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5 grunner til at nye Ford Focus på nytt
setter standarden i klassen

Nye Ford Focus har allerede høstet mye skryt av landets biljournalister. Her er
noen av grunnene til det.

VG sier «kjempebagasje og god pris», mens Din Side konkluderer med at «vi
lar oss imponere av selve sportsbilen i klassen». NAFs medlemsblad Motor
kårer den til vinner i en stor test mot fire andre konkurrenter. Bladet Bil har
også nye Ford Focus som vinner i en test mot to konkurrenter.

Her er de fem viktigste grunnene til at nye Ford Focus setter en ny standard i



klassen:

Her kan du bygge din nye Ford Focus

1. En tryggere og mer komfortabel kjøreopplevelse

Nye Ford Focus har et omfattende spekter av førerassistanseteknologier som
er designet for å gjøre kjøreopplevelsen tryggere, mer komfortabel og mindre
krevende. Ford Focus har fått 5 stjerner i kollisjonstesten til det uavhengige
kollisjonstestprogrammet EuroNCAP og den fikk også ros for sine
selvkjørende teknologier som gir sjåføren ekstra assistanse underveis på
turen.

Systemet inkluderer:

• Adaptiv Cruisekontroll - nå med køassistent,
trafikkskiltgjenkjenning og filsentrering (Ford Co-Pilot360)

• Fords Adaptive LED lyssystem med et avansert kamerasystem
• Selvkjørende parkeringsassistent
• Første Head-up-display tilbudt av Ford i Europa
• Unnamanøverassistent
• Blindsonevarsler med varsel om kryssende trafikk og automatisk

bremsing

Les: Fornyet familiefavoritt- møt Ford Mondeo stasjonsvogn hybrid

2. Det finnes en Focus for alle

Du kan få nye Focus i flere varianter slik at du kan velge den som passer best
for deg. Velg mellom en meget godt utstyrt Titanium-variant, en luksuriøs
Vignale-modell, den sportslige og senkede ST-Line eller som den høyreist og
tøffe crossoveren Focus Active med ca 3 cm høyere bakkeklaring. Med de
forskjellige variantene endrer også interiøret seg - fra lekre detaljer og
eksklusivt skinninteriør i Vignale, sporty karbonfiber-look og røde sømmer i
ST-Line til røffere tekstilvalg i Focus Active.

Samtlige av variantene er tilgjengelig både som 5-dørs variant og som en
stor og romslig stasjonsvogn.

3. Mer plass enn noensinne

Nye Focus har blitt større og enda mer praktisk innvendig.

https://www.ford.no/kjoepe/neste-steg/bygg-din-ford-gf3#/catalogID/WAENX-CGE-2018-FocusNOR201925/?code=ACMAA_VS-D3
https://merford.no/fornyet-familiefavoritt-ford-mondeo-hybrid-stasjonsvogn/


Den økte akselavstanden bidrar til at passasjerene har langt bedre plass i
baksetet. Benplassen er økt med 5 cm, og er nå den beste i dette segmentet.

Nye Focus stasjonsvogn har en bagasjeromsplass på hele 608 liter, og opptil
1653 liter med baksetene felt ned. Det er mer plass enn det storebror
Mondeo byr på.

Stor guide: Slik velger du den perfekte familiebil som passer ditt behov

4. Enda bedre kjøreegenskaper

Nye Ford Focus har bedre kjøreegenskaper enn noensinne. Komforten er
bedre og styringen mer direkte. Det nye hjulopphenget gjør også at det blir
mindre støy og vibrasjoner ved kjøring på dårlig vei.

Nye Ford Focus fås med en rekke nye og forbedrede bensin- og
dieselmotoralternativer. Alle møter utslippskravene målt etter den nye
metoden.

Ford har også utviklet en helt ny 8-trinns automatgirkasse som er tilgjengelig
både til bensin- og dieselmotorene.

https://merford.no/stor-guide-finn-den-beste-familiebilen-for-ditt-behov/


5. Høy «må-ha»-faktor

Med et premium utseende både inni og utenpå er nye Focus en bil du snur
deg etter. Samtidig er den, med sin startpris på 308.300 kroner for en meget
godt utstyrt bil, ikke dyrere enn at den er oppnåelig for mange av oss.

Nye Ford Focus er også tilgjengelig med FordPass Connect. Dette er en
innebygd modemteknologi som gir deg mulighet til å styre en rekke av bilens
funksjoner fra mobiltelefonen. Du kan for eksempel låse opp og igjen bilen,
fjernstarte den dersom den har automatgir, sjekke kjøretøystatus som
drivstoff- og oljenivå samt lokalisere bilen.

Hele ti enheter kan kobles opp på internett fra bilens WiFi-hotspot. Du får
også live trafikkoppdateringer i ditt navigasjonssystem, og hjelp til å finne
raskeste alternative rute til din destinasjon dersom det oppstår kø på veien
foran deg.

Nye Focus tilbyr det siste innenfor infotainment. Med SYNC 3 kobler du
enkelt til smarttelefonen din, og den kan lade trådløst i bilens midtkonsoll.
Bilen kan også leveres med et eksklusivt B&O lydanlegg med hele 10
høyttalere og subwoofer som leverer tilsammen 675 watt.

Se video på YouTube her

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,

https://www.ford.no/kjoepe/utforsk/teknologi/connectivity/fordpass-connectivity
https://www.youtube.com/watch?v=CYEsIIP_pDg


committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.

Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.



All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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