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* imagine cu titlu de prezentare

Ford Focus MCA 5 usi Titanium 1.0T EcoBoost 125 CP M6 (MY 2022.50)
SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere

125 CP

Transmisie

Manuală, 6 viteze

Combustibil

DOTĂRI STANDARD

Benzină

Caroserie

5 usi

Tip

1.0T EcoBoost

(selecție)

Aer conditionat automat 2 zone - DEATC
Airbag-uri frontale şi laterale tip cortină
Anvelope 205/60 R16
Bare de protectie fata si spate in culoarea caroseriei (partea

superioara) si de culoare neagra (partea inferioara)
Cadran de bord cu ecran TFT color 4.2"
Computer de bord: autonomie, viteză medie, temperatura exterioara,
consum mediu şi instant
Consola centrala cu suport pentru pahare si cotiera
Covorase fata
Cruise control cu limitator de viteza
Faruri si lumini de zi cu tehnologie LED (Faruri de ceață)
Frana de mana electrica cu functie autohold EPB
Geamuri electrice fata si spate cu inchidere automata si inchidere /
deschidere dintr-un impuls
Grila frontala tip Titanium, contur cromat
Inchidere centralizata cu telecomanda
Jante structurate din otel 16", capace de protectie din plastic
Lumini lectura fata si spate cu tehnologie LED
Maner schimbator viteze (piele)
Modem FordPass Connect
Moduri de condus selectabile
Oglinda interioara heliomata

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE

Oglinzi laterale incalzite si ajustabile electric, pliabile electric
Pachet NCAP (Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare,

Sistem de asistență la păstrarea benzii de rulare, Sistem de asistență
pre-coliziune, Sistem de frânare cu suport dinamic (DBS - Dynamic

Brake Support), Sistem de avertizare pre-coliziune frontală, Frânare
de urgență automată (AEB - Automated Emergency Braking))
Parasolar sofer si pasager cu oglinda
Plafon interior deschis la culoare
Rama portiera de culoare deschisa
Scaun pasager reglabil manual pe 4 directii
Scaun sofer reglabil manual pe 4 directii
Scaune fata stil confort, cu tapiterie textila
Senzori de parcare față
Senzori de parcare spate
Sistem Keyless Start
Sistem MyKey Gen 2
Sistem multimedia cu touchscreen 13.2", SYNC 4, sistem navigatie,
DAB, Apple Car Play & Android Auto, 6 difuzoare
Spoiler in culoarea caroseriei
Stergatoare parbriz cu senzori de ploaie
Stop cu tehnologie LED
Tapiţerie din material textil tip Ray - Metal Gray
Volan imbracat in piele tip Sensico

(prețurile includ TVA)

+ [PN3GZ] Vopsea nemetalizată, Frozen White - 300.00 Euro
+ [D17AH] Roată de rezervă temporară 16", anvelopă T125/70 R16 - 150.00 Euro
+ [AGWAB] Pachet Iarnă - 600.00 Euro (Parbriz încălzit electric; Volan încălzit; Scaune fata incalzite)

PREȚ DE LISTĂ
FĂRĂ TVA

PREȚ CONFIGURARE
FĂRĂ TVA

REDUCERE
FĂRĂ TVA

PREȚ OFERTĂ
FĂRĂ TVA

18.361,34 €

19.243,70 €

4.369,75 €

14.873,95 €

CU TVA

CU TVA

CU TVA

CU TVA

21.850,00 €

22.900,00 €

5.200,00 €

Reducerea include Program RABLA în valoare de 2.400,00€ cu TVA (2016,81€ fără TVA).
Nr. ofertă: 25048; Data ofertei: 07/01/2022; Ofertă valabilă până la: joi 31 martie 2022
Termen de livrare: ..........zile • Locatie livrare: Proleasing Motors • Curs: Unicredit

17.700,00 €

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.

