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Het getoonde model is een Focus Titanium Business
stationwagon in de speciale metallic carrosseriekleur
Ruby Red (optie).

Het getoonde model is een Focus ST-Line Business,
5-deurs, in de metallic carrosseriekleur Desert Island
Blue (optie).

Het getoonde model is een Focus Vignale, 5-deurs, in
Frozen White effen carrosseriekleur.
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moeiteloos
Donkere, bochtige wegen. Drukke snelwegen. Hectische schema's.
Optrekkend en stilstaand verkeer. Krappe parkeerplekken. Ontdek hoe
de geheel nieuwe Ford Focus het allemaal moeiteloos aan kan.

Het getoonde model is een Focus Vignale stationwagon in de speciale carrosseriekleur Dark Mulberry (optie).
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Het getoonde model is een Focus ST-Line Business, 5-deurs, in de metallic carrosseriekleur Desert Island Blue (optie).
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Het getoonde model is een Focus Titanium
Business stationwagon in Chrome Blue metallic
carrosseriekleur (optie).
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Technologie, ontworpen om
je leven makkelijker te
maken.
Introductie van de opmerkelijke geheel nieuwe Focus, ontworpen om je
reis makkelijker, veiliger en prettiger te maken. Met een reeks
geavanceerde functies die rondom je werden ontworpen. Van de
bekroonde connectiviteitssystemen, zoals Ford SYNC 3, tot
geavanceerde assistentietechnologie voor de bestuurder, die op je kan
reageren, ze dragen er alle toe bij dat je reizen moeitelozer verlopen.
■

Active Park Assist 2 kan vaststellen of een parkeerplek het juiste
formaat heeft, vervolgens de wagen in of uit de ruimte sturen, terwijl hij
het stuur, de gasklep en de remmen overneemt – allemaal met één
druk op de knop

■

Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Speed Sign Recognition
houdt een vooraf ingestelde afstand tot het voertuig voor je, past de
snelheid van je auto aan de ter plekke geldende maximum snelheid

■

■

■

aan en maakt het rijden makkelijker bij langzaam rijdend of
optrekkend/stilstaand verkeer
Lane-Centring Assist werkt samen met Adaptive Cruise Control om
te helpen je auto binnen de gemarkeerde rijstrook te houden

Adaptive Front lighting System past de koplampen aan je snelheid
en aan verschillende weers- en wegomstandigheden aan
Live Traffic* zorgt voor regelmatige verkeersupdates om ervoor te
zorgen dat je kunt blijven rijden

*Leverbaar via Ford SYNC 3 met navigatie, in combinatie met FordPass Connect. Kijk op pagina 36 voor meer
informatie.

Het getoonde model is een Focus Vignale, 5-deurs, in de speciale metallic carrosseriekleur Ruby Red (optie).
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Prachtig afgewerkte
interieurs.
Ga aan boord voor een ontdekkingsreis met de geheel
nieuwe Focus Vignale. Superieure styling en vakmanschap
zijn zichtbaar in elk detail van het interieur, te beginnen met
het gebruik van premium lederen bekleding. Gevanceerde
functies en state-of-the-art technieken helpen elke reis
prettiger te maken. Om het gevoel van rustig comfort te
geven, beschikt de Focus Vignale over speciaal akoestisch
glas om geluid van buiten te verminderen Met zijn
ultramoderne, maar tijdloze ontwerp is de Ford Vignale
verbeterd door hoogwaardige materialen en superb
vakmanschap om ultiem uiting te geven aan ons gevoel voor
luxe.

Het getoonde model is een Focus Vignale, 5-deurs, in de speciale carrosseriekleur Dark Mulberry
(optie).
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Contact en controle.
Met slimme functies en innovatieve technieken zorgt de geheel nieuwe
Focus dat je de volledig controle houdt. Van het head-up display dat
belangrijke informatie binnen je normale gezichtsveld projecteert tot aan
de hedendaagse draaischakelaar van de automatische transmissie is elk
element ontworpen om je moeiteloos te laten rijden.
01 Het head-up display projecteert belangrijke informatie binnen je

normale gezichtsveld, zodat je je ogen op de weg voor je kunt
houden. Het duidelijke, heldere beeld kan weergeven wat je verkiest,
zoals de snelheid van de auto, navigatie, mededelingen van de cruise
control en Traffic Sign Recognition gegevens. Compatibel met

gepolariseerde zonnebrillen
02 De roterende versnellingskeuzeschakelaar van de automatische
transmissie laat je makkelijk een versnelling kiezen door aan de
knop te draaien en zorgt voor meer ruimte en opslagmogelijkheid in
de cabine

03 De draadloze oplader zorgt ervoor dat je een compatibel apparaat
zonder kabel kunt opladen
04 Groothoekachteruitkijkcamera geeft een beeld van bijna 180
graden achter de wagen en helpt je zo achteruit in of uit een ruimte
te rijden waar je maar beperkt zicht hebt

05 Comfortstoelen bieden 18-voudige instelmogelijkheden voor een
buitengewoon comfort

Getoond model is een Focus Titanium Business. Sommige getoonde functies zijn opties tegen meerprijs.
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Efficiency en prestaties.
De geheel nieuwe Focus biedt een keur aan verfijnde en efficiënte
benzine- en dieselmotoren, ontworpen voor uitmuntende
brandstofbesparing, met prestaties die de moeite waard zijn en schonere
emissies. Hiertoe behoort onze nieuwste meermalen bekroonde
1,0-liter Ford EcoBoost benzinemotor, goed voor wel 125 pk (92 kW).
Nieuwe Ford EcoBoost benzinemotoren
■
■

1,0 l Ford EcoBoost benzinemotor (100 pk, 125 pk)
1,5 l Ford EcoBoost benzinemotor (150 pk, 182 pk)

Nieuwe Ford EcoBlue dieselmotoren
■
■

1,5 l Ford EcoBlue dieselmotor (95 pk, 120 pk)
2,0 l Ford EcoBlue dieselmotor (150 pk)

Alle Ford EcoBoost en Ford EcoBlue motoren hebben nu fijnstoffilters
om emissies te verminderen. En zijn uitgerust met Auto Start-Stop
technologie, waarmee je brandstof kunt besparen doordat de motor
automatisch wordt uitgeschakeld wanneer je tot stilstand komt.
Daarnaast beschikken de 1,0 l en 1,5 l Ford EcoBoost benzinemotoren
over cilinderdeactiveringstechnologie, waarmee een van de cilinders
tijdelijk kan worden gedeactiveerd als de motor beperkt belast wordt,
teneinde het benzinegebruik en de emissies te helpen verminderen.

Powered by
14

FORD EcoBoost

Winnaar bij de International
Engine of the Year Awards
voor het zesde jaar achter elkaar.

Moeiteloos rijden.
Verstopte straten in de stad. Beginnen en stoppen met
rijden. De geheel nieuwe Focus kan je helpen de stress van
druk verkeer weg te nemen. Met Adaptive Cruise Control met
Stop & Go blijft je op een veilige afstand van de voorliggende
auto, zelfs als die langzamer gaat rijden of stopt. En als het
verkeer weer gaat rijden, trekt ook je auto weer op. Terwijl
Lane-Centring Assist zachtjes de stuurbeweging corrigeert
om je te helpen binnen de gemarkeerde rijstrook te blijven.
■

Adaptive Cruise Control met Stop & Go* behoudt een
comfortabele afstand tot het voertuig voor je en kan er
zelfs voor zorgen dat je auto geheel stopt en weer gaat

■

rijden als het verkeer dat toestaat
Lane-Centring Assist* detecteert voortdurend

rijstrookmarkeringen en kan de stuurbeweging corrigeren
om te helpen je auto binnen de gemarkeerde rijstrook te
houden
*Alleen leverbaar op modellen met automatische transmissie.

