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NOUL FORD FOCUS LANSARE OFICIALA SF TEX GALATI IMPREUNA CU
FORD ROMANIA - GAS 2018
Tehnologie cu un scop
Noul Focus e construit sa-ti imbunatateasca experienta la volan, in toate modurile
posibile. Aceasta masina de urmatoarea generatie e plina de caracteristici avansate,
cum ar ﬁ tehnologii de asistenta a soferului, inclusiv tempomat adaptiv, cu functie de
pornire-oprire si centrare pe banda de mers, si Asistenta activa la parcare, versiunea 2.
Impreuna, aceste tehnologii inteligente te pot ajuta sa gestionezi acceleratia, franarea si
chiar directia. Vorbim de tehnologie care implica in asa masura lipsa efortului, incat te
vei mira cum te-ai descurcat pana acum fara aceasta.
Confortabil si conectat
Linii curate, aranjament suplu si aspect raﬁnat. Interiorul noului Focus e mult mai
confortabil, sic si spatios, ca la modelele anterioare. E de asemenea, mult mai conectat.
Ford SYNC 3 cu comanda vocala te mentine in siguranta, la comanda telefonului,
divertismentului si navigatiei. Descarca aplicatia FordPass pe smartphoneul tau si
deblocheaza si mai multe functii SYNC 3, cum ar ﬁ „Traﬁc in direct”, „Cautare parcare” si
„Puncte de interes”.
Puterea pe care o doresti si eﬁcienta de care ai nevoie
Noul Focus este disponibil cu o gama de motoare puternice, care insa economisesc
combustibil, toate completate de cutii de viteze automate, cu 8 trepte de viteza, sau
manuale, cu 6 trepte de viteza. Designul exterior a fost de asemenea modelat, pentru a
crea o forma atat atletica, cat si aerodinamica, in acelasi timp contribuind la
imbunatatirea si mai mare a eﬁcientei.
Siguranta ta. Prioritatea noastra.
O serie de tehnologii inteligente sunt concepute pentru a te proteja, pe tine, familia ta si
colegii de traﬁc. De exemplu, franarea activa si Sistemul de asistenta pre-coliziune cu
detectarea pietonilor si ciclistilor, te pot avertiza in privinta eventualelor coliziuni si pot
frana automat, daca tu nu reactionezi la timp.
Spatiu pentru orice
Interiorul complet nou utilizeaza ﬁecare milimetru patrat, pentru a-ti oferi cel mai
adaptabil Focus posibil. Exista un spatiu generos pentru cap, picioare si coate, in fata si
in spatele vehiculului, astfel incat si cel mai inalt pasager sa poata sta confortabil.
Scaunele din spate se pot diviza 60/40 si se pot rabata aproape complet, pentru a
maximiza spatiul pentru bagaje. Podeaua spatiului de incarcare a marﬁi e reglabila si
poate ﬁ ridicata, pentru a-ti oferi un compartiment de depozitare ascuns, sau poate ﬁ
coborata, pentru a crea mai mult spatiu.

