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láthatóegy
modell
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egyTrend
Transit
L3Trend
H2 Dark
L3 Carmine
H2 Dark Carmine
Red metálfényezéssel
Red metálfényezéssel
(választható).
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AA
valaha
valaha
volt
volt
legjobb
legjobb
Ford
Ford
Transit
Transit
Kemény
Kemény
munkára
munkára
szabvaszabva
Intelligens,
Intelligens,
praktikus
praktikus
és hatékony.
és hatékony.
A Ford Transitot
A Ford Transitot
úgy terveztük,
úgy terveztük,
hogy vele
hogy
a vele a
mai modern
mai modern
üzleti kihívások
üzleti kihívások
ne jelentsenek
ne jelentsenek
gondot gondot
Önnek. Önnek.
A továbbfejlesztett
A továbbfejlesztett
EcoBlueEcoBlue
dízelmotoroknak,
dízelmotoroknak,
valamint
valamint
a 48 voltos
a 48mild
voltos
hybrid
mild hybrid
technológiának
technológiának
köszönhetően
köszönhetően
a Transit
a Transit
modelljeink
modelljeink
között biztosan
között biztosan
megtalálja
megtalálja
az Ön számára
az Ön számára
legmegfelelőbb
legmegfelelőbb
teherbírású,
teherbírású,
gazdaságos
gazdaságos
fogyasztású*
fogyasztású*
változatot.
változatot.
A formatervezett
A formatervezett
motorháztető
motorháztető
és lökhárító,
és lökhárító,
a 3 rudas
a 3hűtőrács,
rudas hűtőrács,
valamint
valamint
jellegzetes,
jellegzetes,
LED technológiás
LED technológiás
bi-xenon
bi-xenon
fényszórók
fényszórók
pedig feltűnő
pedig feltűnő
megjelenést
megjelenést
kölcsönöznek
kölcsönöznek
a járműnek.
a járműnek.
A vezetőfülkében
A vezetőfülkében
található
található
beépített
beépített
csatlakozási
csatlakozási
lehetőségek
lehetőségek
és a fejlett
és a fejlett
vezetéstámogató
vezetéstámogató
technológia
technológia
a legnehezebb
a legnehezebb
munkanapokon
munkanapokon
is átsegíti
is átsegíti
Önt, Önt,
miközben
miközben
a modern,
a modern,
kiváló minőségű
kiváló minőségű
dizájn és
dizájn
praktikus
és praktikus
kialakítás
kialakítás
révén révén
kényelmesen
kényelmesen
ülhet a ülhet
vezetőülésben.
a vezetőülésben.

*Az üzemanyag-fogyasztással
*Az üzemanyag-fogyasztással
és CO2-kibocsátással
és CO2-kibocsátással
kapcsolatoskapcsolatos
további információkért
további információkért
tekintse meg
tekintse
a műszaki
megadatok
a műszaki adatok
szakaszt. szakaszt.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
H2 Zárt
L3áruszállító
H2 Zárt áruszállító
Chrome Blue
Chrome Blue
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható)
(választható)
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Üdvözöljük
Üdvözöljük
azaz
újúj
irodájában
irodájában
A Ford Transit
A Ford Transit
segít még
segít
a legnehezebb
még a legnehezebb
napokat
napokat
is könnyen
is könnyen
átvészelni.
átvészelni.
Tágas belső
Tágastere
belső
a letisztult
tere a letisztult
műszerfallal
műszerfallal
és csúcsminőségű
és csúcsminőségű
ergonomikus
ergonomikus
kialakításával
kialakításával
kényelmes
kényelmes
vezetést
vezetést
tesz lehetővé.
tesz lehetővé.
A műszerfal
A műszerfal
közepétközepét
elfoglaló
elfoglaló
8"-os (20,3
8"-oscm)
(20,3
érintőképernyő
cm) érintőképernyő
- melyen
- melyen
csippentő
csippentő
és pöccintő
és pöccintő
mozdulatok
mozdulatok
is
is
végezhetőek
végezhetőek
- információs,
- információs,
szórakoztatási
szórakoztatási
és navigációs
és navigációs
lehetőségek
lehetőségek
széles széles
választékát
választékát
kínálja, kínálja,
akár hangvezérléssel*
akár hangvezérléssel*
is (alapfelszereltségként
is (alapfelszereltségként
a Limited
a Limited
modelleken).
modelleken).
Az alapfelszereltségbe
Az alapfelszereltségbe
tartozó tartozó
dupla első
dupla
utasüléssel
első utasüléssel
akár három
akár személy
három személy
is
is
kényelmesen
kényelmesen
utazhat,utazhat,
vagy a dupla
vagy aülés
dupla
helyett
ülés helyett
választható
választható
egy teljesen
egy teljesen
állítható
állítható
egyszemélyes
egyszemélyes
ülés is, a
ülés
középkonzolra
is, a középkonzolra
szerelt sebességváltó
szerelt sebességváltó
pedig pedig
lehetővé
lehetővé
teszi azteszi
akadálytalan
az akadálytalan
átjárástátjárást
a vezetőfülkén
a vezetőfülkén
keresztül.
keresztül.
És mivelÉsa mivel a
járművezető
járművezető
élete sokkal
élete könnyebb
sokkal könnyebb
– és rendezettebb
– és rendezettebb
– ha mindennek
– ha mindennek
megvanmegvan
a helye,aahelye,
fülke rengeteg
a fülke rengeteg
könnyen
könnyen
elérhetőelérhető
tárolórekeszt
tárolórekeszt
is tartalmaz.
is tartalmaz.

*A hangvezérlés
*A hangvezérlés
magyar nyelven
magyar
jelenleg
nyelven
nem
jelenleg
elérhető.
nem elérhető.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitZárt
Limited
áruszállító
Zárt áruszállító
Chrome Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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Kemény
Kemény
munkára
munkára
tervezve
tervezve
Bármit Bármit
is vár egy
is vár
zártegy
áruszállítótól,
zárt áruszállítótól,
a Ford Transit
a Ford Transit
arra készült,
arra készült,
hogy hogy
megvalósítsa.
megvalósítsa.
A DIN/ISO
A DIN/ISO
előírásoknak
előírásoknak
megfelelő
megfelelő
raktérelválasztó
raktérelválasztó
mögöttmögött
akár akár
15,1 köbméteres*
15,1 köbméteres*
rakteretrakteret
talál. (Megjegyzés:
talál. (Megjegyzés:
a raktérkapacitást
a raktérkapacitást
és a hasznos
és a hasznos
teherbírást
teherbírást
befolyásolhatja
befolyásolhatja
a súly és
aa
súly
súlyeloszlás.)
és a súlyeloszlás.)
A közel A
függőleges
közel függőleges
falaknak,
falaknak,
a laposaraktérpadlónak
lapos raktérpadlónak
és az L4éstengelytávú
az L4 tengelytávú
„Jumbo”
„Jumbo”
akár 4217
akár 4217
mm-esmm-es
raktérhosszának
raktérhosszának
köszönhetően
köszönhetően
a szabvány
a szabvány
hosszúságú
hosszúságú
tárgyak,tárgyak,
többek többek
között csövek,
között csövek,
deszkákdeszkák
és szőnyegtekercsek
és szőnyegtekercsek
is könnyedén
is könnyedén
szállíthatóak.
szállíthatóak.
A szélesre
A szélesre
nyíló oldalsó
nyíló oldalsó
tolóajtó,tolóajtó,
a teljes amagasságú
teljes magasságú
hátsó ajtók
hátsó
ésajtók
a hátsó
és a hátsó
lökhárítóba
lökhárítóba
épített fellépők
épített fellépők
pedig lehetővé
pedig lehetővé
teszik, hogy
teszik,
könnyen
hogy könnyen
és gyorsan
és gyorsan
hozzáférjen
hozzáférjen
a rakományhoz.
a rakományhoz.
Eközben
Eközben
a strapabíró,
a strapabíró,
könnyen
könnyen
tisztítható
tisztítható
raktérpadló
raktérpadló
segít megóvni
segít megóvni
áruszállítóját
áruszállítóját
a rakomány
a rakomány
okozta sérüléstől
okozta sérüléstől
és
és
szennyeződéstől.
szennyeződéstől.

Oldalfalon
Oldalfalon
található
található
rakományrögzítési
rakományrögzítési
LED raktérvilágítás
LED raktérvilágítás
pontok pontok
BiztosítjaBiztosítja
a rakodótér
a rakodótér
jobb megvilágítását,
jobb megvilágítását,
A TransitADIN/ISO-szabványnak
Transit DIN/ISO-szabványnak
megfelelő
megfelelő
így a be-így
és a
kirakodás
be- és kirakodás
gyorsabbá
gyorsabbá
és
és
rakományrögzítési
rakományrögzítési
pontjai apontjai
padló szintje
a padló szintje
könnyebbé
könnyebbé
válik. (Választható
válik. (Választható
opció a Zárt
opció a Zárt
fölött, a raktér
fölött, oldalfalain
a raktér oldalfalain
találhatók.
találhatók.
Ez
Ezáruszállító
áruszállító
és a Duplafülkés
és a Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
egyszerűbbé
egyszerűbbé
teszi a rakomány
teszi a rakomány
rögzítését,
rögzítését,
modellek
modellek
esetében)
esetében)
miközben
miközben
a padló akadálymentes
a padló akadálymentes
marad. marad.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyTrend
Transit
L4Trend
H3 Zárt
L4áruszállító
H3 Zárt áruszállító
Race RedRace
alapfényezéssel.
Red alapfényezéssel.
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*Köbméterben
*Köbméterben
mérve, üvegezett
mérve,vagy
üvegezett
üvegezetlen
vagy üvegezetlen
válaszfallal válaszfallal
felszerelve. felszerelve.
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ÚjÚj
5 tonnás
5 tonnás
Transit
Transit
zárt
zárt
áruszállító
áruszállító
A nagyA
teherbírású
nagy teherbírású
változat
változat
Az új 5 tonnás
Az új 5 tonnás
Ford Transit
Ford Transit
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
az eddigi
azlegnagyobb
eddigi legnagyobb
hasznoshasznos
teherbírású
teherbírású
Transit.Transit.
Az 5000
Azkg
5000
megengedett
kg megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömeggel
össztömeggel
(GVM) (GVM)
és a 2383
és a
kg2383 kg
hasznoshasznos
teherbírással
teherbírással
rendelkező
rendelkező
L4 magas
L4 tetős
magas
„Jumbo”
tetős „Jumbo”
zárt áruszállító
zárt áruszállító
15,1 m3-es
15,1 m3-es
raktere raktere
úgy lettúgy
kialakítva,
lett kialakítva,
hogy alapterületén
hogy alapterületén
akár öt akár
darab
ötEURO-raklap
darab EURO-raklap
is elfér. is
A 170
elfér. A 170
lóerős 2.0
lóerős
literes
2.0HDT
literes
Ford
HDT
EcoBlue
Ford EcoBlue
dízelmotor
dízelmotor
6 fokozatú
6 fokozatú
kézi, vagy
kézi,
új,vagy
10 fokozatú
új, 10 fokozatú
automata
automata
sebességváltóval
sebességváltóval
is elérhető.
is elérhető.
A kézi sebességváltós
A kézi sebességváltós
kivitel esetében
kivitel esetében
a teljes a teljes
járműszerelvény
járműszerelvény
megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömege
össztömege
(GTM) akár
(GTM)
7 tonna
akár 7istonna
lehet.is lehet.
Az 5 tonnás
Az 5 tonnás
TransitTransit
egyedülálló
egyedülálló
■
■
■

Megerősített,
■ Megerősített,
3500 kg
3500
teherbírású
kg teherbírású
hátsó tengely
hátsó tengely
Dupla■ hátsó
Duplakerekek
hátsó kerekek
és szélesebb
és szélesebb
hátsó gumik
hátsó gumik
Új, 2100
■ Új,
kg2100
teherbírású
kg teherbírású
első tengely,
első tengely,
a 10 fokozatú
a 10 fokozatú
automata
automata
sebességváltóval
sebességváltóval
rendelkező
rendelkező
változatok
változatok
esetén esetén

Az 5 tonnás
Az 5 tonnás
Transit Transit
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
ideális aideális
nagy teherbírású
a nagy teherbírású
átalakításokhoz,
átalakításokhoz,
ideértveideértve
a rendőrautókat,
a rendőrautókat,
a mentőautókat
a mentőautókat
és az építőipari
és az építőipari
járműveket.
járműveket.

A megerősített
A megerősített
oldalfalak
oldalfalak
biztonságosan
biztonságosan
megtámasztják
megtámasztják
a nehezebb
a nehezebb
rakományt,
rakományt,
míg a míg a
rögzítésirögzítési
pontok, apontok,
hátsó lökhárítóba
a hátsó lökhárítóba
épített lépcső
építettés
lépcső
a 4217és
mm-es
a 4217padlóhossz
mm-es padlóhossz
megkönnyíti
megkönnyíti
a szabványos
a szabványos
hosszúságú
hosszúságú
tárgyak, tárgyak,
például csövek
példáulvagy
csövek
deszkák
vagy deszkák
rakodását
rakodását
és
és
szállítását.
szállítását.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL4H3
Limited
Zárt
L4H3
áruszállító
Zárt áruszállító
Chrome Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható)
(választható)
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Transit
Transit
ZártZárt
áruszállító
áruszállító
KözepesKözepes
tengelytáv
tengelytáv
– L2
– L2

Alacsony
Alacsony
tető – H2
tető – H2
FWD FWD

10,0
10,0

Magas Magas
tető – H3
tető – H3
FWD FWD

11,211,2
m³* m³*

m³* m³*

RWD/AWD
RWD/AWD

9,59,5

m³* m³*

RWD/AWD
RWD/AWD

10,7
10,7

m³* m³*

Hosszú tengelytáv
Hosszú tengelytáv
– L3
– L3

Alacsony
Alacsony
tető – H2
tető – H2
FWD FWD

11,511,5
m³* m³*

RWD/AWD
RWD/AWD

11,011,0

ülés ülés

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség
bruttó terhelhetőség
1476 kg 1476 kg
Bruttó járműtömeg
Bruttó járműtömeg
2940–3500
2940–3500
kg
kg

EURO-raklap
EURO-raklap
x4
x4

Magas Magas
tető – H3
tető – H3
FWD FWD

13,0
13,0
m³* m³*

RWD/AWD
RWD/AWD

12,4
12,4

2/32/3
ülés ülés

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség
bruttó terhelhetőség
1422kg 1422kg
Bruttó járműtömeg
Bruttó járműtömeg
3140–3500
3140–3500
kg
kg

m³* m³*

m³* m³*

Hosszú tengelytáv
Hosszú tengelytáv
– EF L4 – EF L4

2/32/3

EURO-raklap
EURO-raklap
x4
x4

Magas Magas
tető – H3
tető – H3
RWD RWD

15,115,1
m³* m³*

2/32/3
ülés ülés

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség
bruttó terhelhetőség
2458 kg 2458 kg
Bruttó járműtömeg
Bruttó járműtömeg
3500–5000
3500–5000
kg
kg

EURO-raklap
EURO-raklap
x5
x5

EURO-raklap
EURO-raklap
1,200 mm
1,200
x 800
mm
mm.
x 800 mm.
*Köbméterben
*Köbméterben
mérve, teljesmérve,
magasságú
teljes magasságú
raktérelválasztó
raktérelválasztó
esetén.
esetén.
Megjegyzés:Megjegyzés:
A súly és a súlyeloszlás
A súly és a súlyeloszlás
befolyásolhatja
befolyásolhatja
a raktérkapacitást
a raktérkapacitást
és a hasznos
ésteherbírást
a hasznos teherbírást
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Hely
Hely
azaz
utasok
utasok
ésés
azaz
eszközök
eszközök
számára
számára
Ha utasokat,
Ha utasokat,
szerszámokat
szerszámokat
és rakományt
és rakományt
is kell szállítania,
is kell szállítania,
akkor azakkor
Ön az Ön
számára
számára
a Ford Transit
a Ford Transit
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
az ideális
az megoldás.
ideális megoldás.
A
A
vezetőfülke
vezetőfülke
a Zárt áruszállító
a Zárt áruszállító
összes hasznos
összes hasznos
funkciójával
funkciójával
rendelkezik,
rendelkezik,
míg a míg a
teljesenteljesen
üvegezett
üvegezett
oldalsóoldalsó
raktérajtók*
raktérajtók*
könnyűkönnyű
hozzáférést
hozzáférést
biztosítanak
biztosítanak
a
a
második
második
sorban sorban
elhelyezett
elhelyezett
továbbitovábbi
négy üléshez.
négy üléshez.
A fenti kialakítással
A fenti kialakítással
hét személy
hét személy
kényelmes
kényelmes
szállítására
szállítására
alkalmas,
alkalmas,
a
a
biztonságos
biztonságos
válaszfal
válaszfal
mögöttimögötti
raktérben
raktérben
pedig akár
pedig
10,6
akár
köbméternyi
10,6 köbméternyi
rakomány
rakomány
is elhelyezhető
is elhelyezhető
(megjegyzés:
(megjegyzés:
a raktérkapacitást
a raktérkapacitást
és a hasznos
és a hasznos
teherbírást
teherbírást
befolyásolhatja
befolyásolhatja
a súly és
aa
súly
súlyeloszlás).
és a súlyeloszlás).
Így a Duplakabinos
Így a Duplakabinos
Zárt
Zárt
áruszállítóval
áruszállítóval
mindenminden
kihívásnak
kihívásnak
megfelelhet.
megfelelhet.

*Az utasoldali
*Aztolóajtó
utasoldali
alapfelszereltség;
tolóajtó alapfelszereltség;
a dupla tolóajtó
a dupla
választható.
tolóajtó választható.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
H2 Duplakabinos
L3 H2 Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Diffused Diffused
Silver metálfényezéssel
Silver metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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AzAz
igényekre
igényekre
szabható
szabható
áruszállító
áruszállító
A Transit
A Transit
Duplakabinos
Duplakabinos
Zárt áruszállítóban
Zárt áruszállítóban
bőven van
bőven
helyvan
Önnek,
hely Önnek,
csapatának
csapatának
és a felszereléseknek,
és a felszereléseknek,
hiszen kényelmesen
hiszen kényelmesen
képes elszállítani
képes elszállítani
egy akár
egy
hétakár
fős hét fős
brigádot
brigádot
a munkaterületre,
a munkaterületre,
miközben
miközben
a szerszámok
a szerszámok
vagy a rakomány
vagy a rakomány
elhelyezhetők
elhelyezhetők
a sokoldalú
a sokoldalú
raktérben.
raktérben.
A kétoldali
A kétoldali
üvegezett
üvegezett
tolóajtótolóajtó
könnyűkönnyű
bejutástbejutást
biztosítbiztosít
a második
a második
üléssorhoz,
üléssorhoz,
a teljes amagasságú,
teljes magasságú,
megerősített
megerősített
raktérelválasztó
raktérelválasztó
pedig biztonságosan
pedig biztonságosan
elkülöníti
elkülöníti
az utasteret
az utasteret
a raktértől.
a raktértől.
A
A
gumírozott
gumírozott
padlóburkolat
padlóburkolat
és a félmagas
és a félmagas
oldalfaloldalfal
borítás borítás
a járműa jármű
strapabíróságáról
strapabíróságáról
tanúskodnak.
tanúskodnak.

Még sokoldalúbb
Még sokoldalúbb
Ha egy még
Ha egy
sokoldalúbb
még sokoldalúbb
TransitotTransitot
keres, keres,
megtalálta.
megtalálta.
Íme a Duplakabinos
Íme a Duplakabinos
Zárt
Zárt
áruszállító.
áruszállító.
Akár hétAkár
személyt
hét személyt
is
is
kényelmesen
kényelmesen
elszállít, elszállít,
és az
és az
alapfelszereltség
alapfelszereltség
részeként
részeként
elérhetőelérhető
raktérelválasztó
raktérelválasztó
elkülönítielkülöníti
a rakteret
a az
rakteret az
utastértől.
utastértől.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
H2 Duplakabinos
L3 H2 Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Diffused Diffused
Silver metálfényezéssel
Silver metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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Transit
Transit
Trail
Trail
Az új Ford
Az Transit
új Ford Transit
Trail széria
Trailaszéria
Transit
a Transit
Trend összes
Trend nagyszerű
összes nagyszerű
tulajdonságát
tulajdonságát
magában
magában
foglalja,foglalja,
továbbitovábbi
képességekkel
képességekkel
és kényelmi
és kényelmi
funkciókkal
funkciókkal
kiegészülve.
kiegészülve.
Egy új, mechanikus,
Egy új, mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró önzáró
differenciálművel
differenciálművel
rendelkezik,
rendelkezik,
amely amely
nehéz terepen
nehéz terepen
csökkenti
csökkenti
a kerekek
a kerekek
kipörgését.
kipörgését.
Ezáltal Ezáltal
olyan körülmények
olyan körülmények
között segíti
közötta segíti
járműahaladását
jármű haladását
és javítja
ésstabilitását,
javítja stabilitását,
ahol arra
ahol
a legnagyobb
arra a legnagyobb
szükségszükség
van. Azvan.
impozáns
Az impozáns
hűtőrács
hűtőrács
a karakteres
a karakteres
FORD felirattal
FORD felirattal
garantálja,
garantálja,
hogy sehol
hogysem
sehol
marad
sem észrevétlen,
marad észrevétlen,
a karosszéria
a karosszéria
díszlécei,
díszlécei,
az egyedi
az 16"-os
egyedi 16"-os
könnyűfém
könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák
és a bőrés
ülések
a bőr pedig
ülésekgondoskodnak
pedig gondoskodnak
róla, hogy
róla,
a hogy a
legnehezebb
legnehezebb
feladatokat
feladatokat
is könnyedén
is könnyedén
és stílusosan
és stílusosan
oldja meg.
oldja meg.

Mechanikus,
Mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró differenciálmű
önzáró differenciálmű
Egyenetlen
Egyenetlen
terepen az
terepen
új Transit
az újTrail
Transit
mechanikus,
Trail mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró differenciálműve
önzáró differenciálműve
csökkenti
csökkenti
a kerék nem
a kerék
kívánt
nem
megpördülését.
kívánt megpördülését.
Azáltal, hogy
Azáltal,
a motor
hogy a
nyomatékát
motor nyomatékát
a legjobba legjobb
tapadású
tapadású
kerékre helyezi,
kerékrenöveli
helyezi,
aznöveli
első kerék
az első
meghajthatóságát,
kerék meghajthatóságát,
kontrolláltabb
kontrolláltabb
és
és
stabilabb
stabilabb
vezethetőséget
vezethetőséget
eredményezve.
eredményezve.
(Manuális
(Manuális
váltós, elsőkerék
váltós, elsőkerék
meghajtású
meghajtású
Trail
Trail
modelleken
modelleken
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyTrail
Transit
L3 H3
Trail
Zárt
L3 áruszállító
H3 Zárt áruszállító
Moondust
Moondust
Silver Silver
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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Dupla
Dupla
kabinos
kabinos
Van Van
KözepesKözepes
tengelytáv
tengelytáv
- L2
- L2

Alacsony
Alacsony
tető H2 tető H2
FWD
FWD

10,0
10,0
m3* m3*

RWD/AWD
RWD/AWD
- Nem - Nem
elérhetőelérhető

9,59,5

Magas tető
Magas
H3 tető H3
FWD
FWD

EURO-raklap
EURO-raklap
x2
x2

5/75/7
ülés ülés

11,211,2

Kombi
Kombi
Alacsony
Alacsony
tető H2 tető H2
FWD
FWD

10.0
10.0

m3* m3*

m3* m3*

RWD/AWD
RWD/AWD

3*
3*
10,7m10,7m

RWD/AWD
RWD/AWD
- Nem - Nem
elérhető.
elérhető.

9.59.5

m3* m3*

m3* m3*

Alacsony
Alacsony
tető H2 tető H2
FWD
FWD

11,511,5
m3* m3*

RWD/AWD
RWD/AWD

11,011,0

Magas tető
Magas
H3 tető H3
FWD
FWD

EURO-raklap
EURO-raklap
x2
x2

11.211.2
m3* m3*

RWD/AWD
RWD/AWD
- Nem - Nem
elérhetőelérhető

10.7
10.7

m3* m3*
Max. bruttó
Max.
terhelhetőség:
bruttó terhelhetőség:
1237 kg 1237 kg
Bruttó járműtömeg:
Bruttó járműtömeg:
3365-3500
3365-3500
kg
kg

5/75/7
ülés ülés

13,0
13,0

Alacsony
Alacsony
tető H2 tető H2
FWD
FWD

m3* m3*

RWD/AWD
RWD/AWD

12,4
12,4

RWD/AWD
RWD/AWD
- Nem - Nem
elérhető.
elérhető.