Getoond model is een Focus Titanium Business. Sommige details zijn opties tegen meerprijs.
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Zien en gezien worden.
Adaptive Front lighting System met Dynamic ledkoplampen De in het oog springende koplampen zorgen
voor uitstekende verlichting onder verscheidene
rijomstandigheden. Geavanceerde led-koplampen (links)
kunnen helpen het rijden in de nacht, of met slecht zicht,
veiliger en minder veeleisend te maken voor jou en andere
weggebruikers.
Dynamische led-koplampen met volledige adaptieve
verlichting (uiterst links) maakt gebruik van
cameratechnologie om het lichtpatroon in een vroeger
stadium te wijzigen, en zorgt er zo voor dat bochten worden
verlicht voordat je deze ingaat, zodat je 's nachts makkelijker
en meer ontspannen rijdt.
■

■

■

Verkeerstekengebaseerd licht kan herkennen wanneer je
een rotonde of een stopteken nadert en past de straal van
de koplamp aan de indeling van de weg aan
Voorspellende bochtverlichting maakt gebruik van

wegmarkeringen om bochten in de weg te herkennen en
verlicht de bochten voordat je ze ingaat
Verblindingsvrij grootlicht past de koplamp aan voor
optimale verlichting, terwijl de camera voor het systeem
helpt andere bestuurders tegen verblinding te
beschermen

De getoonde modellen zijn (geheel links) een Focus ST-Line Business stationwagon in de
metallic carrosseriekleur Desert Island Blue (optie) en (links) een Focus Vignale, 5-deurs, in de
metallic carrosseriekleur Ruby Red (optie).
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De co-piloot die nooit
slaapt.
Of de verkeerstekens nu langs de kant van de weg staan of
erboven hangen, vast of tijdelijk zijn, Traffic Sign Recognition
kan ze detecteren. En zal het desbetreffende pictogram in de
instrumentengroep en het head-up display weergeven om je
te waarschuwen. En daar komt bij dat Intelligent Speed
Assist je snelheid automatisch kan aanpassen om ervoor te
zorgen dat je binnen de limiet blijft. En met Wrong Way Alert
zal de geheel nieuwe Focus je zelfs waarschuwen als je op
een weg tegen het verkeerde ingaat.
■

■

Traffic Sign Recognition geeft belangrijke
verkeerstekeninformatie weer in de instrumentengroep en
in het head-up display
Intelligent Speed Assist scant verkeerstekens en maakt
gebruik van navigatiegegevens om automatisch een
snelheidslimiet in te stellen en vervolgens je snelheid

■

dienovereenkomstig aan te passen
Wrong Way Alert is ontworpen om zichtbare en hoorbare
waarschuwingssignalen te geven als je een niet-inrijden
teken voorbij rijdt

Het getoonde model is een Focus ST-Line stationwagon in Desert Island Blue metallic
carrosseriekleur (optie) met een grote dakspoiler (optie).
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Moeiteloos parkeren,
zonder het drama.
Parkeren in een drukke straat of een nauwe ruimte kan een
hachelijke onderneming zijn. Maar met Active Park Assist 2
maakt de geheel nieuwe Focus het makkelijker dan je ooit
voor mogelijk had gehouden. Eenmaal geactiveerd kan het
systeem een geschikte plek vaststellen en voor je de hele
parkeer- en uitrijmanoeuvres uitvoeren. Je hoeft de wagen
niet in de versnelling te zetten, niet de sturen en de pedalen
niet te gebruiken: de auto doet het allemaal voor je. (Optie
op modellen met automatische transmissie)
■

Active Park Assist 2 maakt parallel en haaks parkeren
makkelijk door de controle over het stuur, de versnelling en
de pedalen te nemen om uje auto in en uit een
parkeerruimte te krijgen

■

Cross Traffic Alert met Active Braking* helpt je bij het
achteruit uit een parkeerplaats rijden, door je voor
naderend verkeer van beide kanten te waarschuwen en
kan automatisch de remmen bedienen als je niet reageert

■

Groothoekachteruitkijkcamera biedt een helder beeld

naar links en rechts van de achterzijde van de auto als de
achteruitversnelling wordt geselecteerd
*Onderdeel van het Blind Spot Information System.

Het getoonde model is een Focus ST-Line Business, 5-deurs, in Desert Island Blue metallic
carrosseriekleur (optie) met een grote dakspoiler (optie).
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Vormgegeven om
tevreden te stellen.
Met ruimte om je uit te rekken en van elke reis te genieten,
vormt de geheel nieuwe Focus een bestemming van
kwaliteit, keuze en ruimte.
Op de ST-lijn zul je stoelen in sportieve stijl aantreffen met
rode acenten en contrasterend stiksel, of optioneel rood
gestikte, gedeeltelijk leren bekleding. Het zorgvuldig, met de
hand vervaardigd interieur bevat pedaalafdekkingen en een
schakelhendelknop uit aluminum, een rood gestikt, in leer
verpakt multifunctioneel stuur, en een rood gestikte
versnellingspookhoes en zachte kniebuffers. Tot de andere
accenten behoren decorbekledingen in hoogglanszwart en
carbonvezel. Plus een optionele centrale armsteun op de
achterbank met diepe bekerhouders en een handig skiluik
Terwijl er een doelmatige draadloze oplader beschikbaar is
om je apparatuur gebruiksklaar te houden (optie).

Het getoonde model is een Focus ST-Line Business stationwagon met gedeeltelijk leren stoelen
(optie) en carrosseriekleur in Race Red. Eventuele apparatuur op de afbeelding tegen meerprijs

24

Breng buiten naar
binnen.
Open te schuiven panoramadak
Sommige dagen zijn perfect om van de warmte van de zon
te genieten. Haal het meest uit elke gelegenheid met het te
openen panoramadak. Het glazen dak biedt allen een blik
op de hemel, waar je ook zit. Het uitschuifbare glas biedt een
overvloed aan frisse lucht als het open is en heeft een
zonreflecterende coating om het interieur koel te houden als
het dak dicht is. Terwijl een elektrisch bedienbare jaloezie
desgewenst schaduw en privacy biedt. De jaloezie kan zelfs
helpen het geruis van de wind en turbulentie te veminderen
als je met open dak rijdt. (Optie)

Geluid klinkt live
met B&O.
Schouder aan schouder met de geheel nieuwe Focus zijn we trots een
spannende en exclusieve samenwerking tussen Ford en het
gerenomeerde audiomerk B&O te mogen onthullen.
Superieur geluid en stijlvol design maakt ons nieuwe B&O
geluidssystem de ideale partner van je nieuwe Focus. Unieke B&O
luidsprekervormen maken de gedistingeerde styling van de auto
perfect af, terwijl het geavanceerde, specifiek op het model
afgestemde geluid de ervaring van elke reis naar een hoger plan tilt,
en je in staat stelt uw muziek opnieuw te ontdekken op de manier
zoals dat volgens de artiest moest worden gehoord.
■
■
■
■
■
■

Modelspecifieke geluidskalibratie
Hoogwaardig geluidssysteem met 10 luidsprekers
In de kofferbak gemonteerde subwoofer met dubbele spreekspoel
Keuze tussen stereo of surround sound
675 Watt uitgangsvermogen
Uniek ontwerp van B&O

De audioproducten van B&O hebben hun wortels in het rijke 90 jaar oude
erfgoed van Bang & Olufsen en bieden een superieure kwaliteit aan
geluidsprecisie via iconische ontwerpen, in de voorhoede van de
hedendaagse stijl.

Het getoonde model is een Focus Titanium Business stationwagon in de speciale metallic
carrosseriekleur Ruby Red (optie) met integrale dakrails (standaard).
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Tweeter
Midrange
Woofer
Subwoofer met dubbele spreekspoel
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Maak kennis met de nieuwe
beste vriend van je telefoon.
Ford SYNC 3
Een reisje met de auto betekent niet dat je de verbinding verbreekt. De
nieuwe Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone, zodat je
over alles de controle heeft, van telefoongesprekken en sms’jes tot
muziek en satellietnavigatie - allemaal via het 8 inch touchscreen of
door middel van opmerkelijk eenvoudige gesproken commando’s.
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Sync 3 functies
■

■
■

■

■

eenvoudige gesproken commando's
Hoor hoe het systeem je tekstberichten hardop voorleest
Ontvang instructies voor iedere richtingsverandering naar je
bestemming
Je kunt ook plaatselijke verkeersberichten bekijken of instellingen
aanpassen, en kiezen tussen kaarten in volledige, split-screen of
3D-weergave
Tegelijkertijd helpt Emergency Assistance† inzittenden een noodoproep
te plaatsen om de noodhulpdiensten in hun eigen taal te informeren
over de locatie van de auto

FordPass App
■
■

■

trek
”

Beheer je telefoon, muziek, apps en navigatie, allemaal met

Applink, Apple CarPlay en Android
Auto
Houdt controle over SYNC-compatibele
apps met AppLink, terwijl Apple
CarPlay en Android Auto ervoor zorgen
dat je je smartphone kunt bedienen via
het SYNC 3 home scherm, als was het
je mobiel.

