
Ford Focus

ПП “Віннер Форд Рівне”
офіційний дилер Ford

м. Рівне, вул. Київська, 101а 

тел. (0362) 64-20-66 
моб. (050) 375 1789
e-mail: v.bigun@wfr.rv.ua
cайт: www.ford.rv.ua
          www.avtopark-rivne.com.ua

Приватне підприємство “Віннер Форд Рівне” вдячне Вам за інтерес проявлений до бренду Форд та до 
нашого автосалону, як партнера! Впевнені, що Ваш новий автомобіль Форд стане надійним помічником та 
буде дарувати задоволення за кермом!

Вартість автомобіля дізнавайтесь за телефоном відділу продажу.

Див. продовження на наступній сторінці
Сторінка 1 з (5)

Модель FOCUS VIN WF05XXGCCHB56563
Комплектація Business
Двигун 1,0 (125)  Ecoboost turbo MT6
Кузов 5 дверей (хетчбек)
Рік виробництва 2017
Країна виробник Німеччина
Колір: Frozen White
Безпека

ABS - антиблокувальна гальмівна система
ESP - електронна система стабілізації
HLA - асистент рушання на підйомі
EBA - електронний асистент екстреного гальмування
TPMS - система контролю тиску в шинах
EPATS - пасивна протиугінна система 
6 подушок безпеки 

Комфорт та функціональність
Клімат-контроль 
Бортовий комп'ютер
Електричні склопідйомники передніх дверей та задніх дверей 
Обігрів лобового скла
Підігрів передніх сидінь
Світлодіодні ліхтарі денного світла LED  (недоступно для седана)

Зовнішні особливості

Задній спойлер у колір кузова 
Галогенові фари, протитуманні фари
16" легкосплавні диски, шини  205/55R16

Інтер`єр
Шкіряне оздоблення керма
Шкіряна рукоятка важеля коробки передач 
Кишеня за спинкою сидіння водія

Габаритні розміри
Загальна довжина 4358 мм Об'єм багажного відділення 316 л
Загальна ширина із дзеркалами 2010 мм Колісна база 2648 мм
Максимальна загальна висота 1484 мм
Міжсервісний інтервал             

20 000 км або 1 раз на рік
Гарантія 3 роки без обмеження пробігу

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, обігрівом, 
інтегрованими покажчиками повороту у колір кузова 

CD-програвач/радіо, 4.2''  TFT-дисплей, управління на кермі, 6 динаміків, 
Bluetooth, голосове управління, USB
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Фото 1-2. Екстер'єр авто

Сторінка 2 з (5)
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Фото 3-4. Екстер'єр авто

Сторінка 3 з (5)
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Фото 5-6. Інтер'єр авто

Сторінка 4 з (5)
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Фото 7-8. Інтер'єр авто

Сторінка 5 з (5)
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