PERSINFORMATIE

VEILING FOCUS RS500: 19.600 EURO VOOR PAKISTAN
Sint-Agatha-Berchem, 20 september 2010 - Ford Belgium schenkt 19.600 euro aan het
Rode Kruis voor hulp aan het door overstromingen geteisterde Pakistan. Deze gift is het
resultaat van een veiling waarbij de laatste drie voor ons land beschikbare exemplaren van
de exclusieve Ford Focus RS500 per opbod werden verkocht. De liefhebbers die deze
wagens wegkaapten, betaalden respectievelijk 50.000, 49.800 en 48.500 euro, beduidend
meer dan de catalogusprijs van 42.900 euro. De winst die dit opleverde, 19.600 euro, wordt
integraal geschonken aan het Rode Kruis.

De Focus RS500 is dé ultieme versie van de Focus en meteen ook het meest
prestatiegerichte model van Ford ooit. Met een beperkte oplage van 500 genummerde
exemplaren sluit hij de productie van de Focus RS af. Het is dan ook een echt collector's
item. Voor de Belgisch-Luxemburgse markt waren er in totaal vijftig RS500's gereserveerd.
Geïnteresseerden konden zich oline inschrijven, wat niet minder dan 300 kandidaat-kopers
opleverde. De veiling van de laatste drie voor België beschikbare exemplaren van de Focus
RS500 die op 17 september georganiseerd werd bij BCA in Waver was een unieke kans
voor heel wat liefhebbers en verzamelaars om toch nog één van deze unieke wagens te
bemachtigen.

De Focus RS500 werd ontwikkeld op basis van de 'standaard' Focus RS. Zijn 2.5 liter grote
vijfcilinder levert dankzij een verbeterde luchttoevoer en geoptimaliseerde verbranding niet
minder dan 350 pk, maar liefst 45 pk meer dan in de RS, en een fenomenaal koppel van
460Nm. In combinatie met het uitstekende onderstel van de Focus zorgt dit voor de ultieme
RS-ervaring. Om het exclusieve karakter van de Focus RS500 extra in de verf te zetten
kreeg hij verder een aantal visuele aanpassingen, zoals een unieke matzwarte metallic lak en
bijpassende 19-duims lichtmetalen velgen. Een rijke standaarduitrusting met specifieke
RS500-details zorgt voor de kers op de taart.

-2-

Als we de vijftig Focus RS500's meerekenen, haalt de Belgisch-Luxemburgse markt een
totaal verkoopsvolume van 992 exemplaren van de Focus RS. Rekening houdend met de
marktgrootte is dit een absoluut record!
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