TRANSIT CUSTOM

LÁTNOKI.
LÁTNOKI.
ZSENIÁLIS.
ZSENIÁLIS.
LENYŰGÖZŐ.
LENYŰGÖZŐ.
MINDEN
MINDEN
JÁRMŰVÜNK
JÁRMŰVÜNK
MAGÁN
MAGÁN
HORDOZZA
HORDOZZA
KÉZJEGYÉT.
KÉZJEGYÉT.

Fent: A képen
Fent: látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Limited
CustomL2H2
Limited L2H2
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
magas tetővel
magas(választható)
tetővel (választható)
Frozen White
Frozen White
alapfényezéssel.
alapfényezéssel.
Balra: A képen
Balra: látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Sport
Custom
L1H1
Sport L1H1
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító,
Zárt áruszállító,
Shadow Shadow
Black metálfényezéssel
Black metálfényezéssel
(Nem elérhető
(Nem elérhető
modellváltozat).
modellváltozat).
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Fent: A képen
Fent: látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Kombi
Custom
Trend
Kombi Trend
L2H1, Orange
L2H1,Glow
Orange
metálfényezéssel
Glow metálfényezéssel
(választható)
(választható)
és 16"-os,
és 16"-os,
5x2 küllős
5x2
Sparkle
küllősSilver
Sparkle
könnyűfém
Silver könnyűfém
keréktárcsákkal
keréktárcsákkal
(nem (nem
elérhető).
elérhető).
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Plug-in
Plug-in
Hybrid
Hybrid
A teljesen
A teljesen
feltöltött
feltöltött
új Transit
új Transit
CustomCustom
Plug-in Plug-in
Hybrid akár
Hybrid
50akár
km megtételére
50 km megtételére
is
is
alkalmas,
alkalmas,
pusztánpusztán
az elektromotort
az elektromotort
használva.
használva.
Az első Az
kerekeket
első kerekeket
villanymotor
villanymotor
hajtja, melynek
hajtja, melynek
energia-ellátását
energia-ellátását
kompakt,
kompakt,
13,6 kWh
13,6
folyadékhűtéses
kWh folyadékhűtéses
lítium- lítiumion akkumulátor
ion akkumulátor
csomagcsomag
biztosítja,
biztosítja,
ami a raktérpadló
ami a raktérpadló
alatt került
alattelhelyezésre,
került elhelyezésre,
a zárt áruszállító
a zárt áruszállító
raktérkapacitásának
raktérkapacitásának
és az 1000
és az
kg-ot
1000meghaladó
kg-ot meghaladó
hasznoshasznos
†.
†.
teherbírásának
teherbírásának
megőrzése
megőrzése
érdekében
érdekében
Ideális azokra
Ideális a
azokra
rövid városi
a rövidutazásokra,
városi utazásokra,
amelyek
amelyek
egyébként
egyébként
nem nem
gazdaságosak,
gazdaságosak,
mert nagy
mert
üzemanyagköltséggel
nagy üzemanyagköltséggel
járnak. Hosszabb
járnak. Hosszabb
utazások
utazások
alkalmával
alkalmával
az 1,0 literes
az 1,0EcoBoost
literes EcoBoost
motor használatával
motor használatával
akár 500
akár
km-re
500 km-re
bővíthető
bővíthető
a Zárt áruszállító
a Zárt áruszállító
hatótávolsága*
hatótávolsága*
, a fékenergia-visszanyeréssel
, a fékenergia-visszanyeréssel
töltve töltve
az akkumulátort.
az akkumulátort.
Elegendő
Elegendő
feltöltődés
feltöltődés
esetén visszakapcsolható
esetén visszakapcsolható
a csak a csak
elektromos
elektromos
üzem is,üzem
így pedig
is, ígycsökkenthetőek
pedig csökkenthetőek
a költségek
a költségek
és a légszennyezés
és a légszennyezés
mértéke.
mértéke.
A geofencing
A geofencing
technológia
technológia
még könnyebé
még könnyebé
teszi azteszi
alacsony
az alacsony
kibocsátási
kibocsátási
zónákban
zónákban
való vezetést.
való vezetést.
A Transit
A Transit
CustomCustom
PHEV automatikusan
PHEV automatikusan
elektromos
elektromos
üzemmódba
üzemmódba
kapcsol,kapcsol,
ha egy előre
ha egy
meghatározott,
előre meghatározott,
alacsonalacson
kibocsátási
kibocsátási
zónábazónába
ér. (Magyarországon
ér. (Magyarországon
jelenlegjelenleg
nem elérhető)
nem elérhető)

A képen egy
A képen
Transit
egyCustom
Transit Van
Custom
Limited
VanPlug-in
LimitedHybrid
Plug-inmodell
Hybridlátható
modell(hazánkban
látható (hazánkban
a PHEV a PHEV
modell csak
modell
Trend
csak
felszereltséggel
Trend felszereltséggel
elérhető),
elérhető),
automata
automata
parkolórendszerrel
parkolórendszerrel
(választható),
(választható),
Chrome Blue
Chrome
színben
Blue (választható).
színben (választható).

*A fogyasztási
*A fogyasztási
és CO2 kibocsátási
és CO2 kibocsátási
adatokat a specifikáció
adatokat a specifikáció
részben tekintheti
részben
meg.
tekintheti meg.
† A súly és súlyeloszlás
† A súly és súlyeloszlás
befolyásoljabefolyásolja
a raktér kapacitást
a raktérés
kapacitást
a hasznos
ésteherbírást.
a hasznos teherbírást.
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Iroda
Iroda
négy
négy
keréken
keréken
A rendkívüli,
A rendkívüli,
új Ford Transit
új Ford Transit
CustomCustom
új mércét
új mércét
állít osztálya
állít osztálya
járművei
járművei
elé. Kényelmes,
elé. Kényelmes,
időtálló,időtálló,
és olyanésfejlett
olyan fejlett
technológiákkal
technológiákkal
szereltük
szereltük
fel, melyek
fel, melyek
a vezetőre
a vezetőre
összpontosítanak.
összpontosítanak.
Ilyen például
Ilyen például
a legújabb,
a legújabb,
hangvezérlésű
hangvezérlésű
SYNC SYNC
audio- és
audiokommunikációs
és kommunikációs
rendszer,
rendszer,
mellyelmellyel
mozgó mozgó
irodájátirodáját
még praktikusabbá
még praktikusabbá
tudja tenni
tudja
(Atenni
Hangvezérlés
(A Hangvezérlés
magyarmagyar
nyerlven
nyerlven
jelenlegjelenleg
nem elérhető).
nem elérhető).

Tárolók Tárolók
a vezetőfülkében
a vezetőfülkében

Dupla utasülés
Dupla utasülés
lehajtható
lehajtható
asztallalasztallal

A TransitACustom
Transit Custom
vezetőfülkéje
vezetőfülkéje
rengetegrengeteg
hasznos hasznos
tárolási tárolási A Dupla A
utasülés
Dupla utasülés
háttámlájába
háttámlájába
épített lehajtható
épített lehajtható
asztal elég
asztal elég
megoldást
megoldást
biztosít palackok,
biztosít palackok,
telefonok,
telefonok,
akták ésakták
akár laptopja
és akár laptopja
teret biztosít
teretegy
biztosít
laptop
egyelhelyezéséhez,
laptop elhelyezéséhez,
használatához
használatához
is.
is.
számára.számára.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Limited
CustomVan
Limited
FordVan
SYNC
Ford
3-mal,
SYNChangvezérléssel
3-mal, hangvezérléssel
, 8"-os érintőképernyővel
, 8"-os érintőképernyővel
(Limited,(Limited,
Sport Sport
és Activeés
szériákon
Active szériákon
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)
és automata
és automata
váltóval (választható).
váltóval (választható).
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Intelligens
Intelligensformatervezés
formatervezés
Kategóriaelső
Kategóriaelső
raktér
raktér

■

6,0–8,3
■ 6,0–8,3
köbméteres
köbméteres
raktér (L1H1–L2H2)
raktér (L1H1–L2H2)
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A súly és
A súlyeloszlás
súly és súlyeloszlás
befolyásolja
befolyásolja
a
a
raktér kapacitást
raktér kapacitást
és a hasznos
és a hasznos
teherbírást.
teherbírást.
Teljes■ magasságú,
Teljes magasságú,
DIN-/ISO-kompatibilis
DIN-/ISO-kompatibilis
raktérelválasztó
raktérelválasztó
(alapfelszereltség)
(alapfelszereltség)

Nem kötünk
Nem kötünk
kompromisszumokat
kompromisszumokat
munkája
munkája
■
legfontosabb
legfontosabb
szempontjaival
szempontjaival
kapcsolatban:
kapcsolatban:
maximalizáljuk
maximalizáljuk
a raktératárolókapacitását
raktér tárolókapacitását
és
és
■ 3 EURO-raklap
befogadására
befogadására
képes képes
használatának
használatának
könnyedségét.
könnyedségét.
Íme a Zárt
Ímeáruszállító
a Zárt áruszállító■ 3 EURO-raklap
■
Körülbelül
■
Körülbelül
3
méter
3
(kb.
méter
3,4
(kb.
m
az
3,4
L2m
modelleken)
az L2 modelleken)
modellek
modellek
néhánynéhány
kiemelkedő
kiemelkedő
tulajdonsága:
tulajdonsága:
rakodási
rakodási
hossz ahossz
flexibilis
a flexibilis
raktérelválasztónak
raktérelválasztónak
köszönhetően
köszönhetően

■
■

■

■

Hátsó raktérajtók
Hátsó raktérajtók
A TransitACustom
Transit Custom
hátsó raktérajtajai
hátsó raktérajtajai
90°-os szögben
90°-os szögben
rögzíthetők,
rögzíthetők,
vagy 180°-ig
vagy kihajthatók
180°-ig kihajthatók
az akadálymentes
az akadálymentes
hozzáférés
hozzáférés
érdekében.
érdekében.
(A Kombi
(Ahátsó
Kombi
ajtajai
hátsó
csak
ajtajai
90°-ig
csaknyithatók)
90°-ig nyithatók)

Akár 1,778
■ Akár
mm
1,778
raktérmagasság
mm raktérmagasság
(H2) (H2)
Oldalfalra
■ Oldalfalra
szerelt DIN/ISO
szerelt DIN/ISO
megfelelőségű
megfelelőségű
rakományrögzítő
rakományrögzítő
pontok pontok
Teljes■ magasságú
Teljes magasságú
vagy félmagas
vagy félmagas
keménykemény
burkolatú
burkolatú
oldalfalborítással
oldalfalborítással
is elérhető
is elérhető
Könnyen
■ Könnyen
tisztítható
tisztítható
raktérpadló
raktérpadló

1,030
1,030
mmmm
Könnyűvé
Könnyűvé
vált avált
rakodás
a rakodás
Az alacsony
Az alacsony
rakodási
rakodási
magasság,
magasság,
a raklapszélességű
a raklapszélességű
kétoldali
kétoldali
vagy azvagy
utasoldali
az utasoldali
tolóajtó,tolóajtó,
plusz a plusz
180°-ban
a 180°-ban
nyithatónyitható
zsanérokkal*
zsanérokkal*
rendelkező
rendelkező
hátsó ajtók
hátsó ajtók
segítenek,
segítenek,
hogy maximálisan
hogy maximálisan
kihasználhassa
kihasználhassa
a
a
rakteret.rakteret.

H2 2,286-2,366 mm

H2 2,286-2,366 mm
H1 1,925-2,000 mm

H1 1,925-2,000 mm

■

■
■
■

Az egyedi
■ Az hátsó
egyediajtó
hátsó
határolókarok
ajtó határolókarok
90°-ban
90°-ban
rögzíthetők
rögzíthetők
Hátsó■ csomagtérajtó,
Hátsó csomagtérajtó,
üvegezett
üvegezett
vagy üvegezetlen**
vagy üvegezetlen**
Alacsony
■ Alacsony
hátsófellépő-magasság
hátsófellépő-magasság
a raktérbe
a raktérbe
LED-es
■ LED-es
raktérvilágítás
raktérvilágítás
(választható
(választható
a Zárt és
a Zárt és
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
modelleken)
modelleken)

■

Kétoldali
■ Kétoldali
tolóajtótolóajtó
(választható,
(választható,
LimitedLimited
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
esetén esetén
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)

■

Üvegezés
■ Üvegezés
az oldalsó
az oldalsó
tolóajtókon
tolóajtókon
a második
a második
üléssor üléssor
mellettmellett
(választható
(választható
a Zárt áruszállító
a Zárt áruszállító
modellen)
modellen)

L1 4,973
L1mm
4,973 mm
L2 5,340
L2mm
5,340 mm
6

*A Kombi hátsó
*A Kombi
ajtajaihátsó
csak ajtajai
90°-igcsak
nyithatók.
90°-ig nyithatók.
**Az üvegezett
**Azcsomagtérajtó
üvegezett csomagtérajtó
választhatóválasztható
a Zárt áruszállító,
a Zárt Duplafülkés
áruszállító, Duplafülkés
Zárt
Zárt
áruszállító modelleken,
áruszállító modelleken,
Kombi esetén
Kombi
alapfelszereltség.
esetén alapfelszereltség.

A: 1,778
A: 1,778
mmmm
(H2)
(H2)
B: 1,775
B: 1,775
mmmm
C: 3.4
C: m
3.4 m

(L2 válaszfal
(L2 válaszfal
rakodónyílással)
rakodónyílással)
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ZártZárt
áruszállító
áruszállító
raktérkapacitása
raktérkapacitása

Kombi
Kombi
raktérkapacitása
raktérkapacitása
(Nem
(Nem
elérhető.)
elérhető.)
Magas tető
Magas
(H2) tető (H2)

Magas tető
Magas
(H2) tető (H2)

7,2 7,2
m3

1.6 1.6
m3

m3

Alacsony Alacsony
tető
tető
(H1)
(H1)

Alacsony Alacsony
tető
tető
(H1)
(H1)

m3

m3

6,0 6,0

1.3 1.3

m3

m3

m3

EURO-raklap
EURO-raklap
x3
x3
3 ülés
3 ülés

Rövid tengelytávú
Rövid tengelytávú
(L1) Zárt(L1)
áruszállító
Zárt áruszállító

9 ülés

9 ülés

9 ülés

Rövid tengelytávú
Rövid tengelytávú
(L1) Kombi
(L1) Kombi
Magas tető
Magas
(H2) tető (H2)

8,3 8,3
m3

Magas tető
Magas
(H2) tető (H2)

2.5 2.5

m3

m3

Alacsony Alacsony
tető
tető
(H1)
(H1)

Alacsony Alacsony
tető
tető
(H1)
(H1)

m3

m3

6,8 6,8

9 ülés

2.0 2.0

m3

m3

m3

EURO-raklap
EURO-raklap
x3
x3
3 ülés
3 ülés

Hosszú tengelytávú
Hosszú tengelytávú
(L2) Kombi
(L2) Kombi

Hosszú tengelytávú
Hosszú tengelytávú
(L2) Zárt
(L2)
áruszállító
Zárt áruszállító

Duplakabinos
Duplakabinos
ZártZárt
áruszállító
áruszállító
raktérkapacitása
raktérkapacitása

Alacsony Alacsony
tető
tető
(H1)
(H1)

3,5 3,5
m3

m3
EURO-raklap
EURO-raklap
x1
x1
6 ülés
6 ülés

Rövid tengelytávú
Rövid tengelytávú
(L1) Duplakabinos
(L1) Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Ülés alatti
Ülés
tárolórekesz
alatti tárolórekesz
Alacsony Alacsony
tető
tető
(H1)
(H1)

4,4 4,4
m3

Megerősített
Megerősített
raktérelválasztó
raktérelválasztó

Utasbeszállás
Utasbeszállás

A TransitACustom
Transit Custom
Dupla utasülése
Dupla utasülése
felnyitható
felnyitható
ülőlappal
ülőlappal
és ülés és A
ülés
Aztolóajtó
oldalsó széles
tolóajtó
nyílásának
széles nyílásának
köszönhetően
köszönhetően
soha nem
soha nem
teljes magasságú
A teljes magasságú
és teljes és
szélességében
teljes szélességében
üvegezett
üvegezett
és
és Az oldalsó
alatti tárolórekesszel
alatti tárolórekesszel
érhető el.érhető
(Trend,
el.Trail,
(Trend,
Limited
Trail, és
Limited
Sportés Sport
volt mégvolt
ilyen
még
könnyű
ilyenaz
könnyű
utas- az
és utasrakományszállítás.
és rakományszállítás.
(Zárt
(Zárt
formázott
formázott
raktérelválasztó
raktérelválasztó
védelmet
védelmet
biztosít abiztosít
TransitaCustom
Transit Custom
szérián alapfelszereltség,
szérián alapfelszereltség,
Active szérián
Activeopció)
szérián opció)
áruszállító:
1030 mm,
1030
Duplakabinos
mm, Duplakabinos
Zárt áruszállító,
Zárt áruszállító,
Kombi: Kombi:
Duplafülkés
Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
utasai ésutasai
extra biztonságot
és extra biztonságot
a
a áruszállító:
930 mm)
930 mm)
rakomány
rakomány
számára.számára.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

m3
EURO-raklap
EURO-raklap
x1
x1
6 ülés
6 ülés

Hosszú tengelytávú
Hosszú tengelytávú
(L2) Duplakabinos
(L2) Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
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EURO-raklap
EURO-raklap
1200 mm1200
x 800
mm
mm
x 800 mm
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CsapatCsapatjátékos
játékos
Több
Több
utas.
utas.
Több
Több
felszerelés.
felszerelés.
Több
Több
lehetőség.
lehetőség.
Vigye elVigye
a brigádot
el a brigádot
a munkaterületre,
a munkaterületre,
majd hajtsa
majdle
hajtsa
vagy le
vegye
vagykivegye
a hátsó
ki a hátsó
üléseket
üléseket
a csomagtér
a csomagtér
maximális
maximális
kihasználása
kihasználása
érdekében.
érdekében.
Használja
Használja
áruszállítóként
áruszállítóként
a hétköznapokon
a hétköznapokon
vagy helyezze
vagy helyezze
vissza az
vissza
üléseket
az üléseket
és utazzon
és utazzon
a
a
családjával
családjával
és barátaival
és barátaival
a hétvégén.
a hétvégén.
BármireBármire
is van szüksége,
is van szüksége,
az erőteljes
az erőteljes
Transit Transit
CustomCustom
Kombi kiemelkedő
Kombi kiemelkedő
sokoldalúságával
sokoldalúságával
szolgálja
szolgálja
Önt és Önt és
vállalkozását.
vállalkozását.

Transit Custom
Transit L1H1
Custom
Kombi
L1H1
Trend
Kombi
modell
TrendRace
modell
RedRace
színben,
Red színben,
16" 5x2-küllös
16" 5x2-küllös
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsákkal.
keréktárcsákkal.
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Foglaljanak
Foglaljanak
helyet!
helyet!
A kettősAcélú
kettős
Transit
célú Transit
CustomCustom
Kombiban
Kombiban
a sokoldalúság
a sokoldalúság
az alapfelszereltség
az alapfelszereltség
része. Szállítson
része. Szállítson
utasokat
utasokat
a munkahelyükre
a munkahelyükre
a nap kezdetén!
a nap kezdetén!
Majd hajtsa
Majd hajtsa
le vagy le
vegye
vagykivegye
a hátsó
ki aüléseket,
hátsó üléseket,
hogy szerszámait
hogy szerszámait
és felszereléseit
és felszereléseit
fuvarozhassa!
fuvarozhassa!

Flexibilis
Flexibilis
hátsó ülések
hátsó ülések
Mindegyik
Mindegyik
ülésháttámla
ülésháttámla
síkban síkban
előre hajtható,
előre hajtható,
ezzel lapos
ezzel lapos
munkafelületet
munkafelületet
biztosítva.
biztosítva.
Az ülés Az ülés
(szimpla(szimpla
vagy dupla)
vagyezután
dupla)előre
ezután előre
dönthetődönthető
vagy kivehető,
vagy kivehető,
hogy
hogy
nagyobbnagyobb
raktér álljon
raktér
rendelkezésre.
álljon rendelkezésre.

Könnyű Könnyű
be- és kiszállás
be- és kiszállás
A hátsó üléssor
A hátsóaz
üléssor
utasoldali
az utasoldali
oldalsó tolóajtóval
oldalsó tolóajtóval
könnyenkönnyen
megközelíthető.
megközelíthető.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

Hátsó légrugós
Hátsó légrugós
felfüggesztés
felfüggesztés

Hátsó raktérajtó
Hátsó raktérajtó

A KombiAcsomagtérajtaja
Kombi csomagtérajtaja
akadálymentes
akadálymentes
hozzáférést
hozzáférést
biztosít biztosít
Az érzékelők
Az érzékelők
felmérik felmérik
a jármű terheltségét
a jármű terheltségét
és automatikusan
és automatikusan
a raktérhez.
a raktérhez.
(A képen(A
látható
képenüvegezett
látható üvegezett
csomagtérajtó
csomagtérajtó
alkalmazkodnak,
alkalmazkodnak,
hogy állandó
hogy menetmagasságot
állandó menetmagasságot
A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egy Transit
választható
választható
Kombi modelleken;
Kombi modelleken;
nem elérhető
nem elérhető
az L2
az L2
biztosítsanak
biztosítsanak
a simábba és
simább
kényelmesebb
és kényelmesebb
utazás érdekében.
utazás érdekében.
Custom Kombi
Custom
Trend
Kombi
L2H2,
Trend
Blue
L2H2, Blue
modelleken.
modelleken.
(választható,
(választható,
nem elérhető
nem elérhető
tetőcsomagtartóval,
tetőcsomagtartóval,
magas tetővel
magas tetővel
Metallic metálfényezéssel
Metallic metálfényezéssel
és L2 esetén
és L2csak
esetén
manuális
csak manuális
váltóval váltóval
érhető el.érhető
Trail szérián
el. Trail szérián
(választható),
(választható),
kétoldalikétoldali
tolóajtóval
tolóajtóval
nem elérhető)
nem elérhető)
(választható).
(választható).
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Transit
Transit
Custom
Custom
Trail
Trail
Az új Ford
Az Transit
új Ford Transit
CustomCustom
Trailt arra
Trailt
terveztük,
arra terveztük,
hogy vállalkozását
hogy vállalkozását
lendületben
lendületben
tartsa. A
tartsa.
legendás
A legendás
Transit Transit
szívóssága
szívóssága
fokozottfokozott
tapadással
tapadással
és merész
és merész
külső külső
kialakítással
kialakítással
egészült
egészült
ki, mechanikus,
ki, mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró önzáró
differenciálműve
differenciálműve
csökkenti
csökkenti
a kerekek
a kerekek
kipörgését
kipörgését
ezáltal lehetővé
ezáltal lehetővé
téve a nehéz
téve aterepen
nehéz terepen
megközelíthető
megközelíthető
úti célok
útielérését
célok elérését
is. A stílus
is. A
tekintetében
stílus tekintetében
is kiemelkedő
is kiemelkedő
széria. széria.
A bőr ülések*
A bőr ülések*
kényelmes
kényelmes
utazástutazást
biztosítanak,
biztosítanak,
az impozáns,
az impozáns,
karakteres
karakteres
FORD FORD
felirattal
felirattal
ellátottellátott
hűtőrács,
hűtőrács,
festett kéttónusú
festett kéttónusú
első lökhárító,
első lökhárító,
16"-os, 16"-os,
10 küllős
10 küllős
fekete könnyűfém
fekete könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
pedig garantálják,
pedig garantálják,
hogy a Transit
hogy a Transit
CustomCustom
Trail Trail
sehol nem
sehol
marad
nem észrevétlen.
marad észrevétlen.

Mechanikus,
Mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró differenciálmű
önzáró differenciálmű
A TransitACustom
Transit Custom
mechanikus,
mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró differenciálműve
önzáró differenciálműve
csökkenti
csökkenti
a kerekek
a kerekek
nem kívánatos
nem kívánatos
kipörgését,
kipörgését,
mely leginkább
mely leginkább
a lazábbaszerkezetű
lazább szerkezetű
talajon hasznos.
talajon hasznos.
Azáltal, Azáltal,
hogy a motor
hogy a
nyomatékát
motor nyomatékát
a legjobbatapadású
legjobb tapadású
kerekekre
kerekekre
irányítja,irányítja,
növeli a Transit
növeli aCustom
Transit Custom
első kerék
első
meghajtásának
kerék meghajtásának
képességét,
képességét,
és még nagyobb
és még nagyobb
tapadást,
tapadást,
stabilitást
stabilitást
és nyugalmat
és nyugalmat
nyújt a kihívást
nyújt a jelentő
kihívástterepeken.
jelentő terepeken.
(Trail szérián
(Trailalapfelszereltség,
szérián alapfelszereltség,
a többi szérián
a többi szérián
választható.
választható.
KizárólagKizárólag
manuálismanuális
váltóval váltóval
elérhető)elérhető)
*Salerno bőr
*Salerno
üléskárpit
bőrésüléskárpit
oldalpárnák.
és oldalpárnák.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Trail
Custom
L1 H1
Trail
Van,
L1egyedi
H1 Van,
FORD
egyedi
hűtőráccsal
FORD hűtőráccsal
(alapfelszereltség)
(alapfelszereltség)
és Race Red
és Race
alapfényezéssel
Red alapfényezéssel
(alapfelszereltség).
(alapfelszereltség).
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Transit
Transit
Custom
Custom
Active
Active
FedezzeFedezze
fel a kalandra
fel a kalandra
vágyóknak
vágyóknak
szánt újszánt
Transit
új Transit
CustomCustom
Active szériánkat!
Active szériánkat!
Robusztus
Robusztus
terepjáró
terepjáró
stílusával,
stílusával,
fejlett technológiáival
fejlett technológiáival
és kényelmes,
és kényelmes,
strapabíró
strapabíró
belső terével
belső készen
terével készen
áll a legnehezebb
áll a legnehezebb
feladatok
feladatok
megoldására
megoldására
is. A 17"-os
is. A 17"-os
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák,
keréktárcsák,
és az egyedi
és az 'Active'
egyedi 'Active'
hűtőrács
hűtőrács
gondoskodnak
gondoskodnak
a
a
látványos
látványos
megjelenésről,
megjelenésről,
a teljes ahosszúságú
teljes hosszúságú
oldallépcső
oldallépcső
megkönnyíti
megkönnyíti
a
a
furgonba
furgonba
való belépést,
való belépést,
a tetősíneken
a tetősíneken
pedig akár
pedig
további
akár további
csomagok
csomagok
is
is
elhelyezhetők.
elhelyezhetők.
Belső tere
Belső
prémium
tere prémium
minőségű,
minőségű,
részbenrészben
bőr kárpitot
bőr kárpitot
kapott. kapott.
A
A
„Nordic„Nordic
Blue” varrással
Blue” varrással
díszítettdíszített
belső tér
belső
tökéletesen
tér tökéletesen
illik a jármű
illik akarakteres
jármű karakteres
megjelenéséhez.
megjelenéséhez.
A manuális
A manuális
váltóvalváltóval
rendelkező
rendelkező
modellek
modellek
mechanikus,
mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró önzáró
differenciálművel
differenciálművel
is rendelhetőek,
is rendelhetőek,
ami nehezebb
ami nehezebb
terepenterepen
is
is
biztos haladást
biztos haladást
tesz lehetővé.
tesz lehetővé.

Elektromosan
Elektromosan
állíthatóállítható
vezetőülés
vezetőülés
A TransitACustom
Transit Custom
Active vezetőülése
Active vezetőülése
10 irányban
10 irányban
elektromosan
elektromosan
állíthatóállítható
és kar- és
ésderáktámasszal
kar- és deráktámasszal
felszerelt.
felszerelt.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Active
Custom
L1Active
H1 Van,
L117"-os
H1 Van,
5 küllős
17"-os könnyűfém
5 küllős könnyűfém
kerekekkel
kerekekkel
(alapfelszereltség),
(alapfelszereltség),
Chrome Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható).
(választható).

17

Hatékonyság
Hatékonyság

415 Nm
415 Nm
390 390
Nm Nm

Az erő,
Az erő,
amely
amely
támogatja
támogatja
vállalkozását.
vállalkozását.

A Transit
A Transit
CustomCustom
modelleket
modelleket
a fejlett,anagy
fejlett,
teljesítményű
nagy teljesítményű
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
dízelmotorok
dízelmotorok
széles választéka
széles választéka
hajtja. hajtja.
MindenMinden
verzió megfelel
verzió megfelel
a szigorú
a szigorú
Euro6 szabványának,
Euro6 szabványának,
és alacsony
és alacsony
fenntartási
fenntartási
költségek
költségek
mellettmellett
is jelentős
is jelentős
nyomatékot
nyomatékot
biztosítbiztosít
a nehézarakományok
nehéz rakományok
szállításához.
szállításához.
Az erőteljes,
Az erőteljes,
letisztult
letisztult
és kifinomult
és kifinomult
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
dízelmotor
dízelmotor
a díjnyertes
a díjnyertes
Ford EcoBoost
Ford EcoBoost
benzinmotor
benzinmotor
piacvezető
piacvezető
technológiájára
technológiájára
és teljesítményére
és teljesítményére
alapozva
alapozva
készült.készült.

310 Nm
310 Nm

186 186

105 LE
105 LE

Kiemelt
Kiemelt
üzemanyag-takarékossági
üzemanyag-takarékossági
technológiák
technológiák
■
■
■
■

■

■

■

g/km-től*
g/km-től*

Ford Auto
■ Ford
Start-Stop
Auto Start-Stop
rendszer
rendszer
2.0l Ford
2.0lEcoBlue
Ford EcoBlue
105 LE
105 LE
Ford Fékenergia-visszanyerés
■ Ford Fékenergia-visszanyerés
A Transit
A Transit
CustomCustom
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
105 LE-s
105
(77LE-s
kW/310
(77 kW/310
Sebességváltásra
■ Sebességváltásra
figyelmeztető
figyelmeztető
lámpa –
lámpa
a gazdaságos
– a gazdaságos
vezetésvezetés
érdekében
érdekében
Nm) dízelmotorja
Nm) dízelmotorja
ötvözi aötvözi
kivételesen
a kivételesen
hatékony
hatékony
Gyorsulásszabályozó
■ Gyorsulásszabályozó
– az egyedi
– az motorbeállítás
egyedi motorbeállítás
terheletlen
terheletlen
jármű esetén
jármű hozzájárul
esetén hozzájárul
az üzemanyag-fogyasztás
az üzemanyag-fogyasztás
üzemanyag-fogyasztást
üzemanyag-fogyasztást
(ami 7,1-8,1
(amil/100
7,1-8,1km
l/100
is km is
csökkentéséhez
csökkentéséhez
lehet*)lehet*)
a kiválóakormányozhatósággal
kiváló kormányozhatósággal
és
és
Ford akkumulátorkezelő
■ Ford akkumulátorkezelő
rendszer
rendszer
– javítja–az
javítja
akkumulátor
az akkumulátor
élettartamát,
élettartamát,
az üzemanyag-fogyasztást
az üzemanyag-fogyasztást
és biztosítja
és biztosítja
kifinomultsággal.
kifinomultsággal.
A korszerű
A korszerű
tervezéstervezés
segít alacsonyan
segít alacsonyan
az azonnali
az azonnali
indulás indulás
lehetőségét
lehetőségét
tartani az
tartani
üzemeltetési
az üzemeltetési
költségeket
költségeket
anélkül,anélkül,
hogy a hogy a
® segítségével
Szelektív
■ Szelektív
katalitikus
katalitikus
redukciós
redukciós
(SCR) rendszer
(SCR) rendszer
- az AdBlue
- az ®AdBlue
segítségével
átalakítja
átalakítja
a kipufogógáz
a kipufogógáz
NOx- NOxterhelhetőség
terhelhetőség
és a teljesítmény
és a teljesítmény
terén terén
kibocsátását
kibocsátását
nitrogénné
nitrogénné
és vízzéés vízzé
kompromisszumokat
kompromisszumokat
kellene kellene
kötni. kötni.
A Ford
■ Easy
A Ford
Fuel
Easy
tartálysapka
Fuel tartálysapka
nélküli üzemanyagtöltő
nélküli üzemanyagtöltő
rendszer
rendszer
segít elkerülni,
segít elkerülni,
hogy véletlenül
hogy véletlenül
rossz rossz
*CO -kibocsátás:
*CO -kibocsátás:
186-212 g/km.
186-212
WLTP-tesztadatok.
g/km. WLTP-tesztadatok.
üzemanyagot
üzemanyagot
töltsön töltsön
az autóba.
az autóba.
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Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
Hybrid technológia
Hybrid technológia

187 187

360 360
Nm Nm

186 186

185 LE
185 LE

183 183

170 LE
170 LE

g/km-től**
g/km-től**

†
†
g/km-től
g/km-től

g/km-től***
g/km-től***

2.0L Ford
2.0LEcoBlue
Ford EcoBlue
185 LE
185 LE

A Transit
A Transit
CustomCustom
új generációs
új generációs
2,0 literes
2,0EcoBlue
literes EcoBlue
dízelmotorja
dízelmotorja
185 LE-vel
185(136
LE-vel
kW)
(136
elérhető
kW) elérhető
és mégés még
2.0l Ford
2.0lEcoBlue
Ford EcoBlue
170 LE170 LE
keményebb
keményebb
mint valaha.
mint valaha.
A lenyűgöző
A lenyűgöző
415 Nm415 Nm
nyomatéknak
köszönhetően
köszönhetően
pedig ezpedig
a jelenleg
ez a jelenleg
A Ford EcoBlue
A Ford EcoBlue
170 LE-s
170
(125
LE-s
kW)
(125
dízelmotor
kW) dízelmotor
390
390 nyomatéknak
elérhető
elérhető
legerősebb
legerősebb
motor
a
motor
kínálatban.
a
kínálatban.
Nm-es Nm-es
nyomatékot
nyomatékot
fejleszt.fejleszt.
Ideális választás
Ideális választás
a nehéza nehéz
2.0l Ford
2.0lEcoBlue
Ford EcoBlue
130 LE
130 LE
187-237
WLTP-tesztadatok.
g/km. WLTP-tesztadatok.
rakományok
rakományok
szállításához
szállításához
és a vontatáshoz,
és a vontatáshoz,
hiszen hiszen 187-237 g/km.
A Ford EcoBlue
A Ford EcoBlue
130LE-s130LE-s
(96 kW/360
(96 kW/360
Nm) dízelmotor
Nm) dízelmotor
mindemellett
mindemellett
kivételesen
kivételesen
hatékony,
hatékony,
akár 7 l/100km
akár 7 l/100km
-es
-es
teljesítménye
teljesítménye
kiegyensúlyozott.
kiegyensúlyozott.
Kiváló teljesítménye
Kiváló teljesítménye
és
és
átlagos
átlagos
üzemanyag-fogyasztás
üzemanyag-fogyasztás
is elérhető
is elérhető
vele***.vele***.
nyomatéka
nyomatéka
megnöveli
megnöveli
a járműszerelvény
a járműszerelvény
megengedett
megengedett
***CO -kibocsátás:
***CO -kibocsátás:
183-239 g/km.
183-239
WLTP-tesztadatok.
g/km. WLTP-tesztadatok.
legnagyobb
legnagyobb
össztömegét
össztömegét
és a fékezett
és a fékezett
utánfutó
utánfutó
mellettimelletti
vontatási
vontatási
terhelhetőséget
terhelhetőséget
anélkül,anélkül,
hogy ezért
hogy ezért
a kibocsátás
a kibocsátás
terén kompromisszumot
terén kompromisszumot
kellene kellene
kötni. kötni.

