
FORD FOCUS RS    I    CENÍK   
                           

Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka
Cena včetně DPH

5dv.

       RS 2.3 EcoBoost AWD benzín 350 k (257 kW) 6st. manuální 952 900 Kč

Doporučené ceny platí pro vozy vyrobené od 16. 8. 2017. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, zahrnují DPH 21 % a vybavení dle předpisů platných v ČR. Zobrazený vůz může obsahovat prvky
příplatkové výbavy. 
AWD - Inteligentní pohon všech kol (Intelligent All Wheel Drive).
Model Focus RS je k dispozici exkluzivně ve vybraných provozovnách Ford Store. Jejich aktuální seznam najdete na ford.cz.

Datum vydání 19. 6. 2017. 

RS

Hlavní prvky standardní výbavy:

Unikátní provedení exteriéru RS se sportovní maskou chladiče, bočními●

nástavci prahů, velkým zadním spojlerem RS a zadním nárazníkem RS
se dvěma koncovkami výfuku
19" kola z lehkých slitin s 20 paprsky ve stříbrné barvě●

Bixenonové světlomety s adaptivním svícením a automatickým●

natáčením, LED světla denního svícení
Přední a zadní sportovní sedadla RS RECARO s částečně koženým●

čalouněním (černé/modro-černé)
Sportovní odpružení RS, posilovač řízení RS, systém stranového●

přesměrování točivého momentu TVC
Čtyři přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport, Track, Drift)●

Systém kontroly optimálního rozjetí (Launch Control)●

Elektronický stabilizační systém ESC●

Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, stropní airbagy 1. a 2. řady●

sedadel

Automatická dvouzónová klimatizace●

SONY rádio s CD přehrávačem, příjem DAB (digitální rozhlasové●

vysílání), systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové
ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém        
a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem na středovém panelu,      
9 prémiových reproduktorů
Funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay, automatické nouzové●

volání Emergency Assist, ovládání audia na volantu, 2 vstupy USB            
pro externí přehrávače
4,2“ barevný informační TFT displej palubního počítače●

Prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou●

Kožený volant a hlavice řadicí páky RS, hliníkové pedály●

Startovací tlačítko, elektricky ovládaná přední a zadní okna●

Obvodový alarm s prostorovým čidlem + dvojité centrální zamykání●

 

Active City Stop
 

 
Inovativní systém prevence nárazu
Active City Stop pomáhá
předcházet nehodám v dopravním
provozu při rychlostech
do 50 km/h. Pokud zaznamená, že
vůz vpředu nečekaně zastavil,
začne také automaticky brzdit.

Sportovní sedadla
Recaro

Polokožená přední i zadní
sportovní sedadla Recaro s
prošíváním v dokonale ladící barvě
a logem RS poskytují vysokou
úroveň pohodlí a podpory. Na přání
jsou dostupná také supersportovní
skořepinová sedadla RS RECARO.

Inovativní pohonné
jednotky

Speciálně upravený supervýkonný
motor 2.3 EcoBoost (350 k)
poskytuje skvělý výkon a současně
dosahuje nízkých hodnot
uvolňovaných emisí. 

Pohon všech kol (AWD)

Inovativní systém pohonu všech
kol Ford Performance AWD s
dynamickým přesměrováváním
točivého momentu  přináší dosud
nevídané potěšení z jízdy. Uděluje
vozu nejen vynikající trakci a
přilnavost, ale zároveň
nedostižnou agilitu a rychlost v
zatáčkách.



  Ford Focus RS se sadou RS Edition

• Standardní výbava, - nelze objednat,  lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

STANDARDNÍ VÝBAVA
A VÝBAVA NA PŘÁNÍ Poznámka RS

Náš tip!

Sada RS Edition
- mechanický samosvorný diferenciál na přední nápravě (zlepšuje rozdělení točivého momentu mezi
přední kola a tím zajišťuje lepší dynamiku a hbitost vozidla)
- barva karoserie modrá Nitrous
- 19" x 8.0 kovaná kola s 5x2 paprsky v černé barvě, s logem RS, pneu Michelin Pilot Super Sport
235/35 R19
- modře lakované brzdové třmeny s logem Brembo
- střecha, vnější zpětná zrcátka a zadní spojler RS v matné černé barvě
- skořepinová sedadla RS RECARO s koženými boky v barvě modrá Nitrous

nelze s vyhřívanými sedadly, bočními
airbagy, střešním oknem  

a se sadami Winter Plus a RS Ultra;
pouze s barvou karoserie

modrá Nitrous

111 000

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km;
ušetříte 10 000 Kč oproti standardní ceně

záruka je omezena skutečností, která
nastane dříve 5 000

Zvýhodněné sady

Sada Xenon
- bixenonové světlomety s adaptivním svícením a automatickým natáčením
- automatické nastavení sklonu světlometů
- ostřikovače světlometů
- LED světla denního svícení 
- zadní světla s LED diodami

