
N  έο   Ford Focus  

Βασικός εξοπλισμός ανά έκδοση

ST-Line
- Λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 13.2" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων,
Πλοήγηση,  Ενσωματωμένο  modem  Ψηφιακό  ραδιόφωνο,  Apple  Car  Play  &  Android  Auto
(ασύρματα με Bluetooth) 
- Εξωτερικό κιτ διαμόρφωσης ST-Line
- Ζάντες ελαφρού κράματος 17", σπορ, ST-Line
- Σπορ ανάρτηση
- Προβολείς πλήρως LED, με φώτα ημέρας LED και ενσωματωμένους προβολείς ομίχλης με
στατικούς λαμπτήρες στροφής
- Πίσω φώτα LED
- Διπλή απόληξη εξάτμισης
- Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί με κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα
- Έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων 4,2" TFT
- Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (ρύθμιση από την οθόνη αφής)
- Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω
-  Ηλεκτρικά  θερμαινόμενοι  &  αναδιπλούμενοι  εξωτερικοί  καθρέφτες  στο  χρώμα  του
αμαξώματος
- Electronic Parking Brake (EPB) – Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης 
- Ηλεκτρικές κλειδαριές στις πόρτες με τηλεχειρισμό
- MyKey – Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί
που χρησιμοποιείται
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
-  Αυτόματοι  υαλοκαθαριστήρες  με  αισθητήρα  βροχής  &  φωτοχρωματικός  εσωτερικός
καθρέφτης
- Sport καθίσματα εμπρός σχήματος V με υπερυψωμένα πλαϊνά 
- Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις
- Μαύρη επένδυση οροφής
- Δερμάτινο σπορ τιμόνι ST κοφτό 'flat bottom' με κόκκινη ραφή
- Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων με φινίρισμα από αλουμίνιο (μηχανικό κιβώτιο)
- Περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων με τους κινητήρες Diesel και 2.3L Ecoboost (αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων)
- Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (με αυτόματο κιβώτιο)
- Ενσωματωμένο modem FordPass Connect και συνδεδεμένες υπηρεσίες Ford Pass (Δωρεαν
συνδρομή 1ου έτους) με συνδεδεμένη πλοήγηση (Connected Navigation), τοπικές πληροφορίες
κινδύνου  (Local  Hazard  Information)  και  Υπηρεσίες  κλεμμένου  οχήματος  (Stolen  Vehicle
Services) "
- Selectable Drive Modes (SDM) – Επιλογές λειτουργίας για την οδήγηση
-  Αυτόνομο  σύστημα  προειδοποίησης  και  φρεναρίσματος  με  αναγνώριση  πεζών  και
δικυκλιστών (Collision Mitigation System)
-  Υποβοήθηση  διατήρησης  λωρίδας  (Lane  Keeping  Aid)  και  προειδοποίηση  διατήρησης
λωρίδας (Lane-Keeping Alert)
- Μίνι ρεζέρβα



ST-Line Χ (επιπλέον της ST-Line)
- Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"
- Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless entry)
- Ασύρματη φόρτιση συσκευών 
- Ατμοσφαιρικός εσωτερικός κρυφός φωτισμός LED
- Σκιάδια οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρεφτάκι
- Επένδυση κεντρικής εσωτερικής κονσόλας με μαλακά επιθέματα
- Κεντρικό υποβραχιόνιο στην πίσω σειρά καθισμάτων με αποθηκευτικό χώρο
- Φιμέ τζάμια
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες με φώτα εδάφους

ST-Line Vignale (επιπλέον της ST-Line)
- Εξωτερικά χρωμιωμένα διακοσμητικά εμπρός (μάσκα και αεραγωγοί) 
- Ζάντες ελαφρού κράματος 18"
- Δερμάτινα καπιτονέ καθίσματα (Sensico) 
- Επένδυση κεντρικής κονσόλας από τεχνητό δέρμα εξαιρετικής ποιότητας
- Πίσω κάθισμα διαιρούμενο και αναδιπλούμενο 60/40 με θυρίδα σκι
- Μαρπιέ αλουμινίου 
- Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού 
- Θερμαινόμενο παρμπρίζ (Quickclear)
- Θερμαινόμενο τιμόνι

