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A változtatás jogát fenntartjuk!

Felszereltség Motor 5 ajtós

RS 2.3l EcoBoost (350LE) M6 EURO6 AWD 12 240 000 Ft

RS + 2.3l EcoBoost (350LE) M6 EURO6 AWD 13 525 000 Ft

Vegyes átlagfogyasztás: 7,5l/100 km, CO2 kibocsátás: 175 g/km.

A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza!

Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Az árlistán feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.
A képen látható autó illusztráció.

Az Ön Ford márkakereskedője:

Minden új Ford Focus gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik.  
A fentieken felül minden új Ford Focus gépjárműre +3 év, vagy maximum 150 000 km 
Ford Extra Garancia is vonatkozik. 
A +3 év Ford Extra Garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig érvényes 
a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.

FORD 
FOCUS RS

2018-as modellév - 2017/5.

Érvényes: 2017. december 1-i gyártástól



RS Standard felszereltség RS +   Standard felszereltség

Dinamikus nyomatékvektor szabályozással kiegészített 
összkerékmeghajtás (mely változtatja az első és hátsó kerekek illetve 
az oldalak közötti nyomaték elosztását)

 Önzáró differenciálmű 
Limited Split Differential - LSD (továbfejlesztett önzáró differenciálmű 
(sperrdifi)

Első és hátsó tárcsafékek egyedi RS féknyergekkel
Egyedi RS Brembo első és hátsó tárcsafékek Brembo festett 
féknyergekkel

Elektronikus Fékasszisztens

ABS+ESP+Visszagurulásgátló

Első légzsák a vezető -és utasoldalon

Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez

Első oldallégzsákok

Távirányítós központi zár

Immobiliser

Keréknyomás figyelő rendszer (TPMS)

Kerékőr

Térérzékelős riasztóberendezés, kettős központi zár 

Négy vezetési üzemmód - Normal, Sport, Verseny, Drift

Rajtautomatika

FordPower kulcsnélküli indítórendszer 1 távirányítóval

Elektronikus szervokormány

FordEasyFuel tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás

3 hátsó fejtámla

Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva

Elektromos első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető 
és utas oldalon, globálzár - központi zárral csukható ablakok

Fűthető hátsó ablak

Egyedi RS színes TFT kijelző a kormánykerék mögött, 
külön kijelzőn a turbónyomás- olajnyomás- és olajhőmérsélet mérő

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált 
irányjelzővel

Első RS ködfényszórók

Start/Stop indítórendszer
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés

Adaptív Bi-Xenon fényszórók
-Fényszórómosó berendezés
-LED-es nappali menetfény LED hátsó lámpákkal
- Automata fényszórómagasság állítás
- Automata fényszóróvezérlés
- Automatikus esőérzékelő ablaktörlők 
- Hazakísérőfény
- Automatikusan elsötétülő belső tükör
Hátsó LED ködlámpa

Prémium középkonzol - 12V-os csatlakozó, tárolórekesz 12V-os 
csatlakozóval, USB, csúsztatható műbőr könyöktámasz

Egyedi RS 3-küllős bőr, lapított kormánykerék
Egyedi RS bőr sebességváltó gomb

Egyedi RS könnyűfém pedálok
Vezető- és utasoldali napellenző megvilágított sminktükörrel

Csomagtér takaró
Első és hátsó olvasólámpák - LED

Felső konzol - napszemüveg tartó, egy színű belső LED hangulatfény 

Első  küszöbvédő  'RS' logóval

Bőr/szövet kárpit Recaro teljes bőrkárpit

A FORD FOCUS RS és RS+
alapfelszereltségének főbb elemei

 Az RS/RS+ modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "RS opciók és alapfelszereltség" része tartalmazza

Belső kialakítás

Funkcionalitás, kényelem

Biztonság és védelem



RS egyedi Recaro sport első ülések
-4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezető- és első 
utasülés

Recaro Performance ülések (Shell - kagyló - ülések)
- Egyedi Recaro formatervezett 60/40 arányban osztott hátsó ülések (3 
fő részére)
- 2 irányban manuálisan állítható vezető- és utasülés
- Nitrous Blue színű (kék) bőrbetétek  és varrás 