130 LE
130 LE

†

2

†

2

**CO2-kibocsátás:
**CO2-kibocsátás:
186-239 g/km.
186-239
WLTP-tesztadatok.
g/km. WLTP-tesztadatok.
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Plug-in Hybrid
Plug-intechnológia
Hybrid technológia

A TransitACustom
Transit Custom
innovatívinnovatív
mild hybrid
mild
(MHEV)
hybrid (MHEV)
technológiával
technológiával
Az új Transit
Az újCustom
Transit Custom
Plug-in Hybrid
Plug-inmodell
Hybridelektromos
modell elektromos
is elérhető.
is elérhető.
Fékezéskor
Fékezéskor
és lejtőnés
gurulás
lejtőnközben
gurulásegy
közben
integrált
egy integrált
motorjával
motorjával
mintegy mintegy
50 km megtételére
50 km megtételére
képes zéró
képes zéró
generátor
generátor
visszanyeri
visszanyeri
az energiát
az energiát
és tároljaésazt
tárolja
egy 48
aztV-os
egy 48 V-os kibocsátással,
kibocsátással,
ezt követően
ezt követően
az 1,0 literes
az 1,0
Ford
literes
EcoBoost
Ford EcoBoost
lítiumion-akkumulátor
lítiumion-akkumulátor
segítségével.
segítségével.
A tárolt energia
A tárolt energia
benzinmotort
benzinmotort
használja,
használja,
akár 500akár
km-es
500hatótávolságig.
km-es hatótávolságig.
A
A
gyorsításkor
gyorsításkor
és vezetés
és közben
vezetésfelhasználásra
közben felhasználásra
kerül a motor
kerül a motordízelmotoros
dízelmotoros
változattal
változattal
megyegyező
megyegyező
méretű rakteret
méretű kínáló
rakteret kínáló
támogatására,
támogatására,
valamintvalamint
a jármű elektromos
a jármű elektromos
kiegészítőinek
kiegészítőinekTransit Custom
Transit Custom
Plug-in Hybrid
Plug-inmodellel
Hybrid modellel
szabadon
szabadon
megtehet
megtehet
áramellátására.
áramellátására.
A rendszer
A rendszer
tovább javítja
tovább
azjavítja az
nagy távolságokat
nagy távolságokat
is anélkül,
is hogy
anélkül,
meg
hogy
kellene
megállnia
kellene
feltölteni
állnia feltölteni
üzemanyaghatékonyságot.
üzemanyaghatékonyságot.
(Manuális
(Manuális
váltóval váltóval
érhető el)
érhető el) az autót.az autót.

Megjegyzés:
Megjegyzés:
A fentebb felsorolt
A fentebb
jellemzők
felsorolt
némelyike
jellemzőkfelár
némelyike
ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
és lehet, hogy
és nem
lehet,érhetőek
hogy nem
el minden
érhetőekmodellen.
el mindenTovábbi
modellen.
információkért
További információkért
kérjük, tekintse
kérjük,
át atekintse át a
specifikációs
specifikációs
táblázatokat,
táblázatokat,
vagy forduljon
vagy
Ford
forduljon
haszongépjármű-kereskedőjéhez!
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez!
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Nincs
Nincs
többtöbb
félretankolás!
félretankolás!
A Ford Easy-Fuel
A Ford Easy-Fuel
tartálysapka
tartálysapka
nélküli nélküli
üzemanyag-feltöltő
üzemanyag-feltöltő
rendszer
rendszer
biztosítja,
biztosítja,
hogy hogy
senki nesenki
tudjon
ne véletlenül
tudjon véletlenül
helytelen
helytelen
üzemanyagot
üzemanyagot
tölteni autójába.
tölteni autójába.
Plusz nincs
Plusz nincs
többé koszos
többé tartálysapka,
koszos tartálysapka,
amelyetamelyet
meg meg
kellene kellene
fognia. (Alapfelszereltség)
fognia. (Alapfelszereltség)

Fenntartási
Fenntartási
költségek
költségek
Egy Egy
áruszállító,
áruszállító,
mellyel
mellyel
pénzt
pénzt
takaríthat
takaríthat
meg.meg.
Az új Transit
Az új Transit
CustomCustom
mindenminden
elemében
elemében
a minőséget
a minőséget
és a tartósságot
és a tartósságot
tükrözi. tükrözi.
Sokéves
Sokéves
használatot
használatot
követően
követően
is épp akkora
is épp élmény
akkora élmény
lesz vele
lesz
a vezetés,
vele a vezetés,
mint a mint a
legelső legelső
alkalommal.
alkalommal.
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Új EcoBlue
■ Új EcoBlue
Hybrid és
Hybrid
Plug-in
és Plug-in
Hybrid hajtáslánc
Hybrid hajtáslánc
opciók érhetőek
opciók érhetőek
el a fokozott
el a fokozott
teljesítmény
teljesítmény
és alacsonyabb
és alacsonyabb
tulajdonosi
tulajdonosi
költségek
költségek
érdekében
érdekében
*
*
Az Auto
■ Az
Start-Stop
Auto Start-Stop
rendszer
rendszer
segít maximalizálni
segít maximalizálni
az üzemanyagaz üzemanyaghatékonyságot
hatékonyságot
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
A Gyorsulásszabályozó
■ A Gyorsulásszabályozó
olyan különleges
olyan különleges
motorkalibráció,
motorkalibráció,
amely segítségével
amely segítségével
korlátozható
korlátozható
a járműagyorsulása,
jármű gyorsulása,
amikor amikor
az alig van
az alig
megpakolva,
van megpakolva,
hogy hogy
csökkenthető
csökkenthető
legyen az
legyen
üzemanyag-fogyasztás
az üzemanyag-fogyasztás
(választható)
(választható)
A motorolaj-ellenőrző
■ A motorolaj-ellenőrző
figyelmeztető
figyelmeztető
lámpa világítani
lámpa világítani
kezd, hakezd,
az időszakos
ha az időszakos
szervizek
szervizek
között romlik
közöttaromlik
motorolaj
a motorolaj
állapota
állapota
A magasra
■ A magasra
szerelt lámpaegységek
szerelt lámpaegységek
a lökhárító
a lökhárító
vonala felett
vonalatalálhatók,
felett találhatók,
hogy hogy
kisebb esély
kisebb
legyen
esély alegyen
sérülésükre
a sérülésükre
A fékbetét-kopás
■ A fékbetét-kopás
érzékelők
érzékelők
figyelmeztetnek,
figyelmeztetnek,
ha a betétek
ha a betétek
cseréje cseréje
időszerűvé
időszerűvé
válik válik
A tüzelőanyag-szűrő
■ A tüzelőanyag-szűrő
érzékelőérzékelő
figyelmeztet,
figyelmeztet,
ha víz jut
habe
vízaz
jutüzemanyagbe az üzemanyagrendszerbe,
rendszerbe,
vagy azvagy
eltömítődik
az eltömítődik
Az oldalsó
■ Az oldalsó
irányjelző
irányjelző
lámpáklámpák
a külső avisszapillantó
külső visszapillantó
tükrök belső
tükrökélén
belső
vannak
élén vannak
elhelyezve,
elhelyezve,
hogy a baleseti
hogy a baleseti
sérüléseik
sérüléseik
minimálisra
minimálisra
csökkenthetők
csökkenthetők
legyenek.
legyenek.
A
A
visszapillantó
visszapillantó
tükrök behajtása
tükrök behajtása
esetén a
esetén
járműaszélessége
jármű szélessége
kb. 190 kb.
mm-rel
190 mm-rel
csökkencsökken
A 12 éves
■ A 12
átrozsdásodás
éves átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia
megnyugtató
megnyugtató
a karosszériaelemek
a karosszériaelemek
belülrőlbelülről
kifelé történő
kifelé történő
átrozsdásodásának
átrozsdásodásának
szempontjából
szempontjából
Több■darabból
Több darabból
álló hátsó
állólökhárító-kialakítás,
hátsó lökhárító-kialakítás,
amely segít
amely
alacsonyan
segít alacsonyan
tartani a
tartani
javítási
a javítási
költségeket
költségeket

*A fogyasztási
*A fogyasztási
és CO2 kibocsátási
és CO2 kibocsátási
adatokért, kérjük
adatokért,
tekintse
kérjük
meg
tekintse
a specifikáció
meg a specifikáció
részt.
részt.
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Csatlakozásra
Csatlakozásra
született
született
Csak a Ford
Csakkínál
a Ford
beépített,
kínál beépített,
teljesenteljesen
csatlakoztatott
csatlakoztatott
ökoszisztémát.
ökoszisztémát.
A FordPass
A FordPass
Connect
Connect
modemmodem
és a FordPass
és a FordPass
alkalmazás
alkalmazás
által biztosított
által biztosított
hatékonyságnövelő
hatékonyságnövelő
és biztonsági
és biztonsági
szolgáltatások
szolgáltatások
megkönnyítik
megkönnyítik
a munkáját,
a munkáját,
függetlenül
függetlenül
attól, hogy
attól,
hány
hogy
járművel
hány járművel
rendelkezik.
rendelkezik.

A Ford SYNC
A Ford3SYNC
zökkenőmentesen
3 zökkenőmentesen
együttműködik
együttműködik
okostelefonjával,
okostelefonjával,
így mindent
így mindent
könnyedén
könnyedén
kézben kézben
tarthat tarthat
a telefonhívásoktól
a telefonhívásoktól
és
és
szöveges
szöveges
üzenetektől
üzenetektől
a zenénaát
zenén
a műholdas
át a műholdas
navigációig
navigációig
– akár a–8"-os
akár aérintőképernyőn
8"-os érintőképernyőn
keresztül,
keresztül,
akár végtelenül
akár végtelenül
egyszerű
egyszerű
hangutasításokkal
hangutasításokkal
(a hangvezérlés
(a hangvezérlés
magyarmagyar
nyelvennyelven
jelenlegjelenleg
nem elérhető).
nem elérhető).
A folyamatosan
A folyamatosan
frissülőfrissülő
térképnek
térképnek
köszönhetően
köszönhetően
mindig mindig
a jó utata választhatja
jó utat választhatja
és időben
és időben
úti céljához
úti céljához
érhet. Az
érhet.
opció
Azaopció
regisztrációt
a regisztrációt
követően
követően
korlátozott
korlátozott
ideig ingyenesen
ideig ingyenesen
vehető vehető
igénybe.(navigációval
igénybe.(navigációval
választható)
választható)

Live Traffic**
■ Live Traffic**
Rendszeres
Rendszeres
időközönként
időközönként
közlekedési
közlekedési
információkat
információkat
szállít szállít
közvetlenül
közvetlenül
a SYNCa3SYNC
navigációs
3 navigációs
rendszerbe,
rendszerbe,
majd a majd
közlekedési
a közlekedési
helyzetnek
helyzetnek
megfelelően
megfelelően
módosítja
módosítja
a beállított
a beállított
útvonalat,
útvonalat,
így Ön rövidebb
így Ön rövidebb
idő alattidő
érhet
alatt
a érhet a
kívánt helyszínre.
kívánt helyszínre.
■ Gyors
■ beállítás
Gyors beállítás
A telefonja
A telefonja
kamerájával
kamerájával
akár öt akár
járművet
öt járművet
is hozzáadhat
is hozzáadhat
fiókjához
fiókjához
■ Veszélyre
■ Veszélyre
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzés**
jelzés**
(LHI) Több
(LHI)
helyi
Több
éshelyi
országos
és országos
információforrás
információforrás
a járművek
a járművek
alvázszáma
alvázszáma
alapján.alapján.
felhasználásával
felhasználásával
figyelmeztet
figyelmeztet
az útvonalunkon
az útvonalunkon
lévő veszélyekre
lévő veszélyekre
■ Műszaki
■ Műszaki
állapotállapot
Valós időben
Valós időben
kaphat kaphat
információt
információt
járművei
járművei
műszakiműszaki
állapotáról.
állapotáról.
■ Fedélzeti
■ Fedélzeti
Wi-Fi***
Wi-Fi***
Akár 10Akár
eszköz
10 számára
eszköz számára
képes biztosítani
képes biztosítani
a mobila mobil
■ Riasztások
■ Riasztások
Lehetővé
Lehetővé
teszik, hogy
teszik,
valós
hogy
időben
valós időben
kezelje járművei
kezelje járművei
műszakiműszaki
munkavégzést
munkavégzést
a járműben
a járműben
és annak
és15
annak
méteres
15 méteres
környezetébenl,
környezetébenl,
így a terepen
így a terepen
is
is
állapotát.
állapotát.
megkönnyíti
megkönnyíti
a munkát.
a munkát.
■ Flotta
■ állapot
Flotta állapot
térképen
térképen
Tekintse
Tekintse
meg azmeg
összes
az járművét
összes járművét
egy térképen,
egy térképen,
mely mely
■ Elektromos
■ Elektromos
hajtáshoz
hajtáshoz
kapcsolódó
kapcsolódó
funkciók
funkciók
Ellenőrizheti
Ellenőrizheti
az akkumulátor
az akkumulátor
megjeleníti
megjeleníti
legfontosabb
legfontosabb
műszakiműszaki
adataikat.
adataikat.
Ellenőrizze
Ellenőrizze
flottájátflottáját
a munkanap
a munkanap
töltöttségi
töltöttségi
szintjét,szintjét,
majd a majd
"Térkép"
a "Térkép"
funkciófunkció
használatával
használatával
töltőhelyeket
töltőhelyeket
kereshet.
kereshet.
elején és
elején
végén.
és végén.
‡
‡
■ Távoli
■ nyitás
Távoli és
nyitás
zárás
ésAzárás
zónanyitás
A zónanyitás
lehetővé
lehetővé
teszi, hogy
teszi,
távolról
hogy távolról
tegye tegye
Ford Data
Ford Services
Data Services
hozzáférhetővé
hozzáférhetővé
a járműakülönböző
jármű különböző
részeit, részeit,
pl. az oldalsó
pl. az oldalsó
csomagtérajtót,
csomagtérajtót,
a
a
TM
TM
A Ford Data
A Ford
Services
Data Services
és a FordPass
és a FordPass
Connect
Connect
szolgáltatások
szolgáltatások
segítségével
segítségével
a
a
vezetőoldali
vezetőoldali
ajtót stb.
ajtót stb.
járműadatok
járműadatok
biztonságosan
biztonságosan
továbbíthatók
továbbíthatók
saját telematikai
saját telematikai
alkalmazásába
alkalmazásába
vagy a vagy a
■ Távoli
■ indítás
Távoli indítás
KészítseKészítse
fel flottáját
fel flottáját
a munkára
a munkára
a nap elején,
a nap szükség
elején, szükség
szerint hűtse
szerint hűtse
választott
választott
telematikai
telematikai
szolgáltatóhoz.
szolgáltatóhoz.
A rendelkezésre
A rendelkezésre
álló adatok
álló adatok
köre a jármű
köre a jármű
vagy fűtse
vagy
elő
fűtse
a vezetőfülkét
elő a vezetőfülkét
(csak automata
(csak automata
sebességváltós
sebességváltós
modelleknél).
modelleknél). állapotára,
állapotára,
a járműahelyére,
jármű helyére,
az üzemanyag-használatra
az üzemanyag-használatra
és a menettulajdonságokra
és a menettulajdonságokra
■ Őrző ■mód
Őrző
Állítsa
módaÁllítsa
rendszert
a rendszert
magasabb
magasabb
biztonsági
biztonsági
fokozatra,
fokozatra,
fogadjon
fogadjon
értesítést
értesítést
vonatkozó
vonatkozó
információkat
információkat
is magában
is magában
foglalja,foglalja,
és többés
járműre
több járműre
vonatkozóan
vonatkozóan
is
is
mindenminden
aktivitásról
aktivitásról
a járművével
a járművével
kapcsolatban.
kapcsolatban.
lekérhető.
lekérhető.
■ Országúti
■ Országúti
asszisztens
asszisztens
Tartsa mozgásban
Tartsa mozgásban
flottájátflottáját
az országúti
az országúti
asszisztenssel,
asszisztenssel,
amikor amikor
csak szüksége
csak szüksége
van rá. van rá.
‡
‡
Ford Telematics
Ford Telematics
■ Online
■ Online
szervizfoglalás
szervizfoglalás
Ellenőrizze
Ellenőrizze
márkakereskedője
márkakereskedője
elérhetőségét
elérhetőségét
és foglaljon
és foglaljon
TM és a FordPass
TM és a FordPass
A Ford Telematics
A Ford Telematics
Connect
Connect
segítségével
segítségével
könnyedén
könnyedén
tekintheti
tekintheti
át az át az
szervizdőpontot
szervizdőpontot
közvetlenül
közvetlenül
az applikációval.
az applikációval.
adatokat
adatokat
és kezelheti
és kezelheti
az összes
az járművet
összes járművet
az intuitív
az felhasználói
intuitív felhasználói
felületen
felületen
keresztül.
keresztül.
Több járműre
Több járműre
vonatkozóan
vonatkozóan
is lekérheti
is lekérheti
a következő
a következő
adatokat:
adatokat:
a járműaállapota,
jármű állapota,
a
a
A FordPass
A FordPass
Pro elérhetőségéről
Pro elérhetőségéről
kérjük tájékozódjon
kérjük tájékozódjon
Márkakereskedőjénél.
Márkakereskedőjénél.
jármű helye,
járműaz
helye,
üzemanyag-használat
az üzemanyag-használat
és a menettulajdonságok.
és a menettulajdonságok.

A SYNC
A SYNC
3 funkciói*
3 funkciói*

Töltse le
Töltse
a FordPass
le a FordPass
Pro alkalmazást
Pro alkalmazást
az App az
Store
Appvagy
Store
a Google
vagy a Google
Play áruházakból
Play áruházakból
(Magyarországon
(Magyarországon
jelenlegjelenleg
nem elérhető).
nem elérhető).

Egy haszongépjárművel
Egy haszongépjárművel
dolgozik,
dolgozik,
vagy akár
vagy
ötöt
akár
irányít?
ötöt irányít?
A FordPass
A FordPass
Pro minden
Pro minden
szükséges
szükséges
eszközteszközt
megad megad
hozzá, hogy
hozzá,
kitűnő
hogyműszaki
kitűnő műszaki
állapotban,
állapotban,
biztonságban
biztonságban
tudja őket
tudja
és őket
simán
ésfussanak.
simán fussanak.

Bemutatjuk
Bemutatjuk
telefonja
telefonja
új új
legjobb
legjobb
barátját!
barátját!
Ford SYNC
Ford SYNC
3
3

■
■
■
■

■

Fontos megjegyzések:
Fontos megjegyzések:
A teljes SYNC
A teljes
3 okostelefon-integráció
SYNC 3 okostelefon-integráció
csak iPhonecsak
5-ös,iPhone
Android
5-ös,
5.0-s
Android
(Lollipop)
5.0-svagy
(Lollipop)
újabb operációs
vagy újabb operációs
rendszerű telefonokkal
rendszerű telefonokkal
valósítható meg.
valósítható
A SYNC
meg.
3 rendszer
A SYNC 3 rendszer
egyes funkcióihoz
egyes funkcióihoz
adatkapcsolat
adatkapcsolat
szükséges, amelyre
szükséges,
mobil
amelyre mobil
adatforgalmi
adatforgalmi
díjak érvényesek.
díjak érvényesek.
Annak ellenőrzéséhez,
Annak ellenőrzéséhez,
hogy az
hogy az
Apple CarPlay,
Apple
illetve
CarPlay,
az Android
illetveAuto
az Android
elérhető-e
Autoaz
elérhető-e
Ön
az Ön
országában,országában,
kérjük, keresse
kérjük,
fel akeresse
hivatalos
fel Apple
a hivatalos
CarPlay,
Apple
illetve
CarPlay, illetve
Android Auto
Android
weboldalakat!
Auto weboldalakat!
†A Ford Vészhelyzeti
†A Ford Vészhelyzeti
asszisztens asszisztens
egy innovatív
egy
SYNC
innovatív
funkció,
SYNC funkció,
® kapcsolaton
amelynek segítségével
amelynek segítségével
a jármű utasai,
a jármű
Bluetooth
utasai,
Bluetooth® kapcsolaton
keresztül csatlakoztatott
keresztül csatlakoztatott
és bekapcsolt
és állapotú
bekapcsolt
okostelefonon
állapotú okostelefonon
keresztül hívhatják
keresztül
a helyi
hívhatják
segélyhívó
a helyiszámot,
segélyhívó
ha olyan
számot,
ütközés
ha olyan ütközés
történt, amelyben
történt,valamelyik
amelybenlégzsák
valamelyik
kioldott,
légzsák
vagy
kioldott,
az
vagy az
üzemanyag-szivattyú
üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. Ez
lekapcsolt.
a szolgáltatás
Ez a szolgáltatás
több mint 40
több mint 40
európai országban
európaiés
országban
régióban és
állrégióban
rendelkezésre.
áll rendelkezésre.
*Vezetés közben
*Vezetés
ne hagyja,
közbenhogy
ne hagyja,
a figyelme
hogyelterelődjön
a figyelme elterelődjön
a
a
vezetésről. Amikor
vezetésről.
csakAmikor
lehetséges,
csak lehetséges,
használjon hangalapú
használjon hangalapú
rendszereket;
rendszereket;
ne használjon
ne kézi
használjon
eszközöket
kézi vezetés
eszközöket
közben.
vezetés közben.
Bizonyos funkciók
Bizonyos
zárolva
funkciók
lehetnek,
zárolva
amíg
lehetnek,
a jármű
amíg a jármű
sebességfokozatban
sebességfokozatban
van. Nem minden
van. Nem
funkció
minden
kompatibilis
funkció kompatibilis
az
az
összes telefonnal.
összes telefonnal.

A telefonhívások,
■ A telefonhívások,
a zenelejátszás,
a zenelejátszás,
az alkalmazások
az alkalmazások
és a navigáció
és a navigáció
hangutasításokkal
hangutasításokkal
történőtörténő
irányítása
irányítása
Szöveges
■ Szöveges
üzenetek
üzenetek
felolvastatása
felolvastatása
† az utasok
† az a
A Vészhelyzeti
■ A Vészhelyzeti
asszisztenssel
asszisztenssel
utasok
gépjármű
a gépjármű
helyének
helyének
megadásával
megadásával
saját nyelvükön
saját nyelvükön
kezdeményezhetnek
kezdeményezhetnek
vészhívást.
vészhívást.
Az AppLink
■ Az AppLink
programmal
programmal
kezelheti
kezelheti
a SYNCarendszerrel
SYNC rendszerrel
kompatibilis
kompatibilis
alkalmazásokat,
alkalmazásokat,
az Apple
azCarPlay
Apple CarPlay
és az Android
és az Android
Auto Auto
alkalmazással
alkalmazással
pedig úgy
pedig
navigálhat
úgy navigálhat
okostelefonja
okostelefonja
funkcióifunkciói
között aközött
SYNCa3SYNC
kezdőképernyőjén,
3 kezdőképernyőjén,
mintha mintha
okostelefonján
okostelefonján
használná.
használná.
A színes
■ Aérintőképernyő
színes érintőképernyő
a többérintéses
a többérintéses
„pöccintés”
„pöccintés”
és „csippentéses
és „csippentéses
méretezés”
méretezés”
kézmozdulatokat
kézmozdulatokat
is felismeri.
is felismeri.
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■

‡
‡
‡
‡
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Ha legfeljebb
Ha legfeljebb
öt Ford öt
járművet
Ford járművet
üzemeltet,
üzemeltet,
használja
használja
a FordPass
a FordPass
Pro szoftvert.
Pro szoftvert.
Ha ötnél
Ha
több
ötnél
járműve
több járműve
van, akkor
van,aakkor
Ford Data
a Ford
Services
Data Services
és a Ford
ésTelematics
a Ford Telematics
használatát
használatát
javasoljuk.
javasoljuk.

Megjegyzés:
Megjegyzés:
A FordPass A
Pro
FordPass
egy ingyenesen
Pro egy ingyenesen
letölthető alkalmazás,
letölthető alkalmazás,
mely bizonyos
mely
okostelefon
bizonyos okostelefon
platformokkal
platformokkal
kompatibilis.
kompatibilis.
Egyes szolgáltatásai
Egyes szolgáltatásai
a jövőben előfizetési
a jövőbendíj
előfizetési
ellenében
díjvehetőek
ellenében
igénybe.
vehetőek igénybe.
*A FordPass*A
Connect
FordPass
egyConnect
beépített
egy
modem,
beépített
amit
modem,
a jármű
amit
átadásakor
a jármű átadásakor
kapcsolnak kapcsolnak
be. Bizonyosbe.
adatok
Bizonyos
megosztását
adatok megosztását
engedélyezheti
engedélyezheti
vagy letilthatja.
vagyAletilthatja.
technológia
A technológia
bevezetésére
bevezetésére
2020-ban kerül
2020-ban
sor. A távoli
kerül sor.
hozzáférés
A távoli funkciói
hozzáférés
az üzembe
funkciói helyezéstől
az üzembe helyezéstől
számíta 10 évig
számíta
ingyenesek.
10 évig ingyenesek.
**Live Traffic
**Live
(Valós
Traffic
idejű(Valós
forgalmi
idejű
adatok)
forgalmi
és aadatok)
Veszélyre
és figyelmeztető
a Veszélyre figyelmeztető
jelzés funkciók
jelzés
a SYNC
funkciók
3 navigációs
a SYNC 3rendszerrel
navigációs rendelkező
rendszerrel új
rendelkező
Ford jármű
új üzembehelyzésétől
Ford jármű üzembehelyzésétől
számított 12számított
hónapig ingyenesen
12 hónapig ingyenesen
hozzáférhetők
hozzáférhetők
ezt követően
ezt
előfizetéssel
követően előfizetéssel
meghosszabbíthatóak.
meghosszabbíthatóak.
A Veszélyre A Veszélyre
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzés elérhetősége
jelzés elérhetősége
a vásárláskor
a vásárláskor
rendelkezésre
rendelkezésre
álló lehetőségektől
álló lehetőségektől
függ.
függ.
***A Wi-Fi-hotspot
***A Wi-Fi-hotspot
(akár 4G LTE
(akár
sávszélességgel)
4G LTE sávszélességgel)
szolgáltatásszolgáltatás
egy korlátozott
egy idejű
korlátozott
ingyenes
idejű
próbaidőszakot
ingyenes próbaidőszakot
tartalmaz, amely
tartalmaz,
a Wi-Fi-hotspot
amely a Wi-Fi-hotspot
aktiválásának
aktiválásának
időpontjátólidőpontjától
indul. A próbaidőszak
indul. A próbaidőszak
leteltét követően
leteltét
további
követően
adatcsomagok
további adatcsomagok
vásárolhatóak
vásárolhatóak
a Vodafone-tól.
a Vodafone-tól.
Az
Az
előfizetési csomagok
előfizetésirészleteiről
csomagok arészleteiről
Vodafone aweboldalán
Vodafone weboldalán
talál továbbitalál
információt.
további információt.
A beépített A
Wi-Fi-hotspot
beépített Wi-Fi-hotspot
használatának
használatának
előfeltétele,előfeltétele,
hogy a forgalomba
hogy a forgalomba
helyezett Ford
helyezett
jármű fel
Ford
legyen
jármű
szerelve
fel legyen
a szükséges
szerelve ahardverelemekkel.
szükséges hardverelemekkel.
Emellett szükség
Emellett
vanszükség
egy megfelelő
van egy megfelelő
mobilelőfizetésre
mobilelőfizetésre
is. Az adatforgalmi
is. Az adatforgalmi
lefedettség lefedettség
nincs mindenütt
nincsbiztosítva,
mindenüttés
biztosítva,
a szolgáltatás
és a szolgáltatás
sem mindenhol
sem érhető
mindenhol
el. A érhető
szolgáltatásra
el. A szolgáltatásra
a mobiltelefonos
a mobiltelefonos
előfizetés feltételei
előfizetés
érvényesek,
feltételei érvényesek,
beleértve azbeleértve
üzenetekre,
az üzenetekre,
illetve a forgalmi
illetvedíjas
a forgalmi
kapcsolatokra
díjas kapcsolatokra
vonatkozó feltételeket
vonatkozó feltételeket
is.
is.
‡ A Ford Data
‡A
Services
Ford Data
és a
Services
Ford Telematics
és a Ford a
Telematics
FordPass Connect
a FordPass
modemmel
Connect modemmel
vagy Ford plug-in
vagy Ford
modemmel
plug-in modemmel
rendelkező Ford
rendelkező
járművekben
Ford járművekben
elérhető, kizárólag
elérhető,
flotta/üzleti
kizárólag flotta/üzleti
ügyfelek számára
ügyfelek
. Használatukhoz
számára . Használatukhoz
érvényes szerződés
érvényesésszerződés
fiók-előfizetés
és fiók-előfizetés
szükséges. szükséges.
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Előrelátó
Előrelátó
Érzékeli,
Érzékeli,
amitamit
Ön nem
Ön nem
lát. lát.

Az új Ford
Az Transit
új Ford Transit
CustomCustom
lenyűgöző
lenyűgöző
technológiai
technológiai
megoldások
megoldások
segítségével
segítségével
nyújt biztonságot,
nyújt biztonságot,
nem csupán
nem csupán
vezetője,
vezetője,
de az utasok
de az és
utasok
a jármű
és aszámára
jármű számára
is.
is.

Ø2
Ø2
Keresztirányú
Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrendszer

Amennyiben
Amennyiben
Ön épp kitolat
Ön épp
valahonnan,
kitolat valahonnan,
és korlátozottan
és korlátozottan
látja
látja
a forgalmi
a forgalmi
helyzetet,
helyzetet,
a rendszer
a rendszer
észleli a észleli
közeledő
a közeledő
járműveket,
járműveket,
és figyelmeztető
és figyelmeztető
hangot ad
hangot
ki. A Holttérfigyelő
ad ki. A Holttérfigyelő
rendszerrendszer
része. része.
(Választható.)
(Választható.)

Ø2)
Ø2)
Holttérfigyelő
Holttérfigyelő
rendszerrendszer

Live Traffic*
Live Traffic*

Amint egy
Amint
másik
egy
jármű
másik
– egy
jármű
autó,
– egy
kisteherautó
autó, kisteherautó
vagy kamion
vagy –
kamion
út közben
– útbelép
közben
a vezető
belép aholtterébe,
vezető holtterébe,
a rendszer
a rendszer
egy jól látható
egy jól látható Olyan valós
Olyan
idejű
valós
forgalmi
idejű forgalmi
információkkal
információkkal
szolgál, mint
szolgál,
például
mint például
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzésseljelzéssel
hívja fel erre
hívjaafel
figyelmét,
erre a figyelmét,
a megfelelő
a megfelelő
oldalon lévő
oldalon
külső
lévő
visszapillantó
külső visszapillantó
tükörben.
tükörben.
(Választható)
(Választható)
a forgalom
a forgalom
sebessége,
sebessége,
balesetek,
balesetek,
útlezárások.
útlezárások.
A problémás
A problémás
útvonalak
útvonalak
elkerülésére
elkerülésére
alternatívútvonal-tervezéssel
alternatívútvonal-tervezéssel
és
és
feltérképezéssel
feltérképezéssel
segíti a vezetőt.
segíti a vezetőt.
A FordPass-on
A FordPass-on
keresztülkeresztül
érhető elérhető
és a navigációval
el és a navigációval
ellátott SYNC
ellátott
3 rendszeren
SYNC 3 rendszeren
keresztülkeresztül
működik.működik.