 •

Sada Safety
- systém prevence nárazu Active City Stop (funkční při rychlosti do 50km/h)
- parkovací senzory - zadní
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

 11..500

Sada Winter Plus
- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů
- vyhřívaná přední sedadla
- vyhřívaný volant

nelze se skořepinovými sedadly RS
Recaro a se sadami RS Ultra

a RS Edition
14 900

Sada RS Comfort
- tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti
- systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru
- zadní parkovací kamera se zobrazením na barevném 8" displeji audiosystému

 16 100

Sada RS Ultra
- sada Audio 37 (SONY rádio s příjmem DAB, SYNC 3 s barevným 8" dotykovým displejem, navigační
systém, 10 prémiových reproduktorů vč. subwooferu)
- skořepinová sedadla RS RECARO
- 19" x 8.0 kola z lehkých slitin s 20 paprsky v matné šedé barvě,
pneu 235/35 R19
- modře lakované brzdové třmeny s logem Brembo

nelze s vyhřívanými sedadly, bočními
airbagy a se sadami RS Editon a Winter

Plus
43 100

 

 



STANDARDNÍ VÝBAVA
A VÝBAVA NA PŘÁNÍ Poznámka RS

Funkční výbava

Automatická dvouzónová klimatizace  •

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím, globální
otevírání / zavírání oken dálkovým ovladačem  •

Palubní počítač - prémiový
- 4,2“ barevný informační TFT displej
- informační systém ECOmode

 •

Přídavné ukazatele na přístrojové desce - tlak a teplota oleje, tlak turbodmychadla  •

Dvojité centrální zamykání s dálkovým ovládáním  •

Startovací tlačítko + dva pasivní klíče dálkového ovládání  •

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, elektricky sklopná vnější zpětná
zrcátka s osvětlením nástupního prostoru také dostupné v sadě RS Comfort 10.500./.

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání  •

Obvodový alarm s prostorovým čidlem  •

Imobilizér - pasivní systém proti krádeži (PATS)  •

Halogenové světlomety s černým rámečkem a funkcí denního svícení  •

LED světla denního svícení + zadní světla s LED diodami  •

Přední mlhová světla (unikátní vertikální design pro RS)
+ úprava jasu ukazatelů přístrojové desky  •

Tempomat a nastavitelný omezovač rychlosti také dostupné v sadě RS Comfort 9 000 / 

Vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů také v sadě Winter Plus 6 700 / 

Sada Viditelnost
- automatické stěrače s dešťovým senzorem
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
- zpožděné zhasínání předních světlometů
- samočinná aktivace světlometů při snížené viditelnosti

 •

Parkovací senzory - zadní také dostupné v sadě Safety 7 900 / 

Zadní parkovací kamera se zobrazením na barevném 8" displeji audiosystému také dostupné v sadě RS Comfort 5 500 / 

Chrániče hran předních a zadních dveří  3 000

Elektrický posilovač řízení RS (EPAS)  •

Supersportovní odpružení RS  •

Čtyři přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport, Track, Drift) ovlivňující nastavení systému AWD,
tlumičů, posilovače řízení, ESC, motoru a výfuku  •

Systém kontroly optimálního rozjetí (Launch Control)  •

Systém Stop-Start  •

Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole  •

Střešní okno - elektricky ovládané
+ lampičky v první i druhé řadě sedadel s LED diodami nelze se sadou RS Edition 21 500

Bezpečnost

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce  •

Boční airbagy řidiče a spolujezdce ne se skořepinovými sedadly •

Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel  •

Elektronický stabilizační systém ESC
+ asistent pro rozjezd ve svahu HSA
+ protiprokluzový asistent TA
+ bezpečnostní brzdový asistent EBA
+ protiblokovací brzdový systém ABS
+ elektronické  rozdělování brzdné síly (EBD) 

 •



STANDARDNÍ VÝBAVA
A VÝBAVA NA PŘÁNÍ Poznámka RS

Bezpečnost

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění  •

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních sedadlech  •

Varovný signál nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce, rozsvícených světel,
otevřených dveří a zatažené ruční brzdy během jízdy  •

Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče  1 000

Systém prevence nárazu Active City Stop (funkční při rychlosti do 50 km/h) také dostupné v sadě Safety 5 700 / 