Első és hátsó szőnyegek - fekete

Frozen White  - Alapszín Nitrous Blue - Prémium metálfényezés

Egyedi RS első, hátsó lökhárító speciális kialakítású  hűtőráccsal

Egyedi kialakítású ködlámpa keret

Egyedi RS sport kipufogó és kipufogódob

Sport oldalspoilerek (színrefújt)

Egyedi RS hátsó spoiler (felső féklámpával)

Külső design csomag
- Egyedi RS matt fekete hátsó spoiler
- Matt fekete tető
- Matt fekete tükörházak

19" (8x19") Silver könnyűfémkerék 235/35 R19 
(RS)gumikkal (Michelin Pilot Super Sport)

19"-os (8x19") kovácsolt fekete könnyűfémkerék 235/35 R19 gumikkal 
(Michelin Pilot Super Sport)

ICE csomag 31 - Sony hangrendszer
- CD lejátszás, Duál AM/FM rádió, DAB, 2x USB bemenet
- 8" érintőképernyős kijelző a középkonzolon, 
- 9 Sony hangszóró 
-  SYNC 3- hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

Audio és kommunikációs eszközök

Keréktárcsa

Külső megjelenés



FORD FOCUS RS

Alapfelszereltség és választható opciók

A változtatás jogát fenntartjuk!

Biztonság és védelem RS RS +

Dinamikus nyomatékvektor szabályozással kiegészített összkerékmeghajtás (mely változtatja az 
első és hátsó kerekek illetve az oldalak közötti nyomaték elosztását)

● ●

Limited Split Differential - LSD (továbfejlesztett önzáró differenciálmű) - ●

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

Figyelmeztetés vezető- és utasoldali biztonsági öv bekapcsolására ● ●

Hárompontos biztonsági övek előfeszítővel ● ●

Magasságában állítható első biztonsági övek ● ●

ISOFIX előkészítés ● ●

Első és hátsó tárcsafékek egyedi RS féknyergekkel ● -

Egyedi RS Brembo első és hátsó tárcsafékek Brembo festett féknyergekkel 50 000 Ft ●

Elektronikus Fékasszisztens ● ●

ABS+ESP+Visszagurulásgátló ● ●

Első légzsák a vezető oldalán ● ●

Első légzsák az utas oldalán ● ●

Függönylégzsákok az első és hátsó ülésekhez ● ●

Első oldallégzsákok ● -

Távirányítós központi zár ● ●

 Kulcsnélküli ajtónyitó- és indítórendszer 75 000 Ft 75 000 Ft

Immobiliser ● ●

Keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) ● ●

Kerékőr ● ●

Térérzékelős riasztóberendezés, kettős központi zár ● ●

Riasztóberendezés belsőtér- és emelésérzékelővel (Thatcham 1 Category) külön akkumulátorral 110 000 Ft 110 000 Ft

Biztonsági gyerekzár a hátsó ajtókon - elektronikus 20 000 Ft 20 000 Ft

Active City Stop alacsony sebességű ütközésmegelőző rendszer 75 000 Ft 75 000 Ft

Funkcionalitás, kényelem RS RS +

Négy vezetési üzemmód - Normal, Sport, Verseny, Drift ● ●

Rajtautomatika ● ●

FordPower kulcsnélküli indítórendszer 1 távirányítóval ● ●

Elektronikus szervokormány ● ●

FordEasyFuel tanksapka nélküli üzemanyagbetöltő nyílás ● ●

3 hátsó fejtámla ● ●

Hátsó üléspad 60/40 arányban osztva ● ●
Elektromos első és hátsó ablakemelők automata funkcióval a vezető és utas oldalon, globálzár - 
központi zárral csukható ablakok

● ●

Fűthető hátsó ablak ● ●

Egyedi RS színes TFT kijelző a kormánykerék mögött 
- külön kijelzőn a turbónyomás- olajnyomás- és olajhőmérséklet mérő