Toegang tot extra functie's met de FordPass smartphone app
Selecteer "points of interest" in de buurt van je locatie of langs de
route

Touchscreen
Het SYNC 3 kleuren touchscreen
ondersteunt multi-touch ‘veeg’- en
‘knijp om te zoomen’-gebaren, en stelt
je in staat applicatiepictogrammen en
achtergrondbeelden te rangschikken op
dezelfde manier als je bij uw tablet of
smartphone zou doen. Je kunt ook
schakelen tussen dag- en nachtmodus
en je voorinstellingen aan meerdere
gebruikers aanpassen.

Check bijvoorbeeld tankstations per merk of soort brandstof en
vergelijk prijzen

NB
Volledige integratie van SYNC 3 met een smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een
dataverbinding, en dus zullen er datakosten gelden. Om te controleren of Apple CarPlay en Android Auto in jouwmarkt verkrijgbaar zijn, raadpleeg je de meest actuele
informatie op de officiële websites van Apple CarPlay en Android Auto.
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te
helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp
wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

†
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Communiceer met je auto zoals je dat nog
nooit eerder hebt kunnen doen.
FordPass Connect en de FordPass App zorgen voor connectiviteit tussen je Ford en je smartphone.

01 WiFi hotspot**. Verbind
moeiteloos maximaal tien
compatibele apparaten met
de hotspot in je auto, net
zoals je dat thuis zou doen
(leverbaar met FordPass
Connect)

FordPass Connect

FordPass App

Het nieuwe FordPass Connect modem maakt je reizen
makkelijker.

Om het beste uit het FordPass Connect modem te
halen, download je de FordPass App zodat je een groot
aantal nieuwe functies kunt beheren via je smartphone.

■

02 Ver- en ontgrendelen op
afstand. Nooit meer
afvragen of je je auto wel

02

03

hebt afgesloten. Gebruik je
smartphone om hem te
vergrendelen of te
ontgrendelen waar je ook
bent (leverbaar met
FordPass Connect via de
FordPass App)

■

■

Live Traffic* geeft verkeersinformatie door aan je
SYNC 3 navigatiesysteem om ervoor te zorgen dat je
altjd de best mogelijke route neemt
Dankzij de WiFi aan boord kun jij en jouw passagiers
moeiteloos met maximaal tien apparaten verbinding
maken met het intenet**
In geval van een ongeluk belt FordPass Connect met
een eCall naar de nooddiensten en geeft het de

■
■

■

Ver- en ontgrendel je auto op afstand
Stat de motor van afstand op om je voorruit te
ontdooien (uitsluiten automatische transmissie)
Bewaak je brandstofpeil, de kilometerstand en de
bandenspanning, allemaal met behulp van je

■

telefoon
Vind de weg terug naar je geparkeerde auto via de

■

FordPass App
Ontvang meldingen over de staat van je auto via je

locatie van je auto door†

smartphone

03 Live Traffic* Vermijd de
files met behulp van de
verkeers-updates, die naar
je navigatiesysteem worden
verstuurd (leverbaar met
FordPass Connect en de
FordPass App)
*Toegang tot Live Traffic is de eerste twee jaar na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 met navigatie gratis. Daarna is een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd.
**Om gebruik te kunnen maken van de ingebouwde Wi-Fi hotspotcapaciteit dient een Ford auto in 2018 over de juiste hardware te beschikken, en is er een draadloos onderhoudsplan
vereist. Het boordmodem zal worden aangesloten op het moment van levering. Dekking van de gegevens en service is niet overal beschikbaar en er zijn misschien voorwaarden uit je
draadloze plan van toepassing, zoals geldende tarieven voor berichten en gegevens. Je kunt kiezen bepaalde data al dan niet te delen. Ga voor meer informatie naar je dealer. De
technologie zal in 2018 beschikbaar worden gesteld in geselecteerde landen en de resterende landen zullen in 2019 volgen.
†
eCall is een initiatief van de Europese commissie dat een systeem in de auto machtigt nooddiensten aan te roepen als een automatisch eCall-voorval wordt geactiveerd door de detectie
van een serieus wegongeluk, of als een handmatige eCall wordt geactiveerd door een inzittende van het voertuig.
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Past zich moeiteloos
aan.
De geheel nieuwe Focus stationwagon combineert de
elegantie van een coupé met een uiterst ruim en flexibel
interieur. Passagiers op de achterbank genieten meer ruimte
dan in andere auto's in deze klasse. Vouw de achterbank op
en je hebt een virtueel platte vloer met een ruimte van 1.620
liter* (608 liter* in 5-zits modus). Terwijl een brede
achterklep met een lage laaddrempel en optioneel
elektrische bediening zorgt voor makkelijke toegang.

De Focus stationwagon heeft een aanpasbare laadvloer, die je in staat stelt een
diepe vloer te maken of een ondiepere vloer met daaronder bergruimte. Een
rolhoes houdt je spullen uit het zicht en kan, indien niet gewenst, worden
opgeborgen in een speciale ruimte onder de laadvloer.

*Gemeten volgens de ISO 3832 methode.
Het getoonde model is een Focus Vignale stationwagon in de speciale metallic carrosseriekleur
Ruby Red (optie).
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01

03

05

FORD FOCUS Technologie

Vooruit denken.
De geheel nieuwe Focus beschikt over een in zijn klasse toonaangevend
scala technieken om elke rit makkelijker en veiliger te maken.
Geavanceerde assistentietechnologie voor de bestuurder wordt
ondersteund door twee camera's, drie radars, 12 ultrasone sensoren die
samen het gebied rond de wagen kunnen monitoren en de weg voor je
kunnen scannen.
01 Pre-Collision Assist††2) met voetgangersdetectie monitort je
afstand tot andere voertuigen en voetgangers (zelfs in het donker)
en kan je waarschuwen voor een eventuele botsing
02 Als je niet rerageert op de waarschuwingssignalen van het systeem,

laadt Active Braking††2) het remsysteem alvast en kan het
automatisch de remmen inschakelen om het effect van een botsing
te verminderen, of, in sommige gevallen, geheel weg te nemen.

02

04

06

(Standaard)
03 Lane-Keeping Alert herkent wanneer je auto de wegmarkeringen

nadert zonder dat de richtingaanwijzer wordt bediend en
waarschuwt je vervolgens door middel van trillingen in het stuur. Als

je niet reageert, zorgt Lane-Keeping Aid ervoor dat je binnen je
rijstrook blijft. (Standaard)

04 Evasive Steering Assist††2) detecteert een ontwijkende zwenking
en helpt je om om een obstakel dat op je pad ligt heen te rijden.
(Onderdeel van Adaptive Cruise Control)
05 Cross-Traffic Alert††2) scant de linker- en de rechterkant als je

achteruitrijdt uit een haakse parkeerplaats. Als er een bewegend
voertuig of ander risico wordt gedetecteerd, waarschuwt het
systeem je met zichtbare en hoorbare waarschuwingssignalen.
(Onderdeel van het Blind Spot Information System. Met Active

Braking)
06 Driver Alert††2) monitort je rijgedrag en kan je waarschuwen als het
denkt dat je even pauze moet nemen. (Optie)

††

34

Maakt gebruik van sensors. 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder.
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FORD FOCUS Modellenoverzicht

Kies de Focus die bij u past.
De geheel nieuwe Focus is leverbaar in een keur aan gedistingeerde individuele series, elk zorgvuldig gespecificeerd om zijn
eigen definitie van het nieuwe Focus karakter te creëren.

ST-Line Business

Sport
Trend (niet in NL)

De gedistingeerde styling van het exterieur van de ST-Line Business biedt de dynamische Ford Focus
rijervaring met extra in het oog springende individualiteit.