ØÉrzékelőkkel
ØÉrzékelőkkel
működik 2)Vezetéstámogató
működik 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Figyelmeztetés:
Figyelmeztetés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét
szükségességét
*A Live Traffic
*A aLive
navigációval
Traffic a navigációval
ellátott, SYNC
ellátott,
3 rendszerrel
SYNC 3 rendelkező
rendszerrel új
rendelkező
Ford üzembe
új Ford
helyezését
üzembekövető
helyezését
12 hónapig
követőingyenesen
12 hónapig ingyenesen
használható.
használható.
Ezt követően
Ezt
a hozzáférés
követően a térítés
hozzáférés térítés
ellenében évente
ellenében
megújítható.
évente megújítható.
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Mindig
Mindig
legyen
legyen
éber!
éber!
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
technológiák
technológiák
segítenek
segítenek
időben
időben
cselekedni.
cselekedni.
A frontkamera
A frontkamera
és a radartechnológia
és a radartechnológia
segítségével
segítségével
nyert információk
nyert információk
felhasználásával
felhasználásával
az új Transit
az új Transit
CustomCustom
a
a
legkülönbözőbb
legkülönbözőbb
forgalmi
forgalmi
helyzetekben
helyzetekben
lehet a lehet
vezető
a segítségére.
vezető segítségére.
A lehetséges
A lehetséges
ütközésre
ütközésre
figyelmeztető
figyelmeztető
Ütközésmegelőző
Ütközésmegelőző
rendszertől
rendszertől
kezdve kezdve
(választható),
(választható),
a sávjelző
a sávjelző
vonalakvonalak
átlépését
átlépését
figyelő Sávelhagyásra
figyelő Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerig
rendszerig
(választható),
(választható),
a Transit
a Transit
CustomCustom
sokkal felszereltebb,
sokkal felszereltebb,
mint valaha,
mint valaha,
így nyújtva
így nyújtva
Önnek Önnek
segítséget
segítséget
a még biztonságosabb
a még biztonságosabb
vezetéshez.
vezetéshez.

Ø2)*
Ø2)*
Ütközésmegelőző
Ütközésmegelőző
rendszerrendszer

Ø*2)
Ø*2)
Sávelhagyásra
Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrendszer

Ø
Ø
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszerrendszer

Arra tervezték,
Arra tervezték,
hogy automatikusan
hogy automatikusan
leolvassaleolvassa
a szabványnak
a szabványnak
megfelelő
megfelelő
sebességkorlátozó
sebességkorlátozó
táblákat,táblákat,
és az engedélyezett
és az engedélyezett
sebességet
sebességet
kijelezzekijelezze
a kormány
a kormány
mögötti mögötti
kijelzőn. kijelzőn.
(Választható)
(Választható)
Ø2)
Ø2)
Intelligens
Intelligens
sebességasszisztens
sebességasszisztens

A Beállítható
A Beállítható
sebességhatárolót
sebességhatárolót
és a Táblafelismerő
és a Táblafelismerő
rendszert
rendszert
kombinálva
kombinálva
azonosítja
azonosítja
az aktuális
az aktuális
sebességhatárt
sebességhatárt
és
és
[1]
[1]
automatikusan
automatikusan
ahhoz igazítja
ahhozaigazítja
jármű sebességét
a jármű sebességét
. Emellett
. Emellett
a
a
vezető megadhat
vezető megadhat
egy maximális
egy maximális
sebességértéket
sebességértéket
is. Az autó
is. a
Az autó a
megszokott
megszokott
módon halad,
módon
dehalad,
nem lépi
de nem
túl alépi
sebességkorlátot,
túl a sebességkorlátot,
hacsak ahacsak
vezetőafelül
vezető
nem
felül
bírálja
nem
a bírálja
rendszert.
a rendszert.

Ø2)
Ø2)
Éberségfigyelő
Éberségfigyelő
rendszerrendszer

Ø2) radar Ø2)
Az Ütközésmegelőző
Az Ütközésmegelőző
rendszerrendszer
és radar
kamera
és segítségével
kamera segítségével
Képes felismerni,
Képes felismerni,
ha a gépjármű
ha a gépjármű
az irányjelzők
az irányjelzők
használata
használata Arra tervezték,
Arra tervezték,
hogy figyelmeztesse
hogy figyelmeztesse
Önt, ha aÖnt,
rendszer
ha a rendszer
a
a
éberen figyeli
éberen
a jármű
figyeli előtti
a jármű
utat.
előtti
A rendszer
utat. A rendszer
képes észlelni
képes aészlelni anélkül megközelíti
nélkül megközelíti
a sávjelző
a sávjelző
vonalakat,
vonalakat,
és erre aés
kormánykerék
erre a kormánykerék
vezető viselkedéséből
vezető viselkedéséből
arra következtet,
arra következtet,
hogy az éberség
hogy az éberség
szintje szintje
más járművektől
más járművektől
és a gyalogosoktól
és a gyalogosoktól
tartott távolságot
tartott távolságot
– még – még
rezgésével
rezgésével
figyelmezteti
figyelmezteti
Önt. (Választható)
Önt. (Választható)
csökkent.
csökkent.
Először egy
Először
figyelmeztető
egy figyelmeztető
ikon jelenik
ikonmeg
jelenik
a meg a
sötétbensötétben
is –, illetve
is –,
felhívni
illetveafelhívni
vezetőafigyelmét
vezető figyelmét
a lehetséges
a lehetséges
kormánykormány
mögötti mögötti
kijelzőn, kijelzőn,
melyet egy
melyet
figyelmeztető
egy figyelmeztető
hangjelzés
hangjelzés
ütközésre.
ütközésre.
Ha Ön nem
Ha Ön
reagál
nem
a reagál
rendszer
a rendszer
figyelmeztető
figyelmeztető
követ, hakövet,
a vezető
ha aébersége
vezető ébersége
tovább csökkenne.
tovább csökkenne.
(Választható,
(Választható,
Ø2)
Ø2)
jelzéseire,
jelzéseire,
az Aktív fékrendszer
az Aktív fékrendszer
előkészítielőkészíti
és automatikusan
és automatikusan
Sávelhagyásra
Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrendszer
része) része)
működteti
működteti
a fékrendszert,
a fékrendszert,
hogy segítsen
hogy segítsen
elkerülnielkerülni
egy ütközést,
egy ütközést,
vagy csökkenteni
vagy csökkenteni
annak hatásait.
annak hatásait.
(Választható)
(Választható)

Ø
Ø
Érzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Figyelmeztetés:
Figyelmeztetés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét
szükségességét
*Az Ütközésmegelőző
*Az Ütközésmegelőző
rendszer Gyalogosfelismerő
rendszer Gyalogosfelismerő
funkcióval képes
funkcióval
észlelni
képes
a gyalogosokat,
észlelni a gyalogosokat,
de nem minden
de nem
körülmények
minden körülmények
között, és nem
között,
helyettesíti
és nem a
helyettesíti
biztonságos
a biztonságos
vezetést. A vezetést. A
rendszer korlátait
rendszer
lásd
korlátait
a használati
lásd aútmutatóban.
használati útmutatóban.
**65 km/h feletti
**65 km/h
sebességen,
feletti sebességen,
többsávos, jól
többsávos,
látható útfelfestési
jól látható jelekkel
útfelfestési
rendelkező
jelekkel utakon
rendelkező
működik.
utakon működik.
[1]A sebességhatár
[1]A sebességhatár
az útszakasztól
az útszakasztól
és a jármű méretétől
és a járműfüggően
méretétől
változhat.
függőenAváltozhat.
sebességhatárok
A sebességhatárok
mindenkori mindenkori
betartása a betartása
vezető felelőssége.
a vezető felelőssége.
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Látni
Látniés
éslátszani
látszani
Továbbfejlesztett
Továbbfejlesztett
világítás
világítás
a kiváló
a kiváló
láthatóságért.
láthatóságért.

StílusosStílusos
és erőteljes
és erőteljes
új fényszóróinak
új fényszóróinak
köszönhetően
köszönhetően
a Transit
a Transit
CustomCustom
járműveket
járműveket
lehetetlen
lehetetlen
nem észrevenni.
nem észrevenni.

HalogénHalogén
projektoros
projektoros
fényszórók
fényszórók
kanyarvilágítással
kanyarvilágítással
és
és Bi-Xenon
Bi-Xenon
fényszórók
fényszórók
statikusstatikus
kanyarvilágítással
kanyarvilágítással
LED-es nappali
LED-es nappali
menetfénnyel
menetfénnyel
A TransitACustom
Transit Custom
Bi-XenonBi-Xenon
fényszórói
fényszórói
a halogén
a halogén
izzóknál izzóknál
Amikor Ön
Amikor
30 foknál
Ön 30
jobban
foknálelforgatja
jobban elforgatja
a kormánykereket,
a kormánykereket,
az
az
sokkal jobb
sokkal
fényminőséget
jobb fényminőséget
biztosítanak,
biztosítanak,
kisebb kisebb
éjszakai éjszakai
látási viszonyok
látási viszonyok
javítása érdekében
javítása érdekében
a kanyarvilágítás
a kanyarvilágítás
energiafogyasztás
energiafogyasztás
mellett. Az
mellett.
összes
Azfényszóró
összes fényszóró
rendelkezik
rendelkezik
megvilágítja
megvilágítja
az út adott
az út
oldalát.
adott Csak
oldalát.
30 Csak
km/h30
alatti
km/h alatti
statikus statikus
kanyarvilágítással,
kanyarvilágítással,
amely 60
amely
km/h60
alatti
km/h
sebesség
alatti sebesség
sebességnél
sebességnél
működik.működik.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
mellett forduláskor
mellett forduláskor
megvilágítja
megvilágítja
a kanyart.
a kanyart.
Amikor aAmikor
külső a külső
fényviszonyok
fényviszonyok
megkövetelik,
megkövetelik,
bekapcsol
bekapcsol
az Automatikus
az Automatikus
fényszórórvezérlés,
fényszórórvezérlés,
hogy gondoskodjon
hogy gondoskodjon
az út kellő
az út kellő
megvilágításáról.
megvilágításáról.
(Választható)
(Választható)
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Intelligens
Intelligens
A fejlett
A fejlett
rendszerek
rendszerek
megkönnyítik
megkönnyítik
a munkanapját.
a munkanapját.
A Transit
A Transit
CustomCustom
számosszámos
olyan biztonsági
olyan biztonsági
és vezetéstámogató
és vezetéstámogató
funkcióval
funkcióval
érhető el,
érhető
melyek
el, melyek
mindegyike
mindegyike
biztonságosabbá
biztonságosabbá
és kényelmesebbé
és kényelmesebbé
teszik munkanapjait.
teszik munkanapjait.

Oldalszél
Oldalszél
stabilizáló
stabilizáló
Ø1)

Ø1)

Erős széllökésekkel
Erős széllökésekkel
tűzdelt szélben
tűzdelt segít
szélben
a vezetőnek
segít a vezetőnek
a sávbana sávban
maradni.maradni.
Ehhez azEhhez
ESP rendszert
az ESP rendszert
használja,
használja,
mely érzékeli,
mely érzékeli,
ha a
ha a
gépkocsigépkocsi
keresztszélbe
keresztszélbe
kerül. (Választható)
kerül. (Választható)
1)
1)
Kipörgésgátló
Kipörgésgátló

Megakadályozza
Megakadályozza
a kerekek
a túlzott
kerekekkipörgését;
túlzott kipörgését;
a legjobba legjobb
tapadást,
tapadást,
teljesítményt
teljesítményt
és stabilitást
és stabilitást
biztosítja,
biztosítja,
amikor aamikor a
leginkább
leginkább
szükségeszüksége
van rá. Avan
rendszer
rá. A rendszer
folyamatosan
folyamatosan
figyel és figyel és
szabályozza
szabályozza
a jármű egyes
a jármű
kerekeire
egyes kerekeire
jutó nyomatékot,
jutó nyomatékot,
biztosítva
biztosítva
a legnagyobb
a legnagyobb
vonóerőtvonóerőt
és tapadást
és tapadást
kerék és kerék
út
és út
között gyorsulás
között gyorsulás
közben is.
közben
(Alapfelszereltség)
is. (Alapfelszereltség)
Ø1)
Ø1)
Vészfékasszisztens
Vészfékasszisztens

Arra tervezték,
Arra tervezték,
hogy felismerje,
hogy felismerje,
ha vészfékezésre
ha vészfékezésre
van szükség,
van szükség,
és megnövelje
és megnövelje
a nyomást
a nyomást
a fékrendszerben,
a fékrendszerben,
ezzel nyújtva
ezzelextra
nyújtva extra
fékerőt. (Alapfelszereltség)
fékerőt. (Alapfelszereltség)
Elektronikus
Elektronikus
menetstabilizáló
menetstabilizáló
rendszerrendszer
(ESP)Ø1)(ESP)Ø1)
Segít fenntartani
Segít fenntartani
a gépjármű
a gépjármű
feletti uralmat
feletti uralmat
szélsőséges
szélsőséges
vezetési vezetési
körülmények
körülmények
között. Érzékeli,
között. Érzékeli,
ha Ön eltér
ha Ön
a választott
eltér a választott
iránytól, iránytól,
és megkísérli
és megkísérli
egyenesben
egyenesben
tartani atartani
járművet
a járművet
a fék- ésa fék- és
motorteljesítmény
motorteljesítmény
automatikus
automatikus
szabályzásával.
szabályzásával.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
Lenyűgöző
Lenyűgöző
vontatóképesség
vontatóképesség

Ø1)
Ø1)
Borulásgátló
Borulásgátló

Auto Start-Stop
Auto Start-Stop
indítórendszer
indítórendszer

Akár 2 800
Akár
kg-os*
2 800maximális
kg-os* maximális
vontatókapacitásával
vontatókapacitásával
a Transita Transit
Custom Custom
lenyűgöző
lenyűgöző
vonóerőtvonóerőt
nyújt; mindezt
nyújt; mindezt
egy sor biztonsági
egy sor biztonsági
jellemzővel
jellemzővel
megtámogatva,
megtámogatva,
hogy Önhogy
és utánfutója
Ön és utánfutója
biztonságban
biztonságban
legyen. (A
legyen.
PLug-in
(A Hybrid
PLug-inváltozat
Hybrid változat
vontatáshoz
vontatáshoz
nincs homologizálva.
nincs homologizálva.
A kereskedelmi
A kereskedelmi
felhasználóknak
felhasználóknak
szükségük
szükségük
lehet digitális
lehet menetíróra.
digitális menetíróra.
SzükségSzükség
lehet
lehet
fékvezérlőre.
fékvezérlőre.
A maximális
A maximális
vontatásivontatási
kapacitás
kapacitás
a rakománytól,
a rakománytól,
a
a
jármű konfigurációjától,
jármű konfigurációjától,
a kiegészítőktől
a kiegészítőktől
és az utasok
és azszámától
utasok számától
függően függően
változik.)változik.)

Amikor megáll
Amikoramegáll
közlekedési
a közlekedési
lámpánál,
lámpánál,
vagy a járműve
vagy a járműve
A Ford egyedi
A Forddőlésszög-érzékelőjével
egyedi dőlésszög-érzékelőjével
ellátott Borulásgátlója
ellátott Borulásgátlója
Ø1)
Ø1)
Utánfutó-stabilizátor
Utánfutó-stabilizátor
kocsisorban
kocsisorban
vesztegel,
vesztegel,
ez a technológia
ez a technológia
automatikusan
automatikusan
segít az úton
segíttartani
az útonatartani
gumiabroncsokat,
a gumiabroncsokat,
ha magasabbra
ha magasabbra
esik a esik
a
Arra tervezték,
hogy felismerje,
hogy felismerje,
ha az utánfutó
ha az utánfutó
kileng éskileng és
motorta(míg
motort
az olyan
(míg az
fontos
olyanrendszerek,
fontos rendszerek,
mint a mint a Arra tervezték,
súlypontsúlypont
vagy nem
vagy
sikerül
nema sikerül
megfelelő
a megfelelő
szögbenszögben
bevenni bevenni
a
a leállítja aleállítja
segítsensegítsen
visszanyerni
visszanyerni
az irányítást
az irányítást
a menetstabilitás
a menetstabilitás
fényszórók,
fényszórók,
klímaberendezés,
klímaberendezés,
rádió és a
rádió
SYNC
és rendszer
a SYNC rendszer
kanyart. kanyart.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
érdekében.
érdekében.
(Választható,
(Választható,
vonóhoroggal
vonóhoroggal
érhető el.)
érhető el.)
továbbratovábbra
is működnek).
is működnek).
Amint indulásra
Amint indulásra
kész, csak
kész,
nyomja
csakle
nyomja
a
le a
kuplungot
kuplungot
és váltson
ésegyes
váltson
sebességfokozatba,
egyes sebességfokozatba,
vagy nyomja
vagy nyomja
Ø2)
Ø2)
Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló
meg a gázpedált
meg a gázpedált
az automata
az automata
sebességváltós
sebességváltós
modelleken,
modelleken,
és
és
a rendszer
a rendszer
máris újraindul.
máris újraindul.
Az Auto Start-Stop
Az Auto Start-Stop
különösen
különösen
a
a A Visszagurulásgátló
A Visszagurulásgátló
funkció induláskor
funkció induláskor
átmenetileg
átmenetileg
városi forgalomban
városi forgalomban
hasznos,hasznos,
ahol az üzemanyag-fogyasztást
ahol az üzemanyag-fogyasztást
megakadályozza
megakadályozza
a vissza-avagy
visszaelőregurulást.
vagy előregurulást.
A rendszer
A rendszer
a
a
akár 10%-kal
akár 10%-kal
is csökkentheti.
is csökkentheti.
(Alapfelszereltség.)
(Alapfelszereltség.)
féknyomás
féknyomás
2,5 másodpercig
2,5 másodpercig
tartó automatikus
tartó automatikus
fenntartásán
fenntartásán
alapul, amellyel
alapul, amellyel
a vezetőaaddig
vezető
is uralma
addig isalatt
uralma
tarthatja
alatt tarthatja
a
a
járművet,
járművet,
amíg a lábát
amígaafékről
lábát aa gázpedálra
fékről a gázpedálra
áthelyezi.
áthelyezi.
A
A
rendszerrendszer
síkos felületen
síkos felületen
való megálláskor
való megálláskor
és induláskor
és induláskor
is
is
hasznos.hasznos.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

ØÉrzékelőkkel
ØÉrzékelőkkel
2)Vezetéstámogató
működik. 1)Biztonsági
működik. 1)funkció.
Biztonsági
funkció. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
*Maximális *Maximális
vontatási képesség
vontatási
a Zárt
képesség
és Duplakabinos
a Zárt és Duplakabinos
Zárt áruszállító
ZártL2
áruszállító
modelleken.
L2 modelleken.
Figyelmeztetés:
Figyelmeztetés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét
szükségességét
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Oldalsó
Oldalsó
Ø1)
Ø1)
függönylégzsákok
függönylégzsákok
További
További
védelmet
védelmet
biztosítanak
biztosítanak
a vezető
a vezető
és
és
az elsőaz
ülések
első ülések
utasainak
utasainak
számára.
számára.
(Üléscsomag
(Üléscsomag
részeként
részeként
érhető érhető
el)
el)

Megkönnyítjük
Megkönnyítjük
az
az
életét!
életét!

AktívAktív
ki-/beparkolást
ki-/beparkolást
Ø2)
Ø2)
segítő
segítő
automatika
automatika

SelectShift
SelectShift
automata
automata
sebességváltó
sebességváltó

Fedélzeti
Fedélzeti
számítógép
számítógép

Válaszfal
Válaszfal
rakodónyílással
rakodónyílással

Elemzi az
Elemzi
autóaz
adatait
autó adatait
annak annak
A raktérelválasztóban
A raktérelválasztóban
található
található
érdekében,
érdekében,
hogy a motor
hogy amindig
motor mindig
a
a felnyitható
felnyitható
panel lehetővé
panel lehetővé
teszi, hogy
teszi, hogy
Bekapcsolt
Bekapcsolt
állapotban
állapotban
a rendszer
a rendszer A hatsebességes
A hatsebességes
automata
automata
legjobb
legjobb
teljesítményt
teljesítményt
tudja
nyújtani.
tudja
nyújtani.
Egy
Egy
hozzáférjen
hozzáférjen
az
ülés
az
alatti
ülés
alatti
ultrahangos
ultrahangos
érzékelőkkel
érzékelőkkel
méri beméri
a be a sebességváltó
sebességváltó
gördülékeny
gördülékeny
és relaxáló
és relaxáló
sor műszaki
információt
információt
jelenít meg,
jelenít meg, tárolórekeszhez,
tárolórekeszhez,
ezzel biztonságosan
ezzel biztonságosan
parkolóhelyet,
parkolóhelyet,
megállapítva,
megállapítva,
hogy hogy vezetésivezetési
élménytélményt
nyújt, különösen,
nyújt, különösen,
ha a hasor
a műszaki
mint például
a fennmaradó
a fennmaradó
motorolaj
motorolaj
szállíthatóvá
szállíthatóvá
válnak olyan,
válnakakár
olyan,
3 méter
akár 3 méter
befér-ebefér-e
az autóaz
ésautó
automatikusan
és automatikusan forgalom
forgalom
miatt folyton
miatt folyton
lépésben
lépésben
kell
kell mint például
élettartamát,
élettartamát,
vagy azvagy
AdBlue
az ®AdBlue®
hosszú hosszú
tárgyak,tárgyak,
mint csövek
mint csövek
vagy létrák
vagy létrák
bekormányoz,
bekormányoz,
a vezetőnek
a vezetőnek
csak a csak a
vezetnie.
vezetnie.
Ha kedve
Hatartja,
kedvemanuálisan
tartja, manuálisan
is
is
folyadékszintet.
folyadékszintet.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
(L2
modelleken
(L2
modelleken
akár
3,4
akár
m).
3,4
m).
pedálokat
pedálokat
és a váltót
és akell
váltót
kezelnie.
kell kezelnie.
Ha
Haválthat válthat
sebességet
sebességet
az előlapra
az előlapra
felszerelt
felszerelt
kiparkolási
kiparkolási
segéddel
segéddel
is rendelkezik,
is rendelkezik,
az a
azsebességváltóval,
a
sebességváltóval,
vagy a nagyobb
vagy a nagyobb
párhuzamos
párhuzamos
parkolóhely
parkolóhely
elhagyásában
elhagyásában
kihívástkihívást
jelentő,jelentő,
pl. csúszós
pl. csúszós
vagy vagy
segít majd.
segít(Választható)
majd. (Választható)
meredek
meredek
útviszonyok
útviszonyok
esetén bizonyos
esetén bizonyos
fokozatok
fokozatok
kapcsolását
kapcsolását
meg is meg is
akadályozhatja.
akadályozhatja.
(A 130 LE-s
(A 130
170
LE-s
LE-s
170
ésLE-s és
185 LE-s
185
modelleken
LE-s modelleken
elérhető)
elérhető)

Adaptív
Adaptív
sebességtartó
sebességtartó
Ø2)
automatika
automatikaØ2)

Quickclear
Quickclear
fűthető
fűthető
szélvédő
szélvédő

Tolatókamera
Tolatókamera

Választható
Választható
vezetési
vezetési
üzemmódok
üzemmódok

Kapcsoljon
Kapcsoljon
hátramenetbe,
hátramenetbe,
és a
és a
Tolatókamerán
Tolatókamerán
keresztül
keresztül
láthatjaláthatja
a
a Válasszon
Állítsa be
Állítsa
a kívánt
be asebességet,
kívánt sebességet,
és az és az A szélvédőt
A szélvédőt
másodpercek
másodpercek
alatt alatt
Válasszon
a Nomál
a Nomál
és EcoMode
és EcoMode
jármű
mögötti
jármű
mögötti
teret
a
multifunkcionális
teret
a
multifunkcionális
AdaptívAdaptív
sebességtartó
sebességtartó
automatika
automatika páramentesíti,
páramentesíti,
még fagyos
még reggeleken
fagyos reggeleken
vezetésivezetési
üzemmódok
üzemmódok
közül. Aközül. A
kijelzőn.kijelzőn.
A kamera
A kamera
által továbbított
által továbbított rendszerrel
fenntartja
fenntartja
az előreaz
beállított
előre beállított
távolságot
távolságot
is. (Trend
is. modelleken
(Trend modelleken
választható,
választható,
Trail, Trail,
rendszerrel
autóját autóját
mindig mindig
az adottaz adott
képen megjelenő
jelzővonalak
jelzővonalak
jelzik, jelzik, feladathoz
gépkocsija
gépkocsija
és az Ön
éselőtt
az Ön
haladó
előtt haladó
jármű jármű
Limited,Limited,
Sport és
Sport
Active
ésmodelleken
Active modelleken képen megjelenő
feladathoz
és időjárási
és időjárási
körülményekhez
körülményekhez
merre tart
merre
a gépkocsi.
tart a gépkocsi.
A tolatókamera
A tolatókamera
között. Ha
között.
az érzékelők
Ha az érzékelők
a közlekedés
a közlekedés alapfelszereltség)
alapfelszereltség)
hangolhatja,
hangolhatja,
így elérve
ígyaelérve
maximális
a maximális
csak 10csak
km/h10sebesség
km/h sebesség
alatt működik.
alatt működik.
lassulását
lassulását
észlelikészlelik
Ön előtt,
Ön
autója
előtt,is
autója is
hatékonyásgot.
hatékonyásgot.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
(Választható)
(Választható)
automatikusan
automatikusan
lelassul.lelassul.
Ha pedig
Haritkul
pedig ritkul
a forgalom,
a forgalom,
gépkocsija
gépkocsija
automatikusan
automatikusan
növeli anöveli
sebességet
a sebességet
az előzetesen
az előzetesen
választott
választott
utazósebességre.
utazósebességre.
(Választható)
(Választható)

ØÉrzékelőkkel
ØÉrzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Figyelmeztetés:
Figyelmeztetés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű irányításának
és a jármű irányításának
szükségességét
szükségességét
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Economy
Economy

Magyarországon
Magyarországon
jelenleg
jelenleg
nem nem
elérhető.
elérhető.

A képeken
A képeken
egy Transit
egyCustom
Transit Economy
Custom Economy
modell látható.
modellEz
látható.
a felszereltségi
Ez a felszereltségi
szint jelenleg
szint nem
jelenleg nem
elérhető elérhető
Magyarországon.
Magyarországon.
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Trend
Trend

Főbb Főbb
külsőkülső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
■
■

■
■

■
■
■

Teljesen
■ Teljesen
színrefújtszínrefújt
első lökhárító
első lökhárító
Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető külső
fűthető külső
visszapillantó
visszapillantó
tükrök integrált
tükrök integrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Színrefújt
■ Színrefújt
tükörházak
tükörházak
Halogén
■ Halogén
projektoros
projektoros
fényszórók
fényszórók
kanyarvilágítással
kanyarvilágítással
Első ködfényszórók
■ Első ködfényszórók
Teljes ■dísztárcsák
Teljes dísztárcsák
Első és
■ hátsó
Első és
parkolóradarok
hátsó parkolóradarok

Főbb Főbb
belsőbelső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
Sebességtartó
■ Sebességtartó
automatika
automatika
Beállítható
Beállítható
sebességhatárolóval
sebességhatárolóval
■ Dupla■utasülés
Dupla utasülés
lehajtható
lehajtható
asztallalasztallal
és
és
felnyitható
felnyitható
ülőlappal
ülőlappal
Láthatósági
Láthatósági
csomag
csomag
2.
2.
■ 4 irányba
■ 4 manuálisan
irányba manuálisan
állíthatóállítható
vezetőülés
vezetőülés
dönthetődönthető
ülőlappal
ülőlappal
■ Fűthető
■ Fűthető
szélvédőszélvédő
■ Vezetőoldali
■ Vezetőoldali
kartámasz
kartámasz
és deréktámasz
és deréktámasz■ Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék
■ Első manuális
■ Első manuális
légkondícionáló
légkondícionáló
berendezés
berendezésalacsonyalacsony
szintjéreszintjére
■ Bőrborítású
■ Bőrborítású
kormánykerék
kormánykerék
■ Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető és
fűthető és
■ Zárható
■ Zárható
kesztyűtartó
kesztyűtartó
behajtható
behajtható
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök tükrök
integráltintegrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
■ Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
Opciós
Opciós
csomagok:
csomagok:
■ Esőérzékelős
■ Esőérzékelős
ablaktörlők
ablaktörlők
Láthatósági
Láthatósági
csomag
csomag
1.
1.
■ Fedélzeti
■ Fedélzeti
számítógép
számítógép
■

■
■

■

■

Fűthető
■ Fűthető
szélvédőszélvédő
Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék Motorok
Motorok
alacsonyalacsony
szintjéreszintjére
1.0 Ford EcoBoost
PHEV 125
PHEV
LE 125 LE
Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető külső
fűthető külső 1.0 Ford EcoBoost
2.0l Ford2.0l
EcoBlue
Ford EcoBlue
TDCi 105LE
TDCi
manuális
105LE manuális
visszapillantó
visszapillantó
tükrök integrált
tükrök integrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
váltóval váltóval
Fedélzeti
■ Fedélzeti
számítógép
számítógép
2.0l Ford2.0l
EcoBlue
Ford EcoBlue
TDCi 130LE
TDCi
manuális/
130LE manuális/
automata
automata
váltóval váltóval
2.0 TDCi2.0
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
mHEV 130
mHEV
LE 130 LE
manuálismanuális
váltóval váltóval
2.0l Ford2.0l
EcoBlue
Ford EcoBlue
TDCi 170LE
TDCi
manuális/
170LE manuális/
automata
automata
váltóval váltóval
2.0 TDCi2.0
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
mHEV 170
mHEV
LE 170 LE
2.0 TDCi2.0
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
185 LE manuális/
185 LE manuális/
automata
automata
váltóval váltóval
2.0 TDCi2.0
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
mHEV 185
mHEV
LE 185 LE

A Plug-in Hybrid
A Plug-in
specifikációk
Hybrid specifikációk
eltérőek lehetnek,
eltérőek
kérjük,
lehetnek,
olvassa
kérjük, olvassa
el specifikációs
el specifikációs
táblázatunkat.
táblázatunkat.
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Első manuális
Első manuális
légkondicionáló
légkondicionáló
berendezés
berendezés
Első és hátsó
Első és
parkolóradarok
hátsó parkolóradarok
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

Karosszéria-típusok
Karosszéria-típusok
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Kombi Kombi

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Trend
Custom
L1H1,
Trend
Diffused
L1H1, Diffused
Silver metálfényezéssel
Silver metálfényezéssel
(választható)
(választható)
.
.

Limited
Limited
Főbb Főbb
külsőkülső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
■

■
■
■
■

16"-os■ 5x2
16"-os
küllős
5x2
Sparkle
küllős Silver
Sparkle
könnyűfém
Silver könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
Teljesen
■ Teljesen
színrefújtszínrefújt
első és hátsó
első és
lökhárító
hátsó lökhárító
Színrefújt
■ Színrefújt
széles oldalvédő
széles oldalvédő
csíkok csíkok
Színrefújt
■ Színrefújt
külső ajtónyitó
külső ajtónyitó
kilincsekkilincsek
Színrefújt
■ Színrefújt
felfelé/oldalra
felfelé/oldalra
nyíló hátsó
nyíló hátsó
ajtókilincsek
ajtókilincsek

Főbb Főbb
belsőbelső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
ICE csomag
■ ICE csomag
21: AM/FM
21: rádió,
AM/FM
4 hangszóró,
rádió, 4 hangszóró,
8"-os TFT
8"-os
kijelző,
TFThangvezérlés,
kijelző, hangvezérlés,
USB
USB
®
®
, mikrofon,
, mikrofon,
SYNC 3 SYNC 3
csatlakozó,
csatlakozó,
Bluetooth
Bluetooth
rendszerrendszer
Vészhelyzeti
Vészhelyzeti
asszisztenssel,
asszisztenssel,
kijelző kijelző
és rádiókezelő
és rádiókezelő
szervek aszervek
kormánykeréken
a kormánykeréken
■ Fűthető
■ Fűthető
első ülések
első ülések
Motorok
Motorok
■ Bőrbevonatú
■ Bőrbevonatú
sebességváltó
sebességváltó
gomb gomb
■ Első manuális
■ Első manuális
légkondícionáló
légkondícionáló
berendezés
berendezés
2.0l Ford2.0l
EcoBlue
Ford EcoBlue
TDCi 130LE
TDCi
manuális
130LE manuális
■ Első utasoldali
■ Első utasoldali
légzsák, légzsák,
deaktiválás
deaktiválás
váltóval váltóval
2.0l Ford2.0l
EcoBlue
Ford EcoBlue
TDCi 170LE
TDCi
manuális/
170LE manuális/
automata
automata
váltóval váltóval
Láthatósági
Láthatósági
csomag
csomag
2.
2.
■

■
■
■

■

■
■
■

(Alapfelszereltség)
■ (Alapfelszereltség)
Karosszéria-típusok
Karosszéria-típusok
Fűthető
■ Fűthető
szélvédőszélvédő
Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
alacsonyalacsony
szintjéreszintjére
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető, fűthető,
behajtható
behajtható
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök integrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
Esőérzékelős
■ Esőérzékelős
ablaktörlők
ablaktörlők
Fedélzeti
■ Fedélzeti
számítógép
számítógép

◊Figyelem! ◊
Soha
Figyelem!
nem szabad
Soha nem
menetiránnyal
szabad menetiránnyal
szembe néző
szembe néző
gyermekülést
gyermekülést
helyezni azhelyezni
első utasülésre,
az első utasülésre,
ha a Ford jármű
ha a Ford jármű
működőképes
működőképes
első utasoldali
elsőlégzsákkal
utasoldali légzsákkal
van felszerelve.
van felszerelve.
*A Vészhelyzeti
*A Vészhelyzeti
asszisztens asszisztens
a Ford SYNC
a rendszer
Ford SYNC
egyrendszer
innovatív
egy innovatív
funkciója, mely
funkciója,
egy Bluetooth-on
mely egy Bluetooth-on
keresztül a járműhöz
keresztül a járműhöz
csatlakoztatott
csatlakoztatott
mobiltelefont
mobiltelefont
használ arra,
használ
hogy a arra,
jármű
hogy
utasai
a jármű utasai
közvetlenül közvetlenül
hívhassák ahívhassák
helyi központi
a helyi
segélyhívó
központiszámot,
segélyhívó számot,
amennyibenamennyiben
olyan balesetet
olyan
szenvedtek,
balesetet szenvedtek,
melyben valamelyik
melyben valamelyik
légzsák kinyílt
légzsák
vagy az
kinyílt
üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. A
lekapcsolt.
Ford
A Ford
rendszere Európa
rendszere
többEurópa
mint 40
több
országában
mint 40 országában
elérhető. elérhető.
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FűthetőFűthető
szélvédő
szélvédő
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

Elektromos
Elektromos
működtetésű
működtetésű
és fűthető,
és fűthető,
elektromosan
elektromosan
behajtható
behajtható
külső tükrök
külső tükrök
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Limited
CustomL1H1,
Limited
Magnetic
L1H1, Magnetic
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).