Audio systémy a navigace

Sada Audio 31
- SONY rádio s CD přehrávačem, příjem DAB (digitální rozhlasové vysílání)
- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí
kterého lze ovládat audiosystém a telefon)
s barevným 8" dotykovým displejem na středovém panelu
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- 9 prémiových reproduktorů, ovládání audia na volantu
- 2 vstupy USB pro externí přehrávače
- prémiová středová konzola s loketní opěrkou
- 4,2“ barevný informační TFT displej palubního počítače

 •

Sada Audio 37
- integrovaný navigační systém s nahranými  mapovými podklady Evropy vč. ČR
- SONY rádio s CD přehrávačem, příjem DAB (digitální rozhlasové vysílání)
- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí
kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon)
s barevným 8" dotykovým displejem na středovém panelu
- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
- automatické nouzové volání Emergency Assist
- 10 prémiových reproduktorů vč. subwooferu, ovládání audia na volantu
- 2 vstupy USB pro externí přehrávače

také dostupné v sadě RS Ultra 32 400 / 

Interiér

Přední a zadní sedadla - sportovní RS RECARO  •

Skořepinová sedadla RS RECARO
- posuvná sedadla řidiče a spolujezdce (bez vyškového nastavení)

také dostupné v sadě RS Ultra a v sadě
RS Edition (s modrými boky);

nelze s vyhřívanými sedadly a bočními
airbagy

37 000 / 

Sedadlo řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné ve 4 směrech ne se skořepinovými sedadly •

Zadní sedadla - dělená v poměru 60:40  •

Vyhřívaná přední sedadla s nastavitelnou regulací teploty také v sadě Winter Plus; nelze se
skořepinovými sedadly RS Recaro 8 900 / 

Polokožené čalounění sedadel
- boční strany sedadel - kůže Salerno v černé Charcoal
- střed sedadel látka Eton/Raceway v černé Charcoal

 •

Polokožené čalounění sedadel
- boční strany sedadel - kůže Salerno v modré Nitrous
- střed sedadel látka Eton/Raceway v černé Charcoal

 0

Volant - kožený, tříramenný, nastavitelný ve 4 směrech, unikátní design RS  •

Vyhřívaný volant také v sadě Winter Plus 3 900 / 

Řadicí páka s koženou hlavicí (modro-stříbrné provedení)  •

Sportovní hliníkové pedály  •

Kuřácká sada (zapalovač + popelník)  350

Prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou s velkou úložnou přihrádkou, dva držáky
nápojů kryté roletkou, dvě elektrické zásuvky (12 V)  •

Prémiová stropní konzola
- držák na brýle
- rozptýlené osvětlení interiéru
- prémiové čalounění stropu

 •

Podlahové rohože RS (přední a zadní)  •



STANDARDNÍ VÝBAVA
A VÝBAVA NA PŘÁNÍ Poznámka RS

Interiér

Ozdobné lišty prahů předních dveří s logem RS  •

Prémiové osvětlení interiéru LED diodami, osvětlení prostoru pro nohy u řidiče a spolujezdce  •

Exteriér

Nemetalický lak karoserie (bílá Frozen) nelze se sadou RS Edition 0

Nemetalický lak karoserie - speciální (šedá Stealth) nelze se sadou RS Edition 5 900

Mica lak karoserie (černá Shadow) nelze se sadou RS Edition 13 900

Metalický lak karoserie (šedá Magnetic) nelze se sadou RS Edition 13 900

Metalický lak karoserie - unikátní (modrá Nitrous) také dostupné v sadě RS Edition 35 900 / 

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná s integrovanými blikači, vyhřívaná,
v barvě karoserie v matné černé se sadou RS Edition •

Vnější zpětná zrcátka - s osvětlením nástupního prostoru, elektricky sklopná
s možností automatického sklopení při uzamčení vozidla

také dostupné v sadě Safety, RS
Comfort

a se systémem KeyFree
2 000 / 

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy  4 000

Zadní spojler RS, v barvě karoserie  •

Zadní spojler RS v matné černé dostupné v sadě RS Edition

Zadní nárazník RS - v barvě karoserie s lištami v lesklé černé a dvěma koncovkami výfuku  •

Boční nástavce prahů - v barvě karoserie  •

Unikátní design přední masky vozu s logem RS  •

Kola

19" x 8.0 kola z lehkých slitin s 20 paprsky ve stříbrné barvě, pneu Michelin Pilot Super Sport 235/35
R19  •

19" x 8.0 kola z lehkých slitin s 20 paprsky v matné šedé barvě, pneu Michelin Pilot Super Sport
235/35 R19 také dostupné v sadě RS Ultra 9 000 / 

19" x 8.0 kovaná kola s 5x2 paprsky v černé barvě, pneu Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 také dostupné v sadě RS Edition
s logem RS 25 000 / 