Trend Edition/Trend Edition Business

Een elegant ontwerp met indrukwekkende geïntegreerde technologie en de
uitstekende reeks motoropties dragen allemaal bij aan de buitengewone
aantrekkingskracht van de geheel nieuwe Ford Focus.

Titanium Business

Vignale

Luxe

Actief
Met zijn markante, op de SUV geïnspireerde, styling brengt de nieuwe Active Business crossover een gevoel van
avontuur naar de geheel nieuwe Ford Focus serie.

De luxe modellen van Ford bieden superieure niveaus aan verfijning en comfort, met premium
materialen, aanvullende technologie en unieke styling-elementen.
36
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Het getoonde model is een Focus Trend in Moondust Silver metallic carrosseriekleur (optie).

FORD FOCUS Modellenoverzicht

Trend (niet in NL)

Belangrijkste exterieurkenmerken
■
■
■

■
■

■
■

16" stalen velgen met volledige wieldoppen
Halogeen koplampen met led-dagrijverlichting
Elektrisch bediende en verwarmbare buitenspiegels met
richtingaanwijzers
Zwarte dakrails (alleen stationwagon-modellen)
Bumpers in kleur, bovenste grille voor met chromen rand en
gelakte rails
Automatische koplampen met aluminium omlijsting
Ford Easy Fuel tankdoploos brandstofvulsysteem

Belangrijkste interieurkenmerken
■

■

■
■

■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Radio/cd met 4,2" TFT-display, 6 luidsprekers, Bluetooth®,
USB-connectiviteitspoort met iPod®-functionaliteit en op
afstand bedienbare geluidsregelaars
Radio/cd met DAB 4,2" TFT-display, 6 luidsprekers,
Bluetooth®, USB-connectiviteitspoort met iPod®functionaliteit en op afstand bedienbare geluidsregelaars
Handmatig bediende airconditioning
Pre-Collision Assist met Active Braking, detectie van
voetgangers en fietsers
Lane-Keeping System (met Lane-Keeping Alert en LaneKeeping Assist)
Intelligente snelheidsbegrenzer
3-spaaks, met leer bekleed stuurwiel en schakelhendelknop
Afstandsbediening voor centrale vergrendeling met twee
sleutels
Elektrisch bediende voor- en achterportierruiten
Plafondconsole – Met voor en achter led-instapverlichting
MyKey
ISOFIX-montagevoorziening voor kinderstoelen
Controlesysteem voor lage bandenspanning
Bestuurdersstoel met handmatig verstelbare lendensteun
Veiligheidsgordelherinnering achter

Carrosseriestijlen
5-deurs
Stationwagen
Motoren
1,0 l Ford EcoBoost benzinemotor (100 pk)
1,5 l Ford EcoBlue dieselmotor (95 pk)

38

■

Intelligente snelheidsbegrenzer (standaard)

■

MyKey (standaard)

NB Het Bluetooth® woordmerk en de bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company
Limited en verwante ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.
◊
NB Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve
passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is op de achterbank en correct aangegespt.

Het getoonde model is een Focus Trend Edition in Magnetic metallic carrosseriekleur (optie).

FORD FOCUS Modellenoverzicht

Trend Edition

Belangrijkste exterieurkenmerken, aanvullend op de
Trend
■

■
■
■

16" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen met 'Sparkle Silver'afwerking
Verchrooomde sierlijsten gedeelte portierframe
Verchroomde dakrails (stationwagon)
Bochtmistlampen vóór

Belangrijkste interieurkenmerken, aanvullend op de
Trend
■

■
■
■
■
■

Radio, 8" TFT touchscreen, SYNC 2.5 met Apple CarPlay,
Android Auto, Emergency Assistance*, handsfree bellen,
Bluetooth® , gesproken sms'jes, 2 x USB en 6 luidsprekers
Instrumentenpaneel met 4" TFT kleurendisplay
Middenconsole met armleuning
Stoelen voor in sportstijl, V-vorm met hoog kussen
Middenconsole met armleuning
Elektrische parkeerrem

Trend Edition Business
Belangrijkste kenmerken, aanvullend op de Trend
Edition
■
■
■

■
■

Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Parkeerafstandsensors voor en achter
Radionavigatiesysteem, 8" TFT touchscreen, SYNC 3, Voice
Control GPS, privacymodus
Cruisecontrol met intelligente snelheidsbegrenzer
Reservewiel (thuisbrenger)

Carrosseriestijlen
5-deurs
Stationwagon
Motoren
1,0 l Ford EcoBoost benzinemotor (100 pk)
1.5 l Ford EcoBlue dieselmotor (95pk)
(alleen Trend Edition Business)
1,5 l Ford EcoBlue dieselmotor (120 pk)

■

Centrale armsteun (standaard)

■

Touchscreen (standaard)

NB Het Bluetooth® woordmerk en de bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company
Limited en verwante ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.
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*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de
auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

Het getoonde model is een Focus Titanium in Diffused Silver metallic carrosseriekleur (optie).

FORD FOCUS Modellenoverzicht

Titanium Business

Belangrijkste exterieurkenmerken, als aanvulling op
de Trend Edition Business
■

■
■
■
■

16" 15-spaaks lichtmetalen velgen met 'Sparkle Silver'afwerking
Radiateurgrille met verchroomde omlijsting
LED achterlichten
Ford KeyFree-systeem met Ford Power startbutton
Ruitenwissers met regensensor

Belangrijkste interieurkenmerken, als aanvulling op
de Trend Edition Business
■

■
■
■
■
■
■
■

DEATC (Dual-zone Electronic Automatic Temperature
Control), dual-zone elektronische automatische
temperatuurregeling
In hoogte verstelbare stoel voorste passagier
Instaplijsten voorportieren met Ford-logo
Stoffen vloermatten voor- en achterin
Armsteun middelste zitting achterbank met opbergruimte
Ambient lighting, subtiele LED nterieurverlichting
Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
FordPass Connect - Embedded modem

Carrosseriestijlen
5-deurs
Stationwagon
Motoren
1,0 l Ford EcoBoost benzinemotor (125 pk)
1,5 l Ford EcoBlue dieselmotor (120 pk)

■

Dual-Zone elektronische automatische
temperatuurregeling (DEATC, standaard)

■

Ford KeyFree Systeem (standaard)

NB Het Bluetooth® woordmerk en de bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company
Limited en verwante ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.
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*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de
auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

Het getoonde model is een Focus Vignale in de speciale carrosseriekleur Dark Mulberry (optie).

FORD FOCUS Modellenoverzicht

Vignale

Belangrijkste exterieurkenmerken, als aanvulling op
de Titanium Business
■

■
■
■

17" 20-spaaks lichtmetalen velgen in 'Luster Nickel'afwerking
LED-koplampen
Uniek Vignale grille boven
Unieke Vignale voor- en achterbumpers met omlijsting in
gesatineerd aluminium

Belangrijkste interieurkenmerken, als aanvulling op
de Titanium Business
■
■
■
■

■

■
■
■
■

Vignale zwart lederen verwarmbare stoelen
Vignale vloermatten voor en achter
Vignale dorpellijsten
In 4 richtingen elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met
lendesteun
Active Park Assist – Inclusief hulp bij haaks en parallel in- en
uitparkeren (semi-automatische parkeerhulp)
Zacht aanvoelend instrumentenpaneel
Interieurverlichting met meerkleurige led
Head-up display
60:40 deelbare achterbank met skiluik

Carrosseriestijlen
5-deurs
Stationwagon
Motoren
1,0 l Ford EcoBoost benzinemotor (125 pk)
1,5 l Ford EcoBoost benzinemotor (150 pk)

■

Head-up display (standaard)

■

Unieke Vignale grille voor (standaard)

NB Het Bluetooth® woordmerk en de bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company
Limited en verwante ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.
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*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de
auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Het getoonde model is een Focus ST-Line Business in de metallic carrosseriekleur Desert Island Blue (optie).