Trail
Trail

Főbb Főbb
külsőkülső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
a Trend
a Trend
szérián
szérián
felül felül
■
■
■
■
■
■
■

16"-os■ 10-küllős
16"-os 10-küllős
fekete könnyűfém
fekete könnyűfém
kerekek kerekek
Egyedi■ Trail
Egyedi
hűtőrács
Trail hűtőrács
FORD felirattal
FORD felirattal
Oldalsó
■ és
Oldalsó
hátsóés
Trail
hátsó
feliratok
Trail feliratok
Kéttónusú,
■ Kéttónusú,
színre fújt
színre
első fújt
lökhárító
első lökhárító
Színre■fújt
Színre
hátsó
fújt
lökhárító
hátsó lökhárító
Esőérzékelős
■ Esőérzékelős
ablaktörlők
ablaktörlők
Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés

Főbb Főbb
belsőbelső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
a Trend
a Trend
szérián
szérián
felül felül
Bőr kárpit
■ Bőr
(Salerno
kárpit (Salerno
bőr 5 cm-es
bőr 5vízszintes
cm-es vízszintes
varrással)
varrással)
■ Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék
alacsonyalacsony
szintjéreszintjére
Motorok
Motorok
■ Quickclear
■ Quickclear
fűthető szélvédő
fűthető szélvédő
2.0L TDCi
2.0L
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
170 LE manuális
170 LE manuális
2.0L TDCi
2.0L
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
mHEV 170
mHEV
LE 170 LE
Láthatósági
Láthatósági
csomag
csomag
2
2
2.0L TDCi
2.0L
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
185LE manuális
185LE manuális
2.0L
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
mHEV 185LE
mHEV 185LE
■ Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék 2.0L TDCi
■

■

■
■
■

alacsonyalacsony
szintjéreszintjére
Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető, fűthető,
behajtható
behajtható
Karosszéria-típusok
Karosszéria-típusok
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök integrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
Kombi Kombi
Esőérzékelős
■ Esőérzékelős
ablaktörlők
ablaktörlők
Fedélzeti
■ Fedélzeti
számítógép
számítógép

16"-os 10
16"-os
küllős10fekete
küllőskönnyűfém
fekete könnyűfém
kerekek kerekek
Egyedi hűtőrács
Egyedi hűtőrács
FORD felirattal
FORD felirattal
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Trail
Custom
L1 H1,
Trail
Race
L1 H1,
RedRace
alapfényezéssel
Red alapfényezéssel
(alapfelszereltség).
(alapfelszereltség).
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Active
Active

Főbb Főbb
külsőkülső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
a Limited
a Limited
szérián
szérián
felül felül
■
■
■
■
■
■
■

17"-os■5 17"-os
küllős, 5könnyűfém
küllős, könnyűfém
kerekek kerekek
Nikkel■díszítésű
Nikkel díszítésű
hűtőrácshűtőrács
Kéttónusú,
■ Kéttónusú,
színre fújt
színre
első fújt
lökhárító
első lökhárító
Kéttónusú,
■ Kéttónusú,
színre fújt
színre
hátsó
fújt
lökhárító
hátsó lökhárító
Teljes ■hosszúságú
Teljes hosszúságú
oldallépcső
oldallépcső
Ezüst ■tetőcsomagtartó
Ezüst tetőcsomagtartó
Feketére
■ Feketére
fújt tükörház
fújt tükörház

Főbb Főbb
belsőbelső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
a Limited
a Limited
szérián
szérián
felül felül
■

■

10 irányban
■ 10 irányban
elektromosan
elektromosan
állíthatóállítható
vezetőülés,
vezetőülés,
derék- ésderékkartámasszal
és kartámasszal
Részben
■ Részben
bőr üléshuzat
bőr üléshuzat
(Salerno(Salerno
bőr/fekete,
bőr/fekete,
Nordic Blue
Nordic
varrással)
Blue varrással)
Motorok
Motorok

Opciós
Opciós
csomag:
csomag:
Láthatósági
Láthatósági
csomag
csomag
2
2
■
■

■

■
■
■

2.0L TDCi
2.0L
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
170 LE manuális
170 LE manuális
2.0L TDCi
2.0L
Ford
TDCi
EcoBlue
Ford EcoBlue
170 LE automata
170 LE automata
váltóval váltóval

Fűthető
■ Fűthető
szélvédőszélvédő
Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék Karosszéria-típusok
Karosszéria-típusok
alacsonyalacsony
szintjéreszintjére
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető, fűthető,
behajtható
behajtható
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök integrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
Esőérzékelős
■ Esőérzékelős
ablaktörlők
ablaktörlők
Fedélzeti
■ Fedélzeti
számítógép
számítógép

17"-os 517"-os
küllős,5könnyűfém
küllős, könnyűfém
kerekek kerekek

RészbenRészben
bőr üléshuzat
bőr üléshuzat

(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Active
Custom
L1Active
H1 , Chrome
L1 H1 , Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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Sport
Sport

Főbb Főbb
külsőkülső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
■
■

■

Színrefújt
■ Színrefújt
külső ajtókilincsek
külső ajtókilincsek
Színrefújt
■ Színrefújt
felfelé/oldalra
felfelé/oldalra
nyíló hátsóajtónyíló hátsóajtókilincsekkilincsek
17"-os,■ 5x2
17"-os,
küllős
5x2
könnyűfém
küllős könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák

Főbb Főbb
belsőbelső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
■
■
■
■
■

Részben
■ Részben
bőr üléskárpit
bőr üléskárpit
Teljesen
■ Teljesen
szigeteltszigetelt
raktérpadló
raktérpadló
Teljes ■magasságú
Teljes magasságú
farostlemez
farostlemez
burkolatburkolat
8 db rakományrögzítő
■ 8 db rakományrögzítő
fül a raktérben
fül a raktérben
ICE csomag
■ ICE csomag
21 - AM/FM
21 - rádió,
AM/FM
8"-os
rádió, 8"-os
érintőképernyő,
érintőképernyő,
4 hangszóró,
4 hangszóró,
hangvezérlés,Rádió
hangvezérlés,Rádió
és kijelzőés
kezelőszervek
kijelző kezelőszervek
a kormánykeréken,
a kormánykeréken,
USB, Bluetooth,
USB, Bluetooth,
SYNC SYNC
Vészhelyzeti
Vészhelyzeti
asszisztenssel
asszisztenssel

MotorMotor

Láthatósági
Láthatósági
csomag
csomag
2.
2.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
■
■

■

■
■
■

2.0L TDCI
2.0L
Ford
TDCI
EcoBlue
Ford EcoBlue
185 LE, manuális
185 LE, manuális
és
és
automata
automata
váltóval váltóval

Fűthető
■ Fűthető
szélvédőszélvédő
Karosszéria-típusok
Figyelmeztetés
■ Figyelmeztetés
az ablakmosó
az ablakmosó
folyadékfolyadék Karosszéria-típusok
alacsonyalacsony
szintjéreszintjére
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Elektromosan
■ Elektromosan
állítható,állítható,
fűthető és
fűthető és
behajtható
behajtható
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök tükrök
integráltintegrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
Esőérzékelős
■ Esőérzékelős
ablaktörlők
ablaktörlők
Fedélzeti
■ Fedélzeti
számítógép
számítógép

RészbenRészben
bőr üléskárpit
bőr üléskárpit

18"-os könnyűfém
18"-os könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák

(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

(Nem elérhető)
(Nem elérhető)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyCustom
Transit Sport
Custom
L1H1,
Sport
Orange
L1H1,Glow
Orange
metálfényezéssel
Glow metálfényezéssel
(Választható).
(Választható).
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SzínSzínésés
kárpitválaszték
kárpitválaszték
Válassza
Válassza
ki azt
kiaazt a
karosszériafényezést
karosszériafényezést
és kárpitot,
és kárpitot,
amely
amely
Ön Ön
szerint
szerint
a leginkább
a leginkább
megfelel
megfelel
vállalkozásának!
vállalkozásának!

1.

1.

2.

2.

3.

†‡
Blazer Blue
Blazer
Blue†‡
AlapszínAlapszín

Frozen White
Frozen White
AlapszínAlapszín

‡
Race Red
Race
Red‡
AlapszínAlapszín

Agate Black
Agate Black
Metálfényezés*
Metálfényezés*

ChromeChrome
Blue
Blue
Metálfényezés*
Metálfényezés*

DiffusedDiffused
Silver† Silver†
Metálfényezés*
Metálfényezés*

Dark Carmine
Dark Carmine
Red
Red
Metálfényezés*
Metálfényezés*

†‡
†‡
Magnetic
Magnetic
Metálfényezés*
Metálfényezés*

Moondust
Moondust
Silver Silver
Metálfényezés*
Metálfényezés*

3.

1. Base 1. Base
Ez a felszereltségi
Ez a felszereltségi
szint jelenleg
szint nem
jelenleg
elérhető.
nem elérhető.
2. Trend2. Trend
Üléspárna:
Üléspárna:
Capitol, Ebony
Capitol,
színben
Ebony színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
City, Ebony
City,
színben
Ebony színben
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
3. Limited
3. Limited
Üléspárna:City,
Üléspárna:City,
Ebony színben
Ebony színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Marl, Ebony
Marl,
színben
Ebony színben
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
Üléspárna:
Üléspárna:
Salerno bőr,
Salerno
Darkbőr,
Palazzo
Dark Grey
Palazzo Grey
színben színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Salerno bőr,
Salerno
Ebony
bőr,
színben
Ebony színben
(Alapfelszereltség
(Alapfelszereltség
Duplakabinos
Duplakabinos
Van esetén)
Van esetén)
4. Trail*4. Trail*
Üléspárna:Salerno
Üléspárna:Salerno
bőr, Ebony
bőr,
színben
Ebony színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Salerno bőr,
Salerno
Ebony
bőr,
színben
Ebony színben
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
5. Active5. Active
Üléspárna:
Üléspárna:
Casual, Nordic
Casual,Blue
Nordic
színben
Blue színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Salerno bőr,
Salerno
Ebony
bőr,
színben
Ebony színben
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
6. Sport6. Sport
Üléspárna:
Üléspárna:
Dynamo,Dynamo,
Ebony színben
Ebony színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Salerno bőr,
Salerno
Ebony
bőr,
színben
Ebony színben
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

4.

4.

5.

5.

6.

6.
12 év átrozsdásodás
12 év átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia
A TransitACustom
Transit Custom
egy alapos,
egytöbblépcsős
alapos, többlépcsős
fényezésifényezési
eljárásnak
eljárásnak
köszönheti
köszönheti
tartós külsejét.
tartós külsejét.
A viaszosAüregvédelemmel
viaszos üregvédelemmel
ellátott acél
ellátott acél
karosszériaelemek
karosszériaelemek
és a nagyéskopásállóságú
a nagy kopásállóságú
fedőlakkréteg,
fedőlakkréteg,
valamintvalamint
az új anyagok
az új anyagok
és felhordási
és felhordási
eljárásokeljárások
biztosítják,
biztosítják,
hogy a jármű
hogy a jármű
még sokmég
évig sok
megőrizze
évig megőrizze
vonzó külsejét.
vonzó külsejét.
*A metálfényezés
*A metálfényezés
választható,választható,
felár ellenében.
felár ellenében.
†Trail szérián
†Trail
nemszérián
elérhető
nem elérhető
‡
‡
Active szérián
Active
nemszérián
elérhető
nem elérhető
A Ford Customra
A FordaCustomra
Ford átrozsdásodás
a Ford átrozsdásodás
elleni garanciája
elleniaz
garanciája
első regisztrációt
az első regisztrációt
követő 12 évig
követő
érvényes.
12 évig
Ezérvényes.
a garancia
Ezszerződési
a garanciafeltételekhez
szerződési feltételekhez
van kötve. van kötve.
MegjegyzésMegjegyzés
A gépkocsikat
A gépkocsikat
ábrázoló képek
ábrázoló
célja a
képek
karosszériaszínek
célja a karosszériaszínek
illusztrálása,illusztrálása,
és előfordulhat,
és előfordulhat,
hogy nem azhogy
aktuális
nemspecifikációknak
az aktuális specifikációknak
megfelelőek.
megfelelőek.
A kiadványban
A kiadványban
látható színek
látható
és színek és
belső burkolatok
belsőaz
burkolatok
alkalmazott
az alkalmazott
nyomtatási nyomtatási
eljárások miatt
eljárások
eltérhetnek
miatt eltérhetnek
a valóságosaszínektől.
valóságos színektől.

†
Orange Glow
Orange
Glow†
Metálfényezés*
Metálfényezés*

Horganyzás
Horganyzás
* Bőr kárpit *(bőr
Bőrülőlap,
kárpit (bőr
elülső
ülőlap,
és hátsó
elülső
panelbetétek;
és hátsó panelbetétek;
bőr
bőr
oldalpárnák;oldalpárnák;
bőr üléstámla
bőrbetétek;
üléstámla
az ülőlap
betétek;
ésaz
üléstámla
ülőlap és üléstámla
hátsó és oldalsó
hátsóburkolata,
és oldalsóvalamint
burkolata,
a fejtámlák
valamint a
anyaga
fejtámlák
vinil).
anyaga vinil).
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Foszfátbevonat
Foszfátbevonat

Elektrolitikus
Elektrolitikus
bevonásbevonás Alapréteg
Alapréteg

Fedőréteg
Fedőréteg

Színtelen
Színtelen
bevonatbevonat
(kivéve Frozen
(kivéveWhite
Frozen White
karosszériafényezés
karosszériafényezés
esetén) esetén)

Tegye
Tegye
egyedivé!
egyedivé!
®+
Q-Top®+Q-Top
(Q-Tech)
(Q-Tech)
létratartó
létratartó
görgők agörgők a
®+ (Q-Tech)
(Q-Tech)
tetőgalériához
tetőgalériához
Q-Top®+Q-Top
Könnyű és
Könnyű
biztonságos
és biztonságos
hozzáférést
hozzáférést
biztosít abiztosít
Aza elegáns,
Az elegáns,
rozsdamentes
rozsdamentes
oldalsó acélrudak
oldalsó acélrudak
Könnyű alumíniumszerkezet,
Könnyű alumíniumszerkezet,
amelyre amelyre
további további
Hátsó létratartó
görgők agörgők
könnyebb
a könnyebb
rakodás rakodás
zárt áruszállítója
zárt áruszállítója
tetejéhez.
tetejéhez.
(Max. 125
(Max.
kg; csak
125 kg; csak
további védelmet
további védelmet
nyújtanak
nyújtanak
a mindennapi
a mindennapirakomány*
rakomány*
fér. Ideális
fér.nagy,
Ideális
hosszú
nagy,vagy
hosszú vagy Hátsó létratartó
és lerakodás
és lerakodás
érdekében.
érdekében.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
(Rövid (Rövid
180°-ban
180°-ban
kihajtható
kihajtható
hátsó raktérajtókhoz
hátsó raktérajtókhoz ütődésekütődések
és horpadások
és horpadások
ellen. (Kiegészítő)
ellen. (Kiegészítő)
formátlan
formátlan
tárgyak szállításához
tárgyak szállításához
és nagyobb
és nagyobb
és hosszú
éstengelytávhoz
hosszú tengelytávhoz
is, 150 cm,
is, a
150 cm, a
elérhető)elérhető)
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
rugalmasságot
rugalmasságot
nyújt a mindennapi
nyújt a mindennapi
®+
®+
Thule Thule
Professional
Professional
kereszttartó
kereszttartó
rudak rudakmunkában.
tetőgaléria
tetőgaléria
fölé rögzítve)
fölé rögzítve)
munkában.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
Hátsó ablakvédő
Hátsó ablakvédő
rács
rács
Két zárható
Két alumínium
zárható alumínium
rúdból álló
rúdból
készlet
álló készlet (Alacsony
(Alacsony
tető, max.
tető,
tetőterhelés
max. tetőterhelés
150 kg, 150 kg, IntegráltIntegrált
tetőcsomagtartó
tetőcsomagtartó
Kiváló minőségű
Kiváló minőségű
hátsó ablakvédő
hátsó ablakvédő
rácsok rácsok alacsonyalacsony
tetős gépjárművekhez
tetős gépjárművekhez
(H1).
(H1).
beleértve
beleértve
a tetőgaléria
a tetőgaléria
tömegét,tömegét,
a
a
Akár 100Akár
kg rakománnyal
100 kg rakománnyal
is terhelhető,
is terhelhető,
és
és
védelmezik
védelmezik
a rakományt
a rakományt
a tolvajokkal
a tolvajokkal
KizárólagKizárólag
Thule® tetőtartó
Thule® tetőtartó
készlettel
készlettel
és
és fennmaradó
fennmaradó
kapacitás
kapacitás
120 kg) 120 kg)
használaton
használaton
kívül a tetővonallal
kívül a tetővonallal
egy vonalba
egy vonalba
szemben.
szemben.
Nem szerelhető
Nem szerelhető
fel csomagtérajtós
fel csomagtérajtós
Thule® tetőtartó
Thule® tetőtartó
talpszettel
talpszettel
együtt. együtt.
visszahajtható.
visszahajtható.
Oldaltámasszal
Oldaltámasszal
és beépített
és beépített
modellekre.
modellekre.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
T-foglalattal
T-foglalattal
rendelkezik,
rendelkezik,
így a maximális
így a maximális
Többfunkciós
Többfunkciós
raktérpadló
raktérpadló
kihasználhatóság
kihasználhatóság
érdekében
érdekében
kompatibilis
kompatibilis
az
az
általános
általános
tetőcsomagtartós
tetőcsomagtartós
kiegészítőkkel.
kiegészítőkkel.
A csúszásmentes
A csúszásmentes
többfunkciós
többfunkciós
raktérpadló.
raktérpadló.
A
A
Csak alacsony
Csak alacsony
tető esetén
tetőválasztható.
esetén választható.
padlón és
padlón
az oldalfalakon
és az oldalfalakon
találhatótalálható
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
alumínium
alumínium
rögzítősínek
rögzítősínek
a polcok,a polcok,

Hátsó létra
Hátsó létra

ARP+ oldalvédő
ARP+ oldalvédő
rudak rudak

raktérelválasztók
raktérelválasztók
és a rakomány
és a rakomány
könnyű és
könnyű és
biztonságos
biztonságos
beszerelését
beszerelését
teszik lehetővé.
teszik lehetővé.
(Választható)
(Választható)
Brink®+ vonóhorog
Brink®+ vonóhorog

NagyobbNagyobb
volumenű
volumenű
szállításiszállítási
igény esetén
igényaesetén a
vonóhorog,
vonóhorog,
a motortól
a motortól
függően,függően,
akár 2 500
akár 2 500
kg vontatására
kg vontatására
képes. További
képes. További
információért
információért
keresse Ford
keresse
márkakereskedőjét.
Ford márkakereskedőjét.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)

®+
(Q-Tech)
(Q-Tech)
tetőgaléria
tetőgaléria
Q-Top®+Q-Top

®+ Professional
Thule®+ Thule
Professional
lebillenthető
lebillenthető
létratartó
létratartó

Spóroljon
Spóroljon
időt ezzel
időt
a biztonságos
ezzel a biztonságos
és
és
ergonomikus
ergonomikus
létrarögzítővel.
létrarögzítővel.
A jármű oldala
A jármű oldala
felé kicsúsztatható,
felé kicsúsztatható,
majd a tetőről
majd a tetőről
lebillenthető
lebillenthető
a létra könnyű
a létralekönnyű
és le- és
felpakolásának
felpakolásának
érdekében.
érdekében.
A létratartó
A létratartó
négy
négy
oldaltámasszal
oldaltámasszal
és egy létrarögzítővel
és egy létrarögzítővel
rendelkezik.
rendelkezik.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)

®+
ClimAir®+
ClimAir
szélterelők
szélterelők

Csökkentik
Csökkentik
a légörvénylést
a légörvénylést
és szélzajt,
és szélzajt,
így
így
lehetővélehetővé
teszik, hogy
teszik,
leeresztett
hogy leeresztett
első
első
ablakokkal
ablakokkal
autózzon,
autózzon,
akár szitáló
akáresőben
szitálóis.
esőben is.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
Könnyűfém
Könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
16"-os, 5x2
16"-os,
küllős
5x2
könnyűfém
küllős könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
kerékőrrel
kerékőrrel
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
a Limiteda Limited
modelleken,
modelleken,
a továbbia modelleken
további modelleken
kiegészítő).
kiegészítő).
+ parkolóradarok
Xvision (SCC)
Xvision
(SCC)+ parkolóradarok

Egy figyelmeztető
Egy figyelmeztető
hangjelzés
hangjelzés
segíti Önt
segíti
a Önt a
parkolásiparkolási
távolságok
távolságok
megítélésében.
megítélésében.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
Sárfogók
Sárfogók

Alsó motorburkolat
Alsó motorburkolat
HDD®+ vezető
HDD®+oldali
Raktérpadló-betét
Raktérpadló-betét
vezető
üléshuzat
oldali üléshuzat
(fekete)(fekete)
A formázott
A formázott
hátsó sárfogók
hátsó sárfogók
segítenek
segítenek
Strapabíró
Strapabíró
korrózióálló
korrózióálló
fém alsófém
védőburkolat
alsó védőburkolat
A raktérpadló-készlet
A raktérpadló-készlet
csúszásmentes
csúszásmentes
Kemény Kemény
kopású nylon
kopású
vezető
nylonoldali
vezető
üléshuzat,
oldali üléshuzat,
megvédeni
megvédeni
a TransitaCustom
Transit Custom
karosszériáját
karosszériáját
a
a
védi a motort
védi aamotort
véletlen
a véletlen
kőfelverődés
kőfelverődés
és az
és azvíz- és tűzbiztos
bevonattal
bevonattal
ellátott, kétrészes
ellátott, kétrészes
fapadlóból
fapadlóból
és
és
víz- és tűzbiztos
alátéttel,alátéttel,
a tartós szilárdság
a tartós szilárdság
kárt okozó
kárt
kődaraboktól
okozó kődaraboktól
és az útról
és az útról
útpadkaútpadka
okozta sérülésektől.
okozta sérülésektől.
Olajcsere
Olajcsere
és
és érdekében.
integrált,integrált,
repülőgépeknél
repülőgépeknél
használthoz
használthoz
hasonló hasonló
érdekében.
Segít az Segít
ülés eredeti
az üléshuzatának
eredeti huzatának
felcsapódó
felcsapódó
víztől. (Alapfelszereltség,
víztől. (Alapfelszereltség,
kivéve a kivéve a
rutinszerviz
rutinszerviz
esetén könnyen
esetén könnyen
leszerelhető.
leszerelhető. védelmében
sínekbőlsínekből
áll. Max. áll.
sínterhelhetőség
Max. sínterhelhetőség
500 daN.
500 daN.
védelmében
a sár, a víz,
a sár,
a zsír
a víz,
stb.a okozta
zsír stb. okozta
Sport modellen)
Sport modellen)
(Választható
(Választható
és kiegészítő)
és kiegészítő)
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
szennyeződések
szennyeződések
ellen.(Kiegészítő)
ellen.(Kiegészítő)
Bott+ csomagrögzítő
Bott+ csomagrögzítő
háló
háló
A könnyűAés
könnyű
állítható
és állítható
rakományrögzítő
rakományrögzítő
hálórendszerrel
hálórendszerrel
a rakomány
a rakomány
biztonságosan
biztonságosan
és
és
könnyenkönnyen
rögzíthető,
rögzíthető,
így ideális
ígya ideális
futár- és
a futár- és
csomagszállító
csomagszállító
szolgáltatók
szolgáltatók
számára.számára.
A raktér A raktér
oldalfalain
oldalfalain
elhelyezett
elhelyezett
lerögzítőlerögzítő
pontokhoz
pontokhoz
erősíthető,
erősíthető,
vagy használaton
vagy használaton
kívül zsákban
kívül zsákban
tárolható.
tárolható.
Max. terhelhetőség
Max. terhelhetőség
500 daN.
500 daN.
ElérhetőElérhető
az L1 és L2
az modelleken.
L1 és L2 modelleken.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
rendszer:
rendszer:
rögzítősínek
rögzítősínek
és
és
rögzítőhorgos
rögzítőhorgos
csúszótömbök
csúszótömbök
(10x) (10x)
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)

wwwwww

Töltse le Töltse
a Transit
le aCustom
Transit tartozék
Custom tartozék
katalógust!
katalógust!

+A termékre+A
egy
termékre
harmadik
egy
félharmadik
garanciája
félvonatkozik,
garanciája a
vonatkozik,
részleteketa illetően
részleteket
kérjük,
illetően
tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
a brosúra hátoldalán!
a brosúra hátoldalán!
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További tartozékokat
További tartozékokat
és kiegészítőket
és kiegészítőket
a www.ford-tartozekok.hu
a www.ford-tartozekok.hu
oldalon talál.
oldalon talál.
A Ford márkajelzéssel
A Ford márkajelzéssel
ellátott cikkeket
ellátott cikkeket
– ruházattól
– ruházattól
az életmód
az életmód
kiegészítőkön
kiegészítőkön
keresztülkeresztül
az utazási
az utazási
kiegészítőkig
kiegészítőkig
– a www.fordlifestylecollection.com
– a www.fordlifestylecollection.com
webhelyen
webhelyen
tekinthetitekintheti
meg.
meg.
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49734973

49735340

53405340

5340

Teljes szélesség
B Teljeskülső
szélesség
tükrökkel
külső tükrökkel

2272

22722272

22722272

22722272

2272

Teljes szélesség
Teljesbehajtott
szélességkülső
behajtott
tükrökkel
külső tükrökkel

2080

20802080

20802080

20802080

2080

Teljes szélesség
Teljeskülső
szélesség
tükrökkülső
és kilincsek
tükrök és
nélkül
kilincsek nélkül

1986

19861986

19861986

19861986

1986

C

Teljes magasság*
C Teljes magasság*

1925-20601925-2060
2286-24262286-2426
1922-2039 1922-2039
2285-24032285-2403

D

Tengelytáv
D Tengelytáv

2933

29332933

29333300

33003300

3300

E

A járműE eleje
A jármű
és az első
elejekerék
és azközepe
első kerék
közötti
közepe
távolság
közötti távolság

1012

1012 1012

1012 1012

1012 1012

1012

F

A járműF hátulja
A jármű
és ahátulja
hátsó kerék
és a hátsó
közepe
kerék
közötti
közepe
távolság
közötti távolság

1028

10281028

10281028

10281028

1028

G

OldalsóGajtóOldalsó
szélessége
ajtó szélessége

1030

10301030

10301030

10301030

1030

H OldalsóHajtóOldalsó
magassága
ajtó magassága

1324

13241324

13241324

13241324

1324

I

Hátsó raktérajtó
I Hátsószélessége
raktérajtó szélessége

1404

14041404

14041404

14041404

1404

J

Hátsó raktérajtó
J Hátsómagassága
raktérajtó magassága

1347

13471706

17061347

13471706

1706

K

RaktérKmaximális
Raktér hossza
maximális
(a raktérelválasztóig)
hossza (a raktérelválasztóig)

2554

25542554

25542921

29212921

2921

Raktér maximális
Raktér hossza
maximális
(az hossza
ülés alatti
(aztárolórekesszel
ülés alatti tárolórekesszel
együtt) együtt)

3037

30373037

30373404

34043404

3404

RaktérLmaximális
Raktér szélessége
maximális szélessége

1775

1775 1775

1775 1775

1775 1775

1775

M RaktérM
szélessége
Raktér aszélessége
kerékjáratia ívek
kerékjárati
között ívek között

1392

13921392

13921392

13921392

1392

N RaktérNmagassága
Raktér magassága
a padlótól a tetőig
padlótól a tetőig

1406

14061778

1778 1406

14061778

1778

O Rakodási
O magasság
Rakodási (hátsó
magasság
ajtó)*
(hátsó ajtó)*

511-564

511-564
511-564

511-564
513-536

513-536
513-536

513-536

P

Maximális
P raktér
Maximális
(válaszfallal)
raktér (válaszfallal)
(m³)
(m³)

6,0

6,0 7,2

7,2 6,8

6,8 8,3

8,3

Raktér (a válaszfal
Raktér (amögött)
válaszfal
(SAE)
mögött)
(m³)(SAE) (m³)

5,7

5,7 7,2

7,2 6,6

6,6 8,2

8,2

Raktér (válaszfallal)
Raktér (válaszfallal)
(VDA) (m³)(VDA) (m³)

5,4

5,4 6,6

6,6 6,2

6,2 7,7

7,7

L1 H1 1,3L1
m3H1 1,3 m3

3
3
3 - 8,3
3 - Nem elérhető.
L1 H2 7,2L1
mH2
- Nem
7,2 melérhető.
- Nem elérhető.
L2 H2 8,3
L2m
H2
Nem
melérhető.

