
FOCUS FASTBACK SE - R$77.900 
 

 Motor 2.0 Direct Flex (178cv) 

 Transmissão Sequencial de 6 Velocidades 

 Rodas de liga leve 17” 

 AdvanceTrac®: Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC e TCS ) com Sistema de 

Estabilidade Preventivo (ETS) 

 Assistente de Partida em Rampas (HLA) 

 Controle de Torque em Curvas (TVC) 

 Aviso de Pressão Baixa dos Pneus (DDS) 

 2 airbags (frontais) 

 Sync Media System®: Rádio AM/FM, CD player MP3, 2 entradas USB, Bluetooth, Tela de LCD 

colorida de 4,2”, 4 alto-falantes, 2 tweeters e comandos de voz com funções de áudio e 

telefone 

 AppLink ™ 

 Assistência de Emergência 

 Faróis de Neblina 

 Acendimento automático dos faróis 

 Espelho retrovisor eletrocrômico 

 Sensor de chuva 

 Chave programável (My Key) 

 

 

 

 



FOCUS FASTBACK SE PLUS - R$79.900 
 

Mesmos equipamentos da versão SE, mais: 

 

 Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão SE Plus 

 Ar condicionado automático e digital com controle individual de temperatura para motorista 

e passageiro 

 4 airbags (frontais e laterais) 

 Bancos revestidos em couro 

 Sensor de estacionamento traseiro 

 Piloto automático 

 Limitador de velocidade 

 Paddle Shift 

 

FOCUS FASTBACK TITANIUM - R$87.900 
 

Mesmos equipamentos da versão SE Plus, mais: 

 

 SYNC Media System com MyFord Touch: Sistema de navegação, Rádio AM/FM, CD player 

MP3, 2 entradas, Bluetooth, Tela de 8” touch screen no painel central, Câmera de Ré, Tela 

multifuncional 4,2” de LCD colorida no painel de instrumentos, Sony Premium Sound com 5 

alto-falantes e 4 tweeters, comandos de voz com funções de áudio, telefone, ar condicionado 

e navegador. 

 Assistência de Emergência 

 Rodas de liga leve 17” exclusivas da versão TITANIUM 

 6 airbags (frontais, laterais e de cortina) 

 Chave com sensor de presença: acesso inteligente e partida sem chave – Ford Power 



 

 

FOCUS FASTBACK TITANIUM PLUS - R$96.900 
 
Mesmos equipamentos da versão TITANIUM, mais: 

 

 Assistente de Frenagem Autônomo 

 Faróis Bixênon Adaptativos 

 Sistema de Estacionamento Automático – 2ª Geração 

 Sensor de estacionamento dianteiro 

 Espelhos com rebatimento elétrico 

 Banco do motorista com ajuste elétrico em 6 posições 

 Teto Solar 

 

 

O único opcional em todas as versões é a pintura metálica: R$ 1.300 