Active
- Λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 13.2" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων,
Πλοήγηση,  Ενσωματωμένο  modem Ψηφιακό  ραδιόφωνο,  Apple Car Play &  Android Auto
(ασύρματα με Bluetooth) 
- Εξωτερικό κιτ διαμόρφωσης Active
- Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Active
- Υπερυψωμένη ανάρτηση (+30 mm εμπρός + 34 mm πίσω)
- Προβολείς πλήρως LED, με φώτα ημέρας LED και ενσωματωμένους προβολείς ομίχλης με
στατικούς λαμπτήρες στροφής
- Πίσω φώτα LED
- Διπλή απόληξη εξάτμισης χρωμιωμένη
- Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί με κουμπί εκκίνησης/διακοπής του κινητήρα
- Έγχρωμη οθόνη πίνακα οργάνων 4,2" TFT
- Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (ρύθμιση από την οθόνη αφής)
- Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω
-  Ηλεκτρικά  θερμαινόμενοι  &  αναδιπλούμενοι  εξωτερικοί  καθρέφτες  στο  χρώμα  του
αμαξώματος
- Electronic Parking Brake (EPB) – Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης 
- Ηλεκτρικές κλειδαριές στις πόρτες με τηλεχειρισμό
- MyKey – Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί
που χρησιμοποιείται
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
-  Αυτόματοι  υαλοκαθαριστήρες  με  αισθητήρα  βροχής  &  φωτοχρωματικός  εσωτερικός
καθρέφτης
- Sport καθίσματα εμπρός σχήματος V με υπερυψωμένα πλαϊνά 
- Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις
- Επένδυση οροφής σε ανοιχτό γκρι χρώμα
- Δερμάτινο σπορ τιμόνι ST κοφτό 'flat bottom' με κόκκινη ραφή
- Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων με φινίρισμα από αλουμίνιο (μηχανικό κιβώτιο)
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- Περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων με τους κινητήρες Diesel και 2.3L Ecoboost (αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων)
- Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (με αυτόματο κιβώτιο)
- Ενσωματωμένο modem FordPass Connect και συνδεδεμένες υπηρεσίες Ford Pass (Δωρεαν
συνδρομή 1ου έτους) με συνδεδεμένη πλοήγηση (Connected Navigation), τοπικές πληροφορίες
κινδύνου  (Local  Hazard  Information)  και  Υπηρεσίες  κλεμμένου  οχήματος  (Stolen  Vehicle
Services) "
- Selectable Drive Modes (SDM) – Επιλογές λειτουργίας για την οδήγηση
-  Αυτόνομο  σύστημα  προειδοποίησης  και  φρεναρίσματος  με  αναγνώριση  πεζών  και
δικυκλιστών (Collision Mitigation System)
-  Υποβοήθηση  διατήρησης  λωρίδας  (Lane  Keeping  Aid)  και  προειδοποίηση  διατήρησης
λωρίδας (Lane-Keeping Alert)
- Μίνι ρεζέρβα

Active Χ (επιπλέον της Active)
- Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"
- Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless entry)
- Ασύρματη φόρτιση συσκευών 
- Ατμοσφαιρικός εσωτερικός κρυφός φωτισμός LED
- Σκιάδια οδηγού & συνοδηγού με φωτιζόμενο καθρεφτάκι
- Επένδυση κεντρικής εσωτερικής κονσόλας με μαλακά επιθέματα
- Κεντρικό υποβραχιόνιο στην πίσω σειρά καθισμάτων με αποθηκευτικό χώρο
- Φιμέ τζάμια
- Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες με φώτα εδάφους

Active Vignale (επιπλέον της Active)
- Εξωτερικά χρωμιωμένα διακοσμητικά εμπρός (μάσκα και αεραγωγοί) 
- Ζάντες ελαφρού κράματος 18"
- Δερμάτινα καπιτονέ καθίσματα (Sensico) 
- Επένδυση κεντρικής κονσόλας από τεχνητό δέρμα εξαιρετικής ποιότητας
- Πίσω κάθισμα διαιρούμενο και αναδιπλούμενο 60/40 με θυρίδα σκι
- Μαρπιέ αλουμινίου 
- Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού 
- Θερμαινόμενο παρμπρίζ (Quickclear)
- Θερμαινόμενο τιμόνι