FORD FOCUS Modellenoverzicht

ST-Line Business

Belangrijkste exterieurkenmerken, als aanvulling op
de Trend Edition Business
■

■
■
■
■
■
■
■
■

17" 5x2-spaaks lichtmetalen velgen met 'Rock Metallic'afwerking
Zwarte taillelijn
ST-Line LED-mistlampen vóór met bochtverlichting
Unieke ST-Line zijskirts
Unieke ST-LIne voor- en achterbumpers
Unieke bovenste en onderste radiateurgrille
ST-Line dubbele uitlaatpijpen met gepolijste afwerking
ST-Line spatbordembleem
Sport wielophanging

Belangrijkste interieurkenmerken, als aanvulling op
de Trend Edition Business
■
■
■
■
■
■
■
■

Sportstoelen met rood detailstiksel
ST-Line leerbekleed sportstuurwiel met platte onderkant
ST-Line aluminium versnellingspookknop
Roestvrijstalen sportpedalen
Sleutelloze start met FordPower startbutton
ST-Line logo op instaplijsten voorportieren
Donkere geweven hemelbekleding
FordPass Connect - Embedded modem

Carrosseriestijlen
5-deurs
Stationwagon
Motoren
1,0 l Ford EcoBoost benzinemotor (125 pk)
1,5 l Ford EcoBoost benzinemotor (150 pk, 182 pk)
1,5 l Ford EcoBlue dieselmotor (120 pk)
2,0 l Ford EcoBlue dieselmotor (150 pk)

■

Selecteerbare rijmodi (3x standaard, 5x i.c.m. CCD)

■

Lichtmetalen velgen (standaard)

NB Het Bluetooth® woordmerk en de bijhorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Ford Motor Company
Limited en verwante ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.
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*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de
auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt vooralsnog niet in Nederland, maar wel in meer dan 40 Europese landen.

Afgbeelde auto is een Focus Active in Metropolis White metaallak.

FORD FOCUS Modellenoverzicht

Active Business

Belangrijkste kenmerken, als aanvulling op de Trend
Edition Business
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

Unieke 17" 5-spaaks two-tone gelakte aluminium velgen
Unieke Active bovenste grille en voor- en achterbumper
Zwarte zijbeplating rond de wielkasten
Beschermplaten voor en achter
Active spatbordembleem
Active LED-mistlampen vóór met bochtverlichting
Zwarte dakrails
30 mm extra bodemvrijheid
Radio met 8" TFT-touchscreen, Android Auto, Apple CarPlay,
Emergency Assistance*, handsfree bellen, Bluetooth®, 2x
USB, op afstand bedienbare geluidsregelaars,
Sportieve voorstoelen met unieke Active bekleding
Vijf Selectable Drive Mode-instellingen (Normal, Eco, Sport,
Slippery en Trail)
Radio-/navigatiesysteen met 8" TFT-touchscreen, SYNC 3
met Voice Control en 6 luidsprekers
FordPass Connect - Embedded modem**

Carrosserievarianten
5-deur
Wagon
Motoren
1.0 EcoBoost benzine (125 Pk)
1.5 EcoBoost benzine (150 Pk)
1.5 EcoBlue diesel (120 Pk)

■

Zwarte zijbeplating rond de wielkasten

■

Zwarte dakrails

**Het boordmodem zal worden aangesloten op het moment van levering. U kunt kiezen bepaalde data al dan niet te delen.
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FORD FOCUS Opmerkelijke technologie

CCD (Continuous Controlled
Damping, continue
demperregeling)

Selecteerbare rijmodi

Handsfree achterklep
Het openen of sluiten van de achterklep van de
nieuwe Focus is eenvoudig, zelfs wanneer je je
handen vol hebt. Met de sleutels in je zak of tas
opent of sluit je de achterklep, zonder dat je
handen eraan te pas komen, door middel van een
zachte voetbeweging onder het midden van de
achterbumper. Kan ook worden geopend en
gesloten terwijl je in de auto zit. (Optie)

Stelt je in staat uit drie rijmodi te kiezen: Normal,
Eco en Sport. Het systeem past verschillende
instellingen aan, zoals de gaskleprespons en de
grip van het stuur, alsmede het gedrag van het
schakelen op wagens met automatische

Helpt je je snel aan te passen aan wijzigende
wegomstandigheden. Sensoren monitoren het
wegoppervlak en je rijgedrag elke 2 milliseconden
en passen vervolgens snel de stugheid van de
dempers aan voor optimale prestaties in elke
situatie. Als een kuil wordt gedetecteerd, reageert

transmissie. Auto's die zijn uitgerust met
Continuously Controlled Damping (continue

het systeem zo snel dat het de schokdempers kan
aanpassen om de ernst van de impact te helpen

demperregeling) krijgen er twee extra rijmodi bij
(Comfort en ECO-Comfort), die ter aanvulling de

verminderen voor een comfortabelere rit. (Optie
op de 5-deurs versies van de Titanium Business,

instelling van de ophanging wijzigen voor nog
beter rijgenot.

de ST-Line Business en de Vignale met 1,5 l
EcoBoost of 2,0 l EcoBlue-motoren)

Blind Spot Information
System met Cross Traffic
Alert en Active Braking††
Het Blind Spot Information System waarschuwt
je door middel van een discreet
waarschuwingslampje in de buitenspiegels aan
beide zijden, wanneer een ander voertuig – een
personenauto, bestelauto of vrachtwagen –
tijdens het rijden je blinde hoek binnenrijdt. Op

Verwarmbaar stuurwiel
Verwarmt het stuurwiel (en je handen) na een
druk op de knop, en voegt zo een extra laag
comfort toe tussen jou en de kou buiten.
††

Maakt gebruik van sensors.

Portierrandbescherming
Als de portieren van je auto worden geopend,
wordt dit ingeschakeld en helpt het systeem
onbedoelde beschadiging te voorkomen door een
beschermende barrière op te werpen tussen de
portierranden van de Focus en in de buurt
geparkeerde voertuigen of andere obstakels.

dezelfde manier waarschuwt Cross Traffic Alert je
als er een bewegend voertuig of ander risico
wordt gedetecteerd, terwijl je achteruitrijdt uit een
haakse parkeerplaats, en het kan automatisch de
remmen activeren wanneer je niet voldoende
reageert.
50
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Frozen White
Effen carrosseriekleur

Shadow Black
Mica lak*

Magnetic
Metaallak*

Desert Island Blue
Metaallak*

Wij kiezen
Desert Island Blue.
Welke kleur kies jij?
De Ford Focus dankt zijn fraaie en duurzame exterieur aan een grondig
Race Red
Effen carrosseriekleur *

Chrome Blue
Metaallak*

Diffused Silver
Metaallak*

Ruby Red
Metaallak*

Blazer Blue
Effen carrosseriekleur

Moondust Silver
Metaallak*

Orange Glow
Metaallak*

Dark Mulberry
Metaallak*‡

lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met
wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de nieuwe materialen en lakprocessen
zorgen ervoor dat jou nieuwe Focus zijn fraaie uiterlijk nog vele jaren lang zal
behouden.

Metropolis White
Metaallak*

*Tegen meerprijs.
‡Carrosseriekleur uniek voor de Vignale.
De Ford Focus wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van algemene voorwaarden.
NB De gebruikte afbeeldingen dienen slechts ter illustratie van carrosseriekleuren en komen mogelijk niet overeen met de actuele specificatie of productbeschikbaarheid in bepaalde landen.
Kleuren en bekledingen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren vanwege beperkingen van het gebruikte afdrukproces.
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Creëer je perfecte Focus en kies uit een verzameling lichtmetalen velgen en kleurencombinaties voor de carrosserie. Jou individualiteit kan ook
worden uitgedrukt door middel van een keur aan speciaal geselecteerde interieur-upgrades, elk zorgvuldig ontworpen om te helpen je Nieuwe Focus
net zo individueel te maken als jezelf.

   





















































 







 


























 


 
 





















 

 





 

 

Stylingpacks voor het interieur



 






 

Wat is jouw favoriete kleurencombinatie?

 
 




 

Two-tone
kleurencombinaties






FORD FOCUS Personalisatie

















































































Standaard
*Frozen White en Race Red effen carrosseriekleur, metallic en mica
carrosseriekleuren zijn optioneel tegen meerprijs leverbaar.

