THE NEW FORD FOCUS

Colours

Frozen White (Solid Color)

Race Red (Solid Color)

Blazer Blue (Solid Color)

Midnight Sky (Metallic Color)

Red Candy (Metallic Color)

Moondust Silver (Metallic Color)

Panther Black (Metallic Color)

Deep Impact Blue (Metallic Color)

Tectonic Silver (Metallic Color)

16” 5-Spoke Alloy Wheel

17” 5x2-Spoke Alloy Wheel

fordegypt.com
fordegypt
The company reserves the right
to make changes in prices, colors,
specifications and to discontinue
any grades at any time without
prior notice.

fordegypt

fordinfo@alj.com.eg
Recommends

QUALITY, GREEN, SAFE AND SMART
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum
operating condition with scheduled maintenance service. Ford
Dealership technicians know your vehicle inside and out. They
are continuously trained by Ford Motor Company and the parts
they use are specifically designed for your vehicle.
 حافظ على حالة التشغيل.خدمة الصيانة وقطع الغيار األصلية من فورد
إن فنيين توكيل فورد
ّ .المثلى لسيارتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة
 هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل.سيارتك عن ظهر قلب
ّ يعرفون
.شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لسيارتك

THE NEW FORD FOCUS 2015
MODEL

Focus

Body Style
Categories

الموديل

Hatchback
Trend Sport

الشكل

Trend Sport Plus

الفئات

Mechanical

التجهيزات الميكانيكية

Engine

Ti-VCT

Displacement (Cc)

المحرك

1600

)السعة اللترية (سى سى

Maximum Power (Hp)

125

)القوة (حصان

Maximum torque (N.m)

159

)العزم (نيوتن متر

210

)السرعة القصوى (كيلومتر في الساعة

Maximum Speed (Kph)
Transmission

PowerShift™ 6 Speed A/T

ناقل الحركة

Safety and Security

السالمة واألمان

Electronic Stability Program (ESP)





نظام الثبات اإللكتروني

Hill Launch Assist (HLA)





نظام مساعدة على صعود على المرتفعات

Anti-Lock Braking system (ABS)





نظام فرامل مانع لالنغالق

Electronic Brake Assist (EBA)





نظام مساعدة الفرامل اإللكتروني

Tire Pressure Sensor (TPMS)





نظام مراقبة ضغط اإلطارات

Electronic Passive Anti-Theft System (EPATS)





نظام أمان ضد السرقة

My Key™





My Key™ نظام فورد

Single Remote Flip Key + 1 Plain Key





مفتاح ريموت مع مفتاح عادي

Manual Air Conditioning





تكيف هواء يدوي

Dual Zone Electronic Automatic Temperature Control (EATC)





تكيف هواء إلكتروني ثنائي المناطق

Sport Suspension





تعليق رياضي

Cruise Control with Speed Limiter





مثبت ومحدد سرعة

Convenience and Functionality

Because beauty is more than
skin deep...
The premium look and feel of a luxury car; the space and versatility of a
family car; the agility of a sports car: The new Focus is much more than
much-better looking. The automatic transmission is now available with
paddle shifters, so you can shift gears without taking your hands off the
steering wheel. MyKey® owner controls let you program certain functions,
such as maximum speed and maximum audio volume, for each key fob great if you have a young driver or run a fleet.

الراحة والوظائف

Select Shift with Steering Wheel Mounted Paddle Shifter





مقابض لناقل الحركة بالمقود

Sound System: CD radio with remote control, 6 speakers, USB





USB سماعات و6  مشغل أسطوانات مدمجة باإلضافة إلى/ جهاز راديو

Radio control steering wheel





تحكم في الراديو من عجلة القيادة

3.5 multi function display





 بوصة3.5 شاشة عرض متعددة االستخدامات مقاس

DM8 8” TFT Screen





”8 شاشة تعمل باللمس

Ford SYNC™ Gen 1





SYNC™ الجيل األول من فورد

Ford SYNC™ Gen 2





SYNC™ الجيل الثاني من فورد

Interior ambient lighting with multicolor LEDs





إضاءة داخليه متعددة األلوان

Ecomode, Trip computer





كمبيوتر الرحالت

12V powerpoint





12V مخرج كهرباء





205/55R ”16 چنوط رياضية
2١5/5٠R ”17 چنوط رياضية

Exterior features
16” 5x2 Spoke Alloy Wheel with 205/55R 16 Tyres

Dimensions

األبعاد

Overall length (mm)

4360

Overall width - with mirrors (mm)

2010

) مع المرايات الجانبية (مم- العرض الكلي

Overall height - without roofrails (mm)

1469

) بدون قضبان السقف (مم- االرتفاع الكلي

Wheelbase (mm)

2649

)قاعدة العجالت (مم

Turning circle, curb to curb (m)

11

) الداخل إلى الداخل (م- قطر الدوران

2010mm

2010mm

1469mm

4360mm

)الطول الكلي (مم

التجهيزات الخارجية

17” 5x2 Spoke Alloy Wheel with 215/50R 17 tyres





Body-colored Rear Spoiler





جناح خلفي لون السيارة

Body-colored Rear Spoiler Large





جناح خلفي كبير لون السيارة

Privacy glass





زجاج ملون

Fog Lamps





أنوار ضباب

LED daytime running lamps





LED أنوار صباحية

Rear parking aid sensors





حساسات ركن خلفية

Auto-folding (when locking car), Approach light





قفل المرايات الجانبية أوتوماتيكيا مع غلق السيارة

Mirrors Power adjustable with side indicator, heated





ضبط إلكتروني للمرايات الجانبية مع خاصية التدفئة وأنوار إشارات مدمجة

Front seats - V -shape style with high bolster





مقاعد أمامية رياضية

Manual 4-way driver seat adjust





تحكم يدوي لوضعية مقعد السائق في اربع اتجاهات

Interior features

التجهيزات الداخلية

Power 4-Way driver seat adjust





تحكم كهربائي لوضعية مقعد السائق في اربع اتجاهات

Lumbar Support on Driver Seat





ضبط يدوى لدعامة أسفل الظهر لمقعد السائق والراكب األمامي
فتحة سقف

Slide sunroof





Gear Knob - Leather





Leather steering wheel





مقود قيادة جلد

Rear Seat fold - 60/40 Split seat back





٦0/٤0 إمكانية طي المقاعد الخلفية

 مكسوا بالجلد- مقبض ناقل حركة

Warranty
2 years, unlimited kms, full guarantee and 12 years perforation warranty.

الضمان
 سنة ضد الصدء12 ضمان كامل لمدة عامان بدون حد أقصى للكيلومتر مع ضمان

2649mm

* ALJ Auto Jameel reserves the right to make changes in prices, colors, specifications models and to discontinue models at any time without prior notice

Standard



Not Available