19" x 8.0 kovaná kola s 5x2 paprsky v černé barvě, pneu Pilot Sport Cup 2 (235/35 R19) standardní cena / cena se sadou RS
Edition s logem RS 

42 200 /
17 200

Pojistné matice kol  •

Modře lakované brzdové třmeny s logem Brembo také dostupné v sadách RS Ultra
a RS Edition 10 000 / 

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)  •

Sada na opravu pneumatik  •

 Záruky a servisní smlouvy*  

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 5 let / 120 000 km
ušetříte 10 000 Kč oproti standardní ceně 

záruka je omezena skutečností, která
nastane dříve 5 000

Prodloužená záruka FORD PROTECT
- z 5 let na 7 let / 200 000 km

záruka je omezena skutečností, která
nastane dříve; uvedená cena navíc

k 5leté záruce
5 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 5 servisních prohlídek během 5 let

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem 18 000

 Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE
- 5 servisních prohlídek během 5 let
- spotřební díly po dobu 5 let / 100 000 km
- FORD PROTECT po dobu 5 let / 120 000 km bez příplatku

pravidelné servisní prohlídky
předepsané výrobcem; výměna

spotřebních dílů a záruka je omezena
skutečností, která nastane dříve

53 000

*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.



Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se
svým vozem Ford Focus, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté
vzdálenosti nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého
autorizovaného partnera Ford.

Technické údaje

Spotřeba paliva,
výkonnostní a
hmotnostní parametry

Objem
motoru
(cm3)  

Typ
paliva Emisní 

norma
Emise CO2  

(g/km)*

Spotřeba paliva*(l/100 km) Výkonnostní parametry** Hmotnostní parametry

Město Mimo
město Kombinace

Max.
rychlost
(km/h)

Zrychlení 
0-100 km/h

(s)

Celková
přípustná
hmotnost

(GVM)

Provozní
hmotnost

vozidla

5dv.

2.3 EcoBoost AWD (350 k) 2 261 benzín Euro 6 175 10,0 6,3 7,7 268 4,7 2025 1 485
*Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 byly získány v souladu s technickými požadavky a specifikacemi evropského nařízení (EC) 715/2007 ve znění (EC) 692/2008. Uvedená
spotřeba paliva a emise CO2 jsou stanoveny pouze pro typ vozu, ne pro konkrétní vyrobený vůz. Použité standardní postupy testů umožňují srovnávání různých typů vozů od různých
výrobců. Spotřeba paliva a emise CO2 mohou být závislé na stylu jízdy a dalších faktorech netechnické povahy. CO2 je hlavním skleníkovým plynem způsobujícím globální oteplování.
Průvodce spotřebou paliva a emisemi CO2, který obsahuje data pro všechny nové modely osobních vozů je k dispozici na každém prodejním místě. **Údaje testů Ford.

Rozměry
 5dv.

Vnější rozměry (mm)

Celková délka  4390

Celková šířka (včetně zrcátek / bez zrcátek)  2010 / 1823

Celková šířka (se sklopenými zrcátky)  1858

Celková výška (nenaložené vozidlo)  1472

Rozvor  2647

Vnitřní rozměry

První řada sedadel (mm) Výška (bez střešního okna / se střešním oknem) 993 / 976

 Výška se skořepinovými sedadly (bez střešního okna / se střešním oknem) 1008 / 991

 Místo pro nohy 1094

 Šířka ve výšce ramen 1411

Druhá řada sedadel (mm) Výška (bez střešního okna / se střešním oknem) 963 / 962

 Místo pro nohy 848

 Šířka ve výšce ramen 1336

Objem zavazadlového prostoru (l) Se sadou na opravu pneumatik (5sedadlové uspořádání, po kryt zavazadelníku) 260

 Se sadou na opravu pneumatik (2sedadlové uspořádání, po střechu) 1045

Objem palivové nádrže (l) S motorem 2.3 EcoBoost 51

 
Ford Focus RS 5dv.
2.3 EcoBoost AWD 350 k
cena 952 900 Kč (vč. DPH)

Záloha 
(40 % z ceny)

Celková
výše 
úvěru

Poplatek za
zpracování

Celková částka
splatná

spotřebitelem
Doba trvání

úvěru Splátka úvěru Splátka úvěru vč.
pojištění RPSN

Pevná
zápůjční
úroková

sazba

Flexi úvěr* 381 160 571 740 5 717 805 277 60
měsíců 11 138 13 326

13,67 %
(vč.

havarijního
pojištění)

6,32 %

* Nabídka platí pouze pro spotřebitele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do 30. 9. 2017. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění
odpovědnosti  sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro podnikatele vám
připraví autorizovaný partner Ford.
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