● ●

Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel ● ●

Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel 10 000 Ft 10 000 Ft

Első RS ködfényszórók ● ●

Hátsó LED ködlámpa ● ●

Dohányzó csomag 3 000 Ft 3 000 Ft

Start/Stop indítórendszer ● ●

Kétzónás elektromos automata klímaberendezés ● ●
Adaptív Bi-Xenon fényszórók
-Fényszórómosó berendezés
-LED-es nappali menetfény LED hátsó lámpákkal
- Automata fényszórómagasság állítás
- Automata fényszóróvezérlés
- Automatikus esőérzékelő ablaktörlők 
- Hazakísérőfény
- Automatikusan elsötétülő belső tükör

● ●

Fűthető első ülések 
Nem elérhető "Recaro teljes bőrkárpit" opcióval

53 000 Ft -

Fűthető szélvédő és ablakmosó fúvókák 60 000 Ft 60 000 Ft

Fűthető kormánykerék 50 000 Ft 50 000 Ft

Sebességtartó automatika sebességhatároló funkcióval 50 000 Ft 50 000 Ft

Hátsó parkolóradar 63 000 Ft 63 000 Ft

Elektromosan nyitható és dönthető napfénytető 
(Prémium fekete szövet tetőkárpit, Felső konzol - napszemüveg tartóval)

170 000 Ft -

Tolatókamera 68 000 Ft 68 000 Ft

2018-as modellév - 2017/5.



FORD FOCUS RS

Belső kialakítás RS RS +

Prémium középkonzol - 12V-os csatlakozó, tárolórekesz 12V-os csatlakozóval, USB, csúsztatható 
műbőr könyöktámasz

● ●

Egyedi RS 3-küllős bőr, lapított kormánykerék ● ●

Egyedi RS bőr sebességváltó gomb ● ●

Egyedi RS könnyűfém pedálok ● ●

Vezető- és utasoldali napellenző megvilágított sminktükörrel ● ●

Csomagtér takaró ● ●

Első és hátsó olvasólámpák - LED ● ●

Felső konzol - napszemüveg tartó, egy színű belső LED hangulatfény ● ●

Első küszöbvédő  'RS' logóval ● ●

Bőr/szövet kárpit ● -

Egyedi Recaro sport első ülések
-4 irányban (előre/hátra/fel/le) manuálisan állítható vezető- és első utasülés

● ●

Első és hátsó szőnyegek - fekete ● ●

Recaro teljes bőrkárpit
- Recaro Performance ülések (Shell - kagyló - ülések)
- Egyedi Recaro formatervezett 60/40 arányban osztott hátsó ülések (3 fő részére)
- 2 irányban manuálisan állítható vezető- és utasülés
Az opció rendelése esetén a 3. hátsó, középső fejtámla illetve vezető- és utasoldali oldallégzsákok 
nem kerülnek beépítésre
RS+ esetében a Recaro "kagyló" ülés Nitrous Blue színű (kék) bőrbetétekkel és varrással érkezik 

470 000 Ft ●

Külső megjelenés RS RS +

Frozen White ● -

Stealth Grey 45 000 Ft -

Metálfényezés (Shadow Black (Absolute Black), Magnetic) 140 000 Ft -

Prémium metálfényezés (Nitrous Blue) 299 000 Ft ●

Egyedi RS első, hátsó lökhárító speciális kialakítású  hűtőráccsal ● ●

Egyedi kialakítású ködlámpa keret ● ●

Egyedi RS sport kipufogó és kipufogódob ● ●

Sport oldalspoilerek (színrefújt) ● ●

Egyedi RS hátsó spoiler (felső féklámpával) ● -

Élvédők az ajtókon 35 000 Ft 35 000 Ft

Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé 35 000 Ft 35 000 Ft

Színezett üvegek ● ●
Külső design csomag
- Egyedi RS matt fekete hátsó spoiler
- Matt fekete tető
- Matt fekete tükörházak

- ●

Keréktárcsa választék RS RS +

19"-os (8x19") Silver könnyűfémkerék 235/35 R19 gumikkal 
(Michelin Pilot Super Sport)