3
L2 H1 2.0
L2mH1
2.0 m3

3
L1 H2 1,6L1
mH2
1,6 m3

3
L2 H2 2,5
L2mH2
2,5 m3

Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt Zárt
áruszállító
áruszállító

3 3,5 m3
L1 H1 3,5L1
mH1

3 4,4 m3
L2 H1 4,4
L2mH1

10.9/11.6 10.9/11.6
10.9/11.6 10.9/11.6
12.2/12.8 12.2/12.8
12.2/12.8 12.2/12.8

16"-os kerekek,
16"-os
ívkülső
kerekek,
keréken/faltól
ívkülső keréken/faltól
falig
falig

11,6/12,2

11,6/12,2
11,6/12,2

11,6/12,2
12,8/13,4 12,8/13,4
12,8/13,4 12,8/13,4

17"-os kerekek,
17"-os
ívkülső
kerekek,
keréken/faltól
ívkülső keréken/faltól
falig
falig

11,8/12,3

11,8/12,3
–

–

13,0/13,5 13,0/13,5
–

P

OldalsóGajtóOldalsó
szélessége
ajtó szélessége

G

–
I

930

930 –

–

930

930 –

–

Maximális
P raktér
Maximális
(válaszfallal)
raktér (válaszfallal)
(m³)
(m³)

3,5

3,5 –

–

4,4

4,4 –

–

Raktér (válaszfal
Raktérmögött)
(válaszfal
(SAE)
mögött)
(m³)(SAE) (m³)

3,5

3,5 –

–

4,3

4,3 –

–

Raktér (válaszfal
Raktérmögött)
(válaszfal
(VDA)
mögött)
(m³)(VDA) (m³)

3,2

3,2 –

–

4,0

4,0 –

–

Q RaktérQmaximális
Raktér hossza
maximális hossza

1577

1577 –

–

1944

1944–

–

R

1505

1505–

–

1872

1872–

–

Hasznos
R raktérhossz
Hasznos raktérhossz
1,2 m magasság
1,2 m mellett
magasság mellett

L1 = rövid tengelytáv,
L1 = rövid tengelytáv,
L2 = hosszúL2tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H1 = alacsony
H1 =tető,H2
alacsony
= magas
tető,H2tető.–
= magas
= nincs
tető.–
adat
= (mivel
nincs adat
a Duplakabinos
(mivel a Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt modelleken
áruszállító modelleken
nem elérhető
nema elérhető
magas tető.).
a magas
Minden
tető.).
(mm-ben
Minden megadott)
(mm-ben megadott)
méret a gyártási
méret toleranciák
a gyártási toleranciák
függvényében
függvényében
változhat, és
változhat,
nem tartalmaz
és nem kiegészítő
tartalmaz kiegészítő
felszereléseket.
felszereléseket.
*A magasságméretek
*A magasságméretek
a minimálistól
a minimálistól
maximálisigmaximálisig
terjedő tartományt
terjedő tartományt
mutatják, amutatják,
teljesen terhelt,
a teljesen
legkisebb
terhelt,hasznos
legkisebbteherbírású
hasznos teherbírású
járműtől a terheletlen,
járműtől a terheletlen,
legnagyobblegnagyobb
hasznos teherbírású
hasznos teherbírású
járműig. Ezek
járműig.
az adatok
Ezek csupán
az adatok
irányadónak
csupán irányadónak
tekinthetők!
tekinthetők!
VDA módszer:
VDA ezt
módszer:
a módszert
ezt aamódszert a
50
németországi
németországi
Verband derVerband
Automobilindustrie
der Automobilindustrie
(VDA) használja.
(VDA)Ahasználja.
VDA értéket
A VDA
úgyértéket
határozzák
úgy határozzák
meg, hogy ameg,
rakteret
hogymegtöltik
a rakteret„egyliteres”
megtöltik „egyliteres”
tömbökkel,tömbökkel,
melyek mindegyike
melyek mindegyike
200 x 100 200
x 50x mm
100 méretű.
x 50 mm
Ezután
méretű.
megszámolják
Ezután megszámolják
a tömböket,
a tömböket,
majd a numerikus
majd a numerikus
eredményteredményt
átváltják köbméterre.
átváltják köbméterre.
SAE
SAE

L2H1
Kombi
L2H2

Kombi

L1H2
Kombi
L2H1

4973

49734972

49725340

53405340

5340

B

Teljes szélesség
B Teljeskülső
szélesség
tükrökkel
külső tükrökkel

2272

22722272

22722272

22722272

2272

Teljes szélesség
Teljesbehajtott
szélességkülső
behajtott
tükrökkel
külső tükrökkel

2080

20802080

20802080

20802080

2080

19861986

19861986

19861986

1986

Teljes szélesség
Teljeskülső
szélesség
tükrökkülső
és kilincsek
tükrök és
nélkül
kilincsek nélkül

1986

C

Teljes magasság*
C Teljes magasság*

1925-20601925-2060
2286-24262286-2426
1922-2039 1922-2039
2285-24032285-2403

D

Tengelytáv
D Tengelytáv

2933

29332933

29333300

33003300

3300

E

A járműE eleje
A jármű
és az első
elejekerék
és azközepe
első kerék
közötti
közepe
távolság
közötti távolság

1012

1012 1012

1012 1012

1012 1012

1012

F

A járműF hátulja
A jármű
és ahátulja
hátsó kerék
és a hátsó
közepe
kerék
közötti
közepe
távolság
közötti távolság

1028

10281028

10281028

10281028

1028

G

OldalsóGajtóOldalsó
szélessége
ajtó szélessége

930

930 930

930 930

930 930

930

H OldalsóHajtóOldalsó
magassága
ajtó magassága

1292

12921292

12921292

12921292

1292

I

Hátsó raktérajtó
I Hátsószélessége
raktérajtó szélessége

1404

14041404

14041404

14041404

1404

Hátsó raktérajtó
Hátsószélessége
raktérajtó (hátsó
szélessége
légkondicionálással)
(hátsó légkondicionálással)

1215

1215 1215

1215 1215

1215 1215

1215

J

Hátsó raktérajtó
J Hátsómagassága
raktérajtó magassága

1297

12971660

16601297

12971660

1660

K

RaktérKmaximális
Raktér hossza
maximális
(második
hosszaüléssor
(második
mögött)
üléssor mögött)

1545

15451545

15451912

1912 1912

1912

Raktér maximális
Raktér hossza
maximális
(harmadik
hossza (harmadik
üléssor mögött)
üléssor mögött)

687

687 687

687 1054

10541054

1054

RaktérLmaximális
Raktér szélessége
maximális szélessége

1775

1775 1775

1775 1775

1775 1775

1775

M RaktérM
szélessége
Raktér aszélessége
kerékjáratia ívek
kerékjárati
között ívek között

1351

1351 1351

1351 1351

1351 1351

1351

N RaktérNmagassága
Raktér magassága
a padlótól a tetőig
padlótól a tetőig

1382

13821754

17541382

13821754

1754

O Rakodási
O magaság*
Rakodási magaság*

511-564

511-564
511-564

511-564
513-536

513-536
513-536

513-536

P

3,1/1,3

3,1/1,3
3,8/1,6

3,8/1,6
3,8/2,0

3,8/2,0
4,7/2,5

4,7/2,5

RaktérP(SAE)
Raktér
(m³)(SAE)
- 6 üléses/9
(m³) - üléses
6 üléses/9 üléses

Fordulókör
Fordulókör
(m)
(m)

Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
egyedi méretei
egyedi méretei
G

A Teljes hosszúság
A Teljes hosszúság

L

Fordulókör
Fordulókör
(m)
(m)
15"-os kerekek,
15"-os
ívkülső
kerekek,
keréken/faltól
ívkülső keréken/faltól
falig
falig

Kombi

L1H1
Kombi
3 6,8 m3
L2 H1 6,8
L2mH1

3
L1 H1 6,0L1mH1
6,0 m3

L2H2
Kombi

4973

B

Kombi

A Teljes hosszúság
A Teljes hosszúság

L

Méretek
Méretek
(mm)
(mm)

Kombi
Kombi
– Nem
– Nem
elérhető
elérhető

L2H2

L2H2

L2H1

L2H1

L1H2

L1H2

L1H1

L1H1

Zárt Zárt
áruszállító
áruszállító

L1H1
Kombi
L1H2

Méretek
Méretek
(mm)
(mm)

C J

I

K

M

M

N

H

L

K

D

B

A

D

A

E

C

J

C

F

L

J

O

N
H

L

K

K

M

M

E

D

O

B
F

G

H
E

O

B

G

N
H

L

C J

O

N

G

A

D

A

E

15"-os kerekek,
15"-os
ívkülső
kerekek,
keréken/faltól
ívkülső keréken/faltól
falig
falig

10,9/11,6 10,9/11,6
10,9/11,6 10,9/11,6
12,2/12,8 12,2/12,8
12,2/12,8 12,2/12,8

16"-os kerekek,
16"-os
ívkülső
kerekek,
keréken/faltól
ívkülső keréken/faltól
falig
falig

11,6/12,2

11,6/12,2
11,6/12,2

11,6/12,2
12,8/13,4 12,8/13,4
12,8/13,4 12,8/13,4

17"-os kerekek,
17"-os
ívkülső
kerekek,
keréken/faltól
ívkülső keréken/faltól
falig
falig

11,8/12,3

11,8/12,3
–

–

13,0/13,5 13,0/13,5
–

–

L1 = rövid tengelytáv,
L1 = rövid tengelytáv,
L2 = hosszúL2tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H1 = alacsony
H1 =tető,
alacsony
H2 = magas
tető, H2tető.
= magas
– = Nincs
tető.adat.
– = Nincs
Minden
adat.
(mm-ben
Mindenmegadott)
(mm-ben megadott)
méret a gyártási
méret a gyártási
toleranciáktoleranciák
függvényében
függvényében
változhat és
változhat
nem tartalmaz
és nem tartalmaz
kiegészítő kiegészítő
felszereléseket.
felszereléseket.
*A magasságméretek
*A magasságméretek
a minimálistól
a minimálistól
a maxinálisig
a maxinálisig
terjedő terjedő
tartományttartományt
mutatják amutatják
teljesen terhelt,
a teljesen
legkisebb
terhelt, hasznos
legkisebbteherbírású
hasznos teherbírású
járműtől, ajárműtől,
terheletlen,
a terheletlen,
legnagyobblegnagyobb
hasznos teherbírású
hasznos teherbírású
járműig. ezek
járműig.
az ezek az
VDA módszer:
VDA ezt
módszer:
a módszert
ezt aamódszert
németországi
a németországi
Verban derVerban
Automobilindustrie
der Automobilindustrie
(VDA) használja.
(VDA) Ahasználja.
VDA
A VDA
adatok csupán
adatok
irányadónak
csupán irányadónak
tekinthetők!
tekinthetők!
értéket úgyértéket
határozzák
úgy határozzák
meg, hogy ameg,
rekteret
hogymegtöltik
a rekteret"egyliteres"
megtöltik "egyliteres"
tömbökkel,tömbökkel,
melyek mindegyike
melyek mindegyike
200x100x50
200x100x50
mm méretű.
mm
Ezután
méretű.
megszámolják
Ezután megszámolják
a tömböket,
a tömböket,
majd a numerikus
majd a numerikus
eredményteredményt
átváltják köbméterre.
átváltják köbméterre.
SAE módszer:
SAE módszer:
ezt a módszert
ezt a az
módszert
amerikaiazSociety
amerikai
of Society
Automotive
of Automotive
Engineers Engineers
(SAE) használja.
(SAE) Ahasználja.
SAE értékAaSAE
következőképpen
érték a következőképpen
kerül meghatározásra:
kerül meghatározásra:
két-két magasság-,
két-két magasság-,
hossz- és szélességméret
hossz- és szélességméret
átlagainak átlagainak
összeszorzásával
összeszorzásával
raktérfogat:
raktérfogat:
ez a módszer
ez aegyszerűen
módszer egyszerűen
azt méri, hogy
azt méri,
egy finom
hogy egy finom
a származtatott
a származtatott
térfogatérték
térfogatérték
kapható meg,
kapható
köbméterben
meg, köbméterben
kifejezve. Maximális
kifejezve. Maximális
szemcséjű anyagból,
szemcséjű például
anyagból,
homokból
például vagy
homokból
riszből,vagy
mekkora
riszből,térfogatnyi
mekkora térfogatnyi
mennyiséget
mennyiséget
lehet elhelyezni
lehet aelhelyezni
raktérben.a A
raktérben.
fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

B
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F
*SAE-módszer.
*SAE-módszer.
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2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

4,43

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

4,43 186‑210

186‑210
7,1‑8,0

7,1‑8,0

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
130LE
mHEV
(96 kW)
130LE (96 kW)

4,43

4,43 180‑206 180‑206
6,9‑7,8

6,9‑7,8

4,43

4,43 186‑214

186‑214
7,1‑8,1

7,1‑8,1

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval3,39

3,39200‑228 200‑228
7,6‑8,7

7,6‑8,7

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval3,39

3,39210‑239

210‑239
8,0‑8,9

8,0‑8,9

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 187‑212

7,1‑8,1

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,19

4,19 183‑214

183‑214
7,0‑8,2

7,0‑8,2

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 180‑206 180‑206
6,9‑7,8

6,9‑7,8

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 189‑214

189‑214
7,2‑8,1

7,2‑8,1

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) váltóval
automata váltóval

3,39

3,39202‑228 202‑228
7,7‑8,7

7,7‑8,7

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 185‑209 185‑209
7,1‑8,0

7,1‑8,0

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,43

4,43 187‑210

187‑210
7,1‑8,0

7,1‑8,0

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval3,39

3,39210‑239

210‑239
8,0‑9,1

8,0‑9,1

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
185LE
mHEV
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,43

4,43 180‑204 180‑204
6,9‑7,8

6,9‑7,8

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,19

4,19 187‑214

187‑214
7,1‑8,2

7,1‑8,2

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LEautomata
(137 kW) váltóval
automata váltóval

3,39

3,39200‑226 200‑226
7,6‑8,6

7,6‑8,6

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,43

4,43 191‑204

191‑204
7,3‑7,8

7,3‑7,8

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LEautomata
(137 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval3,39

3,39214‑237

214‑237
8,2‑9,0

8,2‑9,0

A feltüntetett
A feltüntetett
értékek Auto
értékek
Start‑Stop
Auto Start‑Stop
rendszerrelrendszerrel
szerelt járművekre
szerelt járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
Az Auto Start‑Stop
Az Auto Start‑Stop
rendszer, rendszer,
‑ kibocsátás
6 g/km, az6üzemanyag‑fogyasztás
g/km, az üzemanyag‑fogyasztás
0,2–0,3 l/100
0,2–0,3
km értékkel
l/100 kmcsökkenthető,
értékkel csökkenthető,
felár ellenében
felár ellenében
mellyel a CO
mellyel
a CO2‑ kibocsátás
2
ØØ
ØØ
A fent illusztrált
A fenttengelyáttétel
illusztrált tengelyáttétel
a modelltől,a amodelltől,
teljes terhelhetőségtől
a teljes terhelhetőségtől
és a motor/sebességváltó
és a motor/sebességváltó
választhatóválasztható
felszereltség.
felszereltség.
ØØØ
ØØØ
A fenti üzemanyag‑fogyasztási
és a CO2‑ kibocsátási
és a CO2‑ kibocsátási
értékek megállapítása
értékek megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és az
és az
kombinációjától
kombinációjától
függ. A fenti
függ.üzemanyag‑fogyasztási
(EU) 2017/1151
(EU)európai
2017/1151
uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebb legfrissebb
kiadásábankiadásában
szereplő műszaki
szereplőkövetelményeknek
műszaki követelményeknek
és specifikációknak
és specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt.
a könnyű
Azokhaszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása
amelyek típusjóváhagyása
a könnyűgépjárművekre
a könnyűgépjárművekre
vonatkozó,vonatkozó,
világszintenvilágszinten
harmonizáltharmonizált
vizsgálati eljárás
vizsgálati
(WLTP)
eljárás
alapján
(WLTP)
történt,
alapján
az történt,
új európai
az menetciklusnak
új európai menetciklusnak
(NEDC) és (NEDC)
a WLTP‑nek
és a WLTP‑nek
információkkal
információkkal
is el lesznekislátva.
el lesznek
A WLTP
látva.
legkésőbb
A WLTP 2020‑
legkésőbb 2020‑
megfelelő üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
megfelelő üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
és CO2‑kibocsátási
és CO2‑kibocsátási
ig teljes mértékben
ig teljes mértékben
felváltja az felváltja
új európai
azmenetciklust
új európai menetciklust
(NEDC). Az(NEDC).
alkalmazott
Az alkalmazott
egységes tesztek
egységes
lehetővé
tesztek
teszik
lehetővé
a különböző
teszik a különböző
.
.
A gépjármű
A üzemanyag‑hatékonyságán
gépjármű üzemanyag‑hatékonyságán
kívül a vezetési
kívül astílus
vezetési
és stílus és
gyártók és gyártók
gépjárműtípusok
és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást
közötti összehasonlítást
és elektromos
és elektromos
egyéb, nemegyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
egy jármű üzemanyag‑/energiafogyasztási,
egy jármű üzemanyag‑/energiafogyasztási,
CO2‑ kibocsátási
CO2‑ kibocsátási
a legfőbb
a legfőbb üvegházhatást
okozó gáz, okozó
amely gáz,
a globális
amely felmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. felelős.
hatótávolságára
hatótávolságára
vonatkozó vonatkozó
adatait. A CO
adatait.
A CO2üvegházhatást
2
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
ValamennyiValamennyi
új személygépkocsi‑modell
új személygépkocsi‑modell
üzemanyag‑hatékonysági
üzemanyag‑hatékonysági
és CO2‑kibocsátási
és CO2‑kibocsátási
adatai díjmentesen
adatai díjmentesen
elérhetők bármely
elérhetők
márkakereskedésben,
bármely márkakereskedésben,
illetve letölthetők
illetve letölthetők
innen: www.ford.hu.
innen: www.ford.hu.

187‑212
7,1‑8,1

Megjegyzés:
Megjegyzés:
A feltüntetett
A feltüntetett
értékek Auto
értékek
Start‑Stop
Auto Start‑Stop
rendszerrelrendszerrel
szerelt járművekre
szerelt járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
Az Auto Start‑Stop
Az Auto Start‑Stop
‑kibocsátás6g/km,azüzemanyag‑fogyasztás0,2–0,3l/100kmértékkelcsökkenthető,felárellenében
‑kibocsátás6g/km,azüzemanyag‑fogyasztás0,2–0,3l/100kmértékkelcsökkenthető,felárellenében
rendszer,mellyelaCO
rendszer,mellyelaCO
2
2
ØØ
ØØ
A fent illusztrált
A fenttengelyáttétel
illusztrált tengelyáttétel
a modelltől,a amodelltől,
teljes terhelhetőségtől
a teljes terhelhetőségtől
és a motor/sebességváltó
és a motor/sebességváltó
választhatóválasztható
felszereltség.
felszereltség.
ØØØ
A fenti üzemanyag‑fogyasztási
és a CO2‑ kibocsátási
és a CO2‑ kibocsátási
értékek megállapítása
értékek megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és az
és az
kombinációjától
kombinációjától
függ. ØØØA fenti
függ.üzemanyag‑fogyasztási
(EU) 2017/1151
(EU)európai
2017/1151
uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebb legfrissebb
kiadásábankiadásában
szereplő műszaki
szereplőkövetelményeknek
műszaki követelményeknek
és specifikációknak
és specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt.
a könnyű
Azokhaszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása
amelyek típusjóváhagyása
a könnyűgépjárművekre
a könnyűgépjárművekre
vonatkozó,vonatkozó,
világszintenvilágszinten
harmonizáltharmonizált
vizsgálati eljárás
vizsgálati
(WLTP)
eljárás
alapján
(WLTP)
történt,
alapján
az történt,
új európai
az menetciklusnak
új európai menetciklusnak
(NEDC) és (NEDC)
a WLTP‑nek
és a WLTP‑nek
információkkal
információkkal
is el lesznekislátva.
el lesznek
A WLTP
látva.
legkésőbb
A WLTP 2020‑
legkésőbb 2020‑
megfelelő üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
megfelelő üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
és CO2‑kibocsátási
és CO2‑kibocsátási
ig teljes mértékben
ig teljes mértékben
felváltja az felváltja
új európai
azmenetciklust
új európai menetciklust
(NEDC). Az(NEDC).
alkalmazott
Az alkalmazott
egységes tesztek
egységes
lehetővé
tesztek
teszik
lehetővé
a különböző
teszik a különböző
kívül a vezetési
kívül astílus
vezetési
és stílus és
gyártók és gyártók
gépjárműtípusok
és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást.
közötti összehasonlítást.
A gépjárműA üzemanyag‑hatékonyságán
gépjármű üzemanyag‑hatékonyságán
és elektromos
és elektromos
egyéb, nemegyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
egy jármű üzemanyag‑/energiafogyasztási,
egy jármű üzemanyag‑/energiafogyasztási,
CO2‑ kibocsátási
CO2‑ kibocsátási
a legfőbb
a legfőbb üvegházhatást
okozó gáz, okozó
amely gáz,
a globális
amely felmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. felelős.
hatótávolságára
hatótávolságára
vonatkozó vonatkozó
adatait. A CO
adatait.
A CO2üvegházhatást
2
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
ValamennyiValamennyi
új személygépkocsi‑modell
új személygépkocsi‑modell
üzemanyag‑hatékonysági
üzemanyag‑hatékonysági
és CO2‑kibocsátási
és CO2‑kibocsátási
adatai díjmentesen
adatai díjmentesen
elérhetők bármely
elérhetők
márkakereskedésben,
bármely márkakereskedésben,
illetve letölthetők
illetve letölthetők
innen: www.ford.hu.
innen: www.ford.hu.

ActiveØ

SportØØ
Active

Trail† Ø
Sport

*
Limited
Trail†

Trend

Kombi Kombi
FWD
FWD

Zárt áruszállító,
Zárt áruszállító,
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
FWD
FWD

Trend *
Limited

Speciális
Speciális
járműfelszereltségek
járműfelszereltségek
Átlagos
üzemanyagfogyasztás
(L/100 km)ØØØ

üzemanyagfogyasztás
(L/100 km)ØØØ

CO2‑kibocsátás
(g/km)ØØØ
Átlagos

CO2‑kibocsátás
(g/km)ØØØ

TengelyáttételØØ

TengelyáttételØØ

Üzemanyag-fogyasztás
Üzemanyag-fogyasztás
és CO
és
CO2-kibocsátás
2-kibocsátás
Átlagos
üzemanyagfogyasztás
(L/100km)ØØØ

CO2 ‑kibocsátás
ØØØ
(g/km)
Átlagos
üzemanyagfogyasztás
(L/100km)ØØØ

CO2 ‑kibocsátás
(g/km)ØØØ

TengelyáttételØØ

TengelyáttételØØ

Üzemanyag-fogyasztás
Üzemanyag-fogyasztás
és CO
és
CO2-kibocsátás
2-kibocsátás

Digitális tachograf
Digitális–tachograf
Megerősített
– Megerősített
akkumulátorral
akkumulátorral
(Csak manuális
(Csakváltóval
manuális
elérhető)
váltóval elérhető)

j

jj

jj

jj

jj

j

Egyedi fényezés
Egyedi– fényezés
alapfényezés
– alapfényezés

j

jj

jj

jj

jj

j

j= Választható,
j= Választható,
felár ellenében.
felár ellenében.
Ø
Ø
A Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
változatnálváltozatnál
és Kombi modellen
és Kombi nem
modellen
elérhető
nemfelszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombi nem
modellen
elérhető
nemfelszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
nem
nem
elérhető felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint.
szint.

Dupla H7
Dupla
AGMH7
akkumulátor
AGM akkumulátor
Ideális nagyobb
Ideális nagyobb
elektromos
elektromos
terhelésekhez.
terhelésekhez.
A
A
hagyományos
hagyományos
akkumulátorokhoz
akkumulátorokhoz
képest képest
ellenálóbb
ellenálóbb
a mélyciklusú
a mélyciklusú
használattal
használattal
és az
és az
állandó áramfelvétellel
állandó áramfelvétellel
szemben.
szemben.
(Választható)
(Választható)

Ford Programozható
Ford Programozható
akkumulátor
akkumulátor
védelemvédelem
A Ford szabadalmaztatott
A Ford szabadalmaztatott
akkumulátorvédő
akkumulátorvédő
rendszere,
rendszere,
melyet arra
melyet
terveztek,
arra terveztek,
hogy
hogy
csökkentse
csökkentse
a haszongépjárművek
a haszongépjárművek
elektromos
elektromos
problémáinak
problémáinak
kockázatát,
kockázatát,
például apéldául
nem a nem
indulást indulást
vagy az akkumulátor
vagy az akkumulátor
meghibásodását,
meghibásodását,
valamintvalamint
hogy óvja
hogy
az óvja az
akkumulátor
akkumulátor
élettartamát.
élettartamát.
Beállítható,
Beállítható,
hogy
hogy
az akkumulátor
az akkumulátor
a motor a
leállítása
motor leállítása
után
után
bizonyosbizonyos
idővel lekapcsoljon.
idővel lekapcsoljon.
Létrehozhat
Létrehozhat
különböző
különböző
profilokat
profilokat
az
az
akkumulátorhasználatot
akkumulátorhasználatot
illetően (nehéz
illetőenvagy
(nehéz vagy
könnyű használat,
könnyű használat,
kiegészítő
kiegészítő
akkumulátorral
akkumulátorral
és anélkül)
és anélkül)
(Választható)
(Választható)
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Az opciók
Azés
opciók
specifikációk
és specifikációk
teljes listája
teljes(nem
listája
található
(nem található
meg a nyomtatott
meg a nyomtatott
katalógusban)
katalógusban)

wwwwww

A specifikációk
A specifikációk
és opciókésteljeskörű
opciók teljeskörű
áttekintéséhez
áttekintéséhez
töltse le a
töltse
digitális
le a katalógust,
digitális katalógust,
vagy tekintse
vagy meg
tekintse
az interaktív
meg az interaktív
katalógust,
katalógust,
melyek amelyek
www.ford.hu
a www.ford.hu
oldalon érhetők
oldalonel.
érhetők el.

53

Szeretnénk,
Szeretnénk,
ha a legtöbbet
ha a legtöbbet
hozhatná
hozhatná
ki új Fordjából.
ki új Fordjából.
Ehhez azonban
Ehhez azonban
tudnia kell,
tudnia
hogy
kell,
hivatalosan
hogy hivatalosan
mennyitmennyit
tud biztonságosan
tud biztonságosan
szállítani
szállítani
mind a mind
hasznos
a hasznos
terhelés,
terhelés,
mind pedig
mind pedig
a vontatás
a vontatás
esetén.esetén.
Ford haszongépjármű-kereskedője
Ford haszongépjármű-kereskedője
profi tanácsadással
profi tanácsadással
szolgálhat
szolgálhat
a fontosa specifikációkkal
fontos specifikációkkal
kapcsolatban
kapcsolatban
és segítés
Önnek
segít megtalálni
Önnek megtalálni
a pénztárcájához
a pénztárcájához
és
és
üzleti igényeihez
üzleti igényeihez
leginkább
leginkább
illő Transit
illő Transit
CustomCustom
modellt.
modellt.

GyártásiGyártási
tűrések tűrések
Ahhoz, hogy
Ahhoz,
segítsünk
hogy segítsünk
Önnek az
Önnek
igényeinek
az igényeinek
megfelelő
megfelelő
gépkocsigépkocsi
kiválasztásában,
kiválasztásában,
íme néhány
ímemég
néhány
részletesebb
még részletesebb
A gyártási
A gyártási
és előállítási
és előállítási
folyamatokban
folyamatokban
tapasztalható
tapasztalható
eltérésekeltérések
magyarázat
magyarázat
a gépkocsi
a gépkocsi
hasznos hasznos
terhelhetőségét
terhelhetőségét
befolyásoló
befolyásoló
azt jelentik,
azt hogy
jelentik,
nincs
hogy
kétnincs
olyankét
gépkocsi,
olyan gépkocsi,
amelynek
amelynek
tömege tömege
Egy új zárt
Egy
áruszállító
új zárt áruszállító
kiválasztása
kiválasztása
fontos döntés,
fontos melynél
döntés, melynél
sok
sok
tényezőkről.
tényezőkről.
Ezek többek
Ezekközött
többek
a között
következők:
a következők:
pontosan
pontosan
egyezne.egyezne.
tényezőttényezőt
kell figyelembe
kell figyelembe
venni. Míg
venni.
néhány
Mígszempont,
néhány szempont,
mint
mint
például apéldául
legmegfelelőbb
a legmegfelelőbb
kivitelváltozat
kivitelváltozat
kiválasztása,
kiválasztása,
az
az Vezető és
Vezető
utasok
és utasok
Kiegészítők
Kiegészítők
és utólagos
és utólagos
átalakítások
átalakítások
elsődleges
elsődleges
felhasználási
felhasználási
terület beazonosítása
terület beazonosítása
vagy a plató
vagy a plató
az utasok
és aztömegét
utasok tömegét
az iparági
azszabványban
iparági szabványban
nagyságának
nagyságának
meghatározása
meghatározása
viszonylag
viszonylag
egyszerű,egyszerű,
mások, mások, A vezetőAésvezető
Fontos alaposan
Fontos alaposan
átgondolni,
átgondolni,
mit kívánmit
hozzáadni
kíván hozzáadni
meghatározott
75 kg/személy
75 kg/személy
érték alapján
érték számoljuk.
alapján számoljuk.
Ne
Ne
mint például
mint apéldául
hasznos
a hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
kiszámítása,
kiszámítása,
jóval
jóval meghatározott
gépkocsijához
gépkocsijához
az átvétel
azután.
átvétel
A gépkocsiba
után. A gépkocsiba
beszereltbeszerelt
bármely bármely
felejtse
el,
felejtse
hogy
a
el,
vezető
hogy
a
és
vezető
az
utasok
és
az
nem
utasok
számítanak
nem
számítanak
bele
a
bele
a
összetettebb
összetettebb
kérdés. kérdés.
kiegészítő,
kiegészítő,
illetve a gépkocsin
illetve a gépkocsin
végzett bármely
végzett bármely
utólagosutólagos
menetkész
menetkész
tömegbe,
tömegbe,
ezért amikor
ezértaamikor
vezetőaésvezető
az utasok
és az utasok
átalakítás
átalakítás
hátrányosan
hátrányosan
befolyásolhatja
befolyásolhatja
a hasznos
a hasznos
beszállnak
beszállnak
a járműbe,
a járműbe,
annak hasznos
annak hasznos
terhelhetősége
terhelhetősége
az ő
az ő
HasznosHasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
terhelhetőséget.
terhelhetőséget.
További További
információkért
információkért
és tanácsért
és tanácsért
kérjük, kérjük,
tömegüknek
tömegüknek
megfelelő
megfelelő
mértékben
mértékben
csökken.csökken.
forduljonforduljon
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez!
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez!
A hasznos
A hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
kiszámításához
kiszámításához
két dolgot
kétkell
dolgot kell
ismernie:ismernie:
a gépjármű
a gépjármű
megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömegét
össztömegét
GyárilagGyárilag
beépített
beépített
választható
választható
felszereltségek
felszereltségek
Ha a hasznos
Ha a hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
az elsőrendű
az elsőrendű
szempont
szempont
(GVM) és
(GVM)
a menetkész
és a menetkész
tömeget.tömeget.
vállalkozása
vállalkozása
számára,számára,
vagy ha azt
vagy
tervezi,
ha azthogy
tervezi,
a gépkocsi
hogy a gépkocsi
A legtöbb
A gyárilag
legtöbb beépített
gyárilag beépített
választható
választható
felszereltség
felszereltség
maximális
terhelhetősége
terhelhetősége
körüli rakományt
körüli rakományt
fog szállítani,
fog szállítani,
Ford
Ford
A GVM aAmenetkész
GVM a menetkész
gépkocsigépkocsi
maximálisan
maximálisan
megengedett
megengedett befolyásolja
befolyásolja
a gépkocsi
a gépkocsi
hasznos hasznos
terhelhetőségét.
terhelhetőségét.
Például a
Például amaximális
haszongépjármű-kereskedője
tud Önnek
tudsegíteni.
Önnek segíteni.
SzakértőiSzakértői
tömege, tömege,
amibe beletartozik
amibe beletartozik
a menetkész
a menetkész
tömeg minden
tömeg eleme
minden eleme
légkondicionáló
légkondicionáló
akár 18 kg-mal
akár 18iskg-mal
megnövelheti
is megnövelheti
a gépkocsi
a gépkocsi haszongépjármű-kereskedője
tapasztalatukat
tapasztalatukat
és tudásukat
és tudásukat
használva
használva
tanácsottanácsot
adhatnak
adhatnak
(folyadékok,
(folyadékok,
90 %-ig90
feltöltött
%-ig feltöltött
üzemanyagtartály,
üzemanyagtartály,
beszereltbeszerelttömegét,tömegét,
és ezáltal
ésennyivel
ezáltal ennyivel
csökkenti
csökkenti
a hasznos
a hasznos
Önnek az
Önnek
üzleti az
igényeinek
üzleti igényeinek
pontosan
pontosan
megfelelő
megfelelő
specifikációjú
specifikációjú
opciók, utólag
opciók,felszerelt
utólag felszerelt
berendezések),
berendezések),
a vezető,autasok
vezető,súlya
utasok súlya
terhelhetőségét.
terhelhetőségét.
gépkocsigépkocsi
kiválasztásához.
kiválasztásához.
(75 kg/fővel
(75 kg/fővel
számolva
számolva
az iparági
azszabvány
iparági szabvány
alapján),alapján),
rakomány
rakomány
AzonbanAzonban
ha csak szimpla
ha csak első
szimpla
utasülést
első utasülést
helyezünk
helyezünk
be az be az
és személyes
és személyes
eszközök,
eszközök,
berendezések.
berendezések.
IgazítsaIgazítsa
áruszállítóját
áruszállítóját
munkájához
munkájához
alapfelszereltségnek
alapfelszereltségnek
számító számító
dupla első
dupla
utasülés
első utasülés
helyett, azzal
helyett, azzal
Az egyszerűség
Az egyszerűség
kedvéértkedvéért
a Ford Transit
a Fordmodelleket
Transit modelleket
a
a
kb. 12 kg-mal
kb. 12csökkentjük
kg-mal csökkentjük
a jármű menetkész
a jármű menetkész
tömegét,tömegét,
és
és
A
Ford
haszongépjárművek
A
Ford
haszongépjárművek
alapés alapválasztható
és választható
GVM-jüknek
GVM-jüknek
megfelelően
megfelelően
neveztükneveztük
el. Például
el. a
Például
280-asa 280-as ugyanennyivel
ugyanennyivel
növeljüknöveljük
a hasznos
a hasznos
terhelhetőségét.
terhelhetőségét.
Ford
Ford
felszereltségek
felszereltségek
széles választékával
széles választékával
érhetőekérhetőek
el. Ford el. Ford
modell GVM-je
modell 2GVM-je
800 kg;
2 míg
800akg;
300-as
míg a GVM-je
300-as 3GVM-je
000 kg.
3 000 kg. haszongépjármű-kereskedője
haszongépjármű-kereskedője
meg tudja
meg
Önnek
tudjamondani,
Önnek mondani,
hogy
hogy
haszongépjármű-kereskedője
haszongépjármű-kereskedője
segít Önnek
segítaz
Önnek
egyediazüzleti
egyedi üzleti
melyik felszereltség
mennyivel
mennyivel
csökkenti
csökkenti
gépkocsija
gépkocsija
A menetkész
A menetkész
tömeg (a
tömeg
jármű(a
saját
jármű
tömege)
saját tömege)
tartalmazza
tartalmazza
a
amelyik felszereltség
igényeihez
igényeihez
biztosanbiztosan
megfelelő
megfelelő
gépkocsijellemzők
gépkocsijellemzők
menetkész
menetkész
tömegét.tömegét.
folyadékok,
folyadékok,
a 90 %-ig
a 90
feltöltött
%-ig feltöltött
üzemanyagtartály,
üzemanyagtartály,
a beszerelt
a beszerelt
meghatározásában,
meghatározásában,
beleértve
beleértve
a speciális
a speciális
berendezések
berendezések
opciók és
opciók
az utólag
és azfelszerelt
utólag felszerelt
berendezések
berendezések
tömegét,tömegét,
de a
de a
utólagosutólagos
beszerelését
beszerelését
és az átalakításokat
és az átalakításokat
támogató
támogató
műszakiműszaki
Modellek
Modellek
vezető, az
vezető,
utasok
azés
utasok
a rakomány
és a rakomány
súlyát nem.
súlyát nem.
cikkeket.cikkeket.
Egyébhiányában
jelölés hiányában
az ebbenaza ebben
brosúrában
a brosúrában
megadott,
megadott,
A hasznos
A hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
a két érték
a két
közötti
értékkülönbség.
közötti különbség. Egyéb jelölés
Megjegyzés
Az átalakítást
Az átalakítást
végző szakemberek
végző szakemberek
részére arészére a
menetkész
menetkész
tömegretömegre
vonatkozó
vonatkozó
adatok az
adatok
Ambiente/Base
az Ambiente/Base Megjegyzés
információk
információk
a Karosszéria
a Karosszéria
és felépítmény
és felépítmény
felszerelési
felszerelési
szériafelszereltségű
alapmodellekre
alapmodellekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
A Trend, A Trend, műszakiműszaki
HasznosHasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
= a megengedett
= a megengedett
legnagyobb
legnagyobb szériafelszereltségű
kézikönyvben
kézikönyvben
(BEMM)(BEMM)
találhatóak
találhatóak
itt: www.etis.ford.com
itt: www.etis.ford.com
Trail, Limited,
Trail, Limited,
Active ésActive
Sportés
modellváltozatoknak,
Sport modellváltozatoknak,
a
a
össztömegből
össztömegből
kivonjuk kivonjuk
a menetkész
a menetkész
tömegettömeget
>Információk
>>Gépkocsi-átalakítások.
>>Gépkocsi-átalakítások.
magasabb
magasabb
szériafelszereltségi
szériafelszereltségi
szint és aszint
többésfelszereltség
a több felszereltség >Információk
miatt általában
miatt általában
nagyobbnagyobb
a tömege,
a tömege,
mint az Ambiente/Base
mint az Ambiente/Base
modellváltozatnak.
modellváltozatnak.
A Ford Transit
A Ford Customot
Transit Customot
teherszállításra
teherszállításra
terveztük
terveztük
–
–
méghozzá
méghozzá
nagy mennyiségben.
nagy mennyiségben.

Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
759-821

2800
1575

1575
1415

1415

3.00 L1H1 3.00 L1H1

832-899 832-899
907-974 907-974
3000

3.00 L1H1 3.00 L1H1

759-821
834-896 834-896
2800

959-1021 959-1021
1034-1096 1034-1096
3000
3000
1575

1032-1099 1032-1099
1107-1174 1107-1174
3200

3000
1575

1575
1590

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)
1590

1575
1590

1590

3.20 L1H1 3.20 L1H1

3200
1625

1625
1725

1725

3000
1575

1575
1590

1590

3.20 L1H1 –3.20
Trend,
L1H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval 984-1033 984-1033
1059-1108 1059-1108
3200

3200
1625

1625
1725

1725

1014
3000

3000
1575

1575
1590

1590

3.20 L2H1 3.20 L2H1

3200
1725

1725
1725

1725

966
3000

3000
1575

1575
1590

1590

3.20 L2H1 –3.20
Trend,
L2H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval930-979 930-979
1005-1054 1005-1054
3200
3200
1725

1725
1725

1725

3200
1625

1625
1725

1725

3.40 L2H1 3.40 L2H1

3400
1750

1750
2015

2015

3.00 L1H1 –Trend,
3.00 L1H1
automata
–Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval 911-931

911-931
986-1006 986-1006
3000

3.00 L1H1 –3.00
Active
L1H1 – Active

939

939
1014

3.00 L1H1 –3.00
Active,
L1H1
automata
– Active,sebességváltóval
automata sebességváltóval891

891966

978-1045 978-1045
1053-1120 1053-1120
3200

3.20 L1H1 3.20 L1H1

1159-1221 1159-1221
1234-1296 1234-1296
3200

3.20 L1H1 –3.20
SportL1H1 – Sport

1044

1044
1119

1119
3100

3100
1600

1600
1640

1640

3.40 L2H1 –3.40
Trend,
L2H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval1104-1153 1104-1153
1179-1228 1179-1228
3400

3.20 L1H1 –3.20
Sport,
L1H1
automata
– Sport,sebességváltóval
automata sebességváltóval 996

996
1071

1071
3100

3100
1600

1600
1640

1640

3.40 L2H1 –3.40
Limited
L2H1 – Limited

1101-1169 1101-1169
1176-1244 1176-1244
3200

3200
1725

1725
1725

1725

3.20 L2H1 –3.20
Trend,
L2H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval1053-1074 1053-1074
1128-1149 1128-1149
3200

3200
1725

1725
1725

1725

3.20 L2H1 –3.20
Sport
L2H1 – Sport

1088

1088
1163

1163
3200

3200
1725

1725
1640

1640

3.20 L2H1 –3.20
Sport
L2H1
automata
– Sport sebességváltóval
automata sebességváltóval 1040

1040
1115

1115
3200

3200
1725

1725
1640

1640

3.40 L1H1 3.40 L1H1

1333-1395 1333-1395
1408-1470 1408-1470
3400

3400
1625

1625
2015

2015

3.40 L1H1 –3.40
mHEV
L1H1 – mHEV

1306-1368 1306-1368
1381-1443 1381-1443
3400

3400
1625

1625
2015

2015

3.40 L1H1 –3.40
Trend,
L1H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval 1285-1305 1285-1305
1360-1380 1360-1380
3400
3400
1625

1625
2015

2015

3.40 L1H1 –3.40
Trend,
L1H1
PHEV
– Trend, PHEV

1092-1138 1092-1138
1167-1213 1167-1213
3400

1750
2015

2015

3.40 L2H1 3.40 L2H1

1275-1343 1275-1343
1350-1418 1350-1418
3400

3400
1750

1750
2015

2015

3.40 L2H1 –3.40
mHEV
L2H1 – mHEV

1248-1316 1248-1316
1323-1391 1323-1391
3400

3400
1750

1750
2015

2015

3.40 L2H1 –3.40
Trend,
L2H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval1227-1248 1227-1248
1302-1323 1302-1323
3400

3400
1750

1750
2015

2015

3.40 L1H1 –3.40
Limited
L1H1 – Limited

Első tengely
Hátsó
tengely
terhelhetősége
terhelhetősége
(kg)
(kg)

Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító

2.80 L1H1 2.80 L1H1

3.20 L2H1 3.20 L2H1

Megengedett
Első
tengely
legnagyobb
terhelhetősége
össztömeg(kg)
(kg)

Bruttó teherbírás
Megengedett
(kg)
legnagyobb
össztömeg(kg)

Nettó teherbírás
Bruttó
(kg) teherbírás
(kg)

Nettó teherbírás
(kg)

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
Hátsó
tengely
terhelhetősége
terhelhetősége
(kg)
(kg)

Megengedett
Első
tengely
legnagyobb
terhelhetősége
össztömeg(kg)
(kg)

Bruttó teherbírás
Megengedett
(kg)
legnagyobb
össztömeg(kg)

Nettó teherbírás
Bruttó
(kg) teherbírás
(kg)

Nettó teherbírás
(kg)

Hozza
Hozza
kiki
aa
legtöbbet
legtöbbet
újúj
Fordjából!
Fordjából!

Tömeg
Tömeg
és terhelhetőség
és terhelhetőség

3400
1750

1327

1327
1402

1402
3400

3400
1625

1625
2015

2015

3.40 L1H1 –3.40
Limited,
L1H1automata
– Limited,sebességváltóval
automata sebességváltóval
1279

1279
1354

1354
3400

3400
1625

1625
2015

2015

3.40 L2H1 –3.40
Limited
L2H1 – Limited

1274

1274
1349

1349
3400

3400
1750

1750
2015

2015

3.40 L2H1 –3.40
Limited,
L2H1automata
– Limited,sebességváltóval
automata sebességváltóval
1226

1226
1301

1301
3400

3400
1750

1750
2015

2015

L1 = rövid L1
tengelytáv,
= rövid tengelytáv,
L2 = hosszú
L2tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H1 = alacsony
H1 =tető,
alacsony
H2 = tető,
magas
H2tető.
= magas
A saját
tető.
tömeget
A sajátszámos
tömeget
tényező
számos tényező
befolyásolja,
befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor ésaamotor
választott
és a felszereltség.
választott felszereltség.
Menetkész Menetkész
tömeg: az alapfelszereltségű
tömeg: az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (a különböző
tömege (a modellváltozatok
különböző modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
tartalmazza
eltérő) tartalmazza
a folyadékok,
a folyadékok,
az üzemanyagok
az üzemanyagok
90%90%os töltöttségi
os töltöttségi
szintjének tömegét
szintjénekéstömegét
a beszerelt
és aopciókat,
beszereltde
opciókat,
a vezetőde(75
a vezető
kg), az (75
utasok
kg), és
azautasok
rakomány
és a tömegét
rakománynem.
tömegét
A nem. A
bruttó teherbírás
bruttó teherbírás
a legnagyobb
a legnagyobb
teherbírás, teherbírás,
melyet a jármű
melyet
elbír.
a jármű
Ez a gépjármű
elbír. Ez a megengedett
gépjármű megengedett
össztömegének
össztömegének
(GVM)
(GVM)
és a menetkész
és a menetkész
tömeg különbsége.
tömeg különbsége.
A nettó teherbírás
A nettó teherbírás
a vezető súlyát
a vezető
(75 súlyát
kg) is (75
tartalmazza.
kg) is tartalmazza.
Fontos megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a tényleges
hogy a súly,
tényleges
így a terhelhetőség,
súly, így a terhelhetőség,
a gyártási toleranciák
a gyártási toleranciák
függvényében
függvényében
változhat. Azon
változhat.
ügyfelek
Azonszámára,
ügyfelekakik
számára, akik
a járműveta maximálisan
járművet maximálisan
szeretnék terhelni,
szeretnékazt
terhelni,
javasoljuk,
azt javasoljuk,
hogy a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömeg
saját
értékeket
tömeg értékeket
5%-os 5%-os
hibahatárral
hibahatárral
kezeljék akezeljék
számítások
a számítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzése
megelőzése
érdekében.
érdekében.
Megjegyzés:Megjegyzés:
az
az
üzembentartó
üzembentartó
felelőssége,felelőssége,
hogy a jármű
hogy
megfeleljen
a jármű megfeleljen
a közúti használatra
a közúti használatra
vonatkozó törvényi
vonatkozó
előírásoknak.
törvényi előírásoknak.
A fenti adatok
A fenti adatok
tájékoztató
tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

1152-1219 1152-1219
1227-1294 1227-1294
3400

3400
1750

1750
2015

2015

1149

1149
1224

1224
3400

3400
1750

1750
2015

2015

3.40 L2H1 –3.40
Limited,
L2H1automata
– Limited,sebességváltóval
automata sebességváltóval
1101

1101
1176

1176
3400

3400
1750

1750
2015

2015

L1 = rövid L1
tengelytáv,
= rövid tengelytáv,
L2 = hosszú
L2tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H1 = alacsony
H1 =tető,
alacsony
H2 = tető,
magas
H2tető.
= magas
A saját
tető.
tömeget
A sajátszámos
tömeget
tényező
számos tényező
befolyásolja,
befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor ésaamotor
választott
és a felszereltség.
választott felszereltség.
Menetkész Menetkész
tömeg: az alapfelszereltségű
tömeg: az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (a különböző
tömege (a modellváltozatok
különböző modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
tartalmazza
eltérő) tartalmazza
a folyadékok,
a folyadékok,
az üzemanyagok
az üzemanyagok
90%90%os töltöttségi
os töltöttségi
szintjének tömegét
szintjénekéstömegét
a beszerelt
és aopciókat,
beszereltde
opciókat,
a vezetőde(75
a vezető
kg), az (75
utasok
kg), és
azautasok
rakomány
és a tömegét
rakománynem.
tömegét
A nem. A
a legnagyobb
a legnagyobb
teherbírás, teherbírás,
melyet a jármű
melyet
elbír.
a jármű
Ez a gépjármű
elbír. Ez a megengedett
gépjármű megengedett
össztömegének
össztömegének
(GVM)
(GVM)
bruttó teherbírás
bruttó teherbírás
és a menetkész
és a menetkész
tömeg különbsége.
tömeg különbsége.
A nettó teherbírás
A nettó teherbírás
a vezető súlyát
a vezető
(75 súlyát
kg) is (75
tartalmazza.
kg) is tartalmazza.
Fontos megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a tényleges
hogy a súly,
tényleges
így a terhelhetőség,
súly, így a terhelhetőség,
a gyártási toleranciák
a gyártási toleranciák
függvényében
függvényében
változhat. Azon
változhat.
ügyfelek
Azonszámára,
ügyfelekakik
számára, akik
javasoljuk,
azt javasoljuk,
hogy a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömeg
saját
értékeket
tömeg értékeket
5%-os 5%-os
a járműveta maximálisan
járművet maximálisan
szeretnék terhelni,
szeretnékazt
terhelni,
hibahatárral
hibahatárral
kezeljék akezeljék
számítások
a számítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzése
megelőzése
érdekében.
érdekében.
Megjegyzés:Megjegyzés:
az
az
üzembentartó
üzembentartó
felelőssége,felelőssége,
hogy a jármű
hogy
megfeleljen
a jármű megfeleljen
a közúti használatra
a közúti használatra
vonatkozó törvényi
vonatkozó
előírásoknak.
törvényi előírásoknak.
A fenti adatok
A fenti adatok
tájékoztató
tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

3.40 L2

2800

2800

3.40L1

–

–

3.20 L2

–

–

3.20 L2

–

2800

3.20 L1

2800/27502800/2750
–

2500

3.20 L1

2500

2500

3.00 L1

2500

2500

3.00 L1

2500

2500

2.80 L1

2500

–

2.80 L1

2500

4,43 –

3.40*

4,43 2500

4,43

3.40*

4,43

3.20*

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

3.20*
3.00*

Zárt áruszállító
Zárt áruszállító

3.00*
2.80*

3.40 L2

TengelyáttételØ

TengelyáttételØ

Max.Max.
vontatható
vontatható
tömeg
tömeg
– fékezett
– fékezett
(kg)(kg)
3.40L1

Kombi Kombi

TengelyáttételØØ
2.80*

TengelyáttételØØ

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
Hátsó
tengely
terhelhetősége
terhelhetősége
(kg)
(kg)

Megengedett
Első
tengely
legnagyobb
terhelhetősége
össztömeg(kg)
(kg)

Járműszerelvény
Járműszerelvény
megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömege
össztömege
(GTM)
(GTM)
(kg)(kg)
Bruttó teherbírás
Megengedett
(kg)
legnagyobb
össztömeg(kg)

Nettó teherbírás
Bruttó
(kg) teherbírás
(kg)

Nettó teherbírás
(kg)

Tömeg
Tömeg
és terhelhetőség
és terhelhetőség

Zárt áruszállító/Duplakabinos
Zárt áruszállító/Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító

3.20 L1H1 3.20 L1H1

909-943 909-943
984-1018 984-1018
3190

3190
1625

1625
1725

1725

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

4,43

4,43
5040

5040

5040

5040–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

3.20 L1H1 –3.20
mHEV
L1H1 – mHEV

882-916 882-916
957-991

957-991
3190

3190
1625

1625
1725

1725

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

4,43

4,43
–

–
5240

5240

52405365

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval

3,39

3,39 –

–

1800/1750 1800/1750
2000/19502000/1950
1950/1850 1950/1850
–

–

2100

2100

3.20 L1H1 –3.20
Trend,
L1H1
PHEV
– Trend, PHEV

724

799
3240

3240
1750

1750
1640

1640

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–
4000

4000
4200/42404200/4240
4365

4365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,19

4,19 –

–

2500

2500

2500

2500

2800

2800

2500

2500

2800

2800

911-921
986-996 986-996
3240

3240
1675

1675
1725

1725

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,19
–

–
5240

5240

5240

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 –

–

–

–

–

–

–

–

2500

2500

2800

2800

833-867 833-867
908-942 908-942
3190

3190
1725

1725
1725

1725

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43
–

–

–

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 –

–

–

–

–

–

–

–

2500

2500

2800

2800

3.20 L2H1 –3.20
Trend,
L2H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval862-872 862-872
937-947 937-947
3240

3240
1725

1725
1725

1725

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–
4000

4000
4200/42404200/4240
4365

4365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) váltóval
automata váltóval

3,39

3,39 –

–

1800/1750 1800/1750
2000/19502000/1950
1950/1850 1950/1850
2150/20502150/2050
2100/20002100/2000

3.40 L1H1 3.40 L1H1

1102-1127 1102-1127
1177-1202 1177-1202
3400

3400
1625

1625
2015

2015

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43
–

–

–

–

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,19/4,43 4,19/4,43
–

–

–

–

2500

2800

2800

–

–

–

–

3.40 L1H1 –3.40
mHEV
L1H1 – mHEV

1075-1100 1075-1100
1150-1175 1150-1175
3400

3400
1750

1750
2015

2015

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(136 185LE
kW) (136 kW)

4,43

4,43
–

–

–
5240

5240–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (137185
kW)LEautomata
(137 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval

3,39

3,39 –

–

–

–

1800/18501800/1850
2800

2800

–

–

–

–

3.40 L2H1 3.40 L2H1

1053-1078 1053-1078
1128-1153 1128-1153
3400

3400
1750

1750
2015

2015

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(136 185LE
kW) automata
(136 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–

–
4200/41004200/4100
–

–

Kombi Kombi

3.40 L2H1 –3.40
mHEV
L2H1 – mHEV

1026-1051 1026-1051
1101-1126 1101-1126
3400

3400
1750

1750
2015

2015

Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító

4,43

4,43 –

–

–

–

2350/25002350/2500
2300/25502300/2550
–

–

–

–

–

–

–

3.20 L1H1 –3.20
Trend,
L1H1
automata
– Trend,sebességváltóval
automata sebességváltóval 911-921
3.20 L2H1 –3.20
mHEV
L2H1 – mHEV

724
799

L1 = rövid tengelytáv,
L1 = rövid tengelytáv,
L2 = hosszúL2tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H1 = alacsony
H1 =tető.
alacsony
Az adatok
tető. az
Az alacsony
adatok aztetős
alacsony
járművekre
tetős járművekre
vonatkoznak,
vonatkoznak,
hacsak másképp
hacsaknem
másképp
szerepel.
nemMagas
szerepel.
tetősMagas
opcióval
tetős
rendelkező
opcióval rendelkező
járműveknél
járműveknél
megnő a saját
megnő
tömeg
a saját
és csökken
tömeg és
a hasznos
csökken a hasznos
teherbírás. teherbírás.
A menetkész
A menetkész
tömeget (atömeget
jármű saját
(a jármű
tömegét)
saját számos
tömegét)
tényező
számos
befolyásolja,
tényező befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor és
a motor
a választott
és a választott
felszereltség.
felszereltség.
Menetkész Menetkész
tömeg az tömeg
alapfelszereltségű
az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (atömege
különböző
(a különböző
modellváltozatok
modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
tartalmazza
eltérő) tartalmazza
a folyadékok,
a folyadékok,
a 90%-ig feltöltött
a 90%-igüzemanyagtartály,
feltöltött üzemanyagtartály,
a beszerelt aopciók
beszerelt opciók
és az utólag
és felszerelt
az utólagberendezések
felszerelt berendezések
tömegét, de
tömegét,
a vezető,
deaza utasok
vezető, és
az autasok
rakomány
és a súlyát
rakomány
nem.súlyát
A bruttó
nem.teherbírás
A bruttó teherbírás
a legnagyobb
a legnagyobb
teherbírás, teherbírás,
melyet a jármű
melyetelbír.
a jármű
Ez a elbír.
gépjármű
Ez a megengedett
gépjármű megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömegének
össztömegének
(GVM) és a(GVM) és a
a vezető súlyát
a vezető
is tartalmazza.
súlyát is tartalmazza.
Fontos megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a hogy a
menetkész menetkész
tömegnek tömegnek
a különbsége.
a különbsége.
A nettó teherbírás
A nettó teherbírás
tényleges súly,
tényleges
így a súly,
terhelhetőség,
így a terhelhetőség,
a gyártási atoleranciák
gyártási toleranciák
függvényében
függvényében
változhat. változhat.
Azon ügyfelek
Azon számára,
ügyfelek számára,
akik a akik a
járművet maximálisan
járművet maximálisan
szeretnékszeretnék
terhelni, azt
terhelni,
javasoljuk,
azt javasoljuk,
hogy a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömeg
saját
értékeket
tömeg értékeket
5%-os 5%-os
Megjegyzés:Megjegyzés:
hibahatárral
hibahatárral
kezeljék akezeljék
számítások
a számítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzése
megelőzése
érdekében.
érdekében.
minden esetben
minden
azesetben
üzembentartó
az üzembentartó
felelőssége,felelőssége,
hogy a jármű
hogy
megfeleljen
a jármű megfeleljen
a közúti használatra
a közúti használatra
vonatkozó vonatkozó
előírásoknak.
előírásoknak.
A
A
fenti adatok
fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

4,19

52405240
–

5365

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
130LE
mHEV
(96 kW)
130LE (96 kW)

2500

2800

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

4,43

4,43
–

–

–
5040

5040–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) váltóval
automata váltóval

3,39

3,39 –

–

–

–

1350/1900/1350/1900/
1300/1850/1300/1850/
–
1550
1550 1500
1500

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

52405365

4,43

4,43
–

–
5240

5240

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 –

–

–

–

–

–

–

–

2450/25002450/2500
2450

2450

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–

–
4200/42404200/4240
–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lmHEV
TDCi Ford
EcoBlue
mHEV
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43 –

–

–

–

2350

2350

2300

2300

2450

2450

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,19

4,19
–

–

–
5240

5240–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43
–

–

–

–

5365

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–

–
4200/42404200/4240
4365

4365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,19

4,19
–

–

–
5240

5240–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43
–

–

–

–

5365

4,43

4,43
–

–

–
5240

5240–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
automata
(96 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–

–
4200/42404200/4240
–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

4,43

4,43
–

–

–

–

5365

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

5240

52405365

5365

5365

5365

Kombi Kombi
2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
130LE
mHEV
(96 kW)
130LE (96 kW)

–

4,43

4,43

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–

–
4200/42404200/4240
–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
185LE
mHEV
(136 185LE
kW) (136 kW)

4,43

4,43
–

–

–
5240

5365

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(136 185LE
kW) automata
(136 kW) váltóval
automata váltóval
3,39

3,39
–

–

–
4200/42404200/4240
–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(136 185LE
kW) (136 kW)

4,43
–

–

–

5365

4,43

52405365

–

5365

Megjegyzés:
Megjegyzés:
Minden motor
Minden
megfelel
motorazmegfelel
Euro 6.2-es
az Euro
károsanyag-kibocsátási
6.2-es károsanyag-kibocsátási
előírásoknak
előírásoknak
és rendelkezik
és rendelkezik
dízelrészecskedízelrészecskeØØ
ØØ
A(cDPF).
feltüntetett
A feltüntetett
tengelyáttétel
tengelyáttétel
az adott modell,
az adott
teherbírás
modell, és
teherbírás
a motor és
kombinációjától
a motor kombinációjától
függően elérhető.
függően elérhető.
szűrővel (cDPF).
szűrővel
*Megengedett
*Megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömeg össztömeg
(GVM) tonnában
(GVM) kifejezve.
tonnában Akifejezve.
fenti adatok
A fentitájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További További
információkért
információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LEautomata
(125 kW) váltóval
automata váltóval

3,39

3,39 –

–

–

–

1350/1900/1350/1900/
1300/1850/1300/1850/
–
1550
1550 1500
1500

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,43

4,43 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2400

2400

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
185LE
mHEV
(137 kW)
185LE (137 kW)

4,43

4,43 –

–

–

–

2350

2350

–

–

–

–

2400

2400

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LEautomata
(137 kW) sebességváltóval
automata sebességváltóval

3,39

3,39 –

–

–

–

1350

1350

–

–

–

–

–

–

Ø
Ø
A feltüntetett
A feltüntetett
tengelyáttétel
tengelyáttétel
a modelltől,a modelltől,
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Hacsak másként
Hacsaknincs
másként
feltüntetve,
nincs feltüntetve,
mindegyik motor
mindegyik
megfelel
motorazmegfelel
Euro 6.2-es
az Euro
károsanyag-kibocsátási
6.2-es károsanyag-kibocsátási
szintnek ésszintnek
rendelkezik
és rendelkezik
dízelrészecske-szűrővel
dízelrészecske-szűrővel
(cDPF). L1 =(cDPF).
rövid tengelytáv.
L1 = rövid tengelytáv.
L2 = hosszúL2tengelytáv.
= hosszú tengelytáv.
teljes terhelhetőségtől
teljes terhelhetőségtől
és a motor/sebességváltó
és a motor/sebességváltó
kombinációjától
kombinációjától
függően elérhető.
függőenA elérhető.
maximálisA vontatható
maximális vontatható
tömeg (fékezetlen)
tömeg (fékezetlen)
750 kg. A fenti
750 kg.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Trend

Limited*
Trend

†
Trail
Limited*

Trail† Ø
Sport

ActiveØØ
Sport

ActiveØ

3.40
L2H2

3.40
L2H1
L2H2

3.40
L1H2
L2H1

3.40
L1H1
L1H2

3.20
3.40
L2H2
L1H1

3.20
L2H1
L2H2

3.20
L1H2
L2H1

3.20
L1H1
L1H2

3.00
3.20
L1H2
L1H1

3.00
L1H1
L1H2

2.80
3.00
L1H2
L1H1

2.80
L1H1
L1H2

Stílus
Stílus
és megjelenés
és megjelenés
2.80
L1H1

Modellválaszték
Modellválaszték

1.0l Ford EcoBoost
1.0l FordPHEV
EcoBoost
125LEPHEV
(92 kW),
125LEautomata
(92 kW), váltóval
automata váltóval

–

–

–

–

–

–

–

–

i
–

i
–

–

–

–

Keréktárcsa-választék
Keréktárcsa-választék

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

i

i
j

j
i

i
j

j
i

i
j

j
i

i
j

j
–

–

–

–

–

15"-os acélkerekek
15"-os acélkerekek
(Alapfelszereltség
(Alapfelszereltség
a 2.80, 3.00a tonna
2.80, 3.00
össztömegű
tonna össztömegű
áruszállító modelleken,
áruszállító modelleken,
Kombi modellen
Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i
–

–

–

–

–

i

i
–

–

–

–

–

j

j
i

i
–

–

–

–

i
–

–

–

i
–

i

i
–

Zárt áruszállító
Zárt áruszállító

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

–

–

i
–

i
j

j
i

i
j

j
i

i
j

j
–

–

i
–

i
j

j

16"-os acélkerekek
16"-os acélkerekek
(Alapfelszereltség
(Alapfelszereltség
a 3.20 és 3.40
a 3.20
tonna
és 3.40
össztömegű
tonna össztömegű
áruszállító és
áruszállító
Kombi modelleken)
és Kombi modelleken)

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW),
130LEautomata
(96 kW),váltóval
automata váltóval

–

–

i
–

i
j

j
–

–

i
–

i
j

j
–

–

i
–

i
j

j

16"-os könnyűfém
16"-os könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

–

–

i
–

i
j

j
–

–

i
–

i
j

j
i

i
j

j
i

i
j

j

16"-os egyedi
16"-os
fekete
egyedi
könnyűfém
fekete könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák

–

–

i
–

i
j

j
i

i
j

j

17"-os könnyűfém
17"-os könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
(Kombi modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

–

–

–

i
j

j
i

i
j

j

Teljes dísztárcsák
Teljes dísztárcsák

i

i
–

–

–

–

–

Teljes értékű
Teljes
pótkerék
értékű pótkerék

i

i

i

i
–

–

–

i

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

–

–

–

–

–

–

–

–

i
–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW),
170LE6(125
fokozatú
kW), 6automata
fokozatú váltóval
automata váltóval

–

–

i
–

i
j

j
–

–

i
–

i
j

j
i

–

i
–

i
–

i
–

i
–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

–

–

–

–

–

–

–

Mini acél pótkerék
Mini acél pótkerék

–

–

–

i
–

Duplakabinos
Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt áruszállító

Keréknyomásfigyelő
Keréknyomásfigyelő
rendszer (Kombi
rendszer
modellen
(Kombialapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)

j

j

j

j
i

i
j

j

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

–

–

–

–

i
–

i
–

–

–

–

–

–

–

–

Szerszámkészlet
Szerszámkészlet
(Kombi modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

–

–

i
–

i
–

i
–

i
–

i
–

i
–

–

–

i
–

i
–

–

Külső megjelenés
Külső megjelenés

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW),
130LEautomata
(96 kW),váltóval
automata váltóval

–

–

–

–

i
–

i
–

i
–

i
–

–

–

–

–

–

Fekete műanyag
Feketeszéles
műanyag
oldalvédő
szélescsíkok
oldalvédő csíkok

i

i
–

i
–

i
–

–

–

–

i
–

i
–

i
–

i

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE6 (137
sebességes
kW) 6 sebességes
automata váltóval
automata váltóval

–

–

–

–

i
–

i
–

i
–

i
–

–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

–

–

–

–

i
–

i
–

i
–

i
–

–

–

i
–

i
–

–

Színrefújt széles
Színrefújt
oldalvédő
szélescsíkok
oldalvédő csíkok

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW),
170LEautomata
(125 kW),váltóval
automata váltóval

–

–

–

–

i
–

i
–

i
–

i
–

–

–

i
–

i
–

–

Részben színrefújt
Részbenelső
színrefújt
lökhárító
első(Egyedi
lökhárító
fényezés
(Egyedi(SVO)
fényezés
esetén
(SVO)
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

–

–

–

–

–

–

Teljesen színrefújt
Teljesenelső
színrefújt
lökhárító
első(Egyedi
lökhárító
fényezés
(Egyedi(SVO)
fényezés
esetén
(SVO)
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
– = Nem elérhető.
– = NemL1elérhető.
= rövid tengelytáv,
L1 = rövid tengelytáv,
L2 = hosszúL2tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H1 = alacsony
H1 =tető,
alacsony
H2 = tető,
magas
H2tető,
= magas
Sport tető,
és Active
Sportszériákon
és Activenem
szériákon
elérhető.
nemMegjegyzés:
elérhető. Megjegyzés:
Minden motor
Minden
megfelel
motorazmegfelel
Euro 6.2-es
az Euro 6.2-es
károsanyag-kibocsátási
károsanyag-kibocsátási
követelményeknek
követelményeknek
és ahol nincs
ésmásként
ahol nincsfeltüntetve,
másként feltüntetve,
6-fokozató6-fokozató
manuális sebsségváltóval
manuális sebsségváltóval
érhető el. Aérhető
fenti adatok
el. A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

3.40
L2H2

3.40
L2H1
L2H2

3.40
L1H2
L2H1

3.40
L1H1
L1H2

3.20
3.40
L2H2
L1H1

3.20
L2H1
L2H2

3.20
L1H2
L2H1

3.20
L1H1
L1H2

3.20
L1H1

Modellválaszték
Modellválaszték
Kombi Kombi
1.0l Ford EcoBoost
1.0l FordPHEV
EcoBoost
125LEPHEV
(92 kW)
125LE
1 sebességes
(92 kW) 1 sebességes
automata váltóval
automata váltóval

i

i
j

j
–

–

–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
130LE
mHEV
(96 kW)
130LE (96 kW)

i

i
j

j
i

i
j

j
–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW),
130LE6 (96
sebességes
kW), 6 sebességes
automata *automata *

i

i
j

j
i

i
j

j
–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

–

–

–

–

i
–

i
j

j
–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

i

i
j

j
i

i
j

j
i

i
j

j
–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW),
170LE6(125
sebességes
kW), 6 sebességes
automata *automata *

i

i
j

j
i

i
j

j
–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

–

–

–

–

–

–

i
–

i
j

j

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
185LE
mHEV
(137 kW)
185LE (137 kW)

i

i
j

j
–

–

–

–

i
–

i
j

j

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE6 (137
sebességes
kW) 6 sebességes
automata váltóval
automata
* váltóval *

i

i
j

j
–

–

–

–

–

–

–

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár –ellenében,
= Nem elérhető.
– = NemL1elérhető.
= Rövid tengelytáv,
L1 = Rövid tengelytáv,
L2 = HosszúL2tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
H1 = Alacsony
H1 =tető,
Alacsony
H2 = Magas
tető, H2
tető.
= Magas
Megjegyzés:
tető. Megjegyzés:
Hacsak másként
Hacsaknincs
másként
feltüntetve,
nincs feltüntetve,
minden motor
minden
megfelel
motorazmegfelel
Euro 6-osazkárosanyagEuro 6-os károsanyagkibocsátásikibocsátási
követelményeknek
követelményeknek
és 6-fokozatú
és 6-fokozatú
manuális sebességváltóval
manuális sebességváltóval
van felszerelve.
van felszerelve.
*6 sebességes
*6 sebességes
automata modellek
automatakorlátozottan
modellek korlátozottan
elérhetők. Az
elérhetők.
elérhetőségről
Az elérhetőségről
kérjük, érdeklődjön
kérjük, érdeklődjön
márkakereskedéseinkben!A
márkakereskedéseinkben!A
fenti adatok
fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Fekete műanyag
Feketehátsó
műanyag
lökhárító
hátsó(lépcső
lökhárító
nélkül,
(lépcső
Kombi
nélkül,
Trend
Kombi
modellen
Trendalapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)

–

–

–

–

–

–

Teljesen színrefújt
Teljesenhátsó
színrefújt
lökhárító
hátsó(lépcső
lökhárító
nélkül,
(lépcső
Kombi
nélkül,
modellen
Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Fekete műanyag
Feketekülső
műanyag
ajtónyitó
külsőkilincsek
ajtónyitó kilincsek

i

i
–

–

–

–

–

Színrefújt külső
Színrefújt
ajtónyitó
külsőkilincsek
ajtónyitó
(Egyedi
kilincsek
fényezés
(Egyedi(SVO)
fényezés
esetén
(SVO)
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

–

i
–

i

i

i

i

Fekete műanyag
Feketefelfelé/oldalra
műanyag felfelé/oldalra
nyíló hátsónyíló
ajtó kilincs
hátsó ajtó kilincs

i

i
–

–

–

–

–

Színrefújt felfelé/oldalra
Színrefújt felfelé/oldalra
nyíló hátsónyíló
ajtó kilincs
hátsó (Egyedi
ajtó kilincs
fényezés
(Egyedi(SVO)
fényezés
esetén
(SVO)
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

–

i
–

i

i

i

i

Sötétített üvegezés
Sötétítetta üvegezés
B-oszloptól
a B-oszloptól
hátrafelé (nem
hátrafelé
tartalmazza
(nem tartalmazza
az oldalsó és
azhátsó
oldalsó
ablakokat.
és hátsó ablakokat.
A Limited Duplakabinos
A Limited Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)

j

j

j

j

j

j

Alapszínek Alapszínek

i

i

i

i

i

i

Metálfényezés
Metálfényezés

j

j

j

j

j

j

Egyedi fényezés
Egyedi(SVO)
fényezés
– metálfényezés
(SVO) – metálfényezés

j

j

j

j

j

j

Karosszériaszínek
Karosszériaszínek

Ø
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár –
ellenében,
= Nem elérhető.
– = NemØAelérhető.
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. A fenti
szint.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Trend

Limited*
Trend

†
Trail
Limited*

Trail† Ø
Sport

ActiveØØ
Sport

ActiveØ

i

i

i

i

1.0l Ford EcoBoost
1.0l FordPHEV
EcoBoost
125LEPHEV
(92 kW)
125LE
1 sebességes
(92 kW) 1 sebességes
automata váltóval
automata váltóval

i

i
–

–

–

–

–

j

j

j

j

j

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
105LE
EcoBlue
(77 kW)
105LE (77 kW)

i

i
–

–

–

–

–

Holttérfigyelő
Holttérfigyelő
rendszer Keresztirányú
rendszer Keresztirányú
forgalomraforgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrelrendszerrel

j

j

j

j

j

j

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE (96 kW)