11.011.0

m3* m3*

m3* m3*

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség
bruttó terhelhetőség
1172 kg 1172 kg
Bruttó járműtömeg
Bruttó járműtömeg
3365-3500
3365-3500
kg
kg

Hosszú tengelytáv
Hosszú tengelytáv
EF L4 EF L4
Magas tető
Magas
H3 tető H3
RWD/AWD
RWD/AWD

EURO-raklap
EURO-raklap
x3
x3

8/9
8/9

Hosszú tengelytáv
Hosszú tengelytáv
- L3
- L3

11.511.5

m3* m3*

m3* m3*

ülés ülés

Magas tető
Magas
H3 tető H3
FWD
FWD

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség
bruttó terhelhetőség
1178 kg 1178 kg
Bruttó járműtömeg
Bruttó járműtömeg
3140-3500
3140-3500
kg
kg

Hosszú tengelytáv
Hosszú tengelytáv
L3
L3

8/9
8/9

KözepesKözepes
tengelytáv
tengelytáv
- L2
- L2

ülés ülés

Magas tető
Magas
H3 tető H3
FWD
FWD

13.0
13.0
m3* m3*

RWD/AWD
RWD/AWD
- Nem - Nem
elérhető.
elérhető.

12.4
12.4
m3* m3*

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség:
bruttó terhelhetőség:
1190 kg 1190 kg
Bruttó járműtömeg:
Bruttó járműtömeg:
3365-3500
3365-3500
kg
kg

5/75/7
ülés ülés

15,115,1
m* m*
3

3

Max. bruttó
Max.
terhelhetőség
bruttó terhelhetőség
1018 kg 1018 kg
Bruttó járműtömeg
Bruttó járműtömeg
3500 kg3500 kg
*Köbméterben
*Köbméterben
mérve, teljesmérve,
magasságú
teljes magasságú
raktérelválasztó
raktérelválasztó
esetén.
esetén.
Megjegyzés:Megjegyzés:
A súly és a súlyeloszlás
A súly és a súlyeloszlás
befolyásolhatja
befolyásolhatja
a raktérkapacitást
a raktérkapacitást
és a hasznos
ésteherbírást
a hasznos teherbírást
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EURO-raklap
EURO-raklap
1,200 mm
1,200
x 800
mm
mm.
x 800 mm.
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Fenntartási
Fenntartási
költségek
költségek
A minőséget
A minőséget
és tartósságot
és tartósságot
az új Transit
az új Transit
mindenminden
ízébe beépítettük.
ízébe beépítettük.
A továbbfejlesztett
A továbbfejlesztett
2,0 literes
2,0EcoBlue
literes EcoBlue
dízelmotorok
dízelmotorok
mellettmellett
a Transit
a Transit
48 voltos
48mild
voltos
hybrid
mild(mHEV)
hybrid (mHEV)
hajtáslánccal
hajtáslánccal
is elérhető.
is elérhető.
A kézi kapcsolású
A kézi kapcsolású
sebességváltóval
sebességváltóval
szerelt modelleken
szerelt modelleken
elérhetőelérhető
mHEV technológia
mHEV technológia
javítja az
javítja
üzemanyag-hatékonyságot*
az üzemanyag-hatékonyságot*
, különösen
, különösen
a gyakori
a gyakori
leállástleállást
és indulást
és indulást
igénylő igénylő
városi közlekedés
városi közlekedés
során. Az
során.
mHEV
Az rendszer
mHEV rendszer
a fékezés
a fékezés
során keletkező
során keletkező
energiátenergiát
egy lítium-ion
egy lítium-ion
akkumulátorban
akkumulátorban
tárolja, tárolja,
majd ennek
majdaz
ennek
energiának
az energiának
a
a
használatával
használatával
hajtja meg
hajtja
a motort
meg a motort
és az elektromos
és az elektromos
kiegészítő
kiegészítő
rendszereket.
rendszereket.
A fejlettAmotoroktól
fejlett motoroktól
az innovatív
az innovatív
üzemanyag-takarékossági
üzemanyag-takarékossági
technológiákon
technológiákon
keresztül
keresztül
a járműahajtását
jármű hajtását
figyelő új
figyelő
járműkarbantartás-figyelőig
új járműkarbantartás-figyelőig
a Transit
a Transit
mindenminden
porcikájában
porcikájában
támogatja
támogatja
a megbízhatóságot,
a megbízhatóságot,
az üzemanyag-hatékonyságot
az üzemanyag-hatékonyságot
és az üzemeltetési
és az üzemeltetési
költségek
költségek
csökkentését.
csökkentését.

Járműkarbantartás-figyelő
Járműkarbantartás-figyelő

Ford Easy-Fuel
Ford Easy-Fuel
tanksapka
tanksapka
nélküli üzemanyag-betöltő
nélküli üzemanyag-betöltő
rendszerrendszer
A jármű adatainak
A jármű adatainak
elemzésével
elemzésével
biztosítjabiztosítja
a motor a
optimális
motor optimális
teljesítményét.
teljesítményét.
Információk
Információk
széles választékát
széles választékát
jeleníti meg
jeleníti
a meg a
Egyedülálló
Egyedülálló
biztosíték
biztosíték
arra, hogy
arra,
ne lehessen
hogy ne lehessen
rossz
rossz
® kipufogófolyadékkalüzemanyagot
kombinált
kombinált
műszeren,
műszeren,
mint az AdBlue
mint az®AdBlue
kipufogófolyadékkal
üzemanyagot
tölteni a tölteni
gépkocsiba.
a gépkocsiba.
EmellettEmellett
a piszkosa piszkos
még megtehető
még megtehető
távolságot,
távolságot,
vagy az üzemanyagban
vagy az üzemanyagban
találhatótalálható
tanksapkához
tanksapkához
sem kellsem
hozzáérnie.
kell hozzáérnie.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
vizet jelző
vizet
figyelmeztetéseket.
jelző figyelmeztetéseket.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

Auto Start-Stop
Auto Start-Stop
indítórendszer
indítórendszer
Automatikusan
Automatikusan
lekapcsolja
lekapcsolja
a motort,a amikor
motort,aamikor
jármű megáll,
a jármű megáll,
és Ön üres
és fokozatba
Ön üres fokozatba
kapcsol.kapcsol.
Zökkenőmentesen
Zökkenőmentesen
újraindul,újraindul,
amikor Ön
amikor
tovább
Önkíván
tovább
haladni,
kíván haladni,
és így segít
és így
csökkenteni
segít csökkenteni
az
az
üzemanyag-fogyasztást
üzemanyag-fogyasztást
és a károsanyag-kibocsátást.
és a károsanyag-kibocsátást.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)

* Az üzemanyag-hatékonysággal
* Az üzemanyag-hatékonysággal
és a károsanyag-kibocsátással
és a károsanyag-kibocsátással
kapcsolatoskapcsolatos
további információkat
további információkat
a Műszaki adatok
a Műszaki
részben
adatok
talál
részben talál
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Elsőkerékhajtás
Elsőkerékhajtás
(FWD)
(FWD)
■

■

■

Alacsonyabb
■ Alacsonyabb
raktérpadló
raktérpadló
a
a
könnyebb
könnyebb
rakodásrakodás
és lerakodás
és lerakodás
érdekében
érdekében
Nagyobb
■ Nagyobb
raktér és
raktér
extraés
belső
extra belső
magasság
magasság
Nagyobb
■ Nagyobb
üzemanyagüzemanyaghatékonyság
hatékonyság
és teherbírás,
és teherbírás,
mint mint
az azonos
az azonos
felszereltséggel
felszereltséggel
és
és
jellemzőkkel
jellemzőkkel
bíró RWD
bíró
hajtású
RWD hajtású
modelleknél
modelleknél

Hátsókerékhajtás
Hátsókerékhajtás
(RWD)
(RWD)
■

■
■

Hagyományos
■ Hagyományos
elrendezés
elrendezés
a
a
nagyobb
nagyobb
terheléssel
terheléssel
járó
járó
alkalmazásokhoz
alkalmazásokhoz
Ideális
■ választás
Ideális választás
vontatáshoz
vontatáshoz
Elsőrendű
■ Elsőrendű
tapadástapadás
nagy nagy
motornyomatéknál,
motornyomatéknál,
különösen
különösen
rakománnyal
rakománnyal

AA
hajtóerő
hajtóerő
Üzleti igényeinek
Üzleti igényeinek
hatékonyabb
hatékonyabb
kiszolgálása
kiszolgálása
érdekében
érdekében
a Transit
a Transit
első-, hátsóelső-, és
hátsó- és
összkerékhajtással*
összkerékhajtással*
is kapható.
is kapható.
Alapfelszereltségként
Alapfelszereltségként
mindegyik
mindegyik
motor 6motor
fokozatú
6 fokozatú
kézi kapcsolású
kézi kapcsolású
sebességváltóval
sebességváltóval
kapható,
kapható,
az elsőkerék-hajtású
az elsőkerék-hajtású
modellek
modellek
6 fokozatú
6 fokozatú
automata
automata
sebességváltóval,
sebességváltóval,
a hátsókerék-hajtású
a hátsókerék-hajtású
modellek
modellek
pedig egy
pedig
új, 10
egy új, 10
sebességes
sebességes
automata
automata
sebességváltóval
sebességváltóval
is elérhetők.
is elérhetők.
Keményebb
Keményebb
terepre terepre
érve, azérve,
összkerékhajtás
az összkerékhajtás
megbízható
megbízható
teljesítménye
teljesítménye
verhetetlen.
verhetetlen.
Az egyes
AzTransit
egyes Transit
modelleken*
modelleken*
elérhetőelérhető
intelligens
intelligens
összkerékhajtással
összkerékhajtással
zökkenőmentesebben
zökkenőmentesebben
és magabiztosabban
és magabiztosabban
haladhat
haladhat
a nehezebb
a nehezebb
talajokon
talajokon
is.
is.

A megfelelő
A megfelelő
végáttétel
végáttétel
kiválasztása
kiválasztása
A különböző
A különböző
motor-,motor-,
sebességváltósebességváltóés hajtáslánc-lehetőségek
és hajtáslánc-lehetőségek
mellettmellett
a megfelelő
a megfelelő
végáttétel
végáttétel
kiválasztása
kiválasztása
tovább tovább
tökéletesítheti
tökéletesítheti
új Fordjának
új Fordjának
testreszabását
testreszabását
az Ön az Ön
egyedi igényeinek
egyedi igényeinek
megfelelően.
megfelelően.
■

■

Alacsonyabb
■ Alacsonyabb
végáttétel
végáttétel
(pl. 3,7:(pl.
1) A3,7:
legalkalmasabb
1) A legalkalmasabb
sík, szelíd
sík,terepen,
szelíd terepen,
könnyebb
könnyebb
rakományok
rakományok
esetén,esetén,
vontatást
vontatást
jellemzően
jellemzően
nem, vagy
nem,
csak
vagy
korlátozottan
csak korlátozottan
végző járműveknél,
végző járműveknél,
és állandó
és állandó
sebességű,
sebességű,
főként autópályán
főként autópályán
történőtörténő
használathoz
használathoz
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
Magasabb
■ Magasabb
végáttétel
végáttétel
(pl. 4,1:(pl.
1) Maximális
4,1: 1) Maximális
terheléshez
terheléshez
és vontatáshoz,
és vontatáshoz,
rövidebb,
rövidebb,
gyakori gyakori
megállást
megállást
tartalmazó
tartalmazó
utakhozutakhoz
és meredek
és meredek
lejtős, dombos
lejtős, dombos
terepekhez
terepekhez
ajánlottajánlott
(választható)
(választható)

Összkerékhajtás*
Összkerékhajtás*
(AWD)
(AWD)
■

■

■

A vezető
■ A által
vezető
kapcsolható
által kapcsolható
AWD-rendszer
AWD-rendszer
extra tapadást
extra tapadást
nyújt nehéz
nyújtútviszonyok
nehéz útviszonyok
esetén esetén
(Nem elérhető)
(Nem elérhető)
Normál
■ Normál
vezetésivezetési
körülmények
körülmények
esetén a
esetén
hajtásaahajtás
hátsóakerekekre
hátsó kerekekre
irányul. irányul.
Amikor Amikor
be van kapcsolva,
be van kapcsolva,
a rendszer
a rendszer
automatikusan
automatikusan
növeli anöveli a
legnagyobb
legnagyobb
tapadással
tapadással
rendelkező
rendelkező
kerekekre
kerekekre
ható ható
motornyomatékot
motornyomatékot
Ideális
■ választás
Ideális választás
mentőszolgálatoknak
mentőszolgálatoknak
vagy vagy
közüzemi
közüzemi
cégeknek,
cégeknek,
ahol gyakori
ahol gyakori
a
a
terepenterepen
vagy pályán
vagy végzett
pályán végzett
munka munka

SelectShift
SelectShift
6 fokozatú
6 fokozatú
automata
automata
sebességváltó
sebességváltó
Egyenletes
Egyenletes
és kényelmes
és kényelmes
vezetési vezetési
élményt élményt
biztosít, különösen
biztosít, különösen
a nagyobb
a nagyobb
forgalomban.
forgalomban.
A
A
nagyobbnagyobb
kihívást jelentő
kihívást(pl.
jelentő
csúszós
(pl. csúszós
vagy
vagy
meredek)
meredek)
útviszonyok
útviszonyok
esetén pedig
esetén
bizonyos
pedig bizonyos
fokozatok
fokozatok
kapcsolását
kapcsolását
meg is akadályozhatja.
meg is akadályozhatja.
(FWD modelleken
(FWD modelleken
választható)
választható)

*Az összkerékhajtás
*Az összkerékhajtás
opcióként érhető
opcióként
el a 130
érhető
és 170
el aLE-s
130 motorral
és 170 LE-s
szerelt,
motorral
N1 350-es
szerelt,sorozatú
N1 350-es
Zárt
sorozatú
áruszállító
Zártmodelleken.
áruszállító modelleken.
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Csatlakozásra
Csatlakozásra
született
született
Csak a Ford
Csakkínál
a Ford
beépített,
kínál beépített,
teljesenteljesen
csatlakoztatott
csatlakoztatott
kommunikációs
kommunikációs
rendszert.
rendszert.
A Ford átfogó
A Ford csatlakoztatott
átfogó csatlakoztatott
szolgáltatáscsomagja
szolgáltatáscsomagja
elősegíti
elősegíti
vállalkozásának
vállalkozásának
fejlődését,
fejlődését,
függetlenül
függetlenül
attól, hogy
attól,
hány
hogy
járművel
hány járművel
rendelkezik.
rendelkezik.

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
kamerájának
kamerájának
segítségével
segítségével
akár öt akár
járművet
öt járművet
is
is
■ Veszélyre
■ Veszélyre
figyelmeztető
figyelmeztető
jelzés**
jelzés**
(LHI) Több
(LHI)
helyi
Több
éshelyi
országos
és országos
információforrás
információforrás
hozzáadhat
hozzáadhat
fiókjához
fiókjához
a járművek
a járművek
alvázszámát
alvázszámát
használva.
használva.
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
a
■ Riasztások
■ Riasztások
Lehetővé
Lehetővé
teszik, hogy
teszik,
valós
hogy
időben
valós időben
kezelje járművei
kezelje járművei
műszakiműszaki
mobilmunkavégzést
mobilmunkavégzést
a járműben
a járműben
és annak
és15
annak
méteres
15 méteres
környezetébenl,
környezetébenl,
így a így a
állapotát.
állapotát.
terepenterepen
is megkönnyíti
is 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. a csomagtérajtót,
pl. a csomagtérajtót,
a vezetőfülke
a vezetőfülke A Ford Data
A Ford
ServicesTM
Data ServicesTM
(Magyarországon
(Magyarországon
jelenlegjelenleg
nem elérhető)
nem elérhető)
és a FordPass
és a FordPass
ajtaját, ajtaját,
stb.
stb.
Connect
Connect
szolgáltatások
szolgáltatások
segítségével
segítségével
a járműadatok
a járműadatok
biztonságosan
biztonságosan
továbbíthatók
továbbíthatók
■ 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
saját telematikai
saját telematikai
alkalmazásába
alkalmazásába
vagy a választott
vagy a választott
telematikai
telematikai
szolgáltatóhoz.
szolgáltatóhoz.
A
A
vagy fűtse
vagy
elő
fűtse
a vezetőfülkét
elő a vezetőfülkét
(csak automata
(csak automata
sebességváltós
sebességváltós
modelleknél).
modelleknél). rendelkezésre
rendelkezésre
álló adatok
álló adatok
köre a jármű
köre aállapotára,
jármű állapotára,
a járműahelyére,
jármű helyére,
az üzemanyagaz üzemanyag■ SecuriAlert
■ SecuriAlert
Állítsa aÁllítsa
rendszert
a rendszert
magasabb
magasabb
biztonsági
biztonsági
fokozatra,
fokozatra,
fogadjon
fogadjon
használatra
használatra
és a menettulajdonságokra
és a menettulajdonságokra
vonatkozó
vonatkozó
információkat
információkat
is magában
is magában
értesítést
értesítést
mindenminden
aktivitásról
aktivitásról
a járművével
a járművével
kapcsolatban.
kapcsolatban.
foglalja,foglalja,
és többés
járműre
több járműre
vonatkozóan
vonatkozóan
is lekérhető.
is 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
A Ford TelematicsTM
A Ford TelematicsTM
(Magyarországon
(Magyarországon
jelenlegjelenleg
nem elérhető)
nem elérhető)
és a FordPass
és a FordPass
szervizdőpontot
szervizdőpontot
közvetlenül
közvetlenül
az applikációval.
az applikációval.
Connect
Connect
segítségével
segítségével
könnyedén
könnyedén
tekintheti
tekintheti
át az adatokat
át az adatokat
és kezelheti
és kezelheti
az összes
az összes
járművet
járművet
az
intuitív
az
felhasználói
intuitív
felhasználói
felületen
felületen
keresztül.
keresztül.
Több
járműre
Több
járműre
vonatkozóan
vonatkozóan
is
is
A FordPass
A FordPass
Pro elérhetőségéről
Pro elérhetőségéről
kérjük, tájékozódjon
kérjük, tájékozódjon
Márkakereskedőjénél.
Márkakereskedőjénél.
lekérheti
lekérheti
a következő
a következő
adatokat:
adatokat:
a járműaállapota,
jármű állapota,
a járműahelye,
járműaz
helye,
üzemanyagaz üzemanyaghasználat
használat
és a menettulajdonságok.
és a menettulajdonságok.
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
problémamentesen
és problémamentesen
működjenek.
működjenek.

Memutatjuk
Memutatjuk
telefonja
telefonja
új új
legjobb
legjobb
barátját!
barátját!
Ford SYNC
Ford SYNC
3
3
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.igénybe.
(Navigációval
(Navigációval
választható)
választható)

A SYNC
A SYNC
3 funkciói
3 funkciói
■
■
■
■

Fontos: csak
Fontos:
iPhonecsak
5-ös,iPhone
Android
5-ös,
5.0-s
Android
(Lollipop)
5.0-svagy
(Lollipop)
újabb vagy újabb

operációs rendszerű
operációstelefonokkal
rendszerű telefonokkal
valósítható meg.
valósítható
A SYNC
meg.
3 A SYNC 3
A telefonhívások,
■ A telefonhívások,
a zenelejátszás,
a zenelejátszás,
az alkalmazások
az alkalmazások
és a navigáció
és a navigáció
hangutasításokkal
hangutasításokkal
történőtörténő
irányítása
irányítása
rendszer egyes
rendszer
funkcióihoz
egyes funkcióihoz
adatkapcsolat
adatkapcsolat
szükséges, amelyre
szükséges, amelyre
mobil adatforgalmi
mobil adatforgalmi
díjak érvényesek.
díjak érvényesek.
Annak ellenőrzéséhez,
Annak ellenőrzéséhez,
Szöveges
■ Szöveges
üzenetek
üzenetek
felolvastatása
felolvastatása
hogy az Apple
hogy
CarPlay,
az Apple
illetve
CarPlay,
az Android
illetveAuto
az Android
elérhető-e
Autoaz
elérhető-e
Ön
az Ön
† 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.
országában,országában,
kérjük, keresse
kérjük,
fel akeresse
hivatalos
fel Apple
a hivatalos
CarPlay,
Apple
illetve
CarPlay, illetve
Android Auto
Android
weboldalakat!
Auto weboldalakat!
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 A Ford Vészhelyzeti
A Ford Vészhelyzeti
asszisztens asszisztens
egy innovatív
egy
SYNC
innovatív
funkció,
SYNC funkció,
segítségével
amelynek segítségével
a jármű utasai,
a jármű
Bluetooth
utasai, kapcsolaton
Bluetooth kapcsolaton
alkalmazással
alkalmazással
pedig úgy
pedig
navigálhat
úgy navigálhat
okostelefonja
okostelefonja
funkcióifunkciói
között aközött
SYNCa3SYNC
kezdőképernyőjén,
3 kezdőképernyőjén,
mintha mintha
az okostelefonján
az okostelefonján amelynek
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
használná.
használná.
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
A színes
■ Aérintőképernyő
színes érintőképernyő
a többérintéses
a többérintéses
„pöccintés”
„pöccintés”
és „csippentéses
és „csippentéses
méretezés”
méretezés”
kézmozdulatokat
kézmozdulatokat
is felismeri.
is felismeri.
†

†

®

■

®

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.
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■

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

‡ és a Ford
‡ ésTelematics
‡
‡
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
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.
távoli 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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Intelligens
Intelligens
parkolás
parkolás

A parkolás
A parkolás
gyakrangyakran
okoz gondot
okoz gondot
mind a mind
forgalmas
a forgalmas
utcákon,
utcákon,
mind a mind
szűk a szűk
Ø2)
Ø2)
parkolóhelyeknél.
parkolóhelyeknél.
Az opcionális
Az opcionális
oldalsóoldalsó
ki-/beparkolást
ki-/beparkolást
segítő automatika
segítő automatika
(a Limited
(a Limited
modelleken
modelleken
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)
segítségével
segítségével
a Transittal
a Transittal
ez sokkal
ez sokkal
könnyebben
könnyebben
megy, mint
megy,
gondolná.
mint gondolná.
Az ultrahangos
Az ultrahangos
érzékelők
érzékelők
észlelikészlelik
a járműa jármű
körül lévő
körül
objektumokat,
lévő objektumokat,
és figyelmeztetik,
és figyelmeztetik,
ha túl közel
ha túl
kerül
közel
hozzájuk.
kerül hozzájuk.
A
A
Ø2) azonosítja
Ø2) azonosítja
továbbfejlesztett
továbbfejlesztett
Aktív ki-/beparkolást
Aktív ki-/beparkolást
segítő automatika
segítő automatika
a
a
megfelelő
megfelelő
méretűméretű
parkolóhelyeket,
parkolóhelyeket,
majd automatikusan
majd automatikusan
elvégzi a
elvégzi
be- vagy
a be- vagy
kiparkoláshoz
kiparkoláshoz
szükséges
szükséges
kormánymozgásokat.
kormánymozgásokat.
(Választható)
(Választható)

Egy korszerű,
Egy korszerű,
alsó világítással
alsó világítással
kiegészített
kiegészített
tolatókamera
tolatókamera
szintén szintén
elérhető.
elérhető.
Ez a
Ez a
kamerakamera
tolatás tolatás
közben közben
szélesebb
szélesebb
képet mutat,
képet valamint
mutat, valamint
nem megfelelő
nem megfelelő
látási látási
viszonyok
viszonyok
között megvilágítja
között megvilágítja
a járműamögötti
jármű mögötti
területet.
területet.
(Választható)
(Választható)

Merőleges
Merőleges
parkolásparkolás

Párhuzamos
Párhuzamos
parkolásparkolás

A továbbfejlesztett
A továbbfejlesztett
Aktív ki-/beparkolást
Aktív ki-/beparkolást
A továbbfejlesztett
A továbbfejlesztett
Aktív ki-/beparkolást
Aktív ki-/beparkolást
Ø2) képesØ2)
Ø2) még a
Ø2)
segítő automatika
segítő automatika
felmérni,
képes felmérni,
hogy
hogy
segítő automatika
segítő automatika
párhuzamos
még a párhuzamos
a parkolóhely
a parkolóhely
megfelelő
megfelelő
méretű-e,
méretű-e,
majd
majd
parkolóhelyekről
parkolóhelyekről
való kiparkolásban
való kiparkolásban
is
is
segít bekormányozni
segít bekormányozni
a járművet.
a járművet.
segít a megfelelő
segít a megfelelő
kormánymozgással.
kormánymozgással.