ST
- Λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 13.2" με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων,
Πλοήγηση,  Ενσωματωμένο  modem Ψηφιακό  ραδιόφωνο,  Apple Car Play &  Android Auto
(ασύρματα με Bluetooth) 
- Εξωτερικό κιτ διαμόρφωσης ST με μεγάλη αεροτομή στο πίσω μέρος
- Ζάντες ελαφρού κράματος 19" ST
- Σπορ ανάρτηση ST 
- Ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης- eLSD (electronic Limited Slip Differential)
- Κόκκινες δαγκάνες φρένων
- Προβολείς πλήρως LED, με φώτα ημέρας LED και ενσωματωμένους προβολείς ομίχλης με
στατικούς λαμπτήρες στροφής
- Πίσω φώτα LED
- Διπλές εξατμίσεις
- 'KeyFree – Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί με κουμπί εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί
Ford Power
- Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"
- Heads Up Display (HUD) – Προβολή ενδείξεων εμπρός από το παρμπρίζ
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- Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού (ρύθμιση από την οθόνη αφής)
- Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω
- Φιμέ κρύσταλλα
Ηλεκτρικά θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φώτα εδάφους
- Electronic Parking Brake (EPB) – Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης 
- Ηλεκτρικές κλειδαριές στις πόρτες με τηλεχειρισμό
- MyKey – Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί
που χρησιμοποιείται
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
-  Αυτόματοι  υαλοκαθαριστήρες  με  αισθητήρα  βροχής  &  φωτοχρωματικός  εσωτερικός
καθρέφτης
- Ασύρματη φόρτιση φορητών συσκευών
- Σύνδεση εξωτερικών μέσων με 2 υποδοχές USB (1 τύπου Α & 1 τύπου C)
- Hμιδερμάτινα ηλεκτρικά καθίσματα εμπρός της Ford Performance, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα 6
κατευθύνσεων  με  ηλεκτρική  ρυθμιζόμενη  οσφυϊκή  υποστήριξη  4  κατευθύνσεων  και
θερμαινόμενα
- Πίσω κάθισμα διαιρούμενο και αναδιπλούμενο 60/40 με θυρίδα σκι 
- Κεντρικό υποβραχιόνιο στην πίσω σειρά καθισμάτων με αποθηκευτικό χώρο
- Μαύρη επένδυση οροφής
- Δερμάτινο σπορ τιμόνι ST κοφτό 'flat bottom' με κόκκινη ραφή
-  Λαβή  μοχλού  ταχυτήτων  ST  με  φινίρισμα  αλουμινίου  και  κόκκινα  γράμματα  (μηχανικό
κιβώτιο)
- Ταπέτα δαπέδου εμπρός & πίσω με κόκκινη ραφή - ST
Περιστροφικός επιλογέας ταχυτήτων με τους κινητήρες Diesel και 2.3L Ecoboost (αυτόματο
κιβώτιο ταχυτήτων)
- Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι (με αυτόματο κιβώτιο)
- Ενσωματωμένο modem FordPass Connect και συνδεδεμένες υπηρεσίες Ford Pass (Δωρεαν
συνδρομή 1ου έτους) με συνδεδεμένη πλοήγηση (Connected Navigation), τοπικές πληροφορίες
κινδύνου  (Local  Hazard  Information)  και  Υπηρεσίες  κλεμμένου  οχήματος  (Stolen  Vehicle
Services) "
- Selectable Drive Modes (SDM) – Επιλογές λειτουργίας για την οδήγηση που περιλαμβάνουν
προφίλ οδήγησης πίστας (Track),  Ενδειξη αλλαγής ταχύτητας,  Ελεγχος εκκίνησης (Launch
Control), Αντίστροφη αντιστοίχιση στροφών κινητήρα (6-τάχυτο)
-  Αυτόνομο  σύστημα  προειδοποίησης  και  φρεναρίσματος  με  αναγνώριση  πεζών  και
δικυκλιστών (Collision Mitigation System)
-  Υποβοήθηση  διατήρησης  λωρίδας  (Lane  Keeping  Aid)  και  προειδοποίηση  διατήρησης
λωρίδας (Lane-Keeping Alert)
- Μίνι ρεζέρβα
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