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FOCUS on
POWER
Engine: 1.5L Dragon 120 PS and 151 NM 
@4500 rpm  naturally aspirated

• The power you crave from 
ignition until arrival with the 
all  new Ford Focus engine 
and its Valve Activation 
System.

•  Guaranteed smooth, world 
class driving experience with 
minimum noise and improved 
power and torque.

Safety:
Focus has a series of smart 
technologies that are designed 
to protect you, your family and 
others on the road.
• It comes with Pre-Collision 
Assist with Pedestrian and 
Cyclist Detection to warn 
you of potential collisions.

• 6 Airbags.
• Lane Keeping Assist.
• Emergency light.
• Electric brake.
• Auto Hold.

Drive Modes:
• For an unprecedented driving experience 
Focus comes with several drive modes
Normal, ECO and Sport

Lighting:
• A useful night-driving aid, Auto High Beam 
temporarily dips headlights when it detects 
oncoming tra�c or a vehicle ahead to give 
maximum visibility.
• Headlights that help visibility around corners.
• Adaptive Lighting.

FOCUS on
PROTECTION

FOCUS on
the ROAD

• المواصفات الموضحة قد تختلف باختالف الموديل واأللوان قد تختلف عن الواقع بسبب الطباعة



Dimensions

1825 mm (w/o mirrors)
1979 mm (with mirrors) 4647 mm

1471 mm

FOCUS on
TECHNOLOGY

Titanium X
215/50 R17 

Titanium
215/50 R17 

Trend & Connected
250/60 R16

• المواصفات الموضحة قد تختلف باختالف الموديل واأللوان قد تختلف عن الواقع بسبب الطباعة



FOCUS on
DESIGN

Exterior
• Focus with its astonishing    

athletic and aerodynamic design 
perfectly captures attention. 

Colors

Agate Black Magnetic Blazer Blue Blue Panther Blue Metallic Desert Island Blue

Fantastic Red Race Red Frozen White Metropolis White Moondust Silver
• المواصفات الموضحة قد تختلف باختالف الموديل واأللوان قد تختلف عن الواقع بسبب الطباعة



FOCUS on
the BEAT

Audio Branded (B&O):
• A premium level 
-675watt audio system 
delivers a rich, powerful 
sound via a -10speaker, 
woofer and subwoofer 
inclusive set-up. It’s 
specifically designed for 
Focus by B&O’s specialist 
acousticians.

FOCUS on
SPACE
All new Interior: Generous Space 
from Hood to Trunk
• Significantly larger and more 
comfortable backseat legroom.
• 511 Liter trunk capacity, 28 % wider 
than the previous models. 
• Higher ground clearance with 155 mm.

FOCUS on
the VIEW
Panoramic Sunroof:
• Focus is one of the best cars in its 
category to have a full-length 
panoramic sunroof with tilt, slide 
right, back and full length, in addition 
to, the retractable  sunshade.

Head-Up Display:
• Easier navigation with the smart 
Head-Up Display Projecting driving 
information onto a clear glass in the 
vehicle operator’s eye-line.

• المواصفات الموضحة قد تختلف باختالف الموديل واأللوان قد تختلف عن الواقع بسبب الطباعة



Grade Trend Connected Titanium Titanium X Connected 5 D

Performance features  
Engine

Cylinders

Displacement

Transmission

Maximum power

Maximum torque (N.m)

Safety & Security  
Anti-Lock Braking System (ABS) 

Electronic Stability Program (ESP)

Hill Launch Assist (HLA)

Traction Control (TC)

Emergency Brake Light Flashing (EBLF)

Tyre pressure sensors

Alarm system full guard

Rear Parking Sensor

Front Parking Sensor

6 Airbags

Adjustable 4-way Steering Wheel

Electric Parking Brake 

oCollision Mitigation System

Lane Keeping

Convenience and Functionality   
Keyless Entry

Keyless Start

Dual zone Automatic Temperature Control

Auto Folding Mirrors 

Power adjustable mirrors/heated with side indicator

Touch Screen 8"