Sávelhagyásra
Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer rendszer

j

j

j

j

j

j

2)
2)
2)
Adaptív sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(része a Sávelhagyásra
(része a Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer2) ésrendszer
az Intelligens
és az vészfékező
Intelligens vészfékező
rendszer)(Csak
rendszer)(Csak
SYNC-es audiorendszerrel
SYNC-es audiorendszerrel
elérhető) elérhető)

j

j

j

j

j

j

Első és hátsó
Első
parkolóradarok
és hátsó parkolóradarok

i

i

i

i

i

Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló
(HSA)2) (HSA)2)

i

i

i

i

i

ActiveØ

i

j

SportØØ
Active

i

részeként érhető
részeként
el, Sport
érhető
szérián
el, Sport
csakszérián
manuális
csakváltóval
manuális
érhető
váltóval
el, PHEV
érhető
modellen
el, PHEVnem
modellen
elérhető)
nem elérhető)
Utánfutó-stabilizátor
Utánfutó-stabilizátor
(TSC)1) (vonóhorog
(TSC)1) (vonóhorog

Trail† Ø
Sport

BeállíthatóBeállítható
sebességhatároló
sebességhatároló
(Sebességtartó
(Sebességtartó
automatikaautomatika
részeként) részeként)

Trend

†
Trail
Limited*

Teljesítmény
Teljesítmény
és hatékonyság
és hatékonyság
Limited*
Trend

Vezetési
Vezetési
élmény
élmény

Vezetőtámogató
Vezetőtámogató
felszereltségek
felszereltségek

Motorválaszték
Motorválaszték

2)

2)

2)

2)

i

i

i
–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
130LE
mHEV
(96 kW)
130LE (96 kW)

i

i
–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
130LE
EcoBlue
(96 kW)
130LE
6 sebességes
(96 kW) 6 sebességes
automata váltóval
automata váltóval

i

i
–

–

–

–

–

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE (125 kW)

i

i

i

i
–

i
–

i

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
170LE
mHEV
(125 kW)
170LE (125 kW)

i

i
–

i
–

i
–

–

–

i

i
–

i

‡

Külső világítás
Külső világítás

‡

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
170LE
EcoBlue
(125 kW)
170LE6 (125
sebességes
kW) 6 sebességes
automata váltóval
automata váltóval

i

–

i
–

Nappali menetfény
Nappali menetfény

–

–

–

–

–

–

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE (137 kW)

–

–

i
–

i

i
–

–

LED-es nappali
LED-es
menetfény
nappali menetfény

i

i

i

i

i

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
mHEV
EcoBlue
185LE
mHEV
(137 kW)
185LE (137 kW)

i

i
–

i
–

i
–

–

–

Manuális fényszórómagasság-állítás
Manuális fényszórómagasság-állítás

i

i

i

i

i

i

2.0l TDCi Ford
2.0lEcoBlue
TDCi Ford
185LE
EcoBlue
(137 kW)
185LE6 (137
sebességes
kW) 6 sebességes
automata váltóval
automata váltóval

i

i
–

–

i
–

i
–

–

Halogén projektoros
Halogén projektoros
fényszórók fényszórók
kanyarvilágítással
kanyarvilágítással

i

i

i

i

i

i

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek

Négysugaras
Négysugaras
fényszórók fényszórók
(Kombi modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

70 literes üzemanyagtartály
70 literes üzemanyagtartály

i

i

i

i

i

i

HID Xenon HID
fényszórók
Xenon fényszórók

j

j

j

j

j

j

Fedélzeti számítógép
Fedélzeti számítógép

i

i

i

i

i

i

Első ködfényszórók
Első ködfényszórók

i

i

i

i

i

i

Technológia
Technológia
Auto Start-Stop
Auto Start-Stop
indítórendszer
indítórendszer
(Kombi PHEV
(Kombi
modellen
PHEVnem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Keréknyomásfigyelő
Keréknyomásfigyelő
rendszer (TPMS)
rendszer(Kombi
(TPMS)
modellen
(Kombialapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)

j

j

j

j
i

i
j

j

Intelligens gyorsulásszabályozó
Intelligens gyorsulásszabályozó
(automata(automata
váltó eseténváltó
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j

j

j

Digitális tachográf,
Digitális megerősített
tachográf, megerősített
akkumulátorral
akkumulátorral
(csak manuális
(csakváltóval
manuális
elérhető)
váltóval elérhető)

j

j

j

j

j

j

Dízel-részecskeszűrő
Dízel-részecskeszűrő
(cDPF) (cDPF)

i

i

i

i

i

i

LáthatóságiLáthatósági
csomag 1 –csomag
Fűthető1szélvédő,
– FűthetőFigyelmeztetés
szélvédő, Figyelmeztetés
a mosófolyadék
a mosófolyadék
alacsony szintjére,
alacsonyElektromosan
szintjére, Elektromosan
állítható, fűthető
állítható,
külső
fűthető
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel,
integrált irányjelzőkkel,
Fedélzeti számítógép
Fedélzeti számítógépj
(PHEV esetén
(PHEV
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

j
–

–

–

–

–

LáthatóságiLáthatósági
csomag 2 –csomag
Fűthető2szélvédő,
– FűthetőFigyelmeztetés
szélvédő, Figyelmeztetés
a mosófolyadék
a mosófolyadék
alacsony szintjére,
alacsonyElektromosan
szintjére, Elektromosan
állítható, fűthető,
állítható,
behajtható
fűthető, behajtható
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel,
integrált irányjelzőkkel,
Automata Automata
j
fényszóróvezérlés,
fényszóróvezérlés,
Esőérzékelős
Esőérzékelős
ablaktörlők,ablaktörlők,
Fedélzeti számítógép
Fedélzeti számítógép

j
i

i

i

i

i

‡

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek
1)

1)

Opciós csomagok
Opciós csomagok

Ø
Ø
Aelérhető.
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár –
ellenében,
= Nem elérhető.
– = Nem
2)
2)
Biztonsági felszereltség.
Vezetőtámogató
Vezetőtámogató
felszereltség.
felszereltség.
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. 1)Biztonsági
szint. 1)felszereltség.

‡

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár f
ellenében,
= Egy csomag
f = Egy
részeként
csomagválasztható,
részeként választható,
felár ellenében,
felár –ellenében,
= Nem elérhető.
– = Nem elérhető.
Ø
‡
A Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. ‡Csakszint.
Kombi
Csak
modell
Kombi
esetén
modell
elérhető
esetén
motor.
elérhető motor.
Megjegyzés:Megjegyzés:
Minden motor
Minden
megfelel
motorazmegfelel
Euro 6.2-es
az Euro
károsanyag-kibocsátási
6.2-es károsanyag-kibocsátási
követelményeknek,
követelményeknek,
illetve hacsak
illetve
nincs
hacsak
másként
nincsfeltüntetve,
másként feltüntetve,
6 sebességes
6 sebességes
manuális váltóval
manuális
elérhető.
váltóvalKombi
elérhető.
modellek
Kombiesetén
modellek
az automata
esetén az váltós
automata
motorok
váltóskorlátozott
motorok korlátozott
számban számban
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!
elérhetők. Elérhetőségükről
elérhetők. Elérhetőségükről
kérjük, érdeklődjön
kérjük, érdeklődjön
márkakereskedéseinkben.
márkakereskedéseinkben.

Ø

Limited*
Trend

†
Trail
Limited*

Trail† Ø
Sport

ActiveØ
Sport

Active

Első üléscsomag
Első üléscsomag
3A – Fekete3A
teljes
– Fekete
bőr kárpitozás,
teljes bőr kárpitozás,
4 irányban 4manuálisan
irányban manuálisan
állítható vezetőállítható
és szimpla
vezető- utasülés
és szimpla
dönthető
utasülésülőlappal,
dönthetőFütött
ülőlappal,
vezetőFütött
és utasülés,
vezető- ésVezetőutasülés,
és utasoldali
Vezető- éskartámasz
utasoldali kartámasz
(szimpla, (szimpla,
–
belső), Vezetőbelső),
és utasoldali
Vezető- ésderéktámasz,
utasoldali deréktámasz,
Vezető- és utasoldali
Vezető- éslégzsákok,
utasoldali függönylégzsákok
légzsákok, függönylégzsákok
és oldallégzsákok
és oldallégzsákok
(Nem elérhető
(Nem
Duplakabinos
elérhető Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetén)
áruszállító esetén)

–

j
–

j
–

–

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
4A – Fekete4A
teljes
– Fekete
bőr kárpitozás,
teljes bőr kárpitozás,
4-irányban4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
Dupla utasülés
Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, Fütött
ülőlappal,
vezetőFütött
és utasülés,
vezető- ésVezető
utasülés,
oldali
Vezető oldali –
kartámasz kartámasz
(szimpla, belső),
(szimpla,
Vezető
belső),
oldali
Vezető
deréktámasz,
oldali deréktámasz,
Vezető- és utasoldali
Vezető- éslégzsákok,
utasoldali függönylégzsákok
légzsákok, függönylégzsákok
és oldallégzsákok
és oldallégzsákok
(Nem elérhető
(Nem
Duplakabinos
elérhető Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetén)
áruszállító esetén)

–

j
–

j
–

–

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
8A – 10-irányban
8A – 10-irányban
elektromosan
elektromosan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
, 4-irányban, 4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimplaFűthető
utasülés,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőülések,
és utasoldali
Vezető- ésoldali
utasoldali
kartámasz
oldali kartámasz
és deréktámasz,
és deréktámasz, –
Vezető- és utasoldali
Vezető- éslégzsákok
utasoldaliés
légzsákok
oldallégzsákok,
és oldallégzsákok,
Függönylégzsákok,
Függönylégzsákok,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfal, Választható
válaszfal, Választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt és
áruszállító
Kombi és Kombi
esetén nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

–

–

–

i/j
–

i/j

j

Első üléscsomag
Első üléscsomag
10A – Dupla10A
utasülés
– Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 10-irányban
ülőlappal, 10-irányban
elektromosan
elektromosan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
Fűthető első
Fűthető
ülések,első
Vezetőoldali
ülések, Vezetőoldali
oldali kartámasz,
oldali kartámasz,
Vezetőoldali
Vezetőoldali –
deréktámasz,
deréktámasz,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
raktérnyílással
raktérnyílással
rendelkező rendelkező
válaszfallal,válaszfallal,
Vezető- és utasoldali
Vezető- éslégzsákok
utasoldaliés
légzsákok
oldallégzsákok,
és oldallégzsákok,
Függönylégzsákok,
Függönylégzsákok,
VálaszthatóVálasztható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
zárt
zárt
áruszállító és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

–

–

–

j
–

j

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
13 – Dupla utasülés
13 – Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
Vezetőoldali
Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
(szimpla, belső)
(szimpla,
és deréktámasz,
belső) és deréktámasz,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen, i
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfal, választható
válaszfal, választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
csakesetén
üvegezett
csakválaszfallal,
üvegezett válaszfallal,
Kombi esetén
Kombi
válaszfal
eseténnélkül
válaszfal
érhető
nélkül
el, PHEV-en
érhető el,nem
PHEV-en nem
elérhető) elérhető)

i
–

–

–

–

–

Belső kényelem
Belső kényelem

Ülések Ülések

Integrált tetőcsomagtartó
Integrált tetőcsomagtartó
sín (csak alacsony
sín (csaktetővel
alacsony
elérhető,
tetővelPHEV
elérhető,
modellen
PHEVnem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

j

j

j
–

j
–

j
–

–

Zárható fedelű
Zárható
kesztyűtartó
fedelű kesztyűtartó
(Kombin nem
(Kombin
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Dohányzó csomag
Dohányzó csomag

j

j

j

j

j

j

Nyitott fej feletti
Nyitotttároló
fej feletti
(Kombi
tároló
esetén
(Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Zárható fejZárható
feletti tároló
fej feletti
(csaktároló
Duplakabinos
(csak Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetén
áruszállító
elérhető)
esetén elérhető)

i

i

i
–

–

–

–

Ülés alatti tároló
Ülés alatti
(felhajtható
tároló (felhajtható
dupla utasülés)
dupla utasülés)

i

i

i

i

i
j

–

–

–

–

–

Audio- és
Audiokommunikációs
és kommunikációs
rendszerek
rendszerek
Audio rendszer
Audio
előkészítés
rendszer előkészítés
– 2 első hangszóró,
– 2 első hangszóró,
AM/FM antenna,
AM/FM3-soros
antenna,
kijelző,
3-soros
4-küllős
kijelző,
műanyag
4-küllőskormány
műanyag kormány
®
, 4 hangszóró,
, 4 hangszóró,
rádiókezelőrádiókezelő
szervek a kormánykeréken,
szervek a kormánykeréken,
mikrofon, Fedélzeti
mikrofon,számítógép
Fedélzeti számítógép
(Kombi modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)
ICE csomagICE
13 –csomag
AM/FM13rádió,
– AM/FM
DAB, rádió,
USB csatlakozó,
DAB, USB csatlakozó,
Bluetooth®Bluetooth

Trend

Active

SportØ
Active

Trail† Ø
Sport

†
Trail
Limited*

Limited*
Trend

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem
Trend

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem

i
–

i
–

i
–

–

–

j/i
–

j/i
–

j/i
–

–

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
14 – 4 irányba
14 –manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés
szimpla
ésutasülés
vezetőülés,
és vezetőülés,
Fűthető első
Fűthető
ülések,első
Vezetőülések,
és utasoldali
Vezető- éskartámasz,
utasoldali kartámasz,
Vezetőoldali
Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással j
rendelkező rendelkező
válaszfal, választható
válaszfal, választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
csakesetén
üvegezett
csakválaszfallal,
üvegezett válaszfallal,
Kombi esetén
Kombi
válaszfal
eseténnélkül
válaszfal
érhető
nélkül
el, PHEV-en
érhető el,nem
PHEV-en
elérhető)
nem elérhető)

j
–

–

–

–

–

–

–

j
i

i

i

j
–

–

i
j

j
Első üléscsomag
Első üléscsomag
15 – Dupla utasülés
15 – Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
Fűthető első
Fűthető
ülések,első
Vezetőoldali
ülések, Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
(szimpla, belső)
(szimpla,
és deréktámasz,
belső) és deréktámasz,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfal, választható
válaszfal, választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
csakesetén
üvegezett
csakválaszfallal,
üvegezett válaszfallal,
Kombi esetén
Kombi
válaszfal
eseténnélkül
válaszfal
érhető
nélkül
el, PHEVérhető el, PHEVen nem elérhető)
en nem elérhető)

–

j
i
j

j

j

j

j

Első üléscsomag
Első üléscsomag
16A – 4 irányba
16A –manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés
szimpla
ésutasülés
vezetőülés
és vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőülések,
és utasoldali
Vezető- éskartámasz
utasoldali kartámasz
(szimpla, belső),
(szimpla,
Vezetőoldali
belső), Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Vezető- és utasoldali
Vezető- ésoldallégzsákok,
utasoldali oldallégzsákok,
Függönylégzsákok
Függönylégzsákok
(Zárt és Duplakabinos
(Zárt és Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetén
áruszállító
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

j
–

–

–

–

–

j/i
–

–

–

–

–

Első fűtés levegőkeringetéssel
Első fűtés levegőkeringetéssel
(Kombin nem
(Kombin
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Programozható
Programozható
üzemanyagüzemanyag
tüzelésű állófűtés
tüzelésűhidegindító
állófűtés hidegindító
funkcióval (-29
funkcióval
ºC), megerősített
(-29 ºC), megerősített
akkumulátorral
akkumulátorral
(PHEV modellen
(PHEVnem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j

j

j

–

i/j
–

i/j
–

–

–

Távirányítású
Távirányítású
programozható
programozható
üzemanyagüzemanyag
tüzelésű állófűtés
tüzelésűhidegindító
állófűtés hidegindító
funkcióval (-29
funkcióval
ºC), megerősített
(-29 ºC), megerősített
akkumulátorral
akkumulátorral
(PHEV modellen
(PHEVnem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j

j

j

–

j
–

j
–

–

i

i

i

i

i

i

–
Első üléscsomag
Első üléscsomag
22 – Dupla 22
utasülés
– Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 10
ülőlappal,
irányba elektronikusan
10 irányba elektronikusan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
Szövet/bőrSzövet/bőr
kárpit, Vezetőoldali
kárpit, Vezetőoldali
kar- és deréktámasz,
kar- és deréktámasz,
Fűthető első
Fűthető
ülések,első ülések,
Függönylégzsákok,
Függönylégzsákok,
Vezető- és utasoldali
Vezető- ésoldallégzsákok,
utasoldali oldallégzsákok,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfal, választható
válaszfal, választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Nem elérhető
is (Nem
Duplakabinos
elérhető Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi és Kombi
esetén) esetén)

–

Első manuális
Elsőlégkondícionáló
manuális légkondícionáló
berendezés,berendezés,
levegő-/pollenszűrővel
levegő-/pollenszűrővel

j
–

–

–

–

i

i

i

i

i

i

Első üléscsomag
Első üléscsomag
24 – 4-irányban
24 – 4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimpla4-irányban
utasülés, 4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőülések,
és utasoldali
Vezető- éskartámasz
utasoldali kartámasz
(szimpla, (szimpla,
–
belső), Vezetőoldali
belső), Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Üvegezett elválasztófal
Üvegezett elválasztófal
(Csak Duplakabinos
(Csak Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
elérhető)
esetén elérhető)

j
–

Lábtér világítás
Lábtér
(csak
világítás
az oldalsó
(csakajtóknál)
az oldalsó(Kombi
ajtóknál)
modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)
Térképolvasó
Térképolvasó
lámpa (Kombi
lámpa
modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

i/j
–

i/j
–

–

–

–

Világítás a raktérben
Világítás a(Kombi
raktérben
modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i
–

i
–

i
–

–

LED-es világítás
LED-es
a raktérben
világítás a(Kombi
raktérben
modellen
(Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

j

j
i

i
–

j
–

j
i

i

Első üléscsomag
Első üléscsomag
30 – 4 irányba
30 –manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimpla4 utasülés,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőülések,
és utasoldali
Vezető- éskartámasz
utasoldali kartámasz
(szimpla, (szimpla, –
belső) és deréktámasz,
belső) és deréktámasz,
Vezető- és utasoldali
Vezető- ésoldallégzsákok,
utasoldali oldallégzsákok,
Függönylégzsákok,
Függönylégzsákok,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfallal,válaszfallal,
választhatóválasztható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Nem elérhető
is (Nem
Duplakabinos
elérhető Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt és
áruszállító
Kombi esetén)
és Kombi esetén)

j
–

j
–

–

–

–

–
Első üléscsomag
Első üléscsomag
31 – Dupla utasülés
31 – Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőoldali
ülések, Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
(szimpla, (szimpla,
belső) és deréktámasz,
belső) és deréktámasz,
Vezető- és utasoldali
Vezető- éslégzsákok
utasoldaliés
légzsákok
oldallégzsákok,
és oldallégzsákok,
Függönylégzsákok,
Függönylégzsákok,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfallal,válaszfallal,
választhatóválasztható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Nem elérhető
is (Nem elérhető
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén)
és Kombi esetén)

j
–

j
–

–

–

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
32 – 4 irányba
32 –állítható
4 irányba
vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthető4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimplaVezetőutasülés,
és utasoldali
Vezető- éskarutasoldali
és deréktámasz,
kar- és deréktámasz,
Fűthető első
Fűthető
ülésekelső
(Nem
ülések
elérhető
(Nem elérhető
–
Duplakabinos
Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt és
áruszállító
Kombi esetén)
és Kombi esetén)

–

–

j
–

j
–

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
34 – Dupla 34
utasülés
– Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
Fűthető első
Fűthető
ülések,első
Vezetőoldali
ülések, Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
és deréktámasz,
és deréktámasz,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
–
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfallal,válaszfallal,
választhatóválasztható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Nem elérhető
is (Nem
Duplakabinos
elérhető Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén)
és Kombi esetén)

–

–

i/j
–

i/j
–

–

Első üléscsomag
Első üléscsomag
36 – Dark Palazzo
36 – Dark
Grey
Palazzo
teljes bőr
Greykárpitozás,
teljes bőr kárpitozás,
10 irányba elektromosan
10 irányba elektromosan
állítható vezetőülés,
állítható vezetőülés,
4 irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés
szimpla
dönthető
utasülésülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első ülések, –
Vezető- és utasoldali
Vezető- éskarutasoldali
és deréktámasz,
kar- és deréktámasz,
Üvegezett, Üvegezett,
rakodónyílással
rakodónyílással
ellátott válaszfal,
ellátottVezetőválaszfal,
és utasoldali
Vezető- ésoldallégzsákok,
utasoldali oldallégzsákok,
Függönylégzsákok
Függönylégzsákok
(Szimplakabinos
(Szimplakabinos
zárt áruszállító
zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén nem
elérhető) elérhető)

j
–

j
–

–

–

–

i

ICE csomagICE
17 –csomag
AM/FM17rádió,
– AM/FM
DAB, rádió,
4 hangszóró
DAB, 4 (Kombin
hangszóró6 (Kombin
hangszóró),
6 hangszóró),
4"-os TFT kijelző,
4"-os TFT
rádiókezelő
kijelző, rádiókezelő
szervek a kormánykeréken,
szervek a kormánykeréken,
Fedélzeti számítógép,
Fedélzeti számítógép,
2 USB csatlakozó,
2 USB csatlakozó,
Bluetooth®Bluetooth
, mikrofon,®SYNC
, mikrofon, SYNC
j/i
rendszer Vészhelyzeti
rendszer Vészhelyzeti
asszisztenssel
asszisztenssel
(Kombi modellen
(Kombialapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)
®
, SYNC 3 rendszer
, SYNC Vészhelyzeti
3 rendszer Vészhelyzeti
ICE csomagICE
21 –csomag
AM/FM21rádió,
– AM/FM
DAB, rádió,
8"-osDAB,
TFT kijelző,
8"-os TFT
4 első
kijelző,
hangszóró,
4 első hangszóró,
Hangvezérlés,
Hangvezérlés,
rádió- és kijelzőkezelő
rádió- és kijelzőkezelő
szervek a kormánykeréken,
szervek a kormánykeréken,
USB csatlakozó,
USB csatlakozó,
Bluetooth®Bluetooth
asszisztenssel
asszisztenssel

j

®
, rádiókezelő
, rádiókezelő
szervek a kormánykeréken,
szervek a kormánykeréken,
j
ICE csomagICE
24 csomag
– AM/FM
24rádió,
– AM/FM
DAB, rádió,
4 hangszóró
DAB, 4 (Kombin
hangszóró6 (Kombin
hangszóró),
6 hangszóró),
8"-os érintőképernyő,
8"-os érintőképernyő,
Hangvezérlés,
Hangvezérlés,
Fedélzeti számítógép,
Fedélzeti számítógép,
2 USB csatlakozó,
2 USB csatlakozó,
Bluetooth®Bluetooth
SYNC 3 rendszer
SYNC Vészhelyzeti
3 rendszer Vészhelyzeti
asszisztenssel,
asszisztenssel,
navigációs rendszer
navigációs rendszer

Fűtés ésFűtés
klímaszabályozás
és klímaszabályozás

Belső világítás
Belső világítás

Ø
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen nem
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
f = Egy csomag
f = Egy
részeként
csomagválasztható,
részeként választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
– = Nem elérhető.
– = NemØAelérhető.
zárt áruszállító
zárt változatnál
áruszállító változatnál
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint.
szint.
elérhető felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
A védjegyekAhasználatával
védjegyek használatával
és a rendszerek
és a rendszerek
nyelvi elérhetőségével
nyelvi elérhetőségével
kapcsolatban
kapcsolatban
kérjük, tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
a brosúra hátoldalán
a brosúra hátoldalán
vagy Ford márkakereskedőjénél!
vagy Ford márkakereskedőjénél!
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

j

j/i
Első üléscsomag
Első üléscsomag
17A – Dupla17A
utasülés
– Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőoldali
ülések, Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
(szimpla, (szimpla,
belső) és deréktámasz,
belső) és deréktámasz,
Vezető- és utasoldali
Vezető- ésoldallégzsákok,
utasoldali oldallégzsákok,
Függönylégzsákok,
Függönylégzsákok,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfal, választható
válaszfal, választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
esetén csakesetén
üvegezett
csakválaszfallal,
üvegezett válaszfallal,
Kombi esetén
Kombi
válaszfal
eseténnélkül
válaszfal
érhető
nélkül
el, PHEV-en
érhető el,alapfelszereltség)
PHEV-en alapfelszereltség)
Első üléscsomag
Első üléscsomag
18A – Dupla18A
utasülés
– Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4-irányban
ülőlappal, 4-irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőVezetőoldali
ülőlappal, Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
(szimpla, belső)
(szimpla,
és belső) és
deréktámasz,
deréktámasz,
Bőr kárpit, Üvegezetlen,
Bőr kárpit, Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfallal,válaszfallal,
VálaszthatóVálasztható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is
is

–

–
Első üléscsomag
Első üléscsomag
25 – Dupla 25
utasülés
– Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 4ülőlappal,
irányba manuálisan
4 irányba manuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőFűthető
ülőlappal,
első
Fűthető
ülések,első
Vezetőoldali
ülések, Vezetőoldali
kartámasz kartámasz
(szimpla, (szimpla,
belső) és deréktámasz,
belső) és deréktámasz,
Üvegezetlen,
Üvegezetlen,
rakodónyílással
rakodónyílással
rendelkező rendelkező
válaszfallal,válaszfallal,
VálaszthatóVálasztható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is (Duplakabinos
is (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
csakesetén
üvegezett
csakválaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető, Kombi
elérhető,
esetén
Kombi esetén
nem elérhető)
nem elérhető)

Ø
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen nem
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
f = Egy csomag
f = Egy
részeként
csomagválasztható,
részeként választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
– = Nem elérhető.
– = NemØAelérhető.
zárt áruszállító
zárt változatnál
áruszállító változatnál
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint.
szint.
elérhető felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
A védjegyekAhasználatával
védjegyek használatával
és a rendszerek
és a rendszerek
nyelvi elérhetőségével
nyelvi elérhetőségével
kapcsolatban
kapcsolatban
kérjük, tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
a brosúra hátoldalán
a brosúra hátoldalán
vagy Ford márkakereskedőjénél!
vagy Ford márkakereskedőjénél!
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek

ActiveØ

Active
SportØØ

Trail† Ø
Sport

†
Trail
Limited*

Limited*
Trend

Trend

Active

Active
SportØ

Trail† Ø
Sport

†
Trail
Limited*

Limited*
Trend

Biztonság
Biztonság
és védelem
és védelem
Trend

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem

Biztonság
Biztonság

4 irányba állítható
4 irányba
kormányoszlop
állítható kormányoszlop

i

i

i

i

i

i

Elektromosan
Elektromosan
állítható, fűthető
állítható,
külső
fűthető
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel
integrált irányjelzőkkel

i

i
–

–

–

–

–

j/f

j/f
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i
–

–

Első szakaszos,
Első állítható
szakaszos,
ablaktörlők
állítható ablaktörlők

i

i
–

–

–

–

Esőérzékelős
Esőérzékelős
ablaktörlőkablaktörlők

f

f
i

i

i

i

Hátsó szakaszos
Hátsóablaktörlő
szakaszos ablaktörlő

j

j

j

j

j

j

BőrborításúBőrborítású
kormánykerék
kormánykerék

i

i

i

i

i

i

ElektromosElektromos
első ablakemelők,
első ablakemelők,
automata fel/le
automata
funkcióval
fel/le afunkcióval
vezetőoldalon
a vezetőoldalon
(Kombi modellen
(Kombicsak
modellen
lefelé automata)
csak lefelé automata)

i

i

i

i

i

i

TávirányítósTávirányítós
ajtónyitó, többcsatornás,
ajtónyitó, többcsatornás,
feltölthető,feltölthető,
egy behajtható
egy behajtható
és egy normál
és egy
kulccsal
normál kulccsal

–

–

–

–

–

–

Ford Easy Fuel
Fordtartálysapka
Easy Fuel tartálysapka
nélküli üzemanyagtöltő
nélküli üzemanyagtöltő
rendszer, a rendszer,
félretöltésa megakadályozásával
félretöltés megakadályozásával

i

i

i

i

i

i

TávirányítósTávirányítós
ajtónyitó két
ajtónyitó
behajtható
két behajtható
kulccsal kulccsal

i

i

i

i

i

i

Quickclear fűthető
Quickclear
szélvédő
fűthető
(PHEV
szélvédő
esetén
(PHEV
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

f

f
i

i

i

i

i

Automata zárás
Automata
elinduláskor,
zárás elinduláskor,
a zár nyitása
a zár
ütközés
nyitása
esetén
ütközés
(Dupalkabinos
esetén (Dupalkabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Automata ajtó
Automata
visszazárás
ajtó visszazárás
(ha 45 másodpercig
(ha 45 másodpercig
nem nyitjáknem
ki aznyitják
ajtókat)
ki az ajtókat)

i

i

i

i

i

i

Konfigurálható
Konfigurálható
ajtónyitás ajtónyitás

i

i

i

i

i

i

Harmadik kulcs
Harmadik kulcs

j

j

j

j
–

j
–

j

1)
ElektronikusElektronikus
menetstabilizáló
menetstabilizáló
rendszer (ESP)
rendszer
(ESP)1)

i

i

i

i

i

i

Vészfékezésre
Vészfékezésre
figyelmeztető
figyelmeztető
fények2) fények2)

i

i

i

i

i

i

Vészfékasszisztens
Vészfékasszisztens

i

i

i

i

i

i

Blokkolásgátló
Blokkolásgátló
fékrendszerfékrendszer
(ABS)1) (ABS)1)

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló

i

i

i

i

i

i

1)
1)
Kipörgésgátló
Kipörgésgátló

i

i

i

i

i

i

Elektromosan
Elektromosan
állítható, fűthető,
állítható,
behajtható
fűthető, behajtható
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel
integrált irányjelzőkkel
Színrefújt tükörház
Színrefújtborítás
tükörház borítás

1)
1)
Első légzsákElső
vezetőoldalon
légzsák vezetőoldalon

i

i

i

i

i

i

u1)
u1)
Első légzsákElső
utasoldalon
légzsák utasoldalon
biztonsági
öv
biztonsági
előfeszítővel,
öv előfeszítővel,
kikapcsoló kikapcsoló
gombbal, figyelmeztetéssel
gombbal, figyelmeztetéssel
a biztonságia öv
biztonsági
bekapcsolására
öv bekapcsolására
(Kombi esetén
(Kombi
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

j

j
i

i
j

j
i

i

i

1)
1)
Függönylégzsákok
Függönylégzsákok

f

f

f

f

f
i

i

Első 3 pontos
Elsőbiztonsági
3 pontos övek
biztonsági
överőhatárolóval
övek överőhatárolóval
a külső/szimpla
a külső/szimpla
üléseken, kapaszkodó
üléseken, kapaszkodó
a középső ülésnél
a középső
dupla
ülésnél
utasülés
dupla
esetén
utasülés esetén

i

i

i

i

i

i

–

ISOFIX és felső
ISOFIX
rögzítési
és felső
pont
rögzítési
a gyermekülés
pont a gyermekülés
rögzítésére rögzítésére
(2. sori háromszemélyes
(2. sori háromszemélyes
ülések esetén)
ülések(Zárt
esetén)
áruszállító
(Zárt esetén
áruszállító
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i
–

–

–

i

VédelemVédelem
Riasztóberendezés
Riasztóberendezés
(PHEV esetén
(PHEV
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

j

j

j

j

j

j

ElektromosElektromos
szimpla központi
szimpla
zárközponti
védő burkolattal
zár védő burkolattal

i

i

i

i

i

i

ElektromosElektromos
kettős központi
kettős
zárközponti
védő burkolattal
zár védő burkolattal

j

j

j

j

j

j

Technológia
Technológia

Ø
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen nem
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
f = Egy csomag
f = Egy
részeként
csomagválasztható,
részeként választható,
felár ellenében,
felár ellenében,
– = Nem elérhető.
– = NemØAelérhető.
zárt áruszállító
zárt változatnál
áruszállító változatnál
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint.
szint.
elérhető felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
A védjegyekAhasználatával
védjegyek használatával
és a rendszerek
és a rendszerek
nyelvi elérhetőségével
nyelvi elérhetőségével
kapcsolatban
kapcsolatban
kérjük, tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
a brosúra hátoldalán
a brosúra hátoldalán
vagy Ford márkakereskedőjénél!
vagy Ford márkakereskedőjénél!
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

1)

1)

Fékek

1)

1)

Fékek

1)

1)

Technológia
Technológia
1)
1)
Borulásgátló
Borulásgátló
1)

1)

1)
2)
Biztonsági
Biztonsági
Vezetőtámogató
funkció, 2)Vezetőtámogató
funkció. ØA Duplakabinos
funkció. ØA Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár f
ellenében,
= Egy csomag
f = Egy
részeként
csomagválasztható,
részeként választható,
felár ellenében,
felár –ellenében,
= Nem elérhető.
– = Nem
elérhető. 1)funkció,
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. uMegjegyzés:
szint. uMegjegyzés:
Soha nemSoha
szabad
nem
menetiránnyal
szabad menetiránnyal
szembe néző
szembe
gyermekülést
néző gyermekülést
helyezni az
helyezni
első utasülésre,
az első utasülésre,
ha a Ford gépjármű
ha a Ford gépjármű
szint. *Kombi
szint.
modellen
*Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
működőképes
működőképes
első utasoldali
első utasoldali
légzsákkallégzsákkal
van felszerelve.
van felszerelve.
A gyermekek
A gyermekek
számára aszámára
legbiztonságosabb
a legbiztonságosabb
hely, megfelelő
hely, megfelelő
rögzítettség
rögzítettség
mellett, amellett,
hátsó ülés.
a hátsó
A fenti
ülés.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel keresse
Ford fel Ford
márkakereskedőjét!
márkakereskedőjét!

