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Ford Focus wagon Trend Edition 1.0T EcoBoost 125 CP S/S 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 125 CP
Transmisie Manuală, 6 viteze
Combustibil Benzina
Start/Stop Da
Caroserie wagon
Motor 1.0T EcoBoost

Ampatament 2700 mm
Lungime 4668 mm
Latime cu oglinzi 1979 mm
Latime cu oglinzile pliate 1848 mm
Capacitate rezervor 52 l

DOTĂRI STANDARD (selecție)

ABS, ESP și HLA (Asistență la plecarea din rampa) 
Aer conditionat manual 
Bancheta spate rabatabila 60:40 
Bară spate din plastic în culoarea caroseriei 
Consola centrala cu cotiera extensibila (cursa lunga) și suport pahare 
acoperit (Cotiera extensibila invelita în piele artificiala) 
Consola centrala superioara cu lumini LED 
Covorașe față din velur 
Doua chei tip briceag cu telecomanda 
E-Call 
Faruri cu stingere automata 
Faruri de ceata cu functie adaptiva de luminare în viraj 
Faza scurta cu tehnologie LED (reflector) 
Frână de mână electrica 
Geamuri laterale față și spate cu actionare electrica 
Ice Pack 55 (Ecran tactil color de 8", Sistem audio cu 6 difuzoare, DAB 
(Digital audio broadcasting), Comenzi radio pe volan, Control vocal 
(Voice Pass Through)) 
Instrumentar de bord monocrom (Antrenor ECO, Indicator schimbare 
trepte de viteze, Computer de bord și centru mesaje) 
Jante aliaj de 16" 
Kit reparatie pana 

Lumini de zi cu tehnologie LED 
Manere usi în culoarea caroseriei 
Mod de condus selectabil cu functionalitatea EcoSelect 
Monitorizare presiune în pneuri 
My Key 
Oglinda interioara retrovizoare cu mod de zi și noapte 
Oglinzi laterale incalzite și ajustabille electric 
Parasolar pasager cu oglinda 
Parasolar șofer cu oglinda 
Rama faruri de culoare neagră 
Scaun șofer ajustabil manual pe 4 directii 
Scaun șofer cu suport lombar reglabil manual 
Scaune față sport cu sutinere inalta 
Sine plafon din aluminiu 
Sistem atenuare coliziune 3 (Asistență pre-coliziune, DBS (Dynamic 
Brake Support), FCW (Forward Collision Warning), AEB (Automated 
Emergency Braking), Franare post impact) 
Sistem electronic de incuiere usi 
Sistem interfata telefon 4 
Spoiler spate în culoarea caroseriei 
Tapițerie din material textil Foundry 
Volan în 3 spite invelit în piele 

DOTĂRI OPȚIONALE (prețurile includ TVA)

+ Vopsea nemetalizată, Frozen White - 300.00 Euro 
+ Roată de rezervă de dimensiuni reduse - 75.00 Euro 
+ Anvelope "All Season" 16" - 300.00 Euro 
+ RCA gratuit 3 luni+2 revizii GRATUITE(valabil pentru contracte semnate pana la 30.06.2020) - 0 Euro 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

16.680,67 €
CU TVA

19.850,00 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

17.247,90 €
CU TVA

20.525,00 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

4.139,50 €
CU TVA

4.926,00 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

13.108,40 €
CU TVA

15.599,00 €

Oferta speciala - Sindicatului National PRO LEX / Oferta valabila la achizitia pe persoana fizica prin programul RABLA. 

Data ofertei: 09/06/2020; Ofertă valabilă până la: vineri 12 iunie 2020 



Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si 
informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază 
UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare 
masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor 
valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea 
sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este 
influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina 
admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de 
accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


