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Den nye crossoveren Focus Active - som
skapt for Norge

Økt bakkeklaring på tre centimeter, røffere styling og det aller siste av
førerassistanseteknologier gjør crossoveren Focus Active som skapt for
Norge.

- Nye Focus Active crossover er en veldig spennende modell for det norske
markedet. Den bygger på nye Focus som har fått mye ros etter lanseringen i
Norge. Focus Active har i tillegg fått en del unike egenskaper som økt
bakkeklaring, røffere styling både utvendig og i interiøret, og tilpassede
kjøremoduser som hjelper deg frem på varierende underlag. Prisen er også



meget attraktiv på den SUV-inspirerte Focus Active, sier markedsdirektør i
Ford Motor Norge, Geir Haugaard.

Nye Ford Focus er utviklet fra bunnen av for nok engang å sette standarden.
Den er skapt for å være den mest kjøreglade, sikre og praktiske familiebilen i
klassen.

Bygg din egen Focus Active og be om prøvekjøring her

Pris fra 315 200 kroner for en meget godt utstyrt bil

For en pris fra 315 200 kroner får du nå en meget godt utstyrt Focus Active
med den prisbelønte 1-liters EcoBoost-bensinmotoren med 125 HK, manuelt
gir og svært mye standardutstyr som inkluderer:

• Unikt utvendig design
• Unike 17’’ alufelger
• 8" Touchskjerm med navigasjon
• SYNC 3 med norsk stemmestyring og nødhjelpsassistanse
• Parkeringssensorer foran og bak
• 5 valgbare kjøremoduser
• FordPass Connect (modem med 4G internett-tilgang)
• Nøkkelfritt system
• Cruisekontroll med hastighetsbegrenser
• 30 mm høyere bakkeklaring
• Sportsseter med Active logo
• Takrails

https://www.ford.no/personbiler/focus/modeller-og-spesifikasjoner/active


Større bagasjerom enn storebror Mondeo!

Crossoveren kommer også som en meget romslig stasjonsvogn.
Bagasjerommet i nye Focus stasjonsvogn har nemlig vokst hele 118 liter
sammenlignet med dagens Focus. Med 608 liter er bagasjerommet nå større
enn storebror Mondeo, og blant de største i segmentet.

Nye Focus Active stasjonsvogn koster fra 329 300 kroner. Nye Focus Active
har også en unikt tilpasset elektronisk servostyring, fjæring og dempere som
gjør at den leverer en meget god kjøreopplevelse også under litt røffere
forhold.

Les: 5 grunner til at nye Ford Focus setter en ny standard i klassen

Fem kjøremoduser for best mulig kjøreopplevelse

Med den nye og tøffe crossoveren får du også tilgang på 5 kjøremoduser som
skal gjøre kjøreturen best mulig. Velg mellom Normal, Eco, Sport, Glatt eller
ujevnt underlag, så tilpasses bilens gassrespons, styring, ESC og traction-
kontroll for å gi deg det optimale utgangspunktet for kjøreturen.

https://merford.no/5-grunner-til-at-nye-ford-focus-pa-nytt-setter-standarden-i-klassen/


Lanserer nye motorkombinasjoner for Focus

Sammen med introduksjonen av nye Ford Focus Active ble det i november
lansert to nye motorkombinasjoner til nye Focus. Nå kommer 2.0-liters TDCi
med 150 HK med mulighet for både automat og manuelt gir.

Også en 1.5-liters Ecoboost-bensinmotor med 182 HK vil komme med en 8-
trinns automatgirkasse. Nye Focus Active kan også fås med automatgir i
kombinasjon med 1.0-liters EcoBoost-bensinmotor med 125 HK eller en 1.5-
liters TDCi EcoBlue dieselmotor.

Les også: Fornyet familiefavoritt - Nye Ford Mondeo hybrid stasjonsvogn

Tryggere biltur med Ford Co-Pilot 360 førerassistanseteknologier

Nye Ford Focus fikk som en av de aller første personbilene toppscore i det
nye og nå langt strengere Euro NCAP kollisjonstestprogrammet. Den har også
fått rosende omtale av Euro NCAP for bilens omfattende og avanserte spekter

https://merford.no/fornyet-familiefavoritt-ford-mondeo-hybrid-stasjonsvogn/


av førerassistanseteknologier.

Styr bilen fra mobilen

Nye Ford Focus Active kommer også med FordPass Connect modem som
standard. I kombinasjon med appen FordPass får du blant annet tilgang til
informasjon om bilen på telefonen din, du kan låse bilen opp og igjen uten å
være i nærheten, få løpende oversikt over trafikk og hvor det er køer, og
informasjon om parkeringsplasser og bensinstasjoner med priser. I 2019 vil
du med FordPass Connect også kunne koble inntil 10 enheter til ditt eget Wi-
Fi hotspot i bilen.

About Ford Motor Company

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

https://merford.no/fa-full-kontroll-over-bilen-med-nye-fordpass-connect/


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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