Titanium – Stylingpack Metal Grey

ST-Line – Stylingpack Race Red

Gedistingeerde styling stopt niet bij het interieur. Jouw individualiteit

Het sportieve karakter van de ST LIne kan verder worden vergroot met

kan ook worden weerspiegeld door een assortiment aan

een verzameling prestatie-geïnspireerde designelementen voor het

designaccenten voor het interieur. Daartoe behoort de unieke
decoratieve 'Tetragon'-elementen op het instrumentenpaneel en de

interieur en het exterieur. Het pakket bestaat uit speciale bekleding in
Bright Carbon-look op het instrumentenpaneel en de voorportieren,

bekleding van het voorportier, alsmede het Metal Grey-stiksel op het
uniek rood stiksel op de zachte kniebufffers aan beide kanten van de
stuurwiel, de versnellingspookhoes en de kniebuffers aan beide kanten middenconsole en rode, dubbelgestikte stoffen vloermatten. Het
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van de middenconsole, plus het speciale dubbele stiksel in Metal Grey
op de stoffen vloermatten.

pakket voor de buitenkant bevat een grote achterspoiler en rood
gelakte remklauwen.

55

FORD FOCUS Velgen en banden

16"

velgdopdesign
(Standaard op Trend)

17"

5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
'Rock Metallic'-afwerking
(Standaard op de ST-Line Business)
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16"

5x2-spaaks lichtmetalen velgen
met 'Sparkle Silver'-afwerking
(Standaard op de Trend Edition en de
Trend Edition Business)

17"

20-spaaks lichtmetalen velgen in
'Luster Nickel'-afwerking
(Standaard op de Vignale)

16"

15-spaaks lichtmetalen velgen met
'Sparkle Silver'-afwerking
(Standaard op de Titanium Business)

17"

10-spaaks lichtmetalen velgen in
‘Shadow Black’ machinale afwerking
(Accessoire op Trend Edition en Trend
Edition Business)

16"

5-spaaks lichtmetalen velgen met
'Dark Sparkle'-afwerking
(Accessoire Trend Edition en Trend
Edition Business)

17"

10x2-spaaks lichtmetalen velgen in
'Luster Nickel'-afwerking
(Optie op de Titanium Business)

18"

5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
'Matt Black'-afwerking
(Optie op de ST-Line Business)

18"

7x2-spaaks lichtmetalen velg in 'Pearl
Grey'-afwerking
(Accessoire op de Titanium Business)

18"

5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
'Liquid Aluminium'-afwerking
(Optie op de Vignale)

18"

5x2-spaaks lichtmetalen velgen met
‘Absolute Black’ /machined afwerking
(Optie op Active Business)

Leun achterover
en ontspan.
Interieurbekleding
Het uiterlijk en de uitstraling van de
eersteklasmaterialen zullen je waardering
voor het verbluffende interieur van de geheel
nieuwe Focus vergroten. De luxe voorstoelen
bieden geweldig comfort en uitstekende
Trend
Inzet: Moonwalk in Ebony
Kussen: Softstitch in Ebony

Trend Edition/Trend Edition Business
Inzet: Foundry in Ebony/Grey details
Kussen: Eton in Ebony

ST-Line Business
Inzet: Foundry in Ebony/details in Red
Kussen: Eton in Ebony

ST-Line Business
Inzet: Foundry in Ebony
Kussen: Salerno leader in Ebony/details in Red

ondersteuning, terwijl hun nieuwe slanke
profiel helpt de knie- en beenruimte achterin
aanzienlijk te verbeteren. Er is grote zorg
besteed aan het ontwerp en de vervaardiging
van de bekleding van jouw Ford Focus om de
totale rijbeleving naar een nog grotere hoogte
te tillen.

Titanium Business
Inzet: Zaha in Ebony met stiksel in Metal Grey
Kussen: Salerno leder in Ebony
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Titanium Business
Inzet: Ray in Ebony
Kussen: Niro in Ebony

Vignale
Inzet: Windsor in Ebony
Kussen: Windsor in Ebony
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Helpt je zien zonder anderen te verblinden

FORD FOCUS Kleuren en bekleding



















          
 
          
   
 
           
         
   
         
      
    
   
   





















 




 





























































 







 




















































 










Ontwerp koplampen
De geheel nieuwe Focus is uitgerust met opvallende koplampen. Hoewel het
totaalprofiel van de koplampen hetzelfde blijft bij alle series, verschilt het ontwerp van
de koplampen en de vorm van de kenmerkende led-dagrijverlichting bij elke versie. De
achterlichten zijn er in twee versies, al naar gelang de serie. Helemaal halogeen en led/
halogeen.







Verblindingsvrij grootlicht laat je rijden met grootlicht zonder andere weggebruikers te
verblinden. Sensors herkennen tegemoetkomend verkeer en passen het
grootlichtpatroon aan om het tegen verblinding te beschermen, terwijl de rest van de
weg wordt verlicht voor beter zicht. (Optie)





          
         

   
          
      
     
   
         
         
   







       
       
 
        
  
 






Het adaptieve verlichtingssysteem met dynamische led-koplampen geeft een betere
lichtopbrengst in verschillende rijomstandigheden, afhankelijk van snelheid, stuurhoek
of camera-informatie. Met behulp van Traffic Sign Recognition kan het syteem zelfs
vaststellen wanneer je auto een rotonde of een stopteken nadert en het lichtpatroon
aanpassen voor optimale verlichting. (Optie)
























 
 



 








 

   

 
 







 

Halogeen koplampen met leddagrijverlichting

Led koplampen met leddagrijverlichting

(Standaard)

(Standaard op de Vignale)

Adaptief verlichtingssysteem voor
met dynamische led-koplampen,
verblindingsvrij grootlicht en
sequentiële led-richtingaanwijzers
(Optie op de Trend Edition en hoger)

Standaard
*Frozen White en Race Red effen carrosseriekleur, metallic en mica carrosseriekleuren, gedeeltelijk leren bekleding en leren bekleding zijn opties tegen meerprijs.
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Led/halogeen
Led/halogene achterlichten bevatten een
led handtekeningsstrook die oplicht als de
koplampen worden ingeschakeld. (Led
achterlichten zijn standaard op de Titanium
en de Vignale, halogene achterlichten zijn
standaard op alle andere series)
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FORD FOCUS Accessoires

Dakdragers

Spatlappen

Afsluitbare dakdragers zijn de basis
voor verschillende
transportaccessoires. (Accessoire)

De spatlappen helpen de
carrosserie van je Ford Focus tegen
steenslag en opspattend vuil te
beschermen. Beschikbaar als sets
voor voor- en achterwielen.
(Accessoire)

Antislipmat voor
bagageruimte
Duurzame bagagemat, ontworpen
om de bagageruimte schoon en
netjes te houden. Ideaal voor het
vervoeren van natte of vuile
voorwerpen. (Accessoire)

Achterbumperbescherming
beschermt tegen dagelijkse
slijtage. De beschermplaat
combineert bescherming met een
stijlvol ontwerp. (Accessoire)

Bagageruimte

Stevige bagagerasters die voldoen
aan de Europese veiligheidseisen
ECE-R17/ISO27955 zorgen ervoor
dat bagage veilig in de
bagageruimte blijft liggen.
Daarnaast is er ook een net
beschikbaar voor montage achter
de tweede zitrij. (Accesoire)

Wegklapbare trekhaak

Draadloos opladen

De wegklapbare trekhaak is

Een Iphone hoesje die draadloos

beschikbaar wanneer je deze nodig
hebt, maar kan uit het zicht worden
opgeborgen voor een

opladen mogelijk maakt. Voor
gebruik in combinatie met de
draadloos laden optie in de Focus.

compromisloze styling en
gemakkelijker toegang tot de

Leverbaar in diverse kleuren en
voor verschillende iPhone

bagageruimte. De trekhaak kan
snel worden weggeklapt met een

modellen. (Accessoire)

All-weather
vloermatten
De rubberen all-weather
vloermatten zijn perfect op maat
gemaakt en beschermen met hun
opstaande randen het interieur
tegen vuil en vocht. De
bestuurdersmat is rechtstreeks
verankerd aan de vloer om
schuiven te helpen voorkomen.
(Accessoire)

eenvoudige handeling. Daarnaast
zijn er ook afneembare en vaste
trekhaken beschikbaar.
(Accessoire)

Ga voor meer accessoires naar www.ford-accessories.nl
Ga voor een reeks Ford merkartikelen – van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto´s – naar www.fordlifestylecollection.com
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Efficiency en prestaties.