Ø
Ø
Érzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a
és a
jármű irányításának
jármű irányításának
szükségességét
szükségességét
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A kamerák csak
A kamerák
10 km /h
csak
alatti
10 km
sebességnél
/h alatti sebességnél
működnek. működnek.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
H3 Zárt
L3áruszállító
H3 Zárt áruszállító
Moondust
Moondust
Silver Silver
metálfényezéssel
metálfényezéssel
(Választható).
(Választható).
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Mindig
Mindig
éber
éber
Ø2) a kétØ2)
A Transitot
A Transitot
úgy terveztük,
úgy terveztük,
hogy vigyázzon
hogy vigyázzon
Önre, a Önre,
járművére
a járművére
és a jármű
és akörül
jármű
lévőkre.
körül lévőkre.
Holttérfigyelő
Holttérfigyelő
rendszer
rendszer
Keresztirányú
Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrel
rendszerrel
külső
a két külső
visszapillantó
visszapillantó
tükörben
tükörben
elhelyezett
elhelyezett
diszkrétdiszkrét
figyelmeztető
figyelmeztető
lámpával
lámpával
riasztja riasztja
Önt vezetés
Önt vezetés
közben,közben,
amikor amikor
észleli, hogy
észleli,
egy
hogy
másik
egyjármű
másik- jármű
személygépkocsi,
- személygépkocsi,
kisteherautó
kisteherautó
vagy vagy
Ø2) pedig
Ø2)
apedig
forgalomra
a forgalomra
merőleges
merőleges
helyről történő
helyről történő
kitolatáskor
kitolatáskor
figyelmezteti
figyelmezteti
kamionkamion
- belép -az
belép
Ön holtterébe.
az Ön holtterébe.
(Választható)
(Választható)
A Keresztirányú
A Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer
rendszer
a vezetőt,
a vezetőt,
ha mozgó
ha mozgó
járművet
járművet
vagy más
vagy
veszélyforrást
más veszélyforrást
érzékel.érzékel.
Ha a vezető
Ha a nem
vezető
reagál
nemkellő
reagál
mértékben,
kellő mértékben,
a rendszer
a rendszer
a fékeket
a fékeket
is automatikusan
is automatikusan
működésbe
működésbe
tudja hozni.
tudjaAhozni. A
Live Traffic*
Live Traffic*
pedig tájékoztatja
pedig tájékoztatja
az útonaz
bekövetkezett
úton bekövetkezett
balesetekről
balesetekről
és egyéb
ésakadályokról,
egyéb akadályokról,
amelyek
amelyek
késleltethetik.
késleltethetik.
(Választható)
(Választható)

Keresztirányú
Keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrendszer

Live Traffic*
Live Traffic*

Ø2)
Ø2)
Holttérfigyelő
Holttérfigyelő
rendszerrendszer
vontatmányfigyelővel
vontatmányfigyelővel

Valós
közlekedési
idejű közlekedési
információkat
információkat
továbbíttovábbít
közvetlenül
közvetlenül
a
a
Miközben
Miközben
Ön kitolat
Ön
egy,
kitolat
a forgalomra
egy, a forgalomra
merőleges
merőleges
helyről, ahelyről, a Valós idejű
Amint
egy
Amint
másik
egy
jármű
másik
– egy
jármű
autó,
– egy
kisteherautó
autó, kisteherautó
vagy kamion
vagy kamion
SYNC 3 navigációs
SYNC 3 navigációs
rendszerbe,
rendszerbe,
majd a közlekedési
majd a közlekedési
helyzetnek
helyzetnek
keresztirányú
keresztirányú
forgalomra
forgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrendszer
jobb és bal
jobb és bal
– út közben
– útbelép
közben
a vezető
belép aholtterébe,
vezető holtterébe,
a rendszer
a rendszer
egy jól egy jól
megfelelően
megfelelően
módosítja
módosítja
a beállított
a beállított
útvonalat,
útvonalat,
így Ön így Ön
iránybanirányban
körbepásztáz
körbepásztáz
és figyelmeztet
és figyelmeztet
a mozgóajárművekre,
mozgó járművekre,
látható figyelmeztető
látható figyelmeztető
jelzésseljelzéssel
hívja fel erre
hívjaafel
figyelmét,
erre a figyelmét,
a
a
nyugodtabban
nyugodtabban
és időben
ésmegérkezhet
időben megérkezhet
úti céljához.
úti céljához.
FordPassFordPass
illetve egyéb
illetve
veszélyekre.
egyéb veszélyekre.
(Választható)
(Választható)
megfelelő
megfelelő
oldalon lévő
oldalon
külső
lévő
visszapillantó
külső visszapillantó
tükörben.
tükörben.
VontatásVontatás
használatával
használatával
érhető elérhető
a navigációval
el a navigációval
ellátott SYNC
ellátott
3 SYNC 3
esetén aesetén
figyelmeztető
a figyelmeztető
lámpa akkor
lámpa
is világít,
akkor isha
világít,
egy jármű
ha egy
a jármű a
eszközökön.
eszközökön.
vontatmány
vontatmány
mellett tartózkodik.
mellett tartózkodik.
(Választható)
(Választható)

Ø
Ø
Érzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Mejegyzés:Mejegyzés:
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 szolgáltatás
Live Traffic szolgáltatás
a navigációsaSYNC
navigációs
3 rendszerrel
SYNC 3 felszerelt
rendszerrel
új felszerelt
Ford gépjárművek
új Ford gépjárművek
regisztrációját
regisztrációját
követő első követő
12 hónapban
első 12ingyenes,
hónapban
ezt
ingyenes,
követően
ezt
előfizetési
követőendíj
előfizetési
megfizetése
díj megfizetése
ellenében vehető
ellenében
igénybe.
vehető igénybe.

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
H2 Zárt
L3áruszállító
H2 Zárt áruszállító
Chrome Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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AA
megfelelő
megfelelő
sebességgel
sebességgel
Ø2) segítségével
Ø2) segítségével
Az Adaptív
Az Adaptív
sebességtartó
sebességtartó
automatika
automatika
Ön határozhatja
Ön határozhatja
meg a meg a
tempót.tempót.
A rendszer
A rendszer
képes azonosítani
képes azonosítani
az érvényben
az érvényben
lévő sebességhatárokat,
lévő sebességhatárokat,
és
és
azokhozazokhoz
igazodva
igazodva
automatikusan
automatikusan
megtartani
megtartani
a beállított
a beállított
sebességet.
sebességet.
A fejlettA fejlett
technológiájú
technológiájú
radar pásztázza
radar pásztázza
a járműaelőtt
jármű
haladó
előtt haladó
forgalmat,
forgalmat,
és ha lassabb
és ha lassabb
járművet
járművet
észlel, képes
észlel,automatikusan
képes automatikusan
igazítaniigazítani
a sebességet,
a sebességet,
hogy tartható
hogy tartható
legyen az
legyen
előreaz
beállított
előre beállított
követésikövetési
távolság.
távolság.
Ha pedig
Haritkul
pedig
a forgalom,
ritkul a forgalom,
a járműa jármű
automatikusan
automatikusan
visszaáll
visszaáll
az előzetesen
az előzetesen
választott
választott
utazósebességre.
utazósebességre.
(Választható,
(Választható,
a használatához
a használatához
navigációval
navigációval
ellátottellátott
SYNC 3SYNC
szükséges)
3 szükséges)

Ø2)
Ø2)
Intelligens
Intelligens
AdaptívAdaptív
sebességtartó
sebességtartó
automatika
automatika

Az Intelligens
Az Intelligens
sebességhatárolót
sebességhatárolót
az Adaptív
az sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikával
automatikával
és a
és a
Táblafelismerő
Táblafelismerő
rendszerrel
rendszerrel
ötvöző rendszer
ötvöző rendszer
képes azonosítani
képes azonosítani
az érvényben
az érvényben
lévő
lévő
sebességhatárokat,
sebességhatárokat,
és azokhoz
és azokhoz
igazodvaigazodva
automatikusan
automatikusan
csökkenteni
csökkenteni
a jármű sebességét.
a jármű sebességét.
(Választható,
(Választható,
a használatához
a használatához
navigációval
navigációval
ellátott SYNC
ellátott
3 szükséges)
SYNC 3 szükséges)
ØÉrzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.

Ø

Megjegyzés:
Megjegyzés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a
és a
jármű irányításának
jármű irányításának
szükségességét
szükségességét

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
Zárt áruszállító
L3 Zárt áruszállító
Chrome Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható).
(választható).

31

Megkönnyítjük
Megkönnyítjük
az
az
életét
életét

Választható
Választható
vezetési
vezetési
üzemmódok
üzemmódok

Ø1)
Ø1)
Oldalszél
Oldalszél
stabilizáló
stabilizáló

SzámosSzámos
vezetésivezetési
mód közül
mód
választhat:
közül választhat:
AWD modelleken
AWD modelleken
Normál,Normál,
EcoMode,
EcoMode,
Erős széllökésekkel
Erős széllökésekkel
tűzdelt tűzdelt
szélbenszélben
segít a vezetőnek
segít a vezetőnek
a sávjában
a sávjában
tartani a
tartani
gépkocsit.
a gépkocsit.
CsúszósCsúszós
út, és a út,
gyárilag
és a gyárilag
felszerelt
felszerelt
vonóhoroggal
vonóhoroggal
rendelkező
rendelkező
RWD járműveken
RWD járműveken Ehhez az
Ehhez
ESP az
rendszert
ESP rendszert
használja,
használja,
amely érzékeli,
amely érzékeli,
ha a gépkocsi
ha a gépkocsi
keresztszélbe
keresztszélbe
kerül. kerül.
Vontatás
Vontatás
mód. A mód.
rendszer
A rendszer
módosítja
módosítja
a különféle
a különféle
beállításokat,
beállításokat,
beleértve
beleértve
a
a
ÉrzékelőkkelÉrzékelőkkel
működik. működik.
Biztonsági funkció.
Biztonsági funkció.
fojtószelep-választ
fojtószelep-választ
és a kormányzásérzetet,
és a kormányzásérzetet,
így könnyebb
így könnyebb
vezethetőséget
vezethetőséget
biztosítbiztosít
az
az
adott körülmények
adott körülmények
között. között.
Ø

Ø

1)

1)

Elektromos
Elektromos
szervokormányzás
szervokormányzás

Ø1)
Ø1)
Elektronikus
Elektronikus
menetstabilizáló
menetstabilizáló
rendszer
rendszer
(ESP)
(ESP)

A járműAsebességétől
jármű sebességétől
függő mértékű
függő mértékű
rásegítést
rásegítést
biztosít,biztosít,
és az üzemanyagés az üzemanyagtakarékosság
takarékosság
érdekében
érdekében
nem a motor
nem aenergiáját,
motor energiáját,
hanem hanem
elektromos
elektromos
energiátenergiát
használhasznál
fel. (FWD
fel.és
(FWD
RWDés
modelleken
RWD modelleken
alapfelszereltség,
alapfelszereltség,
AWD esetén
AWD nem
esetén nem
elérhető)
elérhető)

Észleli, ha
Észleli,
Ön eltér
ha Ön
a választott
eltér a választott
iránytól,iránytól,
és megkísérli
és megkísérli
a járműaegyenesben
jármű egyenesben
tartásáttartását
a
a
fék- és motorteljesítmény
fék- és motorteljesítmény
automatikus
automatikus
szabályzásával.
szabályzásával.
A kipörgésvédelmi
A kipörgésvédelmi
Ø1) megelőzi
Ø1) megelőzi
a kerekek
a kerekek
túlzott pörgését,
túlzott pörgését,
és a lehető
és alegjobb
lehető legjobb
tapadást
tapadást
rendszer
rendszer
biztosítja,
biztosítja,
miközben
miközben
folyamatosan
folyamatosan
figyeli és
figyeli
szabályozza
és szabályozza
az egyes
azkerekekhez
egyes kerekekhez
továbbított
továbbított
nyomatékot.
nyomatékot.
(Alapfelszereltség)
(Alapfelszereltség)
ØÉrzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. működik.
Biztonsági 1)funkció.
Biztonsági funkció.

Ø

1)
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Megkönnyítjük
Megkönnyítjük
az
az
életét
életét

Ø2)* Ø2)*
Sávtartó
Sávtartó
automatika
automatika

Ø2) gyalogosfelismerő
Ø2) gyalogosfelismerő
Ütközésmegelőző
Ütközésmegelőző
rendszer
rendszer
funkcióval*
funkcióval*

A Sávelhagyásra
A Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszert
rendszert
arra tervezték,
arra tervezték,
hogy felismerje,
hogy felismerje,
ha a ha a
gépjármű
gépjármű
az irányjelzők
az irányjelzők
használata
használata
nélkül megközelíti
nélkül megközelíti
a sávjelző
a sávjelző
vonalakat,
vonalakat,
és erre a
és erre
Aa
rendszer
A rendszer
radar ésradar
kamera
és kamera
használatával
használatával
képes észlelni
képes észlelni
más járműveket
más járműveket
és a
és a
kormánykerék
kormánykerék
vibrálásával
vibrálásával
figyelmeztesse
figyelmeztesse
Önt. HaÖnt.
a vezető
Ha a nem
vezető
reagál,
nem a
reagál,
rendszer
a rendszer
gyalogosokat*
gyalogosokat*
, felhívva
, felhívva
a vezető
a figyelmét
vezető figyelmét
a lehetséges
a lehetséges
ütközésre.
ütközésre.
(Választható)
(Választható)
sávtartást
sávtartást
segítő funkciója
segítő funkciója
kormányzási
kormányzási
nyomaték
nyomaték
alkalmazásával
alkalmazásával
segít azsegít az
ÉrzékelőkkelÉrzékelőkkel
működik. Vezetéstámogató
működik. Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű és a jármű
útfelületre
útfelületre
festett sávon
festettbelül
sávon
tartani
belül a
tartani
járművet.
a járművet.
(Választható)
(Választható)
Ø

Ø

2)

2)

Osztott
Osztott
képesképes
frontkamera
frontkamera

Elektromos
Elektromos
rásegítéses
rásegítéses
oldalsó
oldalsó
ajtónyílás
ajtónyílás

Rendkívül
Rendkívül
széles látószöget
széles látószöget
kínál a jármű
kínál aorra
jármű
előtti,
orrailletve
előtti,ailletve
bal ésajobb
bal és
oldalán
jobb oldalán
levő
levő
Segíti aSegíti
könnyű
a könnyű
be- és kipakolást.
be- és kipakolást.
Az oldalsó
Az oldalsó
ajtó kilincsével,
ajtó kilincsével,
a műszerfal
a műszerfal
erre a célra
erre a célra
beláthatatlan
beláthatatlan
területről.
területről.
Különösen
Különösen
hasznoshasznos
kereszteződéseknél,
kereszteződéseknél,
és amikor
és amikor
orral orral szolgálószolgáló
gombjával
gombjával
és a távirányítós
és a távirányítós
kulcstartóval
kulcstartóval
működtethető.
működtethető.
(Választható
(Választható
a
a
előre állelőre
ki olyan
áll kiparkolóhelyekről,
olyan parkolóhelyekről,
ahol a kilátás
ahol a oldalra
kilátás oldalra
korlátozott.
korlátozott.
(Választható)
(Választható)Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
és a Kombi
és a M1
Kombi
esetében,
M1 esetében,
L2 modelleken
L2 modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A kamerák csak
A kamerák
10 km/h
csak
alatti
10 sebességen
km/h alatti sebességen
működnek. működnek.

irányításának
irányításának
szükségességét
szükségességét
ØÉrzékelőkkel
Érzékelőkkel
működik. 2)Vezetéstámogató
működik. 2)Vezetéstámogató
funkció.
funkció.
*A gyalogosészlelés
*A gyalogosészlelés
csak 80 km/h
csak
alatti
80 járműsebességnél
km/h alatti járműsebességnél
működik. Azműködik.
ütközésmegelőző
Az ütközésmegelőző
rendszer gyalogosfelismerő
rendszer gyalogosfelismerő
funkcióval képes
funkcióval képes
észlelni 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 rendszer
vezetést.korlátait
A rendszer
lásd
korlátait
a
lásd a
*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.
használati útmutatóban.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
A vezetéstámogató
A vezetéstámogató
funkciók kiegészítő
funkciókjellegűek,
kiegészítő
nem
jellegűek,
helyettesítik
nem helyettesítik
a járművezető
a járművezető
figyelmét, megítélését,
figyelmét, megítélését,
és a jármű és a járműhasználati útmutatóban.
irányításának
irányításának
szükségességét
szükségességét
Ø
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Ambiente
Ambiente
Ez a felszereltségi
Ez a felszereltségi
szint szint
jelenleg
jelenleg
nem elérhető
nem elérhető

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyAmbiente
Transit Ambiente
L3 H2 Zárt
L3áruszállító
H2 Zárt áruszállító
Moondust
Moondust
Silver metálfényezéssel
Silver metálfényezéssel
(Nem elérhető).
(Nem elérhető).
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Trend
Trend

Főbb Főbb
külsőkülső
felszereltségek:
felszereltségek:
■

■

■
■
■
■

Elektromosan
■ Elektromosan
állíthatóállítható
és fűthető,
és fűthető,
karosszéria
karosszéria
színével színével
megegyező
megegyező
külső külső
tükrök, integrált
tükrök, integrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Projektoros
■ Projektoros
halogén halogén
fényszórók
fényszórók
statikus statikus
kanyarvilágítással
kanyarvilágítással
Első ködfényszórók
■ Első ködfényszórók
Teljes ■méretű
Teljesdísztárcsák
méretű dísztárcsák
Első és
■ hátsó
Első és
parkolóradar
hátsó parkolóradar
Krómbevonatú
■ Krómbevonatú
keret az első
kerethűtőrácson
az első hűtőrácson

Főbb Főbb
belsőbelső
felszereltségek:
felszereltségek:
■
■

■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■

AM/FM
■ rádió
AM/FM
DAB
rádió
rendszerrel
DAB rendszerrel
Négy első
■ Négy
hangszóró
első hangszóró
(két mélynyomó
(két mélynyomó
és
és
két magassugárzó)
két magassugárzó)
Kormányról
■ Kormányról
vezérelhető
vezérelhető
audiorendszer
audiorendszer
USB-port
■ USB-port
iPod®-funkcióval
iPod®-funkcióval
Bluetooth
■ Bluetooth
Motorok:
Motorok:
Tablet■ tartó
Tablet tartó
Könnyen
■ Könnyen
tisztítható
tisztítható
raktérpadló
raktérpadló
(csak Zárt
(csak Zárt
Dízel Dízel
áruszállító
áruszállító
esetén) esetén)
105 LE(77kW)/310
105 LE(77kW)/310
Nm
Nm
Sebességtartó
■ Sebességtartó
automatika
automatika
beállítható
beállítható 130 LE (96
130kW)/360
LE (96 kW)/360
Nm
Nm
sebességhatárolóval
sebességhatárolóval
130 LE (96
130kW)/360
LE (96 kW)/360
Nm EcoBlue
Nm EcoBlue
Hybrid Hybrid
Vezetőülés
■ Vezetőülés
deréktámasz
deréktámasz
beállításbeállítás
170 LE (125
170kW)/390
LE (125 kW)/390
Nm
Nm
Bőrkormány
■ Bőrkormány
170 LE (125
170kW)/390
LE (125 kW)/390
Nm EcoBlue
Nm EcoBlue
Hybrid Hybrid
Zárható
■ Zárható
kesztyűtartó
kesztyűtartó
185 LE (136
185 kW)/415
LE (136 kW)/415
Nm
Nm
Térképolvasó
■ Térképolvasó
lámpa lámpa
Teljes ■magasságú
Teljes magasságú
farostlemez
farostlemez
burkolatburkolat

Karosszéria-változatok
Karosszéria-változatok
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Duplafülkés
Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Kombi Kombi

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyTrend
Transit
L3Trend
H2 Zárt
L3áruszállító
H2 Zárt áruszállító
Dark Carmine
Dark Carmine
Red metálfényezéssel
Red metálfényezéssel
(választható).
(választható).
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Trail
Trail

Főbb Főbb
külsőkülső
felszereltségek
felszereltségek
a
a
TrendTrend
szérián
szérián
felül felül
■
■
■

■
■
■

Egyedi■ Trail
Egyedi
hűtőrács
Trail hűtőrács
FORD felirattal
FORD felirattal
Egyedi■ fekete
Egyedi
külső
fekete
matrica
külső matrica
Elektromosan
■ Elektromosan
állíthatóállítható
és fűthető,
és fűthető,
automatikusan
automatikusan
záródó visszapillantótükrök
záródó visszapillantótükrök
integráltintegrált
irányjelzőkkel
irányjelzőkkel
Automata
■ Automata
fényszóróvezérlés
fényszóróvezérlés
16"-os,
■ 10
16"-os,
küllős10
fekete
küllős
könyűfém
fekete könyűfém
kerekek kerekek
Mechanikus,
■ Mechanikus,
részlegesen
részlegesen
önzáró önzáró
differenciálmű
differenciálmű
(csak FWD
(csak
modellek
FWD modellek
esetén elérhető)
esetén elérhető)

Főbb Főbb
belsőbelső
alapfelszereltségek
alapfelszereltségek
a Trend
a Trend
szérián
szérián
felül felül
■

Bőr kárpit
■ Bőr kárpit

Motorok
Motorok
Dízel Dízel
130 LE (96
130kW)/360
LE (96 kW)/360
Nm
Nm
130 LE (96
130kW)/360
LE (96 kW)/360
Nm EcoBlue
Nm EcoBlue
Hybrid Hybrid
170 LE (125
170kW)/390
LE (125 kW)/390
Nm
Nm
170 LE (125
170kW)/390
LE (125 kW)/390
Nm EcoBlue
Nm EcoBlue
Hybrid Hybrid
185 LE (136
185 kW)/415
LE (136 kW)/415
Nm
Nm

Karosszéria-változatok
Karosszéria-változatok
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Kombi Kombi

A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyTrail
Transit
L3 H2
Trail
Zárt
L3 áruszállító
H2 Zárt áruszállító
Frozen White
Frozen
alapfényezéssel.
White alapfényezéssel.
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Limited
Limited

Főbb Főbb
külsőkülső
felszereltségek
felszereltségek
a
a
TrendTrend
felszereltségén
felszereltségén
felül felül
■
■

■

Színre■fújt
Színre
első fújt
lökhárító
első lökhárító
Bi-Xenon
■ Bi-Xenon
fényszórók
fényszórók
LED nappali
LED nappali
menetfénnyel
menetfénnyel
16" 5x2
■ küllős
16" 5x2
könnyűfém
küllős könnyűfém
keréktárcsák
keréktárcsák

Főbb Főbb
belsőbelső
felszereltségek
felszereltségek
a
a
TrendTrend
felszereltségén
felszereltségén
felül felül
■
■
■

■
■
■

■

AM/FM-rádió
■ AM/FM-rádió
DAB rendszerrel
DAB rendszerrel
beépített
■ beépített
navigáció
navigáció
Ford SYNC
■ Ford
3 (Vészhelyzeti
SYNC 3 (Vészhelyzeti
Asszisztens*
Asszisztens*
®
®
-kapcsolattal,
-kapcsolattal,
szolgáltatással),
szolgáltatással),
Bluetooth
Bluetooth
hangalapú
hangalapú
vezérléssel
vezérléssel
(magyar(magyar
nyelven nyelven
®
funkcióval,
funkcióval,
nem elérhető),
nem elérhető),
AppLink®AppLink
8"-os ■TFT
8"-os
érintőképernyős
TFT érintőképernyős
kijelző kijelző
USB-port
■ USB-port
iPod®-funkcióval,
iPod®-funkcióval,
kormányról
■ kormányról
vezérelhető
vezérelhető
audiorendszer,
audiorendszer, Motorok:
Motorok:
négy elülső
négy
hangszóróval
elülső hangszóróval
(két mélynyomó
(két mélynyomó
Dízel Dízel
és két magassugárzó)
és két magassugárzó)
130 LE (96
130kW)/385
LE (96 kW)/385
Nm
Nm
Bőrborítású
■ Bőrborítású
sebességváltó
sebességváltó
gomb gomb
130 LE (96
130kW)/385
LE (96 kW)/385
Nm EcoBlue
Nm EcoBlue
Hybrid Hybrid
170 LE (125
170kW)/390
LE (125 kW)/390
Nm
Nm
185 LE (138
185 kW)/415
LE (138 kW)/415
Nm
Nm

Karosszéria-változatok
Karosszéria-változatok
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
Kombi Kombi

*A Ford Vészhelyzeti
*A Ford Vészhelyzeti
asszisztens asszisztens
a SYNC rendszer
a SYNC
egyrendszer
innovatív
egy innovatív
®-on keresztül
párosított
keresztüléspárosított és
szolgáltatása,
szolgáltatása,
amely egy Bluetooth
amely egy
Bluetooth®-on
csatlakoztatott
csatlakoztatott
mobiltelefont
mobiltelefont
használ arra,
használ
hogy a arra,
jármű
hogy
utasai
a jármű utasai
közvetlenül közvetlenül
hívhassák ahívhassák
helyi kommunikációs
a helyi kommunikációs
központot, ha
központot, ha
olyan ütközés
olyan
történt,
ütközés
amelyben
történt,valamelyik
amelybenlégzsák
valamelyik
kioldott,
légzsák kioldott,
vagy az üzemanyag-szivattyú
vagy az üzemanyag-szivattyú
lekapcsolt. Ez
lekapcsolt.
a szolgáltatás
Ez a szolgáltatás
több
több
mint 40 európai
mint országban
40 európaiés
országban
régióban és
állrégióban
rendelkezésre.
áll rendelkezésre.
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A képen látható
A képenmodell
láthatóegy
modell
Transit
egyLimited
TransitL3
Limited
H2 Zárt
L3áruszállító
H2 Zárt áruszállító
Chrome Blue
Chrome
metálfényezéssel
Blue metálfényezéssel
(választható).
(választható).

SzínSzínésés
kárpitválaszték
kárpitválaszték
Válassza
Válassza
ki azt
kiaazt a
karosszériafényezést
karosszériafényezést
és üléskárpitot,
és üléskárpitot,
amely
amely
Ön szerint
Ön szerint
a a
leginkább
leginkább
megfelel
megfelel
vállalkozásának.
vállalkozásának.

