FORD FOCUS ST 2016
693 465 грн
1

ДВІГУН
ПОТУЖНІСТЬ
КПШ
ПАЛЬНЕ
КУЗОВ
КОЛІР

2.0 ECOBOOST
250 к.с.
MT6
БЕНЗИН
ХЕТЧБЕК
DEEP IMPACT BLUE

АВТОМОБІЛЬ З ПРОБІГОМ
VIN WF05XXGCC5GA09936
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
Центральний замок із пультом дистанційного керування
Система My Key (обмеження швидкості та гучності звуку, нагадування про необхідність
пристебнути ремені безпеки та низький рівень палива)
Передні подушки безпеки для водія та пасажира
Бокові подушки безпеки для водія та переднього псажира
Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Замки з подвійним блокуванням
Світлодіодні ліхтарі денного світла LED
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ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Зовнішні ручки дверей у колір кузова
Передній та задній бампери - кольору кузова - ексклюзивно для ST
Решітка переднього бампера - ексклюзивно для ST
Пороги кольору кузова, типу Sport
Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням та освітленням зони
посадки водія та пасажира, обігрівом та інтегрованими покажчиками повороту
у колір кузова
Біксенонові фари
Задні світлодіодні ліхтарі
Протитуманні фари
Задній спойлер у колір кузова
Тонування вікон
18" легкосплавні диски, шини 235/40R18 (сірого кольору)
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ІНТЕР'ЄР
Відділення для речей з освітленням
Передні сидіння - спортивні сидіння Recaro
Повне шкіряне оздоблення сидінь чорного кольору (Recaro)
Накладка на пороги передніх дверей з логотипом ST
Шкіряне оздоблення керма
Шкіряна рукоятка важеля коробки передач
Кишеня за спинкою сидіння водія
Шкіряна накладка на ручне гальмо
Аудіосистема Sony, CD-програвач, радіо AM/FM, багатофункціональний дисплей
8 дюймовий екран, управління на кермі, 9 динаміків, USB-роз'єм, Bluetooth,
голосове управління
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2.0 EcoBoost

Пальне

БЕНЗИН

Привід

2WD

Робочий об'єм, см3

1 999

Максимальна потужність, к.с. (кВт)
на частоті (об/хв)

●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Клімат-контроль
Бортовий комп'ютер
Безключовий запуск автомобіля (Keyless Start Button)
Сидіння водія та переднього пасажира з електричним регулюванням за 8 позиціями
Регулювання рульової колонки за вильотом і висотою
Система "глобального" відкриття / закриття вікон
Електричні склопідйомники передніх дверей
Електричні склопідйомники задніх дверей
Центральна консоль зі зсувним підлокітником, розетка на 12Вт, USB-порт
Салонне дзеркало з автоматичним затемненням
Датчик світла
Датчик дощу
Обігрів лобового скла
Підігрів передніх сидінь
Підігрів керма
Камера заднього виду

ДВИГУН

Крутний момент, Нм

250 (184)
5 500
360

на частоті (об/хв)
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт
Стандарт токсичності

2 000 - 4 500
4/4
Євро 6

Викиди СО2 , (г/км)

169

КПШ

МЕХ - 6 СТ.

Витрати пального, (л/100 км)2 за містом

5.7

комбінована траса

7.2

у місті

9.9

Об'єм паливного баку, л

62

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

6.5

Максимальна швидкість, (км/год)

248

РОЗМІРИ
Кузов

5 дверей

Загальна довжина

4 362

Загальна ширина із дзеркалами

2 010

Максимальна загальна висота

1 471

Колісна база

2 648

Об'єм багажного відділення
Маса автомобіля
Міжсервісний інтервал

316
1 437
20 000 КМ АБО 1 РАЗ НА РІК

●	Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
1)
	Вартість автомобіля станом на 28 грудня 2016 року. Умовами договору може бути передбачено еквівалент вартості автомобіля у Євро, при цьому остаточна вартість розраховується за міжбанківським
валютним курсом на день здійснення оплати. Міжбанківський курс відображується на веб-сайті http://
www.winner.ua/. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками
про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
2)
	Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це
ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників.
Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності
пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання (наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.