8-traps automatische transmissie

De geheel nieuwe Focus is zorgvuldig geoptimaliseerd voor
aerodynamische efficiency. Het geavanceerde aerodynamische
design zorgt voor minder luchtweerstand en draagt bij aan
grotere brandstofbesparing en minder CO2-uitstoot.

De geheel nieuwe automatische transmissie van de Focus is zeer responsief, soepel en
efficiënt. Hij zorgt voor snel schakelen voor moeiteloze accelereren en inhalen. De
transmissie beschikt over een hedendaagse roterende versnellingskeuzeschakelaar die
zorgt voor meer vrije ruimte in de middenconsole, en omvat schakelflippers aan het
stuurwiel voor een betere rijervaring. (Optie op de 1,0 l 125 pk en 1,5 l 150 pk EcoBoost
benzinemotoren en 1,5 120pk EcoBlue dieselmotor)

Onder de kap draagt onze nieuwste reeks benzine- en
dieselmotoren er verder aan bij de Focus zo efficiënt, zuinig en
verfijnd mogelijk te maken.
De nieuwe Ford EcoBoost benzinemotoren bieden een
indrukwekkend evenwicht tussen efficiency en prestaties. Alle
versies beschikken over cilinderdeactivering, een slimme
functie waarmee een van de motorcilinders kan worden
uitgeschakeld als de vraag naar koppel laag is, bijvoorbeeld als
je op een snelweg rijdt, voor nog meer brandstofbesparing.
De nieuwe Ford EcoBlue dieselmotoren zorgen voor
uitzonderlijke brandstofbesparing en een hoog torsieniveau,
vooral bij lage snelheden. Met behulp van geavanceerde
technologie en een lichtgewicht constructie mixen ze
uitmuntende prestaties met opmerkelijke verfijning.
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Economy

Vermogen

De geheel nieuwe 1,0 l Ford
EcoBoost 100 pk
benzinemotor van de Focus
biedt een winnende
combinatie van prestaties,
brandstofverbruik en
technologie.

Met zijn zeer geavanceerde
en efficiënte ontwerp
ontwikkelt de reeks 1,5 l Ford
EcoBoost benzinemotoren
maximaal 182 pk vermogen.

Geavanceerde
technologie voor meer
efficiency
De geheel nieuwe motoren van de Focus
voldoen aan de strenge Euro Stage 6.2
emissieregels. De 2,0 liter Ford EcoBlue
diesel maakt daarnaast gebruik van
AdBlue®, een urea/water gebaseerde
vloeistof om NOx emissies in het uitlaatgas
om te zetten in stikstof en water. Een
speciaal filter reduceert vervolgens meer
dan 99% van de uitgestoten vaste partikels
uit de uitlaat van het voertuig.

Selecteerbare rijmodi
Alle nieuwe Focus-modellen zijn uitgerust
met rijmodusinstellingen (Normal, Eco en
Sport), waarmee de bestuurder de 'feel'
van de auto kan wijzigen, al naar gelang de
manier waarop hij/zij wil rijden. Denk aan
gaskleprespons, de grip van het stuur, of
het gedrag van het schakelen op auto's
met automatische transmissie.

Ford Easy Fuel tankdoploos
brandstofvulsysteem
Geen vuile handen meer door smerige
benzinedoppen. En daarnaast zorgt Ford
Easy Fuel met zijn unieke beveiliging
ervoor dat niemand ooit nog de
verkeerde brandstof tankt. (Standaard)

Onderkantbeplating

Actief grillesluitsysteem

Zelfs de onderkant van de auto is
aerodynamisch ontworpen om hem zo
soepel mogelijk te laten lopen en te
helpen de luchtweerstand te
verminderen en de efficiency te
optimaliseren. (Standaard)

Om de luchtweerstand nog verder te
verminderen, opent en sluit het Active
Grille Shutter systeem automatisch om
de hoeveelheid koellucht naar de
motorruimte te regelen. Het resultaat?
De motor warmt sneller op en de
luchtweerstand wordt gereduceerd.
(Standaard)
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FORD FOCUS Afmetingen

We hebben er alles aan gedaan om de geheel nieuwe
Focus intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. Dit
gebruiksgemak strekt zich uit tot het audiosysteem,
waarbij we designelementen van traditionele
drukknopradio's met hun dubbele afstelschijven en een
reeks eenvoudige knoppen hebben overgenomen, naast
eenvoudige gesproken opdrachten.

5-deurs

1.979 mm (met spiegels)
1.452 mm

Contact en controle

Het nieuwe, vaste touchscreen in het midden lijkt elegant
uit het dashboard te verschijnen. Het is leverbaar in drie
formaten en biedt eenvoudige controle over het
audiosysteem van de Connected Radio (4,2"display) of
volledige SYNC 2.5 of SYNC 3-functionaliteit (6,5" en 8"
displays).

4.378 mm
Stationwagon

1.979 mm (met spiegels)
1.469 mm
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4,2" display

6,5" multifunctioneel touchscreen

8" multifunctioneel touchscreen

Standaard met Connected Radio. Het audiosysteem kan
worden bediend met behulp van Voice Pass via de
stemactiveringsfunctie van een compatibele telefoon.
(Standaard op de Trend)

Geeft telefoon, audio en mobiele apps weer, met
veeg-en-knijp functionaliteit om te zoomen, en zes
luidsprekers. (Standaard op de Trend Edition)

Geeft telefoon, audio, navigatie en mobiele apps weer,
met veeg-en-knijp functionaliteit om te zoomen, en zes
luidsprekers. (Standaard op alle Business uitvoeringen
en de Vignale)

4.668mm
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FORD FOCUS Brandstof, prestaties, emissies, gewicht en lading – 5-deurs
Reality-check. Zuinige brandstofcijfers realistischer maken.



 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































 

 










  




  









 



 

 





 


 

   
 
   
 
 
 

  
  
  
 
 
   
  
 
 
  
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
 
  
  
 
    




 



      
      

 



2,0
EcoBlue
150 pk
(110 kW)
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1,5
Ford EcoBoost
182 pk
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1,5
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1,5
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1,0
Ford EcoBoost
125 pk
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1,0
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1,0
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1,0
Ford EcoBoost
125 pk
(92 kW)

1,0
Ford EcoBoost
100 pk
(74 kW)

1,0
Ford EcoBoost
100 pk
(74 kW)

M.i.v. 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe modellen voorzien van een type-goedkeuring gebaseerd op de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), hetgeen een
nieuwe, meer realistische testprocedure is voor het meten van brandstofverbruik en CO2-uitstoot. M.i.v. 1 september 2018 vervangt de WLTP de huidige New European Drive Cycle (NEDC)
volledig. Tijdens de uitfasering van de NEDC zullen de WLTP brandstofverbruikscijfers en CO2-uitstootwaarden naast de NEDC waarden worden gelegd. Hierbij kunnen afwijkingen ontstaan
ten opzichte van de eerder afgegeven waarden doordat sommige elementen van de tests gewijzigd zijn, d.w.z. dat voor dezelfde auto andere brandstofverbruik en CO2-uitstootwaarden
kunnen worden afgegeven dan eerder gepubliceerd.

   

















   

 

 

 



   





 

 

 

  

  

  

  





  

  













       




















  


  



   

   

 

 









 

 













 

 




























 






 

 









 








































   
 
    







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





        
 

 

 

 





 

 





 

 

 

 

 

 









  


  








































  

   
































 

 





*In 4-de versnelling. øFord testcijfers. De genoemde waarden voor het brandstof/energieverbruik, CO2-emissies en elektrische actieradius zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC)
715/2007 en (EC) 2017/1151 in hun meest actuele vorm. Voor type-goedgekeurde lichte bedrijfsvoertuigen waarbij gebruik wordt gemaakt van de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) zal informatie over brandstof-/
energieverbruik en CO2-emissie voor New European Drive Cycle (NEDC) en WLTP beschikbaar worden gesteld. WLTP zal NEDC op zijn laatst eind 2020 volledig vervangen. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking
tussen voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof/
energieverbruik, de CO2-emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een brochure over brandstofverbruik en CO2-emissies die gegevens bevat van
alle nieuwe personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload op www.Ford.NL. Zie voor meer informatie www.hetnieuwerijden.nl. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.