Cruise Control with Automatic Speed Limiting Device (ASLD)

Rear View Camera

Electric Lumbar Support

Auto hold

6 Speakers 

10 Speakers B&O

Navigation

Headup Display

Interior Features  
Ambient Light  
Auto dimming mirror     
Pollen Carbon Filter    
Power Rear & Front Windows one touch UP/Down        
Full Digital Cluster   
Partial Leather   
Sport Package    
Exterior Features  
Day Time Runninig Light (DTRL)   
Auto Lighting  
Adaptive Cornering Head Fog Lamp       
Grille (Radiator) shutters        
Privacy Glass  
Alloy Wheels 205/60 R16     
Rain sensor o  
Alloy Wheels 215/50 R17     
Adaptive Full LED Head Lamps        
LED Taillamps   
Power Opening Panorama roof 

2 years unlimited kms

      

Dragon Engine TI-VCT

1.5 L

6 speed A/T

3 Cylinders

151 NM

120 HP

LED أضواء نهارية

إضاءه أوتوماتيكية

مصابيح ضباب أمامي متأقلمة مع االنعطاف أوتوماتيكي

فتح وغلق الشبكة األمامية للمساعدة على الثبات

زجاج معتم

R16 60\205 جنوط رياضية مقاس

حساس مطر

R17 50\215 جنوط رياضية مقاس

مصابيح LED أمامية متأقلمة مع حالة الطريق

LED إضاءة خلفية

سقف زجاج بانوراما  فتح وغلق كهربائيًا

المحرك

السلندرات

السعة اللترية

ناقل الحركة

القوة القصوى

العزم

نظام فرامل مانع لالنغالق

برنامج التحكم في ثبات السيارة اإللكتروني 

نظام المساعدة على صعود التالل

التحكم في الجر

ضوء فرامل في حاالت الطوارئ

نظام مراقبة ضغط العجالت

نظام إنذار ضد السرقة

حساس ركن خلفي

حساس ركن أمامي

6 وسائد هوائية

ضبط عجلة القيادة في أربع اتجاهات

فرامل انتظار كهربائية

نظام تخفيف االصطدام

تحذير في حالة الخروج من الحارة المرورية

الفئة

مواصفات األداء

السالمة واألمان

الراحة والوظائف للسائق
فتح وغلق السيارة بدون مفتاح

زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح

تكييف ثنائي المناطق مع إمكانية التحكم في درجة الحرارة أوتوماتيكيًا

قفل المرايات الجانبيه أوتوماتيكيًا مع غلق السيارة

تحكم إلكتروني بالمرايات الجانبية مع خاصية التدفئة وأنوار إشارات مدمجة

شاشة 8 بوصة تعمل باللمس 

مثبت ومحدد سرعة

كاميرا خلفية للمساعدة على الركن

دعم للقطنية قابل للتعديل كهربائيًا

توقف السيارة تلقائيًا على المنحدرات

6 سماعات

B&O 10 سماعات بنظام صوتى

نظام المالحة

شاشة رأسية ضوئية لعرض البيانات

أضواء داخلية

مراية داخلية بخاصية التعتيم الذاتي

فلتر كربون لتنقية الهواء

فتح وغلق الزجاج كهربائيًا بلمسة واحدة لجميع األبواب

شاشة عدادات كاملة

مقاعد جلد جزئية

حزمة رياضية بالفرش الداخلي

المواصفات الداخلية

المواصفات الخارجية

سنتان ضمان كامل بدون حد أقصى للكيلومترات

• تحتفظ شركة أوتو جميل منفردة بالحق فى تغيير المواصفات واألسعار عما هو موضح بهذا الكتالوج وبدون سابق انذار

Warrantyالضمان
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Standard Not Available

7 YEARS
160,000 KM