1.

1.

2.

Frozen White
Frozen White
AlapszínAlapszín

Blazer Blue
Blazer Blue
†
†
AlapszínAlapszín

Race Red
Race Red
AlapszínAlapszín

Moondust
Moondust
Silver Silver
Metálfényezés*
Metálfényezés*

Agate Black
Agate Black
Metálfényezés*
Metálfényezés*

Dark Carmine
Dark Carmine
Red
Red
Metálfényezés*
Metálfényezés*

Magnetic
Magnetic
†
†
Metálfényezés*
Metálfényezés*

ChromeChrome
Blue
Blue
Metálfényezés*
Metálfényezés*

DiffusedDiffused
Silver Silver
†
†
Metálfényezés*
Metálfényezés*

2.

1. Ambiente
1. Ambiente
Nem elérhető.
Nem elérhető.
2. Trend2.
ésTrend
Limited
és Limited
Üléspárna:
Üléspárna:
Capitol, Ebony
Capitol,
színben
Ebony színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
City, Ebony
City,
színben
Ebony színben
3. Trail 3. Trail
Üléspárna:
Üléspárna:
Salerno bőr,
Salerno
Ebony
bőr,
színben*
Ebony színben*
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Salerno bőr,
Salerno
Ebony
bőr,
színben*
Ebony színben*
4.Trend 4.Trend
Üléspárna:
Üléspárna:
Crosshatch
Crosshatch
on Salerno,
on Salerno,
Dark
Dark
Palazzo Grey
Palazzo
színben
Grey színben
Oldalpárna:
Oldalpárna:
Salerno Vinyl,
Salerno
Ebony
Vinyl,
színben
Ebony színben

3.

3.

4.

4.

12 éves átrozsdásodás
12 éves átrozsdásodás
elleni garancia
elleni garancia
A TransitAegy
Transit
alapos,
egytöbblépcsős
alapos, többlépcsős
fényezésifényezési
eljárásnak
eljárásnak
köszönheti
köszönheti
tartós külsejét.
tartós külsejét.
A viaszosAüregvédelemmel
viaszos üregvédelemmel
ellátott acél
ellátott
karosszériaelemek
acél karosszériaelemek
és a nagyéskopásállóságú
a nagy kopásállóságú
fedőlakkréteg,
fedőlakkréteg,
valamintvalamint
az új
az új
anyagokanyagok
és felhordási
és felhordási
eljárásokeljárások
biztosítják,
biztosítják,
hogy a jármű
hogy még
a jármű
sokmég
évig sok
megőrizze
évig megőrizze
vonzó külsejét.
vonzó külsejét.
MegjegyzésMegjegyzés
A járműveket
A járműveket
ábrázoló képek
ábrázoló
célja kizárólag
képek célja
a karosszériaszínek
kizárólag a karosszériaszínek
illusztrálása,illusztrálása,
és előfordulhat,
és előfordulhat,
hogy nem azhogy
aktuális
nemspecifikációnak
az aktuális specifikációnak
megfelelőek.
megfelelőek.
A kiadványban
A kiadványban
látható színek
látható
és belső
színek
burkolatok
és belsőaz
burkolatok
alkalmazott
az alkalmazott
nyomtatási nyomtatási
eljárások miatt
eljárások
eltérhetnek
miatt eltérhetnek
a valóságosa valóságos
színektől. színektől.
*A metálfényezés
*A metálfényezés
választható,választható,
felár ellenében.
felár†Trail
ellenében.
szérián†Trail
nemszérián
elérhető
nem elérhető

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
(kivéve Frozen
White fényezés
White fényezés
esetén) esetén)

Tegye
Tegye
egyedivé!
egyedivé!
Alap tetőcsomagtartó,
Alap tetőcsomagtartó,
zárhatózárható

Belső tetőcsomagtartó
beszereléshez
beszereléshez
szükséges
szükséges
készlet készlet
Ford FordBelső tetőcsomagtartó

Oldalsó
Oldalsó
rudak rudak

Márkakereskedőjénél
kapható.)
kapható.)
Két fekete
Kétacélpolc,
fekete acélpolc,
amelyek
amelyek
maximum
maximum
Az elegáns,
Az elegáns,
rozsdamentes
rozsdamentes
oldalsóoldalsó
A tetőcsomagtartó
A tetőcsomagtartó
az összes
az tetőre
összes tetőre Márkakereskedőjénél
50 kg terhelhetőségűek
50 kg terhelhetőségűek
és az oldalfalés az oldalfalacélrudak
acélrudak
(60 mm
(60
átmérő
mm átmérő
x 1,5 mm)
x 1,5 mm)
szerelhető
szerelhető
kiegészítő
kiegészítő
alapja. A
alapja. A
Hátsó létra
sínekre,sínekre,
illetve ailletve
többfunkciós
a többfunkciós
továbbitovábbi
védelmet
védelmet
nyújtanak
nyújtanak
a
a
tetőcsomagtartó
tetőcsomagtartó
egy további
egy további
rúddal rúddal Hátsó létra
A 180°-os
A 180°-os
maximális
maximális
nyitási szögű,
nyitási szögű, raktérpadlóra
raktérpadlóra
különböző
különböző
helyeken
helyeken mindennapi
mindennapi
ütődések
ütődések
és horpadások
és horpadások
bővíthető
bővíthető
a fokozott
a fokozott
stabilitás
stabilitás
pántos pántos
kialakítású
kialakítású
hátsó raktérajtóval
hátsó raktérajtóvalfelszerelhetőek.
felszerelhetőek.
(Választható
(Választható
és
és
ellen. (Kiegészítő)
ellen. (Kiegészítő)
érdekében.
érdekében.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
szerelt járművekhez,
szerelt járművekhez,
a
a
kiegészítő)
kiegészítő)
®+
Hátsó ablakvédő
Hátsó ablakvédő
meghosszabbított
meghosszabbított
hosszú hosszú
tengelytávú
tengelytávú
Q-Top®+
Q-Top
(Q-Tech)
(Q-Tech)
tetőrács
tetőrács
járműveket
járműveket
kivéve.
A
kivéve.
raktér
A
űrtartalma
raktér
űrtartalma
Az ablakvédő
Az ablakvédő
a hátsóaablakok
hátsó ablakok
belső belső
KönnyűKönnyű
alumínium
alumínium
szerkezet,
szerkezet,
amelyreamelyre
oldaláraoldalára
van rögzítve
van rögzítve
a nagyobb
a nagyobb
továbbitovábbi
rakomány*
rakomány*
fér. Ideális
fér. nagy,
Ideális nagy, 125 kg. 125 kg.

hosszú hosszú
vagy formátlan
vagy formátlan
tárgyaktárgyak
szállításához,
szállításához,
és nagyobb
és nagyobb
rugalmasságot
rugalmasságot
nyújt a mindennapi
nyújt a mindennapi
munkában
munkában
(kiegészítő).
(kiegészítő).
Kapható
Kapható
a
a
hátsó végén
hátsólétrás
végéngörgővel
létrás görgővel
is a
is a
könnyebb
könnyebb
rakodásrakodás
érdekében.
érdekében.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)

®+
Brink®+Brink
vonóhorog
vonóhorog

Nagyobb
Nagyobb
volumenű
volumenű
szállítási
szállítási
igény igény
esetén a
esetén
fix vonórúd
a fix vonórúd
a motortól
a motortól
függőenfüggően
maximálisan
maximálisan
3500 kg
3500 kg
vontatására
vontatására
képes. (Kiegészítő)
képes. (Kiegészítő)
(A
(A
kereskedelmi
kereskedelmi
felhasználóknak
felhasználóknak
szükségük
szükségük
lehet digitális
lehet digitális
menetíróra.
menetíróra.
A
A

biztonság
biztonság
érdekében
érdekében
anélkül,anélkül,
hogy hogy
akadályozná
akadályozná
a kilátást
a kilátást
hátrafelé.
hátrafelé.
(Választható
(Választható
és kiegészítő)
és kiegészítő)
Négyévszakos
Négyévszakos
szőnyegek
szőnyegek

A Transit
A Transit
névtáblával
névtáblával
ellátott,ellátott,
négyévszakos
négyévszakos
szőnyegek
szőnyegek
méretreméretre
szabottak,
szabottak,
így tökéletesen
így tökéletesen
illeszkednek
illeszkednek
a járműapadlójához.
jármű padlójához.
A vezetőoldali
A vezetőoldali
szőnyegszőnyeg
az elcsúszás
az elcsúszás
megelőzése
megelőzése
érdekében
érdekében
biztonságosan
biztonságosan
rögzítverögzítve
van a van a
jármű padlójához.
jármű padlójához.
(Választható
(Választható
és/vagyés/vagy
kiegészítő)
kiegészítő)

Alsó motorburkolat
Alsó motorburkolat
Strapabíró,
Strapabíró,
rozsdaálló,
rozsdaálló,
acél alsó
acél alsó
védőburkolat
védőburkolat
védi a motort
védi a motort
és a
és a
sebességváltót
sebességváltót
a kövekaokozta
kövek véletlen
okozta véletlen
sérülésektől
sérülésektől
nagy terhelés
nagy terhelés
esetén.esetén.
Olajcsere
Olajcsere
és rutinszerviz
és rutinszerviz
esetén könnyen
esetén könnyen
leszerelhető.
leszerelhető.
(Választható
(Választható
és/vagyés/vagy
kiegészítő)
kiegészítő)
®+
Bosch®+
Bosch
tolatásfigyelmeztető
tolatásfigyelmeztető
készülék
készülék

A hátrameneti
A hátrameneti
sebességfokozathoz
sebességfokozathoz
kötve. Hallható
kötve. Hallható
figyelmeztetést
figyelmeztetést
nyújt a nyújt a
gyalogosoknak,
gyalogosoknak,
amikor amikor
a járműatolat.
jármű tolat.
Fa raktérpadló
Fa raktérpadló
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)

Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
rendszerrendszer

Csomagtérháló
Csomagtérháló

Keményfa
Keményfa
padló csúszásgátló
padló csúszásgátló
bevonattal.
bevonattal.A rakományrögzítő
A rakományrögzítő
rendszerrendszer
félmagasságban
félmagasságban
A könnyűAés
könnyű
állítható
és állítható
rakományrögzítő
rakományrögzítő
Három integrált
Három integrált
rakománysín
rakománysín
(az LWB-EF
(az LWB-EF
L4
L4teljes és
és
magasságban
teljes magasságban
oldalsó síneket
oldalsó síneket
hálórendszerrel
hálórendszerrel
a rakomány
a rakomány
könnyenkönnyen
modellen
modellen
négy sínnel)
négy–sínnel)
500 daN
– 500 daN
tartalmaz,
tartalmaz,
rögzítőkészlettel
rögzítőkészlettel
(választható).
(választható).
A
A
rögzíthető,
rögzíthető,
így ideális
ígya ideális
futár- és
a futár- és
Akár enyhébb
Akár enyhébb
eső vagy
eső
havazás
vagy havazás
terhelhetőség,
terhelhetőség,
ISO-megfelelőség.
ISO-megfelelőség.
Az ajtók Az ajtókraktérpadló-készlet
raktérpadló-készlet
csúszásmentes
csúszásmentes
csomagszállító
csomagszállító
szolgáltatók
szolgáltatók
számára.számára.
A raktér A raktér
környékén
alumínium
alumínium
illesztékekkel
illesztékekkel
a
a
bevonattal
bevonattal
ellátott keményfa
ellátott keményfa
padlóbólpadlóból
és
és oldalfalain
oldalfalain
elhelyezett
elhelyezett
lerögzítőlerögzítő
pontokhoz
pontokhoz
közepette
közepette
is friss levegőt
is friss levegőt
engedhet
engedhet
az
azkörnyékén
nagyobbnagyobb
tartósság
tartósság
érdekében.
érdekében.
(Választható
(Választható
integrált,integrált,
a repülőgép
a repülőgép
gyártásban
gyártásban
elterjedtelterjedterősíthető,
erősíthető,
vagy használaton
vagy használaton
kívül zsákban
kívül zsákban
utastérbe
utastérbe
az első az
ablakokon
első ablakokon
keresztül.
keresztül.
kiegészítő)
kiegészítő)
sínekbőlsínekből
áll - 500áll
daN
- 500
terhelhetőség,
daN terhelhetőség,
tárolható.
tárolható.
A maximális
A maximális
terhelhetőség
terhelhetőség
500
500
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
ISO-megfelelőség.
ISO-megfelelőség.
(Választható
(Választható
kiegészítő)
kiegészítő)
daN. (Választható
daN. (Választható
kiegészítő)
kiegészítő)
®+ légterelő
®+ légterelő
ClimAirClimAir

SCC/Vodafone
SCC/Vodafone
tolatóradar
tolatóradar
Figyelmeztető
Figyelmeztető
hangjelzés
hangjelzés
segíti Önt
segíti Önt
abban, abban,
hogy biztonságosan
hogy biztonságosan
megítélhesse
megítélhesse
a parkolási
a parkolási
távolságokat.
távolságokat.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)
®+
®+
™
™
Rhino Products
Rhino Products
SafeStep
SafeStep

A nagy méretű
A nagy méretű
hátsó lépcső
hátsó segíti
lépcsőa segíti a
járműbe
járműbe
való bejutást.
való bejutást.
Tolatóradar
Tolatóradar
szenzorokkal
szenzorokkal
felszerelve
felszerelve
a nagyobb
a nagyobb
nyugalom
nyugalom
érdekében.
érdekében.
(Kiegészítő)
(Kiegészítő)

wwwwww

Töltse le Töltse
a Transit
le atartozék
Transit tartozék
katalógust!
katalógust!
+A termékre+A
harmadik
termékre
félharmadik
garanciája
félvonatkozik,
garanciája a
vonatkozik,
részleteketa illetően,
részleteket
kérjük,
illetően,
olvassa
kérjük,
el aolvassa
hátlapot.
el a hátlapot.
*Kérjük, a jármű
*Kérjük,
tömegre
a jármű
és tömegre
terhelhetőségre
és terhelhetőségre
vonatkozó műszaki
vonatkozó
adatai
műszaki
alapján
adatai
tájékozódjon!
alapján tájékozódjon!
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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 termékeket
ellátott termékeket
– ruházattól
– ruházattól
az életmód
az életmód
kiegészítőkön
kiegészítőkön
keresztülkeresztül
az
az
utazási kiegészítőkig
utazási kiegészítőkig
– a www.fordlifestylecollection.com
– a www.fordlifestylecollection.com
webhelyen
webhelyen
tekinthetitekintheti
meg.
meg.
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Hatékonyság
Hatékonyság

390/415
390/415
Nm Nm

205 205

A választás
A választás
erejeereje

360 360
Nm Nm

A teljesítménytől
A teljesítménytől
és nyomatéktól
és nyomatéktól
az üzemanyag-hatékonyságig
az üzemanyag-hatékonyságig
és a kifinomultságig
és a kifinomultságig
a Ford EcoBlue
a Ford EcoBlue
dízelmotorcsalád
dízelmotorcsalád
mindegyik
mindegyik
tagja úgy
tagja
lettúgy
optimalizálva,
lett optimalizálva,
hogy minden
hogy minden
igényt kiszolgáljon.
igényt kiszolgáljon.
A legújabb,
A legújabb,
Euro 6.2-es
Euro 6.2-es
károsanyag-kibocsátási
károsanyag-kibocsátási
előírásoknak
előírásoknak
megfelelően
megfelelően
kialakított
kialakított
továbbfejlesztett
továbbfejlesztett
motorok
motorok
még tisztábban
még tisztábban
és
és
üzemanyag-takarékosabban
üzemanyag-takarékosabban
üzemelnek,
üzemelnek,
mint elődeik,
mint elődeik,
így az előző
így azhajtásláncokhoz
előző hajtásláncokhoz
képest akár
képest
7 százalékos
akár 7 százalékos
javulástjavulást
is mutathatnak
is mutathatnak
az üzemanyag-hatékonyság
az üzemanyag-hatékonyság
tekintetében.
tekintetében.

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

Auto ■Start-Stop
Auto Start-Stop
indítórendszer
indítórendszer
Ford fékenergia-visszanyerés
■ Ford fékenergia-visszanyerés

■

■
■
■

Sebességváltásra
■ Sebességváltásra
figyelmeztető
figyelmeztető
lámpa –
lámpa
a
–a
gazdaságos
gazdaságos
vezetésvezetés
érdekében
érdekében
Elektromos
■ Elektromos
szervokormányzás
szervokormányzás
(EPAS)(EPAS)
Továbbfejlesztett
■ Továbbfejlesztett
aerodinamikus
aerodinamikus
kialakítás
kialakítás
Alacsony
■ Alacsony
gördülési
gördülési
ellenállású
ellenállású
gumiabroncsok
gumiabroncsok

310 Nm
310 Nm

105 LE
105 LE

205 205

g/km-től*
g/km-től*

Hatékony
Hatékony
2,0 l Ford
2,0 lEcoBlue
Ford EcoBlue
105 LE
105
dízelmotor
LE dízelmotor

A Transit
A Transit
új 2,0 literes
új 2,0Ford
literes
EcoBlue
Ford EcoBlue
105 LE-s
105
(77LE-s (77
kW)/310
kW)/310
Nm-es Nm-es
dízelmotorja
dízelmotorja
ötvözi aötvözi
kivételesen
a kivételesen
A Transit
A Transit
innovatív,
innovatív,
mild hibrid
mild(mHEV)
hibrid (mHEV)
technológiával
technológiával
is elérhető
is elérhető
a kézi sebességváltóval
a kézi sebességváltóval
szerelt dízelüzemű
szerelt dízelüzemű
hatékony
hatékony
üzemanyag-fogyasztást
üzemanyag-fogyasztást
(ami akár
(ami
7,8akár
l/100
7,8 l/100
modellek
modellek
esetében.
esetében.
A rendszer
A rendszer
egy integrált
egy integrált
indítómotor/generátor
indítómotor/generátor
segítségével
segítségével
a szabadonfutóval
a szabadonfutóval
való gurulás
való gurulás
km* kombinált
km* kombinált
érték is érték
lehet)isalehet)
kiválóa kiváló
közben közben
energiátenergiát
nyer vissza,
nyer amelyet
vissza, amelyet
egy 48 voltos
egy 48lítium-ion
voltos lítium-ion
akkumulátorban
akkumulátorban
tárol. A tárol.
rendszer
A rendszer
a tároltaenergia
tárolt energia
kormányozhatósággal
kormányozhatósággal
és kifinomultsággal.
és kifinomultsággal.
A korszerű
A korszerű
használatával
használatával
támogatja
támogatja
a motort
a motort
a normál
a normál
haladáshaladás
és a gyorsulás
és a gyorsulás
során, illetve
során,azzal
illetve
működteti
azzal működteti
a járműa jármű
tervezéstervezés
segít alacsonyan
segít alacsonyan
tartani az
tartani
üzemeltetési
az üzemeltetési
elektromos
elektromos
kiegészítő
kiegészítő
rendszereit.
rendszereit.
A rendszer
A rendszer
javítja az
javítja
üzemanyag-hatékonyságot,
az üzemanyag-hatékonyságot,
különösen
különösen
a gyakori
a gyakori
leállástleállást
és
és
költségeket
költségeket
anélkül,anélkül,
hogy a terhelhetőség
hogy a terhelhetőség
és a
és a
indulástindulást
igénylő igénylő
városi közlekedés
városi közlekedés
során. (Választható
során. (Választható
a kézi sebességváltóval
a kézi sebességváltóval
szerelt FWD/RWD
szerelt FWD/RWD
modelleken)
modelleken)
teljesítmény
teljesítmény
terén kompromisszumokat
terén kompromisszumokat
kellene kellene
kötni. kötni.

Mild hibrid
Mild hibrid
elektromos
elektromos
járműjármű
(mHEV)
(mHEV)
technológia
technológia

*105 LE N1 FWD,
*105 LE
CON1
FWD, CO2 205-214
kibocsátás
g/km,
205-214
fogyasztás
g/km,7,8-8,2l/100km.
fogyasztás 7,8-8,2l/100km.
2 kibocsátás
WLTP-tesztadatok
WLTP-tesztadatok

204204

130 LE
130 LE

g/km-től**
g/km-től**

Rugalmas
Rugalmas

170/185
170/185
LE LE

g/km-től***
g/km-től***

Erőteljes
Erőteljes
2,0 l Ford
2,0 lEcoBlue
Ford EcoBlue
170 LE170
és LE
185és
LE
185 LE
dízelmotorok
dízelmotorok

A 170 LE-s
A 170
(125
LE-s
kW)
(125
Ford
kW)
EcoBlue
Ford EcoBlue
dízelmotor
dízelmotor
mellettmellett
egy 185egy
LE-s
185
(138
LE-s
kW)
(138
motor
kW)ismotor
elérhető,
is elérhető,
amely amely
lenyűgöző,
415 Nm-es
415 Nm-es
nyomatékot
nyomatékot
képes leadni.
képes A
leadni. A
2,0 l Ford
2,0 lEcoBlue
Ford EcoBlue
130 LE
130
dízelmotor
LE dízelmotor lenyűgöző,
modellcsalád
modellcsalád
legnagyobb
legnagyobb
teljesítményű
teljesítményű
tagjaként
tagjaként
ez a
ez a
A legújabb
A legújabb
2,0 l-es2,0
Ford
l-es
EcoBlue
Ford EcoBlue
130 LE-s
130
(96
LE-s (96
strapabíró
strapabíró
motor
ideális
motor
választás
ideális
választás
súlyos
rakományok
súlyos
rakományok
kW)/360
kW)/360
Nm-es Nm-es
dízelmotor
dízelmotor
kiváló teljesítménykiváló teljesítményszállításához
szállításához
és vontatáshoz,
és vontatáshoz,
hiszen mindemellett
hiszen mindemellett
nyomaték
nyomaték
arányt biztosít
arányt biztosít
a járműszerelvény
a járműszerelvény
kivételesen
kivételesen
alacsony
alacsony
üzemanyag-fogyasztás
üzemanyag-fogyasztás
érhető el
érhető el
megengedett
megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömegének
össztömegének
(GTM) (GTM)
vele***.
vele***.
növelése
növelése
érdekében
érdekében
anélkül,anélkül,
hogy ezért
hogy
a kibocsátás
ezért a kibocsátás
***185 LE CO
***185
kibocsátás:
LE CO kibocsátás:
213-232 g/km,
213-232
fogyasztás
g/km,8,1-8,9
fogyasztás
l/100km.
8,1-8,9
WLTPl/100km. WLTPterén kompromisszumot
terén kompromisszumot
kellene kellene
kötni. kötni.
tesztadatoktesztadatok
2

**130 LE, CO
**130
LE, CO2-kibocsátás:
204-277 g/km.
204-277
WLTP-tesztadatok.
g/km. WLTP-tesztadatok.
2-kibocsátás:

2

Tiszta
Tiszta
dízeltechnológia
dízeltechnológia

FordFord
EcoBlue
EcoBlue
dízelmotorok
dízelmotorok
A Transit
A Transit
továbbfejlesztett
továbbfejlesztett
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
dízelmotorjai
dízelmotorjai
megfelelnek
megfelelnek
a legújabb,
a legújabb,
szigorúszigorú
Euro 6.2
Euro
szintű
6.2 károsanyagszintű károsanyagkibocsátási
kibocsátási
előírásoknak.
előírásoknak.
A Ford A
EcoBlue
Ford EcoBlue
dízelmotorok
dízelmotorok
szelektív
szelektív
katalitikus
katalitikus
redukciós
redukciós
(SCR) rendszerrel
(SCR) rendszerrel
®, egy ®, egy
vannakvannak
felszerelve,
felszerelve,
amely az
amely
AdBlue
az AdBlue
karbamidos/vizes
karbamidos/vizes
alapú folyadék
alapú folyadék
használatával
használatával
a kipufogógáz
a kipufogógáz
NOx- NOxtartalmát
tartalmát
nitrogénné
nitrogénné
és vízgőzzé
és vízgőzzé
alakítja.
alakítja.
A
A
dízelmotorok
dízelmotorok
egy részecskeszűrővel
egy részecskeszűrővel
is el
is el
vannakvannak
látva, amely
látva, a
amely
kibocsátott
a kibocsátott
szilárd szilárd
részecskék
részecskék
több mint
több
99%-át
mint 99%-át
kiszűri kiszűri
a
a
kipufogógázból.
kipufogógázból.

MegjegyzésMegjegyzés
Az üzemanyag-hatékonysággal
Az üzemanyag-hatékonysággal
és a kibocsátással
és a kibocsátással
kapcsolatoskapcsolatos
további
további
információkért
információkért
tekintse meg
tekintse
a műszaki
megadatok
a műszaki
szakaszt.
adatok szakaszt.
MegjegyzésMegjegyzés
A fent felsorolt
A fent
néhány
felsorolt
felszereltség
néhány felszereltség
feláron, választható
feláron, választható
felszereltségként
felszereltségként
rendelhető, rendelhető,
és nem minden
és nem
modellhez
mindenérhető
modellhez
el. További
érhetőinformációért
el. További információért
tekintse meg
tekintse
a
meg a
műszaki adatokat
műszaki
tartalmazó
adatokat táblázatot,
tartalmazó vagy
táblázatot,
forduljon
vagy
Ford
forduljon
haszongépjárműFord haszongépjárműkereskedőjéhez.
kereskedőjéhez.
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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).