#
Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als
genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van
alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Limiet kogeldruk is maximaal 75kg voor alle modellen. Maximaal toelaatbaar treingewicht inclusief aanhangergewicht.
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2,0
EcoBlue
150 pk
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1,5
EcoBlue
120 pk
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EcoBlue
120 pk
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1,5
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120 pk
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1,5
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95 pk
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1,5
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1,5
Ford EcoBoost
182 pk
(134 kW)

1,5
Ford EcoBoost
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1,5
Ford EcoBoost
150 pk
(110 kW)







 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















   

   


 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  




       




  
  

 

      
      








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 





 

 





 

 





 

 


 

   
 
   
 
 
 

  
  
  
 
 
   
  
 
 
  
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
 
  
  
 
    


























































































 

 




































 

 

 

 




























 

 













  


  

  


  

   

   









   

   

 

 










  


        




     




 

 





     




 

 





  
  

           


   

   

 
   
 
    













 

 



 



  











 

 

 

  

  

   

   









 

 







  

  













 

 











     





























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





        
 

 

 

 

























 

 





  


  








































  

   
 

 

 

 

































*In 4-de versnelling. øFord testcijfers. øøDe opgegeven brandstof/energieverbruiken, CO2 -emissies en elektrische actieradius zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC)
692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2 -emissies zijn gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen verschillende
voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto, spelen zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik,
de CO2 -emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Een brochure over brandstofverbruik en CO2 emissies die gegevens bevat van alle nieuwe
personenwagenmodellen is gratis bij iedere dealer verkrijgbaar of kan worden gedownload onder www.Ford.nl. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
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1,5
Ford EcoBoost
150 pk
(110 kW)






 

 

1,5
Ford EcoBoost
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1,0
Ford EcoBoost
125 pk
(92 kW)

1,0
Ford EcoBoost
125 pk
(92 kW)

1,0
Ford EcoBoost
125 pk
(92 kW)

1,0
Ford EcoBoost
125 pk
(92 kW)

1,0
Ford EcoBoost
100 pk
(74 kW)

1,0
Ford EcoBoost
100 pk
(74 kW)

FORD FOCUS Brandstof, prestaties, emissies, gewicht en lading – Wagon

#Beschrijft het laagste rijklaar gewicht, uitgaande van een bestuurder van 75kg, gevulde vloeistofpeilen en 90% brandstofpeil, onder voorbehoud van productietoleranties en gemonteerde opties, etc. De trekkrachtlimieten als
genoemd staan voor het maximale trekkrachtvermogen van het voertuig bij haar maximaal toelaatbaar totaalgewicht om opnieuw te starten op een hellingshoek van 12 graden op zeeniveau. De prestaties en het brandstofverbruik van
alle modellen zullen negatief beïnvloed worden bij het slepen van een aanhanger. Limiet kogeldruk is maximaal 75kg voor alle modellen. Maximaal toelaatbaar treingewicht inclusief aanhangergewicht.
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FORD FOCUS Vormgeving en uiterlijk




FORD FOCUS Vormgeving en uiterlijk



    

         




















            





 

        





     







          













      



         





            







       













    



    







       







      



















































































Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
**De velgen die u kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.
Opmerking: de 18 inch velgen en banden die leverbaar zijn op de Ford Focus zijn ontworpen voor sportievere rij-eigenschappen en een stevigere rijkwaliteit in
vergelijking met standaard 16 inch en 17 inch velgen. Alle 18 inch velgen vereisen een stuurhuisbegrenzer (aangebracht door fabriek of dealer).
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FORD FOCUS Vormgeving en uiterlijk



FORD FOCUS Vormgeving en uiterlijk







Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
**De velgen die u kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.
Opmerking: de 18 inch velgen en banden die leverbaar zijn op de Ford Focus zijn ontworpen voor sportievere rij-eigenschappen en een stevigere rijkwaliteit in
vergelijking met standaard 16 inch en 17 inch velgen. Alle 18 inch velgen vereisen een stuurhuisbegrenzer (aangebracht door fabriek of dealer).
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FORD FOCUS Rijervaring




FORD FOCUS Rijervaring

                    
 
     
          




 






















       



   



Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs, 1)Veiligheidsvoorziening
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Automatisch start/stop-systeem


DECAU





    

 

       

              










  

 


 













Board-/brandstofcomputer
 




  

 


 










FORD FOCUS Comfort en gemak




FORD FOCUS Prestaties en efficiency











    
    











  

 


 














FORD FOCUS Comfort en gemak





                

                         
 
       
            
















Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®
aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale
communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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FORD FOCUS Comfort en gemak




FORD FOCUS Comfort en gemak






Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®
aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale
communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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FORD FOCUS Veiligheid en zekerheid




FORD FOCUS Comfort en gemak
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Standaard
Optioneel, tegen meerprijs
Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een via Bluetooth®
aangesloten mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale
communicatiecentrum contact op te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de
brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De functie werkt in meer dan 40 Europese landen en regio's.
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Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs, 1) Veiligheidsvoorziening, 2)Assistentiesysteem voor de bestuurder
◊
Opmerking: Een kinderstoeltje mag nooit op de passagiersstoel voorin worden geplaatst
indien de Ford auto is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor
kinderen is op de achterbank en correct aangegespt.
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FORD FOCUS Utility
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FORD FOCUS Afmetingen



 












Optioneel, tegen meerprijs
Onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Gemeten conform ISO 3832. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.
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Testen

Samenstellen

Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit met de Ford
Focus. Vind de dichtstbijzijnde dealer op www.ford.nl

Stel jouw nieuwe Ford Focus exact volgens jouw wensen samen
en bekijk hoe hij eruit ziet op www.ford.nl

Focus

FORD FOCUS Garantie en Pechhulpservice

FORD FOCUS Volgende stappen

Garantie en Pechhulpservice
2 jaar/onbeperkt aantal km* Ford Fabrieksgarantie
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+1 jaar/max. 60.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+2 jaar/max. 80.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar/max. 100.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Protect Verlengde Garantieverzekering 2+3 jaar/max. 200.000 km* (aangeboden door Allianz Global Assistance)
Ford Assistance Pechhulpservice* (tot eerste voorgeschreven eerste officiële Ford Onderhoudsbeurt)
Steeds verlengd met Ford Assistance Gold bij een officiële Ford Onderhoudsbeurt
2 jaar/onbeperkt aantal km* Lakgarantie

Voor het financieren van jouw nieuwe Ford is Ford
Credit jouw ideale partner. Ford Credit biedt
verschillende financieringsoplossingen voor zowel
particuliere als zakelijke gebruikers. Daarnaast kan
Ford Credit jou ook informeren over aanvullende
mobiliteitsoplossingen, zoals Ford Autoverzekering.
Ford Lease is gespecialiseerd in leasing en biedt een
alternatieve reeks financieringsplannen die voor jouw
bedrijf op maat gemaakt kunnen worden. En ook
voor Private Lease ben je bij Ford Lease aan het juiste
adres!

Rijden
Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe
Ford, zijn we voortdurend bij je met Ford Assistance:
de pechhulpservice van Ford in Nederland en
Europa!
Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk
van het service interval, tot de eerste officiële Ford
onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op
gratis Ford Assistance. Na deze periode wordt Ford
Assistance bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt
kosteloos verlengd, tot wel levenslang!
Vraag de Ford dealer naar de voorwaarden of bezoek
www.ford.nl

*Vanaf de datum van de eerste registratie. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.
Standaard
Optioneel, tegen meerprijs

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van
modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt
beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk
van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve
model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig
geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid
van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het
woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de
bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.

MY 2019 NLD nl

Financiering

12 jaar/onbeperkt aantal km* Carrosseriegarantie

Bezoek voor meer informatie over onze
financieringsoplossingen www.ford.nl.
Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

(FCE18003)

Ford OneCall
Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen
handbereik. Door te bellen met 070 – 77 03 777 krijg
je antwoord op alle vragen met betrekking tot
garanties en nog veel meer.
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Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.
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