Limited
Trend *

Limited
Trail† *

Trail† Ø
Sport

SportØØ
Active

ActiveØ

Trend

Limited
Trend *

Limited
Trail† *

† Ø
Sport
Trail

ActiveØØ
Sport

ActiveØ

Hasznos
Hasznos
felszereltségek
felszereltségek
Trend

Hasznos
Hasznos
felszereltségek
felszereltségek

Színezett üvegek
Színezett
(Limited
üvegek
Duplakabinos
(Limited Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Integrált tetőcsomagtartó
Integrált tetőcsomagtartó
sín (Csak alacsony
sín (Csaktető
alacsony
eseténtető
érhető
esetén
el, PHEV
érhető
esetén
el, PHEV
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

j

j

j
–

j
–

j
–

–

Sötétített üvegezés
Sötétítetta üvegezés
B-oszloptól
a B-oszloptól
hátrafelé (Nem
hátrafelé
tartalmazza
(Nem tartalmazza
az oldalsó és
azhátsó
oldalsó
ablakokat,
és hátsó ablakokat,
Limited Duplakabinos
Limited Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

j

j

j

j

j

j

Első és hátsó
Első
sárfogó
és hátsó
gumik
sárfogó gumik

i

i

i

i
–

–

–

Fix ablak a Fix
hátsó
ablak
ajtón
a hátsó
hátsóajtón
ablakfűtéssel
hátsó ablakfűtéssel
(Üvegezett(Üvegezett
válaszfal rendelése
válaszfalkötelező
rendelése
áruszállító
kötelező modellek
áruszállítóesetén,
modellek
Kombi
esetén,
modellen
Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j

j

j

VonóhorogVonóhorog
Utánfutó stabilizátorral
Utánfutó stabilizátorral
(Sport modelleken
(Sport modelleken
csak manuális
csakváltóval
manuális
elérhető,
váltóvalPHEV
elérhető,
modelleken
PHEV modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j

j

j

180 fokban180
nyílófokban
kétszárnyú
nyíló kétszárnyú
hátsó ajtó belső
hátsóborítással
ajtó belső(festett
borítással
farostlemez,
(festett farostlemez,
Kombi modellen
Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Raktér Raktér

90 fokban nyíló
90 fokban
kétszárnyú
nyíló kétszárnyú
hátsó ajtó belső
hátsóborítással
ajtó belső(festett
borítással
farostlemez,
(festett farostlemez,
felár nélkülfelár
elérhető,
nélkülKombi
elérhető,
modellen
Kombialapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)

j

j
–

j
–

j
–

–

–

4 db rakományrögzítő
4 db rakományrögzítő
fül a raktérben
fül a(Csak
raktérben
Duplakabinos
(Csak Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
elérhető)
esetén elérhető)

i

i

i
–

–

–

–

Felfelé nyílóFelfelé
hátsónyíló
ajtó (Csak
hátsóalacsony
ajtó (Csaktetővel
alacsony
elérhető,
tetővelhátsó
elérhető,
létrával
hátsó
és hátsó
létrával
ablakráccsal
és hátsó ablakráccsal
nem)
nem)

j

j

j

j

j

j

8 db rakományrögzítő
8 db rakományrögzítő
fül a raktérben
fül a(Csak
raktérben
Zárt áruszállító
(Csak Zárt esetén
áruszállító
érhető
esetén
el) érhető el)

i

i

i

i

i

i

Fix jobb- ésFix
baloldali
jobb- ésablakok
baloldali
a második
ablakok üléssornál
a második (Duplakabinos
üléssornál (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

j

j

j
–

j
–

j
–

–

Nyitható oldalablakok
Nyitható oldalablakok
a második üléssornál
a második jobb
üléssornál
és bal jobb
oldalon
és bal
(korlátozott
oldalon (korlátozott
oldalsó tolóajtó
oldalsó
nyitás)
tolóajtó
(Zárt
nyitás)
áruszállítón
(Zárt áruszállítón
nem elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j
–

–

–

Alacsony tető
Alacsony
(H1) tető (H1)

i

i

i

i

i

i

Magas tetőMagas
(H2) (Duplakabinos
tető (H2) (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
és PHEV
esetén
modelleken
és PHEV modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)

j

j

j

j
–

–

–

Oldalsó tolóajtó
Oldalsó
az tolóajtó
utas oldalon
az utas
(Limited
oldalon
Duplakabinos
(Limited Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Kétoldali tolóajtó
Kétoldali
(Limited
tolóajtó
Duplakabinos
(Limited Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

j

j

j

j

j

j

Alsó motorvédő
Alsó motorvédő
lemez
lemez

j

j

j

j

j

j

Részleges gumi
Részleges
padlóborítás
gumi padlóborítás
a vezetőtérben
a vezetőtérben
– szigetelt gumi,
– szigetelt
könnyen
gumi,
tisztítható
könnyen (Duplakabinos
tisztítható (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

Meghosszabbított
Meghosszabbított
gumi padlóborítás
gumi padlóborítás
– szigetelt gumi,
– szigetelt
könnyen
gumi,
tisztítható
könnyen (Zárt
tisztítható
áruszállító
(Zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i
–

–

–

–

–

Teljes hosszúságú
Teljes hosszúságú
gumi padlóborítás
gumi padlóborítás
– szigetelt gumi,
– szigetelt
könnyen
gumi,
tisztítható
könnyen (Zárt
tisztítható
áruszállító
(Zárt esetén
áruszállító
nemesetén
elérhető,
nemKombi
elérhető,
modellen
Kombialapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)

j

j
–

–

–

–

–

Hosszított szőnyeg
Hosszított
könnyen
szőnyeg
tisztítható
könnyen gumi
tisztítható
betéttel
gumi
a B-oszloptól
betéttel a B-oszloptól
hátrafelé (Zárt
hátrafelé
áruszállító
(Zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

–

i
–

i
–

–

–

–

Teljesen szigetelt
Teljesen
raktérpadló
szigetelt raktérpadló
(Duplakabinos
(Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén
és Kombi
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

RaktérvédőRaktérvédő
csomag 2 –csomag
teljesen2szigetelt
– teljesen
raktérpadló,
szigetelt raktérpadló,
teljes magasságú
teljes magasságú
farostlemezfarostlemez
burkolat, 8 burkolat,
db rakományrögzítő
8 db rakományrögzítő
fül a raktérben
fül a(Nem
raktérben
elérhető
(Nem
hátsó
elérhető
fűtéssel
hátsó
és fűtéssel
manuáliséshátsó
manuális
légkondícionáló
hátsó légkondícionáló j
berendezéssel,
berendezéssel,
illetve a Duplakabinos
illetve a Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi esetén)
és Kombi esetén)

j
i

i
j

j
i

i

i

i

i

i

i

i

Külső funkcionális
Külső funkcionális
kiegészítők
kiegészítők

Ø
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. * Kombi
szint.
modellen
* Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár –ellenében,
= Nem elérhető.
– = NemØAelérhető.
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. A fenti
szint.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Minden
Transit Custom
Modell

Garancia
Garancia
Minden
Transit Custom
Modell

Karosszéria
Karosszéria
elemek elemek

Belső borítás
Belsőés
borítás
védelem
és védelem

Tanúsítvány
Tanúsítvány
Alvázszám Alvázszám
– látható – látható

i

Elektromos
Elektromos
rendszerek
rendszerek
o
HidegindítóHidegindító
funkció (–20
funkció
C) (–20oC)

i

i

i

i

i

i

o
C) erősített
akkumulátorral
erősített akkumulátorral
HidegindítóHidegindító
funkció (–29
funkció
(–29oC)

j

j

j

j

j

j

ElektromosElektromos
csatlakozóaljzat
csatlakozóaljzat
elöl (12 V) (Kombi
elöl (12 modellen
V) (Kombinem
modellen
elérhető)
nem elérhető)

i

i

i

i

i

i

ElektromosElektromos
csatlakozóaljzat
csatlakozóaljzat
hátul (12 V)hátul
(Kombi
(12 modellen
V) (Kombialapfelszereltség)
modellen alapfelszereltség)

j

j

j

j

j

j

ElektromosElektromos
csatlakozó csatlakozó
(230 V/150(230
W) V/150 W)
Megerősített
Megerősített
akkumulátor
akkumulátor
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
a következőafelszereltségek
következő felszereltségek
rendelése esetén:
rendelése
digitális
esetén:
tachográf,
digitális hidegindító
tachográf, hidegindító
funkció (-29funkció
ºC), Kombi
(-29 ºC),
modellen
Kombidigitális
modellen
tachográf
digitálisrendelése
tachográfesetén
rendelése esetén
választható)
választható)

j

j

j

j

j

j

–/i

–/i

–/i

–/i

–/i

–/i

Ø
Duplakabinos
A Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt változatnál
áruszállító változatnál
és Kombi modellen
és Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. * Kombi
szint.
modellen
* Kombinem
modellen
elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. †Duplakabinos
szint. †Duplakabinos
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében,
felár –ellenében,
= Nem elérhető.
– = NemØAelérhető.
nem elérhető
nem
felszereltségi
elérhető felszereltségi
szint. A fenti
szint.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

2+3 év/2002+3
000
év/200
km* Ford
000Extra
km* Garancia
Ford Extra Garancia

i

i

2 év vagy a 2következő
év vagy aelőírt
következő
szervizidőpontig
előírt szervizidőpontig
érvényes Ford
érvényes
Assistance
Ford Assistance
Országúti Segélyszolgálat
Országúti Segélyszolgálat
(Európában)
(Európában)

i

i

2+3 év/3002+3
000
év/300
km* Opcionális
000 km* Ford
Opcionális
Extra Garancia,
Ford Extrameghosszabbítható
Garancia, meghosszabbítható
Ford Assistance
Ford Assistance
szolgáltatással
szolgáltatással

j

j

2 év km korlátozás
2 év km nélküli
korlátozás
Fényezési
nélküligarancia
Fényezési garancia

i

i

12 év km korlátozás
12 év km nélküli
korlátozás
Átrozsdásodás
nélküli Átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia

i

i

i = Alapfelszereltség
i = Alapfelszereltség
j = Választható,
j = Választható,
felár ellenében
felár ellenében
*Bármely Extra
*Bármely
Garancia
Extramegkötésére
Garancia megkötésére
az első kötelező
az első
szerviz
kötelező
előtt,
szerviz
de legkésőbb
előtt, de egy
legkésőbb
éven belül
egy van
évenlehetőség
belül van(a
lehetőség
forgalomba
(a forgalomba
helyezéstőlhelyezéstől
számítva). A
számítva).
fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek. jellegűek.

Átgondolt
Átgondolt
kialakítás
kialakítás

10,9m
10,9m
Integrált
Integrált
tetőcsomagtartó
tetőcsomagtartó

Nyomatékvektor-szabályzás
Nyomatékvektor-szabályzás

10,9 m
10,9
fordulókör*
m fordulókör*

A zseniális
A zseniális
tetőcsomagtartó
tetőcsomagtartó
akár 100
akár
kg rakományt
100 kg rakományt
is
Aisnyomatékvektor-szabályzás
A nyomatékvektor-szabályzás
másodpercenként
másodpercenként A Transit
A Transit
CustomCustom
manőverező
manőverező
képességét
képességét
a lenyűgöző
a lenyűgöző
elbír. Használaton
elbír. Használaton
kívül, a kívül,
tetővel
a tetővel
egy vonalba
egy vonalba
100-szor
100-szor
reagál az
reagál
út felületére.
az út felületére.
(Ez 33-szor
(Ez 33-szor
gyorsabb,
gyorsabb,
fordulókör
fordulókör
is fokozza.
is fokozza.
visszahajtható,
visszahajtható,
így kedvezőbb
így kedvezőbb
üzemanyag-fogyasztás
üzemanyag-fogyasztás
mint egy
mint
szempillantás.)
egy szempillantás.)
Az így szerzett
Az így szerzett
adatokat
adatokat *L1 változat*L1
15"-os
változat
keréktárcsákkal;
15"-os keréktárcsákkal;
11,6 m 16"-os
11,6
keréktárcsákkal;
m 16"-os keréktárcsákkal;
keréktárcsákkal.
m 17"-os keréktárcsákkal.
és alacsonyabb
és alacsonyabb
szélzaj érhető
szélzaj el.
érhető
(Csak
el.alacsony
(Csak alacsony
tető
tető
felhasználva
felhasználva
optimalizálja
optimalizálja
a vezetett
a vezetett
jármű egyes
jármű egyes 12,2 m 17"-os12,2
esetén érhető
esetén el.
érhető
Trail el.
és Trail
Active
ésszérián
Active szérián
illetve PHEV
illetve PHEVkerekeire
kerekeire
áthelyezett
áthelyezett
nyomatékot.
nyomatékot.
Ez maximalizálja
Ez maximalizálja
a
a
modellen
modellen
nem elérhető)
nem elérhető)
tapadást
tapadást
és fokozza
és fokozza
a kezelhetőséget,
a kezelhetőséget,
ezzel segítve
ezzel segítve
Önnt a Önnt
biztonságos
a biztonságos
kanyarodásban
kanyarodásban
és egyenetlen
és egyenetlen
útfelületeken
útfelületeken
történőtörténő
közlekedésben.
közlekedésben.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

Konfigurálható
Konfigurálható
zárnyitás
zárnyitás

SelectShift
SelectShift
automata
automata
sebességváltó
sebességváltó
Hátsó
Hátsó
légrugós
légrugós
felfüggesztés
felfüggesztés

A Transit
A Transit
CustomCustom
zárrendszerével
zárrendszerével
kinyithatja
kinyithatja
egyetlen
egyetlen
A kényelmesebb
A kényelmesebb
és magabiztosabb
és magabiztosabb
városi vezetés
városi vezetés A terheléstől
A terheléstől
függetlenül
függetlenül
automatikusan
automatikusan
ajtó zárát
ajtó
anélkül,
zárát anélkül,
hogy a többi
hogy a
zárat
többi
is zárat
automatikusan
is automatikusan
érdekében
érdekében
a Transit
a Transit
CustomCustom
hatsebességes
hatsebességes
alkalmazkodik,
alkalmazkodik,
hogy állandó
hogy állandó
menetmagasságot
menetmagasságot
kinyitná.kinyitná.
A többi A
ajtó
többi
biztonságosan
ajtó biztonságosan
zárva marad,
zárva marad,
amíg amíg
SelectShift
SelectShift
automata
automata
sebességváltóval
sebességváltóval
is elérhető.
is elérhető.
A
tartson
A
tartson
fenn a simább
fenn a simább
és kényelmesebb
és kényelmesebb
utazás utazás
a vezetőajtón
a vezetőajtón
található
található
kapcsolót
kapcsolót
nem aktiválja.
nem aktiválja.
gyors reagálású,
gyors reagálású,
kiegyensúlyozott
kiegyensúlyozott
és hatékony
és hatékony
érdekében.
érdekében.
(Kombi(Kombi
Trend modellen
Trend modellen
választható,
választható,
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
teljesítményt
teljesítményt
nyújtó sebességváltó
nyújtó sebességváltó
a manuális
a manuális
Kombi Trail,
Kombi
Zárt
Trail,
és Zárt
Duplakabinos
és Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
sebességváltás
sebességváltás
lehetőségét
lehetőségét
is biztosítja
is biztosítja
a
a
esetén nem
esetén
elérhető)
nem elérhető)
sebességváltókaron
sebességváltókaron
található
található
gombokgombok
segítségével.
segítségével.
(Automata
(Automata
váltó esetén
váltó alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

Ford Protect
Ford Protect

AA
mi
mi
feladatunk,
feladatunk,
hogy
hogy
Önt
Önt
mozgásban
mozgásban
tartsuk.
tartsuk.
FordFord
Transit
Transit
Centrumok
Centrumok
A Ford
A Ford
Transit
Transit
Centrumokban
Centrumokban
felfedezheti
felfedezheti
az üzleti
az üzleti
partnereknek
partnereknek
kialakított
kialakított
szolgáltatásaink
szolgáltatásaink
értékes
értékes
előnyeit.
előnyeit.
Szolgáltatásainknak
Szolgáltatásainknak
köszönhetően
köszönhetően
alacsonyan
alacsonyan
tarthatjatarthatja
fenntartási
fenntartási
költségeit,
költségeit,
miközben
miközben
maximalizálhatja
maximalizálhatja
az üzemidőt;
az üzemidőt;
ez egy szakemberek
ez egy szakemberek
által összeállított,
által összeállított,
megfizethető
megfizethető
termékeket
termékeket
és
és
szolgáltatásokat
szolgáltatásokat
kínáló, B2B
kínáló,
vállalkozásokat
B2B vállalkozásokat
támogató
támogató
csomag,csomag,
amely kizárólag
amely kizárólag
haszongépjármű-specialista
haszongépjármű-specialista
kereskedői
kereskedői
hálózatunkon
hálózatunkon
keresztül,
keresztül,
a Transita Transit
Centrumokban
Centrumokban
érhető el.
érhető el.

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
EXTRA
EXTRA
GARANCIA
GARANCIA
Ha Ford Ha
haszongépjárművének
Ford haszongépjárművének
finanszírozásáról
finanszírozásáról
van szó, van szó,

A Ford
ATransit
Ford Transit
Centrumok
Centrumok
az alábbi
az alábbi Haszongépjármű-finanszírozás
Haszongépjármű-finanszírozás
szolgáltatásokkal
szolgáltatásokkal
várjákvárják
Önt Önt
■

Kényelmes,
■ Kényelmes,
WIFI-velWIFI-vel
felszerelt
felszerelt
ügyfélváró
ügyfélváró

■

Hozom-viszem
■ Hozom-viszem
szolgáltatás
szolgáltatás
felár ellenében
felár ellenében

■

Műszaki
■ Műszaki
vizsgáztatás
vizsgáztatás

■

Azonos
■ kategóriájú
Azonos kategóriájú
bérautó*bérautó*

■

Kiváló■minőségű
Kiváló minőségű
Ford Eredeti
FordAlkatrészek
Eredeti Alkatrészek

■

Ford diagnosztika
■ Ford diagnosztika

vállalatunk
vállalatunk
– méretének
– méretének
és szakértelmének
és szakértelmének
köszönhetően
köszönhetően
– a finanszírozási
– a finanszírozási
termékek
termékek
széles széles
kínálatával
kínálatával
áll rendelkezésére.
áll rendelkezésére.

Keresse Keresse
részletesrészletes
tájékoztatónkat
tájékoztatónkat
az alábbiazoldalon:
alábbi oldalon:
https://www.ford.hu/finanszirozas/ford-credit/
https://www.ford.hu/finanszirozas/ford-credit/
haszongepjarmu-finanszirozas
haszongepjarmu-finanszirozas

Ford által
■ Ford
képzett
által szerelők
képzett szerelők

Gondoskodjon
Gondoskodjon
extra nyugalomról!
extra nyugalomról!
VálasszaVálassza
a kiterjesztett
a kiterjesztett
extra garanciát,
extra garanciát,
hogy még
hogy
tovább
még tovább
élvezhesse
élvezhesse
az új autóval
az új járó
autóval
biztonság
járó biztonság
és nyugalom
és nyugalom
előnyeit:előnyeit:
■

Fedezet
■ Fedezet
a nem várt
a nem
javítási
vártköltségekre
javítási költségekre

■

Védelem
■ Védelem
a külföldia utak
külföldi
során
utak során

■ Ford gépjárművének
élettartama
élettartama
meghosszabbodik
meghosszabbodik
Ford Credit:
FordFinanszírozási
Credit: Finanszírozási
megoldások
megoldások
sorát kínálja
sorátakínálja a ■ Ford gépjárművének
■ Időszakos
■ Időszakos
átvizsgálások
átvizsgálások
a jármű optimális
a jármű optimális
működése
működésehaszongépjárművet
haszongépjárművet
megvásárolni
megvásárolni
kívánók számára.
kívánók számára. ■ Emeli■gépjárműve
Emeli gépjárműve
értékét eladásnál
értékét eladásnál
érdekében
érdekében
Ford
Bérlet:
Ford
Tartós
Bérlet:
bérleti
Tartós
szolgáltatásokra
bérleti
szolgáltatásokra
■ Országúti
■ Országúti
segítségnyújtás
segítségnyújtás
Európában
Európában
specializálódott
specializálódott
és számos
és számos
finanszírozásifinanszírozásiés flottakezelési
és flottakezelési
■ Személyre
■ Személyre
szabott Ford
szabott
Protect
Ford szervizcsomag
Protect szervizcsomag
tervet kínál,
tervet
melyek
kínál,vállalkozásának
melyek vállalkozásának
igényeireigényeire
szabhatók.
szabhatók.
Tervezzen
Tervezzen
előre és előre
előzzeésmeg
előzze
a karbantartási
meg a karbantartási
költségek
költségek
■ Ford Vonal:
■ Ford
egyetlen
Vonal: egyetlen
szám bármilyen
szám bármilyen
segítségsegítség
esetére esetére
Csak vállalatiCsak
ügyfelek
vállalati
részére.
ügyfelek részére.
növekedését.
növekedését.
Az Ön személyes
Az Ön személyes
Ford Protect
Ford Protect
†
†
tartalmaz
tartalmaz
mindent,mindent,
ami Fordja
ami Fordja
szervizcsomagja
szervizcsomagja
A hatékonyság,
A hatékonyság,
a pontosság
a pontosság
és a kényelem
és a kényelem
áll a Ford
áll a Ford
használatához
használatához
és élettartama
és élettartama
meghosszabbításához
meghosszabbításához
haszongépjármű-szervizek
haszongépjármű-szervizek
vállalásainak
vállalásainak
középpontjában.
középpontjában.
Kapcsolat
Kapcsolat
szükséges.
szükséges.
A Ford Szervizcsomag
A Ford Szervizcsomag
fedezi a fedezi
Ford által
a Ford által
Így akár Így
szervizre,
akár szervizre,
akár karbantartásra
akár karbantartásra
vagy javításra
vagy javításra
van
van
A Ford hivatalos
A Ford hivatalos
magyarországi
magyarországi
finanszírozó
finanszírozó
partnere:partnere: javasolt javasolt
kötelezőkötelező
karbantartások
karbantartások
költségeit
költségeit
az autó az autó
szüksége,
szüksége,
mindenképpen
mindenképpen
érdemesérdemes
felkeresnie
felkeresnie
bennünket.
bennünket.
Merkantil
Merkantil
Bank Zrt.Bank
Tel: (1)
Zrt.429-7777
Tel: (1) 429-7777
vásárlásától
vásárlásától
számított
számított
5 évig. 5 évig.
További További
részletekért,
részletekért,
illetve a illetve
programban
a programban
résztvevő
résztvevő
E-mai : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu
E-mai : ugyfelszolgalat.fordcredit@mail.merkantil.hu
legközelebbi
legközelebbi
Ford Transit
FordCentrum
Transit Centrum
megkereséséhez
megkereséséhez
látogasson
látogasson
el a www.ford.hu/erdeklodoknek/fedezzeel a www.ford.hu/erdeklodoknek/fedezzeA Ford Bérlet
A Ford
partnere
Bérlet partnere
az ALD Automotive
az ALD Automotive
Magyarország
Magyarország
fel/transit-centrumok
fel/transit-centrumok
weboldal
weboldal
vevőszolgálati
vevőszolgálati
Kft.
Kft.
támogatással
támogatással
foglalkozó
foglalkozó
részére. részére.
Tel: (1) 802-0249
Tel: (1) 802-0249
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com
E-mail : Fordberlet@aldautomotive.com
■

FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Szervizcsomag
Szervizcsomag

*Amennyiben
*Amennyiben
lehetséges, az
lehetséges,
Önéhez hasonló
az Önéhez
bérautót
hasonló
biztosítunk
bérautótÖnnek,
biztosítunk
ez azonban
Önnek, aezspeciális,
azonbanilletve
a speciális,
az átalakított
illetve azgépjárművekre
átalakított gépjárművekre
nem vonatkozik.
nem vonatkozik.
Fontos információ:
Fontos információ:
†
A Ford Protect
A Ford
szervizcsomag
Protect szervizcsomag
időtartama az
időtartama
újgépkocsi-garancia
az újgépkocsi-garancia
első napjávalelső
indul
napjával
(ez általában
indul (ez
a forgalomba
általában a forgalomba
helyezés napja).
helyezés napja).

†

Mindennek
Mindennek
jut hely
jut hely

Palackok
Palackok
és italokés italok

Innovatív
Innovatív
tárolási tárolási
megoldások
megoldások

Érmék és
Érmék
apró tárgyak
és apró tárgyak
tárolásatárolása

A praktikus
A praktikus
tárolási lehetőségek
tárolási lehetőségek
közé tartozik
közé tartozik
A tárolózsebek,
A tárolózsebek,
rekeszekrekeszek
és horgok
és horgok
A palacktartók
A palacktartók
a műszerfal
a műszerfal
mindkét mindkét
oldalán oldalán
egy „rejtett”,
egy „rejtett”,
12 V-os csatlakozóaljjal
12 V-os csatlakozóaljjal
felszereltfelszerelt
hatékonyan
hatékonyan
kihasználják
kihasználják
a fülke terét.
a fülke terét.
találhatóak,
találhatóak,
míg a manuális
míg a manuális
sebességváltós
sebességváltós
kombinált
a kombinált
műszerfal
műszerfal
felett, ésfelett,
egy és egy
modellek
modellek
egy visszahúzható
egy visszahúzható
pohártartóval
pohártartóvaldoboz a doboz
nagy, zárható
nagy, kesztyűtartó.
zárható kesztyűtartó.
rendelkeznek
rendelkeznek
a középkonzolon.
a középkonzolon.

Optimális
Optimális
tárolás atárolás
fülkében
a fülkében
A TransitACustom
Transit Custom
segít a munkanapot
segít a munkanapot
könnyebbé
könnyebbé
és hatékonyabbá
és hatékonyabbá
tenni, hiszen
tenni, hiszen
rengetegrengeteg
hely áll rendelkezésre
hely áll rendelkezésre
a fontos a fontos
tárgyak számára.
tárgyak számára.

A nagy ajtózsebek
A nagy ajtózsebek
mind képesek
mind képesek
egy A4-es
egy A4-es
irattartó irattartó
és egy kétliteres
és egy kétliteres
palack tárolására.
palack tárolására.

Mi legyen
Mi legyen
a következő?
a következő?
Az összes
Azfelszereltségért
összes felszereltségért
és specifikációért
és specifikációért
kérjük, töltse
kérjük,
letöltse
digitális
le digitális
katalógusunkat
katalógusunkat
vagy
vagy
tekintsetekintse
meg interaktív
meg interaktív
katalógusunkat
katalógusunkat
és
és
ismerje meg
ismerje
a kiválasztott
meg a kiválasztott
Ford modell
Ford modell
minden minden
részletétrészletét
a teljes élményért.
a teljes élményért.
A
A
katalógust
katalógust
az alábbi
azoldalról
alábbi oldalról
tudja letölteni:
tudja letölteni:
www.ford.hu
www.ford.hu

Próbálja
Próbálja
ki!
ki!

Látogasson
Látogasson
el Ford márkakereskedőjéhez
el Ford márkakereskedőjéhez
és
és
vegyen részt
vegyen
a Ford
résztTransit
a FordCustom
Transit Custom
tesztvezetésen!
tesztvezetésen!

Állítsa
Állítsa
össze!
össze!

Pontos specifikációinak
Pontos specifikációinak
megfelelően
megfelelően
összeállíthatja
összeállíthatja
és beárazhatja
és beárazhatja
Ford Transit
Ford Transit
Customét,
Customét,
és meg is
ésnézheti,
meg is nézheti,
hogyan fest
hogyan
a fest a
www.ford.hu
www.ford.hu
weboldalon.
weboldalon.

Kapcsolat
Kapcsolat

Ford Vonal:
Ford06-1-7777-555
Vonal: 06-1-7777-555
Értékesítés
Értékesítés
és flottaés
ügyfélszolgálat:
flotta ügyfélszolgálat:
inform@inform@
ford.comford.com
Szerviz ügyfélszolgálat:
Szerviz ügyfélszolgálat:
szerviz@ford.com
szerviz@ford.com

Legyen
Legyen
az Öné!
az Öné!

Attól kezdve,
Attól hogy
kezdve,
elindult
hogy elindult
új autójával,
új autójával,
egész úton
egész
Önnel
útonleszünk.
Önnel leszünk.
A Ford Assistance
A Ford Assistance
országúti
országúti
segélyszolgálat
segélyszolgálat
kifejezetten
kifejezetten
az Ön biztonságérzetének
az Ön biztonságérzetének
növelésenövelése
érdekében
érdekében
került kidolgozásra.
került kidolgozásra.
A program
A program
segítséget
segítséget
nyújt az nyújt az
autózásautózás
közbeni közbeni
szükséghelyzetekben
szükséghelyzetekben
Európa-szerte.
Európa-szerte.
Minden Minden
Ford jármű
Ford
esetén
járműrendelkezésre
esetén rendelkezésre
áll a
áll a
forgalombahelyezés
forgalombahelyezés
első napjától
első napjától
kezdve az
kezdve
első esedékes
az első esedékes
szervizig.szervizig.
Minden Minden
alkalommal
alkalommal
amikor Ön
amikor
Fordját
Ön Fordját
hivatalos
hivatalos
Ford márkaszervizben
Ford márkaszervizben
szervizelteti,
szervizelteti,
meghosszabbítja
meghosszabbítja
a Ford Assistance
a Ford Assistance
szolgáltatást
szolgáltatást
a következő
a következő
esedékes
esedékes
szervizig.szervizig.

Finanszírozás
Finanszírozás

Ha autójának
Ha autójának
finanszírozására
finanszírozására
kerül a sor,
kerül
méretünknek
a sor, méretünknek
és szakértelmünknek
és szakértelmünknek
köszönhetően
köszönhetően
számos számos
különféle
különféle
finanszírozási
finanszírozási
megoldást
megoldást
tudunk Önnek
tudunknyújtani.
Önnek nyújtani.
A Ford Credit
A Fordegy
Credit
sor finanszírozási
egy sor finanszírozási
terméket
terméket
nyújt nyújt
autójához
autójához
függetlenül
függetlenül
attól, hogy
attól,
Önhogy
magán
Ön vagy
magán
vállalati
vagy vállalati
ügyfél. Aügyfél.
Ford Bérlet
A Forda Bérlet
tartósbérleti
a tartósbérleti
és
és
lízingszerződésekre
lízingszerződésekre
specializálódott
specializálódott
és számos
és számos
alternatív
alternatív
finanszírozási
finanszírozási
tervet kínál,
tervet
melyek
kínál, vállalkozásának
melyek vállalkozásának
igényeireigényeire
szabhatók.
szabhatók.
Csak vállalati
Csak vállalati
felhasználók
felhasználók
részére. részére.
A finanszírozási
A finanszírozási
termékeinkkel
termékeinkkel
kapcsolatos
kapcsolatos
információkért
információkért
látogasson
látogasson
el a www.FordCredit.hu
el a www.FordCredit.hu
oldalra. oldalra.
A FordPass
A FordPass
egy olyan
egy
új olyan
applikáció,
új applikáció,
ami arraami
fogja
arra
ösztönözni,
fogja ösztönözni,
hogy újragondolja
hogy újragondolja
korábbi korábbi
közlekedési
közlekedési
szokásait.
szokásait.
Megtalálja
Megtalálja
Önnek aÖnnek
közeli parkolóhelyeket,
a közeli parkolóhelyeket,
járműveljárművel
kapcsolatos,
kapcsolatos,
pénzügyipénzügyi
és márkakereskedői
és márkakereskedői
információkkal
információkkal
látja el, valamint
látja el, valamint
többféletöbbféle
hasznoshasznos
útmutatóval
útmutatóval
segíti elősegíti
a vezetést.
elő a vezetést.

További információkért kérjük, látogasson el a www.ford.hu, illetve
a www.fordcredit.hu weboldalakra. Ford Vonal: 06-1-7777-555

Ha a brosúrára már nincs szüksége,
kérjük, adja át újrahasznosításra.

www.ford.hu

Értékesítési és flotta ügyfélszolgálat e-mail: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat e-mail: szerviz@ford.com
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Képek, leírások és specifikációk. A füzetben szereplő információk a nyomdába kerülés időpontjában megfeleltek a valóságnak. Azonban a Ford politikája a folyamatos fejlesztés. Fenntartjuk a jogot a
specifikációk, a bemutatott és leírt modellek színeinek és árának bármikor bekövetkező változtatására. A legfrissebb részletekért mindig kérdezze meg Ford márkakereskedőjét. Választható felszereltség. A
kiadványban ‘Választható’, ‘Opció’, ‘Opcionális berendezés/csomag’ megjelöléssel ellátott felszereltségi elemek esetén feltételeznie kell, hogy azok az alapmodellhez képest felárral vehetők igénybe, kivéve, ha
annak ellenkezője külön közlésre kerül. Valamennyi modell és színösszeállítás az elérhetőség függvénye. Megjegyzés. A füzetben található képek némelyike a gépkocsi gyártás előtti modelljét ábrázolja és/vagy
számítógéppel szerkesztett, így a gépkocsi végleges változata formatervezés/jellemzők szempontjából számos tekintetben eltérhet ettől. Továbbá a gépkocsin megjelenő egyes jellemzők a választható
felszereltségi elemek körébe is tartozhatnak. Megjegyzés. Ez a kiadvány tartalmaz eredeti Ford és beszállítóink termékeiből válogatott tartozékokat is. A tartozékok beépítése hatással lehet gépkocsija
üzemanyag-fogyasztására. A +-jellel megjelölt tartozékok gondosan válogatott termékek más beszállítóktól, melyeket saját márkanevük alatt forgalmazunk, és amelyekre nem a Ford garanciája, hanem az
adott beszállító által meghatározott garancia érvényes; ezek részletei Ford Márkakereskedőjétől beszerezhetők. Megjegyzés. A Bluetooth® márkanév és védjegyek a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, ezek
Ford Motor Company általi használatát licenc szabályozza. Az iPod márkanév és logók az Apple Inc. tulajdonát képezik. Egyéb védjegyek és márkanevek a vonatkozó tulajdonosoké. Megjegyzés. Néhány, ebben
a prospektusban leírt vezetéstámogató és biztonsági jellemző működése érzékelőkkel történik, melyek teljesítményét bizonyos időjárási és környezeti körülmények befolyásolhatják.