†
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Zárt Zárt
áruszállító
áruszállító

Méretek
Méretek
(mm)
(mm)

Kombi
Kombi

B

55315531

5981
6704

6704

TeljesBszélesség
Teljeskülső
szélesség
tükrökkel
külső tükrökkel

2474

2474
2474

2474
2474

2474
2474

2474
2474

2474

Teljes szélesség
Teljesbehajtott
szélességkülső
behajtott
tükrökkel
külső tükrökkel

2112

21122112

21122112

21122112

21122112

2112

Teljes szélesség
Teljeskülső
szélesség
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök nélkül
tükrök
(szimpla
nélkülhátsó
(szimpla hátsó
2059
kerekek) kerekek)

2059
2059

2059
2059

2059
2059

2059
2059

2059

Teljes szélesség
Teljeskülső
szélesség
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök nélkül
tükrök
(dupla
nélkül
hátsó
(dupla hátsó
–
kerekek) kerekek)

– –

– –

– –

– 2126

2126

L2 H2

L2 H2

L2 H3

L3 H2

L2 H3

L2 H2

L3 H2

L3 H3

L3 H3

L4 H3

L2 H2

L2 H3

L4 H3

L3 H2

L2 H3

L3 H2

L3 H3

L3 H3

L4 H3

L4 H3

FWD

5981
5981

L2 H2
L2 H2
L3 H2
L3 H2
Kombi M1 Kombi
Kombi
M1 M1 Kombi M1
FWD

RWD/
AWD
FWD
55315981

RWD/
AWD

5531

RWD/
AWD
RWD/
AWD

TeljesAhosszúság
Teljes hosszúság

FWD
RWD/
AWD

A

FWD
RWD/
AWD

FWD

L2 H2 ZártL2
áruszállító
H2 Zárt áruszállító
L3 H2 ZártL3
áruszállító
H2 Zárt áruszállító
L4 H3 ZártL4 H3 Zárt
áruszállítóáruszállító

FWD
FWD

Méretek
Méretek
(mm)
(mm)

A

TeljesAhosszúság
Teljes hosszúság

5531

55315981

5981

B

TeljesBszélesség
Teljeskülső
szélesség
tükrökkel
külső tükrökkel

2474

2474
2474

2474

C

Teljes szélesség
Teljesbehajtott
szélességkülső
behajtott
tükrökkel
külső tükrökkel

2112

21122112

2112

Teljes szélesség
Teljeskülső
szélesség
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök nélkül
tükrök
(szimpla
nélkülhátsó
(szimpla
kerekek)
hátsó kerekek)

2059

2059
2059

2059

Teljes szélesség
Teljeskülső
szélesség
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök nélkül
tükrök
(dupla
nélkül
hátsó
(dupla
kerekek)
hátsó kerekek)

–

– –

–

TeljesCmagasság*
Teljes magasság*

2413-2530 2413-2530
2411-2526 2411-2526

C

TeljesCmagasság*
Teljes magasság*

2413-2533 2413-2533
2447-2534 2447-2534
2411-2530 2411-2530
2443-2533 2443-2533
2680-27782680-2778

D

Tengelytáv
D Tengelytáv

3300

3300
3300

3300
3750

3750
3750

3750
3750

3750

E

A gépkocsi
E A
elejétől
gépkocsi
az első
elejétől
kerékagyig
az első kerékagyig

1023

1023
1023

1023
1023

1023
1023

1023
1023

1023

F

A gépkocsi
F
A
hátuljától
gépkocsiahátuljától
hátsó kerékagyig
a hátsó kerékagyig

1208

1208
1208

1208
1208

1208
1208

1208
1931

1931

G

Oldalajtó
G belépési
Oldalajtó
szélessége
belépési szélessége

1200

1200
1200

1200

G

Oldalajtó
G belépési
Oldalajtó
szélessége
belépési szélessége

1300

1300
1300

1300
1300

1300
1300

1300
1300

1300

H

Oldalsó
H raktérajtó
Oldalsóbelépési
raktérajtó
magassága
belépési magassága

1664

1664
1664

1664

H

Oldalsó
H raktérajtó
Oldalsóbelépési
raktérajtó
magassága
belépési magassága

1700

1700
1600

1600
1700

1700
1600

1600
1600

1600

I

HátsóI ajtó belépési
Hátsó ajtó
szélessége
belépési szélessége

1565

1565
1565

1565
1565

1565
1565

1565
1565

1565

J

HátsóJajtó belépési
Hátsó ajtó
magassága
belépési magassága

1748

17481648

1648
1748

17481648

1648
1887

1887

K

RaktérKmaximális
Raktér hossza
maximális
(padlón
hossza
mérve,
(padlón
raktérelválasztóval
mérve, raktérelválasztóval
együtt) együtt)
3083

3083
3083

3083
3533

3533
3533

3533
4256

4256

Duplafülkés
Duplafülkés
Zárt Zárt
áruszállító
áruszállító

L2 H2

L2 H2

L3 H2

L3 H2

D

Tengelytáv
D Tengelytáv

3300

3300
3750

3750

E

A gépkocsi
E A
elejétől
gépkocsi
az első
elejétől
kerékagyig
az első kerékagyig

1023

1023
1023

1023

F

A gépkocsi
F
A
hátuljától
gépkocsiahátuljától
hátsó kerékagyig
a hátsó kerékagyig

1208

1208
1208

1208

I

HátsóI ajtó/csomagtérajtó
Hátsó ajtó/csomagtérajtó
belépési szélessége
belépési szélessége

1565

1565
1565

1565

J

HátsóJajtó/csomagtérajtó
Hátsó ajtó/csomagtérajtó
belépési magassága
belépési magassága

1697

16971697

1697

K

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

2270

2270
2720

2720

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

1486

1486
1936

1936

L

RaktérL maximális
Raktér szélessége
maximális szélessége

17841784

17841784

17841784

17841784

1784

L

RaktérL maximális
Raktér szélessége
maximális szélessége

1784

17841784

1784

M

RaktérMszélessége
Raktér aszélessége
kerékjáratia ívek
kerékjárati
között ívek
(szimpla
közötthátsó
(szimpla
kerekek)
hátsó kerekek)
1392

13921392

13921392

13921392

13921392

1392

M

RaktérMszélessége
Raktér aszélessége
kerékjáratia ívek
kerékjárati
között ívek
(szimpla
közötthátsó
(szimpla
kerekek)
hátsó kerekek)

1392

13921392

1392

Raktér szélessége
Raktér aszélessége
kerékjáratia ívek
kerékjárati
között ívek
(dupla
között
hátsó
(dupla
kerekek)
hátsó kerekek)
–

– –

– –

– –

– 1154

1154

Raktér szélessége
Raktér aszélessége
kerékjáratia ívek
kerékjárati
között ívek
(dupla
között
hátsó
(dupla
kerekek)
hátsó kerekek)

–

– –

–

Magasság
N aMagasság
raktérpadlótól
a raktérpadlótól
a tetőig a tetőig

1886
1786

17861886

1886
1786

17862025

2025

N

Magasság
N aMagasság
raktérpadlótól
a raktérpadlótól
a tetőig a tetőig

1818

18181818

1818

N

1784

1886

L2 H3

L2 H3

L3 H3

L3 H3

L4 H3

L4 H3

P

Raktérmagasság*
P Raktérmagasság*

482-605 482-605
615-706

615-706
478-592 478-592
608-695 608-695
608-677 608-677

P

Raktérmagasság*
P Raktérmagasság*

524-644 524-644
521-639

521-639

P

Maximális
P raktérfogat
Maximális raktérfogat
(raktérelválasztóval)
(raktérelválasztóval)
(m³)
(m³)

10,0

10,09,5

9,5 11,5

11,511,0

11,015,1

15,1

P

Maximális
P raktér
Maximális
(m³)raktér (m³)

10,0

10,011,5

11,5

Raktér (raktérelválasztóval)
Raktér (raktérelválasztóval)
(VDA) (m³)(VDA) (m³)

9,3

9,3 8,8

8,810,8

10,810,2

10,214,1

14,1

Raktér (VDA)
Raktér
(m³)(VDA) (m³)

9,3

9,3 10,8

10,8

Padkától padkáig
Padkától padkáig

11,9

11,913,3

13,3

15"-os kerekekkel
15"-os kerekekkel

11,98

11,98
13.38-13.4913.38-13.49

16"-os kerekekkel
16"-os kerekekkel

12,65

12,65
14.26-14.3314.26-14.33

G
I

Duplafülkés
Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
egyedi méretei
egyedi méretei
G

Oldalajtó
G belépési
Oldalajtó
szélessége
belépési szélessége

1200

1200
1200

1200
1200

1200
1200

1200
1200

1200

P

Maximális
P raktérfogat
Maximális raktérfogat
(a raktérelválasztó
(a raktérelválasztó
mögött) (m³)
mögött) (m³)

6,1

6,1 5,7

5,7 7,6

7,6 7,2

7,2 10,6

10,6

Raktér (a raktérelválasztó
Raktér (a raktérelválasztó
mögött) (VDA)
mögött)
(m³)(VDA) (m³)

5,5

5,5 5,3

5,3 7,0

7,0 6,6

6,69,8

9,8

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

1789

17891789

17892239

2239
2239

2239
2962

2962

Q

J

C

H

N

E
K L

K
M

11,911,9

11,913,3

13,313,3

15"-os kerekek
15"-os kerekek

11.93-12.06 11.93-12.06
–

16"-os kerekek
16"-os kerekek

12.74-12.83/12.74-12.83/
14.3/
12.74-12.83 12.74-12.83
14,25
14,25
12.23
12.23
13.72

– 13,36

13,36
–

13,313,3

13,3

– –

–

14.3/
14.3/
13.72
13.69

14.3/
13.69

L2 = közepes
L2 tengelytáv,
= közepes tengelytáv,
L3 = hosszúL3tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
L4 = hosszú
L4tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
hosszított. hosszított.
H2 = középmagas
H2 = középmagas
tető, H3 = tető,
magas
H3tető,
= magas
FWD tető,
= elsőkerékFWD = elsőkerékhajtás, RWD
hajtás,
= hátsókerék-hajtás,
RWD = hátsókerék-hajtás,
AWD = összkerékhajtás,
AWD = összkerékhajtás,
SRW = szimpla
SRWhátsó
= szimpla
kerekek,
hátsó
DRW
kerekek,
= dupla
DRW
hátsó
= dupla
kerekek.
hátsó
Minden
kerekek.
(mm-ben
Mindenmegadott)
(mm-ben megadott)
méret függméret
a gyártási
függtűrésektől,
a gyártási tűrésektől,
és a minimális
és aspecifikációjú
minimális specifikációjú
modellekremodellekre
vonatkozik,vonatkozik,
ugyanakkorugyanakkor
nem foglalja
nem
magában
foglaljaamagában
további felszerelést.
a további felszerelést.
*A
*A
52 magasságméretek
magasságméretek
a minimálistól
a minimálistól
maximálisigmaximálisig
terjedő tartományt
terjedő tartományt
mutatják, amutatják,
teljesen megrakott,
a teljesen megrakott,
legkisebb hasznos
legkisebb
teherbírású
hasznos teherbírású
járműtől azjárműtől
üres, az üres,

O

B

J

C

F

K L
M

F

A

A

L

M
D

O

O

B

B

F

F

A

Fordulókör
Fordulókör
(m)
(m)

H

E
K

D

H

N

J

M

O

B

C

L

D

11,9

N

E

G

I

H

J

Fordulókör
Fordulókör
(m)
(m)
Padkától padkáig
Padkától padkáig

G
I

N
C

G

I

D

A

E

L2 = közepes
L2 =tengelytáv,
közepes tengelytáv,
L3 = hosszú
L3tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
L4 = hosszú
L4tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
hosszított. hosszított.
H2 = középmagas
H2 = középmagas
tető, FWD tető,
= elsőkerék-hajtás,
FWD = elsőkerék-hajtás,
RWD = RWD =
hátsókerék-hajtás,
hátsókerék-hajtás,
AWD = összkerékhajtás,
AWD = összkerékhajtás,
SRW = szimpla
SRWhátsó
= szimpla
kerekek,
hátsó
DRW
kerekek,
= dupla
DRW
hátsó
= dupla
kerekek.
hátsó
Minden
kerekek.
(mm-ben
Mindenmegadott)
(mm-ben megadott)
méret függméret
a
függ a
gyártásitűrésektől,és
gyártásitűrésektől,és
aminimálisspecifikációjúmodellekrevonatkozik,ugyanakkornem
aminimálisspecifikációjúmodellekrevonatkozik,ugyanakkornem
foglaljamagábanatovábbifelszerelést.*Amagasságméretek
foglaljamagábanatovábbifelszerelést.*Amagasságméretek
a minimálistól
a minimálistól
maximálisigmaximálisig
terjedő tartományt
terjedő tartományt
mutatják, amutatják,
teljesen megrakott,
a teljesen megrakott,
legkisebb hasznos
legkisebb
teherbírású
hasznos teherbírású
járműtől azjárműtől
üres, legnagyobb
az üres, legnagyobb
hasznos hasznos
módszer:
VDA ezt
módszer:
a módszert
ezt aamódszert
Német Autóipari
a NémetSzövetség
Autóipari (Verband
Szövetségder
(Verband
Automobilindustrie,
der Automobilindustrie,
teherbírásúteherbírású
járműig. Ezek
járműig.
az ábrák
Ezek
csupán
az ábrák
irányadók.
csupán VDA
irányadók.
VDA) használja.
VDA) Ahasználja.
VDA értékA kiszámításához
VDA érték kiszámításához
„literes” tömbökkel
„literes” tömbökkel
töltik meg töltik
a rakteret
meg –a ezek
rakteret
mindegyike
– ezek mindegyike
200 x 100 x200
50 xmm.
100Ax tömböket
50 mm. A ezután
tömböket ezután
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük, keresse
megszámolják,
megszámolják,
és ezt a numerikus
és ezt a értéket
numerikus
átszámítják
értéket átszámítják
köbméterré.köbméterré.
fel Ford márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

53

Zárt áruszállító/Duplafülkés
Zárt áruszállító/Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
FWD

RWD

FWD

Vegyes üzemanyag‑fogyasztás,
l/100 kmØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
Vegyes üzemanyag‑fogyasztás,
változatban
értendő)
l/100 kmØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
változatban értendő)

CO2‑kibocsátás
(g/km)ØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
CO2‑kibocsátás
változatban értendő)
(g/km)ØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
változatban értendő)

VégáttételØØ

VégáttételØØ

Vegyes üzemanyag‑fogyasztás,
l/100 kmØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
Vegyes üzemanyag‑fogyasztás,
változatban
értendő)
l/100 kmØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
változatban értendő)

CO2‑kibocsátás
(g/km)ØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
CO2‑kibocsátás
változatban értendő)
(g/km)ØØØ
(minden felszereltségi
szint alap, opció nélküli
változatban értendő)

VégáttételØØ

Üzemanyag-hatékonyság
Üzemanyag-hatékonyság
és CO
és
kibocsátás
(Euro
(Euro
6.2) 6.2)
2-CO
2- kibocsátás

VégáttételØØ

Üzemanyag-hatékonyság
Üzemanyag-hatékonyság
és CO
és
kibocsátás
(Euro
(Euro
6.2) 6.2)
2-CO
2- kibocsátás

RWD

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

3,310

3,310

209‑252 209‑252

8,0‑9,6

8,0‑9,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
105EcoBlue
LE (77 kW),
105 LE
manuális
(77 kW), manuális

4,429

4,429

205‑214

205‑214

7,8‑8,2

7,8‑8,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

3,730

3,730

212‑265

212‑265

8,1‑10,1

8,1‑10,1

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmHEV,
(96 kW),
manuális
mHEV, manuális

4,429

4,429

204‑219 204‑219

7,8‑8,4

7,8‑8,4

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

4,100

4,100

215‑267

215‑267

8,2‑10,2

8,2‑10,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

4,429

4,429

210‑226

210‑226

8,0‑8,6

8,0‑8,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

3,310

3,310

209‑258 209‑258

8,0‑9,8

8,0‑9,8

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális,
(96 kW),HDT
manuális, HDT

4,930

4,930

262

262

10

10

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

3,730

3,730

212‑265

212‑265

8,1‑10,1

8,1‑10,1

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

3,390

3,390

227‑240 227‑240

8,7‑9,2

8,7‑9,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

4,100

4,100

215‑267

215‑267

8,2‑10,2

8,2‑10,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmHEV,
(125 kW),
manuális
mHEV, manuális

4,188

4,188

205‑211

205‑211

7,8‑8,1

7,8‑8,1

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális,
(125 kW),HDT
manuális, HDT

3,310

3,310

277

277

10,6

10,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmHEV,
(125 kW),
manuális
mHEV, manuális

4,429

4,429

206‑219 206‑219

7,9‑8,4

7,9‑8,4

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális,
(125 kW),HDT
manuális, HDT

3,730

3,730

289

289

11,1

11,1

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

4,188

4,188

207‑212

207‑212

7,9‑8,0

7,9‑8,0

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális,
(125 kW),HDT
manuális, HDT

4,100

4,100

303

303

11,6

11,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

4,429

4,429

212‑226

212‑226

8,1‑8,6

8,1‑8,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE10(125
sebességes
kW), 10 sebességes
automata, automata,
HDT
HDT

3,730

3,730

305

305

11,6

11,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE6(125
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata

3,390

3,390

227‑240 227‑240

8,7‑9,2

8,7‑9,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

3,310

3,310

209‑258 209‑258

8,0‑9,8

8,0‑9,8

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

4,429

4,429

213‑226

213‑226

8,1‑8,6

8,1‑8,6

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

3,730

3,730

212‑265

212‑265

8,1‑10,1

8,1‑10,1

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

4,930

4,930

214‑233

214‑233

8,2‑8,9

8,2‑8,9

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

4,100

4,100

215‑267

215‑267

8,2‑10,2

8,2‑10,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LE6(136
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata

3,390

3,390

227‑240 227‑240

8,7‑9,2

8,7‑9,2

AWD

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

4,100

4,100

256‑294 256‑294

9,8‑11,2

9,8‑11,2

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

4,100

4,100

256‑294 256‑294

9,8‑11,2

9,8‑11,2

6 g/km, az6üzemanyag‑fogyasztás
g/km, az üzemanyag‑fogyasztás
0,2–0,3 0,2–0,3
Megjegyzés
Megjegyzés
az összes az
Ford
összes
EcoBlue
Fordmotorra
EcoBluevonatkozóan:
motorra vonatkozóan:
A feltüntetett
A feltüntetett
értékek Auto
értékek
Start‑Stop
Auto Start‑Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel
szerelt járművekre
szerelt járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
Az Auto Start‑Stop
Az Auto Start‑Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel
a CO2‑ kibocsátás
a CO2‑ kibocsátás
ØØ
ØØ
A táblázatban
A táblázatban
látható végáttétel
látható az,
végáttétel
amely –az,
a modelltől,
amely – a amodelltől,
GVM hasznos
a GVM
teherbírásától
hasznos teherbírásától
és a motor/sebességváltó
és a motor/sebességváltó
kombinációjától
kombinációjától
függően – kapható.
függően – kapható.
l/100 km értékkel
l/100 km
csökkenthető.
értékkel csökkenthető.
ØØØ
A közölt ØØØ
üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
A közölt üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
és CO2‑kibocsátásiértékek,
és CO2‑kibocsátásiértékek,
illetve az elektromos
illetve az elektromos
hatótávolságra
hatótávolságra
vonatkozó adatok
vonatkozó
megállapítása
adatok megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és a 2017/1151/EU
és a 2017/1151/EU
európai uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebb legfrissebb
kiadásábankiadásában
szereplő műszaki
szereplő
követelményeknek
műszaki követelményeknek
és specifikációknak
és specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt.
a könnyű
Azokhaszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása
amelyek típusjóváhagyása
a könnyű gépjárművekre
a könnyű gépjárművekre
vonatkozó,vonatkozó,
világszintenvilágszinten
harmonizáltharmonizált
vizsgálati eljárás
vizsgálati
(WLTP)
eljárás
alapján
(WLTP)
történt,az
alapjánújtörtént,az
európai menetciklusnak
új európai menetciklusnak
(NEDC) és a(NEDC)
WLTP‑és a WLTP‑
információkkal
információkkal
is el lesznekis látva.
el lesznek
A WLTP
látva.legkésőbb
A WLTP 2020‑ig
legkésőbb
teljes
2020‑ig
mértékben
teljes mértékben
felváltja azfelváltja
új európai
az menetciklust
új európai menetciklust
(NEDC). Az(NEDC).
alkalmazott
Az alkalmazott
egységes tesztek
egységes
lehetővé
tesztekteszik
lehetővé
a különböző
teszik a különböző
nek megfelelő
nek üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
megfelelő üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
és CO2‑kibocsátási
és CO2‑kibocsátási
és elektromos
és elektromos
hatótávolságára
hatótávolságára
gyártók és gépjárműtípusok
gyártók és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást.
közötti összehasonlítást.
A gépjárműAüzemanyag‑hatékonyságán
gépjármű üzemanyag‑hatékonyságán
kívül a vezetési
kívülstílus
a vezetési
és egyéb,
stílusnem
és egyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
a járművekaüzemanyag‑/energiafogyasztási,
járművek üzemanyag‑/energiafogyasztási,
CO2‑ kibocsátási
CO2‑ kibocsátási
a legfőbb
a legfőbb üvegházhatást
okozó gáz, amely
okozó gáz,
a globális
amelyfelmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. Az adatok
felelős.tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! Valamennyi
jellegűek! Valamennyi
új személygépkocsi‑modell
új személygépkocsi‑modell
üzemanyag‑hatékonysági
üzemanyag‑hatékonysági
és CO2‑ kibocsátási
és CO2‑ kibocsátási
adatai díjmentesen
adatai díjmentesen
elérhetők bármely
elérhetők bármely
vonatkozó adatait.
vonatkozó
A CO
adatait.
A COüvegházhatást
2
2
márkakereskedésben,
márkakereskedésben,
illetve letölthetők
illetve letölthetők
innen: www.ford.hu.
innen: www.ford.hu.
További információ:
További információ:
www.ford.hu.
www.ford.hu.