● -

19"-os (8x19") Magnetite matt könnyűfémkerék 235/35 R19 gumikkal 
(Michelin Pilot Super Sport)

120 000 Ft -

19"-os (8x19") kovácsolt fekete könnyűfémkerék 235/35 R19 gumikkal 
(Michelin Pilot Super Sport)

330 000 Ft ●

19"-os (8x19") matt fekete könnyűfémkerék 235/35 R19 
Performance 
pályagumikkal (Michelin Super Sport Cup 2 pályagumik)

550 000 Ft 220 000 Ft

Audio- és kommunikációs rendszerek RS RS +

ICE csomag 31 - Sony hangrendszer
- CD lejátszás, Duál AM/FM rádió, DAB, 2x USB bemenet
- 8" érintőképernyős kijelző a középkonzolon, 
- 9 Sony hangszóró 
-  SYNC 3- hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

● ●

ICE csomag 37 - Navigáció + Sony hangrendszer
- CD lejátszás, Duál AM/FM, DAB, 2x USB bemenet
- 8" érintőképernyős kijelző a középkonzolon
- 10 Sony hangszóró (mélynyomóval)
- SYNC 3- hangvezérlő rendszer, Vészhelyzeti Asszisztens, Bluetooth 
- Kormányról vezérelhető audiorendszer

135 000 Ft 135 000 Ft

Opcionális csomagok RS RS +



FORD FOCUS RS

Téli csomag II - MFP4
- Fűthető első ülések
- Fűthető kormánykerék
- Fűthető szélvédő és ablakmosó fúvókák

"Recaro teljes bőrkárpit" mint önálló opcióval történő együttes rendelés esetén a "Fűthető első 
ülések" nem kerülnek beépítésre 
Nem elérhető Performance csomag1-el és Performance csomag2-vel

125 000 Ft -

RS Városi vezetés csomag - MFP39
- Active City Stop ütközésmegelőző rendszer
- Hátsó parkolóradar
- Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzővel
- Kilépőfény 

135 000 Ft 135 000 Ft

Performance csomag 1 - MFP32 
- Recaro teljes bőrkárpit
- 19"-os (8x19") Magnetite matt könnyűfémkerék 235/35 R19 gumikkal (Michelin Pilot Super Sport)
- Egyedi RS Brembo első és hátsó tárcsafékek Brembo festett féknyergekkel
- ICE csomag 37 - Navigáció + Sony hangrendszer

Nem elérhető Téli csomag II-vel
A csomag rendelése esetén a "Recaro teljes bőrkárpit"-ot (MF/L D/S CHARC 3HQD4) külön hozzá 
kell adni a rendeléshez  VISTA-n a kárpitok soron, nem kerül külön kiszámlázásra

550 000 Ft -

Performance csomag 2 - MFP40
- Recaro teljes bőrkárpit
- 19"-os (8x19") matt fekete könnyűfémkerék 235/35 R19 gumikkal (Michelin Pilot Super Sport)
- Egyedi RS Brembo első és hátsó tárcsafékek Brembo festett féknyergekkel
- ICE csomag 37 - Navigáció + Sony hangrendszer

Nem elérhető Téli csomag II-vel
A csomag rendelése esetén a "Recaro teljes bőrkárpit"-ot (MF/L D/S CHARC 3HQD4) külön hozzá 
kell adni a rendeléshez  VISTA-n a kárpitok soron, nem kerül külön kiszámlázásra

345 000 Ft -

RS Vezetési kényelem csomag - MFP31
- Sebességtartó automatika sebességhatároló funkcióval
- Kulcsnélküli ajtónyitó - és indítórendszer
- Tolatókamera

85 000 Ft 85 000 Ft

Extragarancia RS RS +

5 év (2+3 év) / 250.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 150.000 km) kibővíthető további 100.000 km 
futásteljesítménnyel. Részleteket keresse az extra garancia feltételekben

50 000 Ft 50 000 Ft

Szervizcsomag 1  (5 év/5 szerviz)
Lefedettség: 5 évig vagy 5 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik

320 000 Ft 320 000 Ft


