Nitrous Blue
nadaje sportowego
charakteru.
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Fotele
Recaro RS
Przednie fotele w stylizacji RS ze wstawkami
w tonacji Nitrous Blue
(opcja)
10

Fotele i tapicerki
Przednie fotele Recaro, w stylizacji RS (CTK)
Fotele częściowo wykończone skórą w tonacji Charcoal Black, z regulacją położenia w 4. kierunkach

l

Przednie fotele Recaro, w stylizacji RS (CTL)
Fotele częściowo wykończone skórą w tonacji Charcoal Black, ze wstawkami w tonacji Nitrous Blue
Regulacja położenia w 4. kierunkach

200,-

Przednie fotele kubełkowe Recaro, w stylizacji RS (CTM)
Fotele skórzane (boczki w tonacji Charcoal Black, siedzisko w tonacji Ebony), z regulacją położenia w 2. kierunkach
Opcja niedostępna z: podgrzewanymi fotelami, pakietem Winter 2 (AB1BD)
Opcja dostępna także w pakiecie Performance RS (AB1CG)

6 000,-

Przednie fotele podgrzewane, z regulacją temperatury - opcja niedostępna z fotelami kubełkowymi
Recaro
Opcja dostępna także w pakiecie Winter 2 (AB1BD)

900,-

Tylna kanapa Recaro - dzielona w proporcji 60:40, z dwoma zagłówkami z regulacją wysokości

Fotele
Recaro RS
Przednie fotele
w stylizacji RS
(standard)

l

Pakiety wyposażenia dodatkowego
Pakiet Performance RS (AB1CG)
Pakiet niedostępny z: podgrzewanymi fotelami, pakietem Winter 2 (AB1BD)

kubełkowe Recaro w stylizacji RS (CTM)
••fotele
Fotele skórzane, boczki: skóra w tonacji Charcoal Black, siedzisko: Dinamica Auto w tonacji Ebony.
Fotele z ręczną regulacją położenia foteli w 2. kierunkach

obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem srebrnym matowym,
••19"
wzór 20-ramienny. Ogumienie Michelin Pilot Super Sport, rozmiar 235/35 (D2VLJ)
hamulców z przodu i z tyłu Brembo, z logo Brembo,
••zaciski
lakierowane w kolorze Nitrous Blue
nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFBD)
••system
zawiera: kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLink, TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbu-

9 260,-

®

dowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia
Premium (10 głośników Sony, w tym subwoofer), 2gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy
Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim

Pakiet Driver Assistance RS (AB1CF)

z regulowanym ogranicznikiem prędkości (ASLD)
••tempomat
centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
••system
składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże
••elektrycznie
••kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

3 250,-

Pakiet Driver Assistance 2 (AB1CP)

Fotele
kubełkowe
Recaro RS

(opcja)

City Stop - system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach
••Active
parkowania z tyłu
••czujniki
••elektrycznie składane lusterka z lampkami oświetlającymi podłoże

2 000,-

Pakiet Winter 2 (AB1BD)
Pakiet niedostępny z: fotelami kubełkowymi Recaro, pakietem Performance RS (AB1CG)
przednia szyba (Quickclear)
••podgrzewana
dysze spryskiwaczy
••podgrzewane
przednie fotele
••podgrzewane
••podgrzewana kierownica

1 750,11

Dane techniczne
Pojemność bagażnika (litry)*

Wymiary
Minimalna szerokość przestrzeni bagażowej (między nadkolami) (mm)
Średnica zawracania między krawężnikami (m)
Prześwit minimalny (bez obciążenia/ obciążony do maks. masy całkowitej) (mm)

1029
11,9
104 / 89

Masy (kg)

Wersja 5-miejscowa (do półki pod tylną szybą) (z zestawem naprawczym)

266

Wersja 2-miejscowa (do dachu) (z zestawem naprawczym)

1045

Pojemność zbiornika paliwa (litry)
53

Benzyna bezołowiowa
1560

Maksymalna masa całkowita

2025

Wysokość całkowita: 1470
mm

Masa własna

Szerokość całkowita z lusterkami: 2010 mm

Długość całkowita : 4390 mm

Szerokość całkowita bez lusterek: 1823 mm

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. 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 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.

Kiedy niniejszy cennik przestanie być użyteczny,
prosimy o oddanie go do recyklingu.

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