AWD

Megjegyzés
Megjegyzés
az összes az
Ford
összes
EcoBlue
Fordmotorra
EcoBluevonatkozóan:
motorra vonatkozóan:
A feltüntetett
A feltüntetett
értékek Auto
értékek
Start‑Stop
Auto Start‑Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel
szerelt járművekre
szerelt járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
Az Auto Start‑Stop
Az Auto Start‑Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel
a CO2‑ kibocsátás
a CO2‑ kibocsátás
6 g/km, az6üzemanyag‑fogyasztás
g/km, az üzemanyag‑fogyasztás
0,2–0,3 0,2–0,3
ØØ
ØØ
A táblázatban
A táblázatban
látható végáttétel
látható az,
végáttétel
amely –az,
a modelltől,
amely – a amodelltől,
GVM hasznos
a GVM
teherbírásától
hasznos teherbírásától
és a motor/sebességváltó
és a motor/sebességváltó
kombinációjától
kombinációjától
függően – kapható.
függően – kapható.
l/100 km értékkel
l/100 km
csökkenthető.
értékkel csökkenthető.
ØØØ
A közölt üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
A közölt üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
és CO2‑kibocsátásiértékek,
és CO2‑kibocsátásiértékek,
illetve az elektromos
illetve az elektromos
hatótávolságra
hatótávolságra
vonatkozó adatok
vonatkozó
megállapítása
adatok megállapítása
a 715/2007/EK
a 715/2007/EK
és a 2017/1151/EU
és a 2017/1151/EU
európai uniós
európai
rendeletek
uniós rendeletek
legfrissebb legfrissebb
kiadásábankiadásában
szereplő műszaki
szereplő
követelményeknek
műszaki követelményeknek
és specifikációknak
és specifikációknak
megfelelően
megfelelően
történt. Azok
történt.
a könnyű
Azokhaszongépjárművek,
a könnyű haszongépjárművek,
amelyek típusjóváhagyása
amelyek típusjóváhagyása
a könnyű gépjárművekre
a könnyű gépjárművekre
vonatkozó,vonatkozó,
világszintenvilágszinten
harmonizáltharmonizált
vizsgálati eljárás
vizsgálati
(WLTP)
eljárás
alapján
(WLTP)
történt,az
alapjánújtörtént,az
európai menetciklusnak
új európai menetciklusnak
(NEDC) és a(NEDC)
WLTP‑és a WLTP‑
információkkal
információkkal
is el lesznekis látva.
el lesznek
A WLTP
látva.legkésőbb
A WLTP 2020‑ig
legkésőbb
teljes
2020‑ig
mértékben
teljes mértékben
felváltja azfelváltja
új európai
az menetciklust
új európai menetciklust
(NEDC). Az(NEDC).
alkalmazott
Az alkalmazott
egységes tesztek
egységes
lehetővé
tesztekteszik
lehetővé
a különböző
teszik a különböző
nek megfelelő
nek üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
megfelelő üzemanyag‑/energia‑fogyasztási
és CO2‑kibocsátási
és CO2‑kibocsátási
és elektromos
és elektromos
hatótávolságára
hatótávolságára
gyártók és gépjárműtípusok
gyártók és gépjárműtípusok
közötti összehasonlítást.
közötti összehasonlítást.
A gépjárműAüzemanyag‑hatékonyságán
gépjármű üzemanyag‑hatékonyságán
kívül a vezetési
kívülstílus
a vezetési
és egyéb,
stílusnem
és egyéb,
műszaki
nem
tényezők
műszakiistényezők
befolyásolják
is befolyásolják
a járművekaüzemanyag‑/energiafogyasztási,
járművek üzemanyag‑/energiafogyasztási,
CO2‑ kibocsátási
CO2‑ kibocsátási
a legfőbb
a legfőbb üvegházhatást
okozó gáz, amely
okozó gáz,
a globális
amelyfelmelegedésért
a globális felmelegedésért
felelős. Az adatok
felelős.tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! Valamennyi
jellegűek! Valamennyi
új személygépkocsi‑modell
új személygépkocsi‑modell
üzemanyag‑hatékonysági
üzemanyag‑hatékonysági
és CO2‑ kibocsátási
és CO2‑ kibocsátási
adatai díjmentesen
adatai díjmentesen
elérhetők bármely
elérhetők bármely
vonatkozó adatait.
vonatkozó
A CO
adatait.
A COüvegházhatást
2
2
márkakereskedésben,
márkakereskedésben,
illetve letölthetők
illetve letölthetők
innen: www.ford.hu.
innen: www.ford.hu.
További információ:
További információ:
www.ford.hu.
www.ford.hu.
ØØØ

wwwwww

Az összes
Azfunkció
összes és
funkció
specifikáció
és specifikáció
(a nyomtatott
(a nyomtatott
prospektusban
prospektusban
nem szerepel)
nem szerepel)
Az összes
Azfunkció
összesés
funkció
specifikáció
és specifikáció
megtekintéséhez
megtekintéséhez
töltse le a
töltse
digitális
le a prospektust
digitális prospektust
vagy olvassa
vagyel
olvassa
az interaktív
el az interaktív
változatot.
változatot.
Ezeket a Ezeket a
www.ford.hu
www.ford.hu
webhelyről
webhelyről
vagy QR-kód
vagy beolvasásával
QR-kód beolvasásával
töltheti le.
töltheti le.
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Szeretnénk,
Szeretnénk,
ha a legtöbbet
ha a legtöbbet
tudná kihozni
tudná kihozni
új Fordjából.
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 mind
pedig apedig
vontatás
a vontatás
esetén.esetén.
Transit Transit
központja
központja
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 üzletiés üzleti
igényeihez
igényeihez
leginkább
leginkább
illő modellt.
illő modellt.

GyártásiGyártási
tűrések tűrések
Ahhoz,
segítsünk
hogy segítsünk
Önnek az
Önnek
igényeinek
az igényeinek
megfelelő
megfelelő
jármű jármű
A Ford Transit
A FordZárt
Transit
áruszállítót
Zárt áruszállítót
teherszállításra
teherszállításra
terveztükterveztük
–
– Ahhoz, hogy
kiválasztásában,
kiválasztásában,
íme, néhány
íme,még
néhány
részletesebb
még részletesebb
magyarázat
magyarázat
a
a
méghozzá
méghozzá
nagy mennyiségű
nagy mennyiségű
rakományéra.
rakományéra.
A gyártási
A gyártási
és előállítási
és előállítási
folyamatokban
folyamatokban
tapasztalható
tapasztalható
eltérésekeltérések
gépkocsigépkocsi
hasznos hasznos
terhelhetőségét
terhelhetőségét
befolyásoló
befolyásoló
tényezőkről.
tényezőkről.
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 amelynél
döntés, amelynél
sok
sok
Ezek többek
Ezekközött
többek
a között
következők:
a következők:
pontosan
pontosan
megegyezne.
megegyezne.
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
járművéhez
járművéhez
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
az átvétel
azután.
átvétel
A gépkocsiba
után. A gépkocsiba
beszereltbeszerelt
bármely bármely
kiegészítő,
kiegészítő,
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.
illetve azilletve
azon végzett
az azonbármely
végzett bármely
utólagosutólagos
átalakítás
átalakítás
menetkész
menetkész
tömegbe,
tömegbe,
ezért amikor
ezértaamikor
vezetőaésvezető
az utasok
és az utasok
hátrányosan
hátrányosan
befolyásolhatja
befolyásolhatja
a hasznos
a hasznos
terhelhetőséget.
terhelhetőséget.
beszállnak
beszállnak
a járműbe,
a járműbe,
annak hasznos
annak hasznos
terhelhetősége
terhelhetősége
az ő
az ő
HasznosHasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
További További
információkért
információkért
és tanácsért,
és tanácsért,
kérjük, forduljon
kérjük, forduljon
a Transita Transit
tömegüknek
tömegüknek
megfelelő
megfelelő
mértékben
mértékben
csökken.csökken.
központhoz!
központhoz!
A hasznos
A hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
kiszámításához
kiszámításához
két dolgot
kétkell
dolgot kell
ismernie:ismernie:
a gépjármű
a gépjármű
megengedett
megengedett
össztömegét
össztömegét
(GVM) és
(GVM) ésGyárilagGyárilag
beépített
beépített
választható
választható
felszereltségek
felszereltségek
Ha a hasznos
Ha a hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
az elsőrendű
az elsőrendű
szempont
szempont
saját tömegét.
saját tömegét.
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,
a
a
A GVM aAmenetkész
GVM a menetkész
jármű maximálisan
jármű maximálisan
megengedett
megengedett
befolyásolja
befolyásolja
a gépkocsi
a gépkocsi
hasznos hasznos
terhelhetőségét.
terhelhetőségét.
Például a
Például amaximális
Transit központ
tud Önnek
tudsegíteni.
Önnek segíteni.
SzakértőiSzakértői
tapasztalatukat
tapasztalatukat
tömege, tömege,
amelybeamelybe
beletartozik
beletartozik
a gépkocsi
a gépkocsi
saját tömege,
saját tömege,
plusz a plusz
a
légkondicionáló
légkondicionáló
akár 18 kg-mal
akár 18iskg-mal
megnövelheti
is megnövelheti
a gépkocsi
a gépkocsi Transit központ
és tudásukat
és tudásukat
használva
használva
tanácsottanácsot
adhatnak
adhatnak
Önnek az
Önnek
üzleti az üzleti
kiegészítők,
kiegészítők,
a vezetőaésvezető
az utasok
és az(az
utasok
iparági
(azszabványt
iparági szabványt
alapul alapul
tömegét,tömegét,
és ezáltal
ésennyivel
ezáltal ennyivel
csökkenti
csökkenti
a hasznos
a hasznos
igényeinek
igényeinek
pontosan
pontosan
megfelelő
megfelelő
specifikációjú
specifikációjú
jármű jármű
véve ez 75
véve
kg/személy),
ez 75 kg/személy),
a folyadékok,
a folyadékok,
a 90%-ig
a feltöltött
90%-ig feltöltött terhelhetőségét.
terhelhetőségét.
kiválasztásához.
kiválasztásához.
üzemanyag-tartály
üzemanyag-tartály
(1 liter gázolaj
(1 liter=gázolaj
megközelítőleg
= megközelítőleg
0,85 kg),0,85
a kg), a
ha csak szimpla
ha csak első
szimpla
utasülést
első utasülést
helyezünk
helyezünk
be az be az
választható
választható
felszereltségek
felszereltségek
és az utólagos
és az utólagos
beszerelések,
beszerelések, AzonbanAzonban
IgazítsaIgazítsa
áruszállítóját
áruszállítóját
munkájához
munkájához
alapfelszereltségnek
alapfelszereltségnek
számító számító
dupla első
dupla
utasülés
első utasülés
helyett, azzal
helyett, azzal
valamintvalamint
a rakomány
a rakomány
tömege. tömege.
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
Az egyszerűség
Az egyszerűség
kedvéértkedvéért
a Ford Transit
a Fordmodelleket
Transit modelleket
a
a
ugyanennyivel
ugyanennyivel
növeljüknöveljük
a hasznos
a hasznos
terhelhetőségét.
terhelhetőségét.
Transit Transit
felszereltségek
felszereltségek
széles választékával
széles választékával
érhetőekérhetőek
el. Transit
el. Transit
GVM-jüknek
GVM-jüknek
megfelelően
megfelelően
neveztükneveztük
el. Például
el. a
Például
280-asa 280-as központjánál
központjánál
tájékozódhat
tájékozódhat
arról, hogy
arról,
melyik
hogyfelszereltség
melyik felszereltség
központja
központja
segít Önnek
segítaz
Önnek
egyediazüzleti
egyedi
igényeihez
üzleti igényeihez
biztosanbiztosan
modell GVM-je
modell 2800
GVM-je
kg;2800
míg akg;
300-as
míg a GVM-je
300-as 3000
GVM-je
kg.3000 kg. mennyivel
mennyivel
csökkenti
csökkenti
gépkocsija
gépkocsija
saját tömegét.
saját tömegét.
megfelelő
megfelelő
gépkocsijellemzők
gépkocsijellemzők
meghatározásában,
meghatározásában,
beleértve
beleértve
a
a
A saját tömeg
A sajátaz
tömeg
Ambiente
az Ambiente
változat változat
a specifikációban
a specifikációban
speciálisspeciális
berendezések
berendezések
utólagosutólagos
beszerelését
beszerelését
és az
és az
Modellek
Modellek
szereplőszereplő
tömege a
tömege
folyadékok
a folyadékok
és a 90%-ig
és a feltöltött
90%-ig feltöltött
átalakításokat
átalakításokat
támogató
támogató
műszakiműszaki
cikkeket cikkeket
is.
is.
üzemanyagtartály
üzemanyagtartály
tömegével
tömegével
együtt, de
együtt,
a vezető,
de aaz
vezető,
utasok
az utasokEgyéb jelölés
Egyébhiányában
jelölés hiányában
az ebbenaza ebben
katalógusban
a katalógusban
megadott,
megadott,
MegjegyzésMegjegyzés
Az átalakítást
Azvégző
átalakítást
szakemberek
végző szakemberek
részére a műszaki
részéreinformációk
a műszaki információk
a
a
vagy a rakomány
vagy a rakomány
tömege nélkül.
tömege nélkül.
saját tömegre
saját tömegre
vonatkozó
vonatkozó
adatok az
adatok
Ambiente
az Ambiente
sorozat sorozat
Karosszéria Karosszéria
és felépítmény
és felépítmény
felszerelési kézikönyvben
felszerelési kézikönyvben
(BEMM) találhatóak
(BEMM) találhatóak
itt: www.etis.
itt: www.etis.
ford.com
>Információk
ford.com
>Információk
>>Gépkocsi-átalakítások.
>>Gépkocsi-átalakítások.
alapfelszereltségű
modelljeire
modelljeire
vonatkoznak.
vonatkoznak.
A Trend és
A Trend és
A hasznos
A hasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
a két érték
a két
közötti
értékkülönbség.
közötti különbség. alapfelszereltségű
Limited modellváltozatoknak
Limited modellváltozatoknak
a magasabb
a magasabb
felszereltségi
felszereltségi
szint
szint
és a többésberendezés
a több berendezés
miatt általában
miatt általában
nagyobbnagyobb
a tömege,
a tömege,
mint
mint
HasznosHasznos
terhelhetőség
terhelhetőség
= bruttó=járműtömeg
bruttó járműtömeg
mínusz saját
mínusz saját
az Ambiente
az Ambiente
modellváltozatnak.
modellváltozatnak.
tömeg. tömeg.

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)
Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)
Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)

Max. bruttó
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
Max. bruttó
(kg)
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Hozza
Hozza
kiki
aa
legtöbbet
legtöbbet
újúj
Fordjából!
Fordjából!

Tömeg
Tömeg
és terhelhetőség
és terhelhetőség

Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
(3 üléses)
(3 üléses)
FWD

FWD

290 L2 H2 290 L2 H2

940-832 940-832

2940

2940

2108-20002108-2000

1625

1625

1575

1575

310 L2 H2 310 L2 H2

1140-1017 1140-1017

3140

3140

2123-20002123-2000

1650

1650

1725

1725

310 L3 H2 310 L3 H2

1085-972 1085-972

3140

3140

2168-2055 2168-2055

1750

1750

1725

1725

330 L2 H2 330 L2 H2

1341-1218 1341-1218

3365

3365

2147-2024 2147-2024

1750

1750

2050

2050

330 L3 H2 330 L3 H2

1287-1159 1287-1159

3365

3365

2206-20782206-2078

1750

1750

2050

2050

350 L2 H2 350 L2 H2

1476-1353 1476-1353

3500

3500

2147-2024 2147-2024

1750

1750

2150

2150

350 L3 H2 350 L3 H2

1422-1293 1422-1293

3500

3500

2207-2078 2207-2078

1750

1750

2250

2250

RWD

RWD

350 L2 H2 350 L2 H2

1389-1281 1389-1281

3500

3500

2219-2111 2219-2111

1750

1750

2150

2150

350 L3 H2 350 L3 H2

1335-1178 1335-1178

3500

3500

2322-2165 2322-2165

1750

1750

2250

2250

350 L4 H3 350 L4 H3

1181-1010 1181-1010

3500

3500

2490-2319 2490-2319

1750/1850 1750/1850

2250/24502250/2450

430 L4 H3 430 L4 H3

1791-1637 1791-1637

4300

4300

2663-25092663-2509

1850

1850

3000/33003000/3300

470 L4 H3 470 L4 H3

2190-2091 2190-2091

4700

4700

2609-25102609-2510

1850

1850

3300

3300

500 L4 H3 500 L4 H3

2458-23032458-2303

5000

5000

2697-2542 2697-2542

1875/2100 1875/2100

3500

3500

AWD

AWD

350 L2 H2 350 L2 H2

1309-1231 1309-1231

3500

3500

2269-2191 2269-2191

1850

1850

2150

2150

350 L3 H2 350 L3 H2

1255-1171 1255-1171

3500

3500

2329-2245 2329-2245

1850

1850

2250

2250

350 L4 H3 350 L4 H3

1101-1003 1101-1003

3500

3500

2497-23992497-2399

1850

1850

2250

2250

FWD = Elsőkerék-hajtás,
FWD = Elsőkerék-hajtás,
RWD = Hátsókerék-hajtás,
RWD = Hátsókerék-hajtás,
AWD = Összkerékhajtás,
AWD = Összkerékhajtás,
L2 = Közepes
L2tengelytáv,
= Közepes tengelytáv,
L3 = HosszúL3tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
L4 = HosszúL4tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
hosszított, H2
hosszított,
= Középmagas
H2 = Középmagas
tető, H3 = Magas
tető, H3
tető.
= Magas
Egyébtető.
jelölés
Egyéb
hiányában
jelölés hiányában
az értékek aazközépmagas
értékek a középmagas
tetős
tetős
járművekrejárművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
A magas tetős
A magas
járművek
tetősesetében
járművekaesetében
saját tömeg
a saját
nagyobb,
tömeganagyobb,
hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
alacsonyabb.
alacsonyabb.
A saját tömeget
A sajátszámos
tömeget
tényező
számos
befolyásolja,
tényező befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor és a motor
választott
és a felszereltség.
választott felszereltség.
Az alapfelszereltségű
Az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (a különböző
tömege (a modellváltozatok
különböző modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
a folyadékok
eltérő) a folyadékok
és a 90%-igésfeltöltött
a 90%-igüzemanyag-tartály
feltöltött üzemanyag-tartály
tömegével tömegével
együtt, de aegyütt,
vezetőde
(75a kg),
vezető
az utasok
(75 kg),vagy
az utasok
a rakomány
vagy atömege
rakomány
nélkül.
tömege
Ebben
nélkül.
az útmutatóban
Ebben az útmutatóban
a hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
a gépjárműamegengedett
gépjármű megengedett
össztömegének
össztömegének
(GVM) és saját
(GVM)
tömegének
és saját tömegének
a különbsége,
a különbsége,
további 75 további
kg-mal 75
csökkentve
kg-mal csökkentve
a vezető testsúlyának
a vezető testsúlyának
figyelembevételével.
figyelembevételével.
Fontos megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a tényleges
hogy a súly
tényleges
a gyártási
súly tűréshatárokon
a gyártási tűréshatárokon
belül elmozdulhat,
belül elmozdulhat,
így a
így a
terhelhetőség
terhelhetőség
a jelen útmutatóban
a jelen útmutatóban
megadott és
megadott
a tényleges
és asúlyértékek
tényleges súlyértékek
különbségének
különbségének
megfelelően
megfelelően
változhat. Azon
változhat.
ügyfelek
Azon
számára,
ügyfelekakik
számára,
közel maximális
akik közel terheléssel
maximális terheléssel
kívánják használni
kívánjákahasználni
járművet,aazt
járművet,
javasoljuk,
azt hogy
javasoljuk,
a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömegsaját
értékeket
tömeg értékeket
5%-os hibahatárral
5%-os hibahatárral
kezeljék a számítások
kezeljék a számítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzésemegelőzése
érdekében.érdekében.
Megjegyzés:Megjegyzés:
A jármű üzemeltetőjének
A jármű üzemeltetőjének
felelősségefelelőssége
gondoskodni
gondoskodni
arról, hogy járműve
arról, hogy
törvényi
járműve
szempontból
törvényi szempontból
teljesen megfeleljen
teljesen megfeleljen
a közúti használatnak.
a közúti használatnak.
Az adatok Az adatok
tájékoztatótájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információkért
További információkért
forduljon Ford
forduljon
haszongépjármű-kereskedőjéhez.
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez.

Duplafülkés
Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
(7 üléses)
(7 üléses)
FWD

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)
Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)
Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)

Max. bruttó
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
Max. bruttó
(kg)
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)
Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Tömeg
Tömeg
és terhelhetőség
és terhelhetőség
Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)
Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)

Max. bruttó
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
Max. bruttó
(kg)
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Tömeg
Tömeg
és terhelhetőség
és terhelhetőség

Kombi Zárt
Kombi
áruszállító
Zárt áruszállító
M1 (9 üléses)
M1 (9 üléses)

FWD

FWD

FWD

310 L2 H2 310 L2 H2

978-901 978-901

3140

3140

2239-2162 2239-2162

1650

1650

1725

1725

330 L2 H2 330 L2 H2

1102-1024 1102-1024

3365

3365

2341-2263 2341-2263

1750

1750

2050

2050

330 L2 H2 330 L2 H2

1178-1102 1178-1102

3365

3365

2263-2187 2263-2187

1750

1750

2050

2050

330 L2 H3 330 L2 H3

1060-983 1060-983

3365

3365

2382-23052382-2305

1750

1750

2050

2050

330 L3 H2 330 L3 H2

1124-1047 1124-1047

3365

3365

2318-2241 2318-2241

1750

1750

2050

2050

330 L3H2 330 L3H2

1055-978 1055-978

3365

3365

2387-2310 2387-2310

1750

1750

2050

2050

350 L2 H2 (nem
350 L2elérhető)
H2 (nem elérhető)

1314-1238 1314-1238

3500

3500

2262-2186 2262-2186

1750

1750

2150

2150

330 L3H3 330 L3H3

1010-933 1010-933

3365

3365

2432-2355 2432-2355

1750

1750

2050

2050

350 L3 H2 (nem
350 L3elérhető)
H2 (nem elérhető)

1259-1183 1259-1183

3500

3500

2317-2241 2317-2241

1750

1750

2250

2250

350 L2 H2 350 L2 H2

1237-1160 1237-1160

3500

3500

2340-22632340-2263

1750

1750

2150

2150

350 L2H3 350 L2H3

1195-1118 1195-1118

3500

3500

2382-23052382-2305

1750

1750

2150

2150

1750

350 L2 H2 (nem
350 L2elérhető)
H2 (nem elérhető)

1227-1164 1227-1164

3500

3500

2336-2273 2336-2273

1750

1750

2150

2150

350 L3 H2 350 L3 H2

1190-1113 1190-1113

3500

3500

2387-2310 2387-2310

1750

350 L3 H2 350 L3 H2

1172-1110 1172-1110

3500

3500

2390-23282390-2328

1750

1750

2250

2250

350 L3H3 350 L3H3

1145-1068 1145-1068

3500

3500

2432-2355 2432-2355

1750 /18501750 /1850

350 L4 H3 350 L4 H3

1018-955 1018-955

3500

3500

2545-24822545-2482

1750

1750

2250

2250

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Első tengely
terhelhetősége
(kg)

Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)
Min. saját tömeg
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

Tömeg
Tömeg
és terhelhetőség
és terhelhetőség
Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)
Megengedett
legnagyobb
össztömeg (GVM)
(kg)

FWD = Elsőkerék-hajtás,
FWD = Elsőkerék-hajtás,
RWD = Hátsókerék-hajtás,
RWD = Hátsókerék-hajtás,
AWD = Összkerékhajtás,
AWD = Összkerékhajtás,
L2 = Közepes
L2tengelytáv,
= Közepes tengelytáv,
L3 = HosszúL3tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
L4 = HosszúL4tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
hosszított, H2
hosszított,
= Középmagas
H2 = Középmagas
tető, H3 = Magas
tető, H3
tető.
= Magas
Egyébtető.
jelölés
Egyéb
hiányában
jelölés hiányában
az értékek aazközépmagas
értékek a középmagas
tetős
tetős
járművekrejárművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
A magas tetős
A magas
járművek
tetősesetében
járművekaesetében
saját tömeg
a saját
nagyobb,
tömeganagyobb,
hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
alacsonyabb.
alacsonyabb.
A saját tömeget
A sajátszámos
tömeget
tényező
számos
befolyásolja,
tényező befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor és a motor
választott
és a felszereltség.
választott felszereltség.
Az alapfelszereltségű
Az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (a különböző
tömege (a modellváltozatok
különböző modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
a folyadékok
eltérő) a folyadékok
és a 90%-igésfeltöltött
a 90%-igüzemanyag-tartály
feltöltött üzemanyag-tartály
tömegével tömegével
együtt, de aegyütt,
vezetőde
(75a kg),
vezető
az utasok
(75 kg),vagy
az utasok
a rakomány
vagy atömege
rakomány
nélkül.
tömege
Ebben
nélkül.
az útmutatóban
Ebben az útmutatóban
a hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
a gépjárműamegengedett
gépjármű megengedett
össztömegének
össztömegének
(GVM) és saját
(GVM)
tömegének
és saját tömegének
a különbsége,
a különbsége,
további 75 további
kg-mal 75
csökkentve
kg-mal csökkentve
a vezető testsúlyának
a vezető testsúlyának
figyelembevételével.
figyelembevételével.
Fontos megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a tényleges
hogy a súly
tényleges
a gyártási
súly tűréshatárokon
a gyártási tűréshatárokon
belül elmozdulhat,
belül elmozdulhat,
így a
így a
terhelhetőség
terhelhetőség
a jelen útmutatóban
a jelen útmutatóban
megadott és
megadott
a tényleges
és asúlyértékek
tényleges súlyértékek
különbségének
különbségének
megfelelően
megfelelően
változhat. Azon
változhat.
ügyfelek
Azon
számára,
ügyfelekakik
számára,
közel maximális
akik közel terheléssel
maximális terheléssel
kívánják használni
kívánjákahasználni
járművet,aazt
járművet,
javasoljuk,
azt hogy
javasoljuk,
a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömegsaját
értékeket
tömeg értékeket
5%-os hibahatárral
5%-os hibahatárral
kezeljék a számítások
kezeljék a számítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzésemegelőzése
érdekében.érdekében.
Megjegyzés:Megjegyzés:
A jármű üzemeltetőjének
A jármű üzemeltetőjének
felelősségefelelőssége
gondoskodni
gondoskodni
arról, hogy járműve
arról, hogy
törvényi
járműve
szempontból
törvényi szempontból
teljesen megfeleljen
teljesen megfeleljen
a közúti használatnak.
a közúti használatnak.
Az adatok Az adatok
tájékoztatótájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információkért
További információkért
forduljon Ford
forduljon
haszongépjármű-kereskedőjéhez.
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez.

2250
2250

FWD = Elsőkerék-hajtás,
FWD = Elsőkerék-hajtás,
RWD = Hátsókerék-hajtás,
RWD = Hátsókerék-hajtás,
AWD = Összkerékhajtás,
AWD = Összkerékhajtás,
L2 = Közepes
L2tengelytáv,
= Közepes tengelytáv,
L3 = HosszúL3tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
H2 = Középmagas
H2 = Középmagas
tető, H3 = Magas
tető, H3
tető.
= Magas
Egyébtető.
jelölés
Egyéb
hiányában
jelölés hiányában
az értékek aazközépmagas
értékek a középmagas
tetős járművekre
tetős járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
A magas A magas
tetős járművek
tetősesetében
járművekaesetében
saját tömeg
a saját
nagyobb,
tömeganagyobb,
hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
alacsonyabb.
alacsonyabb.
A saját tömeget
A sajátszámos
tömeget
tényező
számos
befolyásolja,
tényező befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor és a motor
választott
és a felszereltség.
választott felszereltség.
Az alapfelszereltségű
Az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (a tömege
különböző
(a különböző
modellváltozatok
modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
a folyadékok
eltérő) a folyadékok
és a 90%-ig
és feltöltött
a 90%-igüzemanyag-tartály
feltöltött üzemanyag-tartály
tömegével tömegével
együtt, de aegyütt,
vezetőde(75
a vezető
kg), az (75
utasok
kg), vagy
az utasok
a rakomány
vagy a tömege
rakomány
nélkül.
tömege
Ebben
nélkül.
az útmutatóban
Ebben az útmutatóban
a hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
a gépjárműamegengedett
gépjármű megengedett
össztömegének
össztömegének
(GVM) és saját
(GVM)
tömegének
és saját tömegének
a különbsége,
a különbsége,
további 75 további
kg-mal csökkentve
75 kg-mal csökkentve
a vezető testsúlyát
a vezető istestsúlyát
figyelembe
is figyelembe
véve. Fontos
véve.
megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a tényleges
hogy asúly
tényleges
a gyártási
súlytűréshatárokon
a gyártási tűréshatárokon
belül elmozdulhat,
belül elmozdulhat,
így a terhelhetőség
így a terhelhetőség
a jelen útmutatóban
a jelen útmutatóban
megadott és
megadott
a tényleges
és a súlyértékek
tényleges súlyértékek
különbségének
különbségének
megfelelően
megfelelően
változhat. Azon
változhat.
ügyfelek
Azonszámára,
ügyfelekakik
számára,
közel maximális
akik közel maximális
terheléssel terheléssel
kívánják használni
kívánják ahasználni
járművet,aazt
járművet,
javasoljuk,
azt javasoljuk,
hogy a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömegsaját
értékeket
tömeg5%-os
értékeket
hibahatárral
5%-os hibahatárral
kezeljék a kezeljék a
számításokszámítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzésemegelőzése
érdekében.érdekében.
Megjegyzés:Megjegyzés:
A jármű üzemeltetőjének
A jármű üzemeltetőjének
felelősségefelelőssége
gondoskodni
gondoskodni
arról, hogy járműve
arról, hogy
törvényi
járműve
szempontból
törvényi szempontból
teljesen megfeleljen
teljesen megfeleljen
a közúti használatnak.
a közúti használatnak.
Az adatok tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! További
jellegűek! További
információkért
információkért
forduljon Ford
forduljon
haszongépjármű-kereskedőjéhez.
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez.

Max. bruttó
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
Max. bruttó
(kg)
terhelhetőség
(a vezetőt
nem számítva)
(kg)

AWD (nem
AWD
elérhető)
(nem elérhető)

2250
2250

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

RWD

Hátsó tengely
terhelhetősége
(kg)

RWD

Kombi Van
Kombi
M1 (7
Van
üléses)
M1 (7(nem
üléses)
elérhető)
(nem elérhető)
FWD

FWD

310 L2 H2 310 L2 H2

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

310 L2 H3 310 L2 H3

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

350 L2 H2 350 L2 H2

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

350 L2 H3 350 L2 H3

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

350 L3 H2 350 L3 H2

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

350 L3 H3 350 L3 H3

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

Nem elérhető
Nem elérhető

FWD = Elsőkerék-hajtás,
FWD = Elsőkerék-hajtás,
L2 = Közepes
L2 tengelytáv,
= Közepes tengelytáv,
L3 = HosszúL3tengelytáv,
= Hosszú tengelytáv,
H2 = Középmagas
H2 = Középmagas
tető. H3 = Magas
tető. H3
tető
= Magas
Egyéb tető
jelölés
Egyéb
hiányában
jelölés hiányában
az értékek aazközépmagas
értékek a középmagas
tetős járművekre
tetős járművekre
vonatkoznak.
vonatkoznak.
A magas tetős
A magas
járművek
tetősesetében
járművekaesetében
saját tömeg
a saját
nagyobb,
tömeganagyobb, a
hasznos terhelhetőség
hasznos terhelhetőség
alacsonyabb.
alacsonyabb.
A saját tömeget
A saját
számos
tömeget
tényező
számos
befolyásolja,
tényező befolyásolja,
például a karosszériaváltozat,
például a karosszériaváltozat,
a motor és a választott
motor és afelszereltség.
választott felszereltség.
Az alapfelszereltségű
Az alapfelszereltségű
alapmodellalapmodell
tömege (a különböző
tömege (a modellváltozatok
különböző modellváltozatok
saját tömege
saját
eltérő)
tömege
a folyadékok
eltérő) a folyadékok
és
és
a 90%-ig feltöltött
a 90%-igüzemanyag-tartály
feltöltött üzemanyag-tartály
tömegével tömegével
együtt, de aegyütt,
vezetőde
(75a kg),
vezető
az utasok
(75 kg),vagy
az utasok
a rakomány
vagy atömege
rakomány
nélkül.
tömege
Ebben
nélkül.
az útmutatóban
Ebben az útmutatóban
a hasznos terhelhetőség
a hasznos terhelhetőség
a gépjárműamegengedett
gépjármű megengedett
össztömegének
össztömegének
(GVM) és saját
(GVM)
tömegének
és saját tömegének
a különbsége,
a különbsége,
további további
75 kg-mal csökkentve
75 kg-mal csökkentve
a vezető testsúlyát
a vezető istestsúlyát
figyelembe
is figyelembe
véve. Fontos
véve.
megjegyezni,
Fontos megjegyezni,
hogy a tényleges
hogy asúly
tényleges
a gyártási
súlytűréshatárokon
a gyártási tűréshatárokon
belül elmozdulhat,
belül elmozdulhat,
így a terhelhetőség
így a terhelhetőség
a jelen útmutatóban
a jelen útmutatóban
megadott és
megadott
a tényleges
és asúlyértékek
tényleges súlyértékek
különbségének
különbségének
megfelelően
megfelelően
változhat. Azon
változhat.
ügyfelek
Azonszámára,
ügyfelekakik
számára,
közel maximális
akik közel terheléssel
maximális terheléssel
kívánják használni
kívánjákahasználni
járművet,aazt
járművet,
javasoljuk,
azt javasoljuk,
hogy a feltüntetett
hogy a feltüntetett
saját tömegsaját
értékeket
tömeg5%-os
értékeket
hibahatárral
5%-os hibahatárral
kezeljék a számítások
kezeljék a számítások
során a túlterhelés
során a túlterhelés
kockázatának
kockázatának
megelőzésemegelőzése
érdekében.érdekében.
Megjegyzés:Megjegyzés:
A jármű üzemeltetőjének
A jármű üzemeltetőjének
felelősségefelelőssége
gondoskodni
gondoskodni
arról, hogy járműve
arról, hogy
törvényi
járműve
szempontból
törvényi szempontból
teljesen megfeleljen
teljesen megfeleljen
a közúti használatnak.
a közúti használatnak.
További információkért
További információkért
forduljon Ford
forduljon
haszongépjármű-kereskedőjéhez.
Ford haszongépjármű-kereskedőjéhez.

Megengedett
Megengedett
legnagyobb
legnagyobb
össztömeg
össztömeg
(GTM)(kg)
(GTM)(kg)

470

470

500**

500**

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

–

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

2550 2550/2100***
2550/2100***

2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
–

–

–

–

–

–

–

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

j
4,930/3,450
4,930/3,450

–j

–

2800

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmHEV
(96 kW), mHEV

4,429/3,2634,429/3,263j

j
2550

2550 2550/2050***
2550/2050*** 2500/1950***/2000***
2500/1950***/2000***
2500/1950***/2000***
2500/1950***/2000***
–

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LE6 (96
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata 3,390

–i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i
4940

4,429/3,2634,429/3,263

i

i
5140

5140

5140

5140

5065

5065

5065

5065

–

–

–

–

–

4,93/3,4504,93/3,450

j

j
–

–

–

–

5700

5700

5700

5700

–

–

–

–

–

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

4.429/3.2634.429/3.263

j

j
5140

5140

5140

5140

5065

5065

5065

5065

–

–

–

–

–

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

3,39

i

i
–

–

4100

4100

4365

4365

4250

4250

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,18/3,045 4,18/3,045

i

i
5140

5140

5140

5140

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,429/3,2634,429/3,263

i

i
–

–

–

–

5065

5065

5065

5065

–

–

–

–

–

–

4,429

3,39

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,93/3,4504,93/3,450

j

j
–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV

4.18/3.045 4.18/3.045

i

i
5140

4940

–
5140

–
5140

–

5065

5065

–

5140

–

–

–

–

5065

5065

5065

6000
–
5065

5065

6000
–
5065

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–
–
–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

tba tba

tba

2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
–

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

j
4,930/3,450
4,930/3,450

–j

–

–

–

–

2800

2800

–

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV

4,18/3,045 4,18/3,045 i

i
2550

2550 2550

2550

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4,29/3,2634,29/3,263 j

–j

–

–

–

2500/1950***/2000***
2500/1950***/2000***
2500/1950***/2000***
2500/1950***/2000***
–

–

–

–

–

–

i

–i

–

–
1850/1100***/
1850/1100***/ 1950/2050/1950/2050/
1700****/1750*****/
1700****/1750*****/
1150***/1200***
1150***/1200*** 1250***/1300***
1250***/1300***1850/1900/1150***/
1850/1900/1150***/
1200*** 1200***

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

4,429/3,2634,429/3,263i

i

–

–

–

–

2500

2500

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

j
4,930/3,450
4,930/3,450

–j

–

–

–

–

–

2800

2800

–

–

–

–

–

–

i

–i

–

–

–

–

–

1700****/1750*****/
1700****/1750*****/
–
1850/19001850/1900

–

–

–

–

–

–

–

4140

4140

4365

4365

4250

4250

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

4,429/3,2634,429/3,263

i

i
–

–

–

–

–

–

5065

5065

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE6(125
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata3,390

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

4,93/3,4504,93/3,450

j

j
–

–

–

–

–

–

6000

6000

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LE6(136
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata

3,39

i

i
–

–

–

–

–

–

4250

4250

–

–

–

–

–

–

RWD

3,31/3,73 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,10

4,10

4,10

i/j
–

–

–

–

–

–

5550/61005550/6100
–

–

–

–

–

–

6500

3.31/3.73 3.31/3.73

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEHDT
(125 kW) HDT

4,10

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE10(125
sebességes
kW), 10 sebességes
automata**
automata**
, HDT
, HDT
3,73

3,390

–

–

–

i

i
–

–

–

–

–

–

6500

–

6500

6500

tba

tba

RWD

i/j
–

–

–

–

–

–

5650/64005650/6400
–

–

–

–

–

–

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

3,310/3,73 3,310/3,73 i

–i

–

–

–

–

–

2750/28002750/2800

–

–

–

–

i

i
–

–

–

–

–

–

7000

–

7000

7000

–

–

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

4,100

j

–j

–

–

–

–

–

3000

–

–

2300

2300 tba

tba

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

3,310/3,73 3,310/3,73 i

–i

–

–

–

–

–

2800/29002800/2900

–

–

–

–

–

–

–j

–

–

–

–

–

3500

–

–

3500

3500–

–

–

–

–

–

–

–

2750/28002750/2800

2400

2400–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV
2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEHDT
(125 kW) HDT

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LE6(136
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata3,390

3,390

–

–

i/j

7000

–

–
1700****/1750*****/
1700****/1750*****/
1650****/1850/1100***/
1650****/1850/1100***/
1800****/1850*****/
1800****/1850*****/
1850/1900/1150***/
1850/1900/1150***/
1150***/1200***
1150***/1200*** 1950/2050/1250***/
1950/2050/1250***/
1200*** 1200***
1300*** 1300***
–

–

4,10

–

2550 2550/2150***
2550/2150***

3,39

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

2800

i
tba

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE6(125
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata

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

2800

i
2550

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV

i/j

2800

4,429/3,2634,429/3,263i

i
–

3,31/3,73 3,31/3,73

i

–

4,18/3,045 4,18/3,045 i

j
–

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

3,390

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

i

RWD

4,100

3000

i/j

i/j
–

–

–

–

–

–

5500/63005500/6300
5500

5500

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,100

4,10

j

j
–

–

–

–

–

–

7000

7000

–

–

7000

7000

7000

7000

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEHDT
(125 kW), HDT

3,310/3,73 3,310/3,73

3,73

i

i
–

–

–

–

–

–

6100

6100

6100

6100

–

–

6100

6100

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE10(125
sebességes
kW) 10 sebességes
automata, automata,
HDT
3,73
HDT

3,73

–

–

–

–

–

–

2800

2800

2400

2400–

–

2250

2250

i/j

i/j
–

–

–

–

–

–

5650/65005650/6500
–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEHDT
(125 kW), HDT

4,10

4,10

–

–

–

–

–

–

3500

3500

–

–

3500

35003500

3500

j

j
–

–

–

–

–

–

7000

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

3,31/3,73 3,31/3,73 i/j

i/j
–

–

–

–

–

–

2800/30002800/3000

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

4,100

4,100

j

–j

–

–

–

–

–

3500

3500

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

3,31/3,73 3,31/3,73

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW)LE (136 kW)

4,10

AWD

330

FWD

j

3,39

–

4940

4.429/3.2634.429/3.263
3,39

–

4940

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV

RWD

430

430

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

350

–

350

–

330

–

310

–

310

–

290

2450 2450/1900***/1950***
2450/1900***/1950***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
2500/2000***/2050***
–

i
2550

290
i
2450

4,429/3,2634,429/3,263i

FWD
4,429

VégáttételØØ

4,429/3,2634,429/3,263i

Zárt áruszállító/Duplafülkés
Zárt áruszállító/Duplafülkés
Zárt áruszállító/Kombi
Zárt áruszállító/Kombi

FWD

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

GVM

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

Zárt áruszállító/Duplafülkés
Zárt áruszállító/Duplafülkés
Zárt áruszállító/Kombi
Zárt áruszállító/Kombi
M1
M1
FWD

VégáttételØØ

500**

500**

470

470

430

430

350

350

330

310

330

GVM

310

GVM

290

290

VégáttételØØ

VégáttételØØ

GVM

Max.Max.
vontatási
vontatási
terhelhetőség
terhelhetőség
fékezett
fékezett
utánfutóval(kg)
utánfutóval(kg)

4,10

7000

–

AWD

4,100

j

3500

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

4,10

4,10

i

i
–

–

–

–

–

–

6000

6000

–

–

–

–

–

–

AWD

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,10

4,10

i

i
–

–

–

–

–

–

6000

6000

–

–

–

–

–

–

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

4,100

4,100

i

–i

–

–

–

–

–

2800

2800

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LE (125 kW)

4,100

4,100

i

–i

–

–

–

–

–

2800

2800

–

–

–

–

–

–

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j= felár ellenében
j= felár választható.
ellenében választható.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Minden motor
Minden
Euromotor
6.2-es,Euro
manuális
6.2-es,váltóval,
manuálishacsak
váltóval,
másként
hacsaknincs
másként
feltüntetve.
nincs feltüntetve.
A táblázatban
A táblázatban
látható végáttétel
látható végáttétel
az, amely –az,a amely
modell,– aa GVM
modell,
hasznos
a GVMteherbírása
hasznos teherbírása
és a motorés a motor
kombinációjától
kombinációjától
függően – kapható.
függően –*Akapható.
megengedett
*A megengedett
legnagyobblegnagyobb
össztömeg össztömeg
5500 kg, ha5500
fel van
kg,szerelve
ha fel van
hátsó
szerelve
légkondicionálással.
hátsó légkondicionálással.
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!
**A 2020. novemberi
**A 2020. novemberi
gyártástól kapható.
gyártástól kapható.
ØØ

ØØ

AWD

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = felár j
ellenében
= felár választható.
ellenében választható.
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Minden motor
Minden
Euromotor
6.2-es,Euro
manuális
6.2-es,váltóval,
manuálishacsak
váltóval,
másként
hacsaknincs
másként
feltüntetve.
nincs feltüntetve.
A táblázatban
A táblázatban
látható végáttétel
látható végáttétel
az, amely –az,a amely
modell,– aa GVM
modell,
hasznos
a GVMteherbírása
hasznos teherbírása
és a motorés a motor
kombinációjától
kombinációjától
függően – kapható.
függően –
*Akapható.
választható
*A választható
hátsó légrugózással
hátsó légrugózással
szerelt járművek
szereltnem
járművek
alkalmasak
nem alkalmasak
vontatásra,vontatásra,
ezért az utánfutós
ezért azvontatási
utánfutósterhelhetőség
vontatási terhelhetőség
nincs feltüntetve.
nincs feltüntetve.
A fékezetlenA utánfutó
fékezetlenmaximális
utánfutó tömege
maximális
750tömege
kg. **A750
2020.
kg.novemberi
**A 2020. novemberi
gyártástól gyártástól
kapható. ***Csak
kapható.
Kombi
***Csak
M1 esetén.
Kombi ****Csak
M1 esetén.Duplakabinos
****Csak Duplakabinos
Zárt Áruszállító
Zárt Áruszállító
esetén. A fenti
esetén.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!
ØØ

ØØ

350 L3 H2

350 L3 H2

i i

i i

i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV

i i

i i

i i

i

FWD

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

i

i i

i i

i i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális,
(96 kW),HDT
manuális, HDT

–

–

–

–

–

–

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

–

–

i

i

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW)LEmHEV
(125 kW) mHEV

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

–

–

i

i i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE6(125
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata

–

–

i

i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LE6(136
sebességes
kW), 6 sebességes
automata automata

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

i i

i i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

Keréktárcsák
Keréktárcsák

–

–

–

–

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

5,5x15" acél5,5x15"
keréktárcsák,
acél keréktárcsák,
215/65 R15 215/65
gumiabroncsokkal
R15 gumiabroncsokkal
szerelve*. Alapfelszereltség
szerelve*. Alapfelszereltség
a 290 és a 310
a 290
sorozat
és a 310
esetén,
sorozat
manuális
esetén,váltóval
manuális
(Kombi
váltóval
M1 (Kombi
modelleken
M1 modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i i

i

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i i

i

–

–

i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i
–

–

–

–

i

i

–

–

i

i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LE10(125
sebességes
kW), 10 sebességes
automata, automata,
HDT
HDT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i i

i

–

–

i

i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
LE (136185
kW),
LEmanuális
(136 kW), manuális

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i i

i

–

–

–

–

–

–

AWD

AWD

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i i

i

–

–

–

–

–

–

Duplafülkés
Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt áruszállító
FWD

i

i

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

i i

i

–

–

–

–

–

–

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális
(125 kW), manuális

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

i

–

–

–

–

RWD

i

i

–

–

–

D2SAG
–

D2SAG

6,5x16" acél6,5x16"
keréktárcsák,
acél keréktárcsák,
215/65R16C215/65R16C
gumiabroncsokkal
gumiabroncsokkal
szerelve* 310
szerelve*
L2 és 310
310L3L2modelleken
és 310 L3 modelleken
automata váltó
automata
esetén,
váltó
235/65R16
esetén, 235/65R16
gumiabroncsokkal
gumiabroncsokkal
szerelve* 330
szerelve*
és 350‑es
330 és 350‑es i
szériákon. Alapfelszereltség
szériákon. Alapfelszereltség
az automata
az váltós
automata
310‑es
váltós
modelleken,
310‑es modelleken,
illetve 350‑es
illetve
és 330‑as
350‑esmodelleken
és 330‑as modelleken

i

–

–

–

D2XAD
–

D2XAD

6x16" acél keréktárcsák,
6x16" acél keréktárcsák,
195/75 R16195/75
gumiabroncsokkal
R16 gumiabroncsokkal
szerelve*. Alapfelszereltség
szerelve*. Alapfelszereltség
a 430 és 470
a 430
modellek
és 470esetén,
modellek
(Duplafülkés
esetén, (Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi M1ésmodelleken
Kombi M1 modelleken
nem érhetőnem érhető
i
el)
el)

i

–

–

–

D2XCS
–

D2XCS

6X16"‑os acél
6X16"‑os
keréktárcsák,
acél keréktárcsák,
205/75R16205/75R16
gumiabroncsokkal
gumiabroncsokkal
szerelve*. Alapfelszereltség
szerelve*. Alapfelszereltség
az 500‑as szérián
az 500‑as
(Duplafülkés
szérián (Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi M1ésmodelleken
Kombi M1 modelleken
nem érhetőnem
el) érhető el)

i

i

–

–

–

D2XAF
–

D2XAF

6.5X16"‑os6.5X16"‑os
10 küllős fekete
10 küllős
könnyűfém
fekete könnyűfém
kerekek, 235/65
kerekek,
R16C
235/65
nyári gumiabroncsokkal
R16C nyári gumiabroncsokkal
szerelve* szerelve*

–

–

i

i

–

D2XBR
–

D2XBR

6.5X16"‑os6.5X16"‑os
könnyűfémkönnyűfém
kerekek, 235/65
kerekek,
R16235/65
gumiabroncsokkal
R16 gumiabroncsokkal
szerelve* szerelve*

–

Dupla hátsókerék
Dupla hátsókerék
csomag – 6x16"
csomag
acél– keréktárcsák,
6x16" acél keréktárcsák,
dupla hátsókerekek,
dupla hátsókerekek,
195/75R16C195/75R16C
abroncsok, abroncsok,
Pótkerék, Megnövelt
Pótkerék, Megnövelt
teherbírásúteherbírású
első tengely,
első
Kizárólag
tengely,RWD
Kizárólag
meghajtással,
RWD meghajtással, i/j
Alapfelszereltség
Alapfelszereltség
a 470 és 500‑as
a 470modelleken,
és 500‑as modelleken,
választhatóválasztható
360 L4 modellen.
360 L4 modellen.
KönnyűfémKönnyűfém
– 6,5x16" 5–küllős
6,5x16"
könnyűfém
5 küllős könnyűfém
keréktárcsák,
keréktárcsák,
235/65 R16C
235/65
gumiabroncsokkal
R16C gumiabroncsokkal
szerelve*, kivéve
szerelve*,
310 L2
kivéve
sorozat
310 esetén,
L2 sorozat
amelyen
esetén,
215/65
amelyen
R16C215/65
gumiabroncsok
R16C gumiabroncsok
kerülnek kerülnek
felszerelésre*
felszerelésre*
Teljes dísztárcsák
Teljes dísztárcsák
Pótkerék – Pótkerék
teljes méretű,
– teljes
acél,
méretű,
szerszámkészlettel
acél, szerszámkészlettel
(a dupla hátsókerekes
(a dupla hátsókerekes
modellekenmodelleken
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)

FWD

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

Limited

i i

i i

Trail

i i

i

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
LE (96 130
kW),LEmanuális
(96 kW), manuális

–

Stílus
Stílus
és megjelenés
és megjelenés

i i

RWD

2.0 TDCi Ford
2.0EcoBlue
TDCi Ford
170EcoBlue
LE (125170
kW),
LEmanuális,
(125 kW),HDT
manuális, HDT

i = Elérhető,
i =–Elérhető,
= Nem érhető
– = Nem
el. L2
érhető
= közepes
el. L2 =
tengelytáv,
közepes tengelytáv,
L3 = hosszú
L3tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
H2 = középmagas
H2 = középmagas
tető, H3 = tető,
magas
H3tető,
= magas
FWD tető,
= elsőkerék-hajtás.
FWD = elsőkerék-hajtás.
Egyéb jelölés
Egyéb
hiányában
jelölés hiányában
mindegyik mindegyik
motor Euromotor
6.2 emissziós
Euro 6.2szintű,
emissziós
és 6szintű,
fokozatú
és 6kézi
fokozatú
kapcsolású
kézi kapcsolású
sebességváltóval
sebességváltóval
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!

Trail

RWD

i

–

–

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

i

–

i

RWD

i

i = Elérhető,
i =– Elérhető,
= Nem érhető
– = Nem
el. L2
érhető
= közepes
el. L2tengelytáv,
= közepes tengelytáv,
L3 = hosszúL3
tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
L4 = hosszúL4
tengelytáv,
= hosszú tengelytáv,
hosszított, H2
hosszított,
= középmagas
H2 = középmagas
tető, H3 = magas
tető, H3
tető,
= magas
FWD =tető,
elsőkerék-hajtás,
FWD = elsőkerék-hajtás,
RWD = hátsókerék-hajtás,
RWD = hátsókerék-hajtás,
AWD = összkerékhajtás.
AWD = összkerékhajtás.
Egyéb jelölés
Egyéb
hiányában
jelölés hiányában
mindegyik motor
mindegyik
Euromotor
6.2 emissziós
Euro 6.2szintű,
emissziós
és 6szintű,
fokozatú
és 6kézi
fokozatú
kapcsolású
kézi kapcsolású
sebességváltóval
sebességváltóval
érhető el. *Aérhető
2020.el.novemberi
*A 2020. novemberi
gyártástól kapható.
gyártástólAkapható.
fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

MFC‑kód

i i

Trend

i

Trend

–

FWD

MFC‑kód
Limited

FWD
–

350 L2 H2

i i

i

FWD

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

350 L2 H2

i

Kombi (M1)
Kombi (M1)

330 L3 H2

330 L2 H2

–

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

Zárt áruszállító
Zárt áruszállító

330 L3 H2

330 L2 H2

500 L4H3*

500 L4H3*

470 L4 H3

470 L4 H3

430 L4H3

430 L4H3

350 L4 H3

350 L4 H3

350 L3 H2

350 L3 H2

350 L2 H2

350 L2 H2

330 L3 H2

330 L3 H2

330 L2 H2

330 L2 H2

310 L3 H2

310 L3 H2

310 L2 H2

310 L2 H2

290 L2H2

Elérhető
Elérhető
modellek
modellek
290 L2H2

Elérhető
Elérhető
modellek
modellek

Gumiabroncstöltő
Gumiabroncstöltő
készlet készlet

j

–

–

–

i

i
D2XD7

D2XD7

i/j

–

–

–

J4VAC
–

J4VAC

j

–

–

i

i
D2XD7

D2XD7

i i

i
D5AAB

D5AAB

j
D17AD

D17AD

i
AHTAB

AHTAB

i

i i

i/j

i/j
i/j

i

i i

i/j j
i i

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósfcsomag
= Opciós
részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
*Az Ön által*Az
választott
Ön által keréktárcsára
választott keréktárcsára
a jelzett méretű
a jelzett
gumiabroncsot
méretű gumiabroncsot
szerelik fel,szerelik
de a gumiabroncs
fel, de a gumiabroncs
márkája nem
márkája
választható.
nem választható.
Az
Az
adatok tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

j

Visszapillantók
Visszapillantók
– kézi állítású
– kézi állítású

–

Visszapillantók
Visszapillantók
– elektromosan
– elektromosan
állítható, fűthető
állítható,
külső
fűthető
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel
integrált irányjelzőkkel
Visszapillantók
Visszapillantók
– elektromosan
– elektromosan
állítható, fűthető,
állítható,
automatikusan
fűthető, automatikusan
becsukódó becsukódó
külső visszapillantó
külső visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel
integrált irányjelzőkkel

MFC‑kód

Visszapillantók
Visszapillantók
– holttérfigyelő
– holttérfigyelő
és beépítettésirányjelző
beépített irányjelző

MFC‑kód
Limited

i/j
i/j

KarosszériaKarosszéria
– H3 (magas
– H3
tető)
(magas
(L4 modellek
tető) (L4esetén
modellek
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

Limited

A1FAE

Sebességtartó
Sebességtartó
automatikaautomatika
– bőrborítású
– bőrborítású
kormánykerékkel
kormánykerékkel
és állíthatóés
sebességhatárolóval
állítható sebességhatárolóval

i

i i

i i

i
GTDAB

GTDAB

i/j
i/j

i/j
A1FAC

A1FAC

j j

j j

j
HLLAH

HLLAH

j j

j j

–j

–

Holttérfigyelő
Holttérfigyelő
rendszer Keresztirányú
rendszer Keresztirányú
forgalomraforgalomra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrelrendszerrel
(Utánfutó‑vontató
(Utánfutó‑vontató
funkcióval, funkcióval,
utánfutó‑vontató
utánfutó‑vontató
szerelvényes
szerelvényes
kivitel esetében,
kivitelvalamint
esetében,havalamint
még nincs
haamég nincs aj
jellemzők között,
jellemzők
elektromos
között, elektromos
működtetésű,
működtetésű,
behajthatóbehajtható
és fűthető külső
és fűthető
visszapillantó
külső visszapillantó
tükrökkel) tükrökkel)

–

–

BSHBW
–

BSHBW

i/j
i/j

i/j
i/j

i/j
HLEAC

HLEAC

Vezetőtámogatás
Vezetőtámogatás

Dizájnelemek
Dizájnelemek
KarosszériaKarosszéria
– H2 (középmagas
– H2 (középmagas
tető) (az L4tető)
modellek
(az L4esetén
modellek
nemesetén
érhetőnem
el) érhető el)

Trail

Trend

i
A1FAE

Trail

Trend

i/j

MFC‑kód

i i

Trail

Trend

i i

Trail

Trend
i

MFC‑kód
Limited

Vezetési
Vezetési
élmény
élmény
Limited

Stílus
Stílus
és megjelenés
és megjelenés

i
j/f

i

–
–

j/f j

–

–
i

j j/f

i
BSHDJ
j/f
BSHBJ

BSHDJ

Sávelhagyásra
Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer –rendszer
automatikus
– automatikus
fényszóróvezérléssel,
fényszóróvezérléssel,
magas felszereltségű
magas felszereltségű
kombinált műszerrel,
kombinált Quickclear
műszerrel, fűthető
Quickclear
szélvédővel
fűthető szélvédővel
és automata
és automata
menetfényvezérléssel
menetfényvezérléssel
(N2 modelleken
(N2 modelleken
alapfelszereltség,
alapfelszereltség,
N1 és KombiN1modelleken
és Kombi modelleken
választható)
választható)
2)

2)

Sávtartó automatika
Sávtartó automatika
– Sávelhagyásra
– Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszerrelrendszerrel
2)

2)

i/j
j

BSHBJ

2)
2)
Adaptív sebességtartó
Adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
(ACC) – Ütközésmegelőző
(ACC) – Ütközésmegelőző
rendszerrel2)rendszerrel
, gyalogosvédelemmel,
, gyalogosvédelemmel,
BőrborításúBőrborítású
kormánykerék
kormánykerék
és Sávelhagyásra
és Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer2) (Csak
rendszer
Sync
(Csak Syncj
audio rendszerrel
audio rendszerrel
elérhető) elérhető)

j j

j j

j
HLNAB

HLNAB

j j

j j

j
GTDAC

GTDAC

Széles fekete
Széles
oldalvédő
feketecsíkok
oldalvédő csíkok

i

i i

i i

i
BMBBK

BMBBK

Intelligens adaptív
Intelligens
sebességtartó
adaptív sebességtartó
automatikaautomatika
– Táblafelismerő
– Táblafelismerő
rendszerrelrendszerrel
(Taralmazza
(Taralmazza
az adaptív az
sebességtartó
adaptív sebességtartó
automatikát
automatikát
és az ICE 24éscsomagot)
az ICE 24 csomagot)

j

j j

j j

j
ICFA1

ICFA1

Első lökhárító
Első– lökhárító
Részben színre
– Részben
fújt színre fújt

i

i i

i

–

CLFBW
–

CLFBW

Intelligens gyorsulásszabályozó
Intelligens gyorsulásszabályozó

j

j j

j j

j
C7JAB

C7JAB

Első lökhárító
Első– lökhárító
Színre fújt– Színre fújt

–

–

–

i

i
CLFKG

CLFKG

Tolatókamera
Tolatókamera
– LED világítás
– LED
a hátsó
világítás
raktérajtó
a hátsófölött
raktérajtó
(kapcsolható),
fölött (kapcsolható),
Első és hátsó
Első
parkolóradar,
és hátsó parkolóradar,
csak 4"‑os vagy
csak 4"‑os
annál vagy
nagyobb
annálkijelzővel
nagyobbrendelkező
kijelzővel rendelkező
ICE csomaggal
ICE csomaggal
érhető el érhető el

j

j j

j j

j
J3KAB

J3KAB

Hátsó lökhárító
Hátsó– lökhárító
Fekete ‑ integrált
– Feketefellépővel
‑ integrált fellépővel

i

i i

i i

i
CLMAW

CLMAW

Osztott képes
Osztott
frontkamera
képes frontkamera
– Tolatókamera,
– Tolatókamera,
LED világítás
LED
a hátsó
világítás
raktérajtó
a hátsófölött
raktérajtó
(kapcsolható),
fölött (kapcsolható),
Első és hátsó
Első
parkolóradar
és hátsó parkolóradar
(Programozható
(Programozható
interfész modullal
interfésznem
modullal
érhetőnem
el) érhető el) j

j j

j j

j
J3QAC

J3QAC

Króm hűtőrács
Króm hűtőrács

i

i

–

–

i

i
BLDAB

BLDAB

Parkolóradar
Parkolóradar
– első és hátsó
– első és hátsó

i

i i

i i

i
HNLAB/HNKAB
HNLAB/HNKAB

Műanyag hűtőmaszk
Műanyag hűtőmaszk
F O R D felirattal
F O R D felirattal

–

–

i

i

–

BLDBY
–

BLDBY

Parkolóradar
Parkolóradar
– oldalsó (külső
– oldalsó
első (külső
és hátsó
első
parkolási
és hátsóérzékelőkkel)
parkolási érzékelőkkel)

j

j j

j i

i
HNRAB

HNRAB

Színezett üvegek
Színezett üvegek

i

i i

i i

i
B2GAB

B2GAB

Aktív ki‑/beparkolást
Aktív ki‑/beparkolást
segítő automatika
segítő automatika
(továbbfejlesztett)
(továbbfejlesztett)
– Parkolóhely
– Parkolóhely
kereső funkcióval,
kereső funkcióval,
merőleges parkolást
merőlegesésparkolást
kihajtástéssegítő
kihajtást
funkcióval,
segítő funkcióval,
oldalsó parkolási
oldalsósegítséggel
parkolási segítséggel

j

j j

j j

j
HNSAB

HNSAB

Sötétített üvegezés
Sötétítetta üvegezés
B‑oszloptól
a B‑oszloptól
hátrafelé (Duplafülkés
hátrafelé (Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
nemesetén
érhetőnem
el) érhető el)

j

j j

j j

j
B2GAE

B2GAE

Sebességhatároló
Sebességhatároló
– 90 km/h –(Csak
90 km/h
Zárt áruszállító
(Csak Zárt és
áruszállító
Duplafülkés
és Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetében,
áruszállítóN2
esetében,
modelleken
N2 modelleken
alapfelszereltség)
alapfelszereltség)

i/j

i/j
i/j

i/j j

j
DCFAH

DCFAH

Sárfogók –Sárfogók
első
– első

j

j j

j j

j
A3EAB

A3EAB

Sebességhatároló
Sebességhatároló
– 100 km/h–(N2
100modelleken
km/h (N2 modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)

j

j j

j j

j
DCFAG

DCFAG

–

–

DCFAE
–

DCFAE

–

Festés Festés

Sebességhatároló
Sebességhatároló
– 120 km/h–(csak
120 km/h
Duplafülkés
(csak Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt modelleken
áruszállító modelleken
érhető el) érhető el)

Metálfényezés
Metálfényezés

j

j j

j j

j

Egyedi fényezés
Egyedi fényezés

j

j j

j j

j

Haszongépjármű
Haszongépjármű
csomag 1. LED‑es
csomagvilágítás
1. LED‑es
a rakodótérben,
világítás a rakodótérben,
100 literes üzemanyag
100 literes üzemanyag
tartály (csak
tartály
RWD(csak
és AWD
RWD
hajtás
és AWD
esetén
hajtás
tartalmazza,
esetén tartalmazza,
185 LE‑s motor
185 LE‑s
esetén
motor
nemesetén
elérhető)
nem elérhető) j

j j

j j

j
AGJAB

AGJAB

1. láthatósági
1. láthatósági
csomag – Quickclear
csomag – fűthető
Quickclear
szélvédő,
fűthetőalacsony
szélvédő,ablakmosó‑folyadékszint
alacsony ablakmosó‑folyadékszint
érzékelő, valamint
érzékelő,elektromos
valamint elektromos
működtetésű
működtetésű
és fűthető külső
és fűthető
tükrökkülső
integrált
tükrök
irányjelzőkkel
integrált irányjelzőkkel
i
(kötelezően(kötelezően
rendelendőrendelendő
opció)
opció)

i

–

i

i
ABSAH

ABSAH

2. láthatósági
2. láthatósági
csomag – Quickclear
csomag – fűthető
Quickclear
szélvédő,
fűthetőablakmosó
szélvédő, ablakmosó
folyadék alacsony
folyadékszintjének
alacsonyérzékelője,
szintjének elektromos
érzékelője, elektromos
működtetésű
működtetésű
és fűthető, és
elektromosan
fűthető, elektromosan
behajthatóbehajtható
külső
külső
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel,
integrált irányjelzőkkel,
automata fényszóróvezérlés,
automata fényszóróvezérlés,
esőérzékelős
esőérzékelős
ablaktörlők,ablaktörlők,
első ködfényszórók,
első ködfényszórók,
változtatható
változtatható
erősségű műszerfalvilágítás
erősségű műszerfalvilágítás

j

j i

i j

j
ABSAJ

ABSAJ

j
3. láthatósági
3. láthatósági
csomag – Quickclear
csomag – fűthető
Quickclear
szélvédő,
fűthetőAblakmosó
szélvédő, Ablakmosó
folyadék alacsony
folyadékszintjének
alacsonyérzékelője,
szintjének TFT
érzékelője,
kijelző,TFT
Elektromosan
kijelző, Elektromosan
állítható, fűthető,
állítható,
behajtható
fűthető, behajtható
külső
külső
visszapillantó
visszapillantó
tükrök integrált
tükrök
irányjelzőkkel,
integrált irányjelzőkkel,
Automata fényszóróvezérlés,
Automata fényszóróvezérlés,
Esőérzékelős
Esőérzékelős
ablaktörlők,ablaktörlők,
Első ködfényszórók,
Első ködfényszórók,
Változtatható
Változtatható
erősségű műszerfalvilágítás,
erősségű műszerfalvilágítás,
Tolatókamera
Tolatókamera
–
–
a kép a kijelzőn
a képjelenik
a kijelzőn
meg,jelenik
Sávelhagyásra
meg, Sávelhagyásra
figyelmeztető
figyelmeztető
rendszer, Automata
rendszer, távolsági
Automatafényszóró
távolsági(ICE
fényszóró
csomag
(ICE
21 Trend
csomag
és 21
Trail
Trend
felszereltségi
és Trail felszereltségi
szint esetén,
szint
ICE esetén,
csomagICE
24 csomag
Limited 24 Limited
felszereltségi
felszereltségi
szint esetén)
szint esetén)

j j

j j

Opciós csomagok
Opciós csomagok
–

j
ABSAM

ABSAM

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósfcsomag
= Opciós
részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
*Az Ön által*Az
választott
Ön által keréktárcsára
választott keréktárcsára
a jelzett méretű
a jelzett
gumiabroncsot
méretű gumiabroncsot
szerelik fel,szerelik
de a gumiabroncs
fel, de a gumiabroncs
márkája nem
márkája
választható.
nem választható.
Az
Az
adatok tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

–/j

–/j –

Sebességhatároló
Sebességhatároló
– 130 km/h–(N2
130modelleken
km/h (N2 modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)

j

j j

j j

j
DCFAT

DCFAT

Sebességhatároló
Sebességhatároló
– 140 km/h–(N2
140modelleken
km/h (N2 modelleken
nem elérhető)
nem elérhető)

j

j j

j j

j
DCFAL

DCFAL

1)
2)
Biztonsági1)funkció,
Biztonsági
Vezetéstámogató
funkció, 2)Vezetéstámogató
funkció. A fenti
funkció.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük, keresse
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósfcsomag
= Opciós
részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
fel Ford márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Limited

MFC‑kód
Limited

MFC‑kód

JBCAB

Kapaszkodófogantyú
Kapaszkodófogantyú
– a B‑oszlopon
– a B‑oszlopon
található (csak
található
Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

–i

–

ProjektorosProjektoros
halogén fényszórók
halogén fényszórók
nappali menetfénnyel
nappali menetfénnyel

i

i i

i

–

JBBAB
–

JBBAB

Italtartó – két
Italtartó
italtartó
– két
2 literes
italtartó
palackok
2 literesszámára,
palackokazszámára,
előlapraaz
rögzítve
előlapra rögzítve

i

i i

i i

–i

–

Statikus kanyarvilágítás
Statikus kanyarvilágítás

i

i i

i i

i
JBDAR

JBDAR

Kesztyűtartó
Kesztyűtartó
– zárható, tetővel
– zárható,
és A4‑es
tetővel
irattárolóhellyel
és A4‑es irattárolóhellyel

i

i i

i i

i
B5LAB

B5LAB

Xenon fényszórók
Xenon fényszórók
LED nappaliLED
menetfénnyel
nappali menetfénnyel
és statikus és
kanyarvilágítással
statikus kanyarvilágítással

j

j j

j i

i
JBBAC

JBBAC

MyKey

i

i i

i i

i
A64AB

A64AB

Manuális fényszórómagasság
Manuális fényszórómagasság
állítás
állítás

i

i i

i i

i
JEAAB

JEAAB

ElektromosElektromos
csatlakozóaljzat
csatlakozóaljzat
– 2 x 12 V (a–műszerfalon
2 x 12 V (a műszerfalon
és a tárolórekeszben
és a tárolórekeszben
található) található)

i

i i

i i

–i

–

Automata fényszóróvezérlés
Automata fényszóróvezérlés

f

f i

i f

f
JEDAC

JEDAC

j j

j j

j
J3EAC

J3EAC

i/j

i/j
i/j

i/j
i/j

i/j
BEBAB

BEBAB

ElektromosElektromos
csatlakozóaljzat
csatlakozóaljzat
– 230 V‑os –(400
230 W‑os)
V‑os (400
tápfeszültség‑átalakító
W‑os) tápfeszültség‑átalakító
(mHEV és Euro
(mHEV
6.2‑es
és Euro
károsanyag‑kibocsátási
6.2‑es károsanyag‑kibocsátási
szint vagy SVO
szintkülönálló
vagy SVOvezetőülés‑
különálló vezetőülés‑
és hátsó fűtés
és hátsó fűtés j
esetén nemesetén
érhetőnem
el) érhető el)

KödlámpákKödlámpák
– Első és hátsó
– Első és hátsó

j j

j j

j
J3FAB

J3FAB

i i

JBKAB

j

i i

i
JBKAB

ElektromosElektromos
csatlakozóaljzat
csatlakozóaljzat
– 12 V (hátul
– 12
található)
V (hátul található)

i

Oldalsó helyzetjelző
Oldalsó helyzetjelző
lámpák (csak
lámpák
L4 modellek
(csak L4esetében,
modellekKombi
esetében,
modellek
Kombiesetében
modelleknem
esetében
elérhető)
nem elérhető)

j j

j j

j
B5AAB

B5AAB

i i

JDCAB

j

i i

i
JDCAB

Csomag dohányosoknak
Csomag dohányosoknak
– szivargyújtó
– szivargyújtó
és hamutartó
és hamutartó

i

ICFAP

i i

D19AC

ICFAP
–

i i

i
D19AC

–

i

ICFAT

i/j
i/j

HDKAD

ICFAT
–

i/j
i/j

i/j
HDKAD

i/j –

LED világítás
LED
a hátsó
világítás
ajtóa fölött
hátsó(Kombin
ajtó fölöttalapfelszereltség,
(Kombin alapfelszereltség,
Zárt áruszállító
Zárt esetében
áruszállítóválasztható)
esetében választható)

Belső kényelem
Belső kényelem

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek
1)
Keréknyomás‑figyelő
Keréknyomás‑figyelő
rendszer (TPMS)
rendszer
(alapfelszereltség
(TPMS)1) (alapfelszereltség
az M1 változatok
az M1 változatok
esetében) esetében)

Trail

Trend

i
JBCAB

Külső világítás
Külső világítás

Trail

Trend

MFC‑kód

MFC‑kód
Limited

i i

Limited

i i

Trail

Nappali menetfény
Nappali menetfény

i

Trail

Trend

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem
Trend

Vezetési
Vezetési
élmény
élmény

Menetíró – Menetíró
digitális tachográf,
– digitális megerősített
tachográf, megerősített
akkumulátorral
akkumulátorral
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
a Zárt áruszállító
a Zárt N2
áruszállító
modellek
N2esetében,
modellekválasztható
esetében, választható
Zárt áruszállító
Zárt N1
áruszállító
és KombiN1M1ésmodelleken)
Kombi M1 modelleken)i/j

1)
2)
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósfcsomag
= Opciós
részeként,
csomag felár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
Biztonsági1)funkció,
Biztonsági
Vezetéstámogató
funkció, 2)Vezetéstámogató
funkció. A fenti
funkció.
adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük, keresse
fel Ford márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

MyKey

Audiokészülékek
Audiokészülékek
és kommunikációs
és kommunikációs
rendszerek
rendszerek
ICE csomagICE
13 –csomag
AM/FM13rádió,
– AM/FM
USB, rádió,
Bluetooth,
USB, Bluetooth,
4 hangszóró,
4 hangszóró,
kormányrólkormányról
vezérelhetővezérelhető
audiorendszer,
audiorendszer,
Tablet tartóTablet
(180 mm‑re
tartó (180
nyitható)
mm‑re nyitható)
ICE csomagICE
17 –csomag
AM/FM17rádió,
– AM/FM
USB, rádió,
Bluetooth,
USB, Bluetooth,
4" TFT kijelző,
4" TFT
6 hangszóró,
kijelző, 6 hangszóró,
VészhelyzetiVészhelyzeti
asszisztens,asszisztens,
kormányrólkormányról
vezérelhetővezérelhető
audiorendszer
audiorendszer
(N2 esetén(N2
standard)
esetén standard)

i

i i

i/j

i/j
i/j

i

ICE csomagICE
21 –csomag
SYNC 2.5
21 –audiorendszer
SYNC 2.5 audiorendszer
+ DAB, AM/FM
+ DAB,
rádió,
AM/FM
USB, rádió,
Bluetooth,
USB, Bluetooth,
8" TFT kijelző,
8" TFT
4 hangszóró,
kijelző, 4 hangszóró,
VészhelyzetiVészhelyzeti
asszisztens,asszisztens,
kormányrólkormányról
vezérelhetővezérelhető
audiorendszer,
audiorendszer,
Applink, Applink,
j
Hangvezérlés
Hangvezérlés

j j

j

–

ICFAX
–

ICFAX

ICE csomagICE
24 csomag
– SYNC 324audiorendszer
– SYNC 3 audiorendszer
+ DAB, AM/FM
+ DAB,
rádió,
AM/FM
USB, rádió,
Bluetooth,
USB, Bluetooth,
8" TFT kijelző,
8" TFT
4 hangszóró,
kijelző, 4 hangszóró,
Navigációs Navigációs
rendszer, Vészhelyzeti
rendszer, Vészhelyzeti
asszisztens,asszisztens,
kormányrólkormányról
vezérelhetővezérelhető
audiorendszer,
audiorendszer,
Applink, Hangvezérlés
Applink, Hangvezérlés

j j

j i

i
ICFAO

ICFAO

j

Klímaberendezés
Klímaberendezés

Teljesítmény
Teljesítmény
és hatékonyság
és hatékonyság
MFC‑kód

MFC‑kód
Trail

Limited

i i

i i

i
AC__B

AC__B

Fűtés – levegő‑újrakeringetés
Fűtés – levegő‑újrakeringetés
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
a Zárt áruszállító
a Zárt és
áruszállító
Duplafülkés
és Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt modelleken,
áruszállító modelleken,
nem érhetőnem
el a érhető
Kombi el
M1amodelleken)
Kombi M1 modelleken)

–/i–/i

–/i–/i

–/i
G2AAE

G2AAE

Kiegészítő fűtés
Kiegészítő
(PTC)fűtés
(alapfelszereltség
(PTC) (alapfelszereltség
a Kombi M1amodellek
Kombi M1esetében)
modellek esetében)

–/i

–/i–/i

–/i–/i

–/i
G2AAF

G2AAF

Programozható
Programozható
üzemanyagüzemanyag
tüzelésű állófűtés
tüzelésű(megerősített
állófűtés (megerősített
akkumulátorral,
akkumulátorral,
hidegindítóhidegindító
funkcióval)funkcióval)

j

j j

j j

j
GZAAF

GZAAF

j

j j

j j

j
GZAAM

GZAAM

Fokozatosan
Fokozatosan
elhalványuló
elhalványuló
belső tér világítás
belső tér
elöl
világítás
+ térkép
elöl
olvasó
+ térkép
lámpa
olvasó lámpa

i

i i

i i

i
JCFAC

JCFAC

Fokozatos elhalványuló
Fokozatos elhalványuló
belső tér világítás
belső tér
a második,
világítás aharmadik
második,sorban
harmadik
(csak
sorban
a Duplafülkés
(csak a Duplafülkés
zárt áruszállító
zárt és
áruszállító
Kombi modellek
és Kombiesetében)
modellek esetében)

i

i i

i i

i
JCJAJ

JCJAJ

Raktérvilágítás
Raktérvilágítás

i

i i

i i

i
JCMAB

JCMAB

Raktérvilágítás
Raktérvilágítás
– LED (csak–aLED
Zárt(csak
áruszállító
a Zárt és
áruszállító
a Duplafülkés
és a Duplafülkés
zárt áruszállító
zárt modellek
áruszállítóesetében)
modellek esetében)

j

j j

j j

j
JCMAD

JCMAD

Fedélzeti számítógép
Fedélzeti számítógép
(távolság az(távolság
üresig, aktuális
az üresig,
és aktuális
átlagos üzemanyag‑fogyasztás,
és átlagos üzemanyag‑fogyasztás,
átlagsebesség,
átlagsebesség,
külső hőmérséklet)
külső hőmérséklet)

i

i i

i i

i
HEBAD

HEBAD

Programozható
Programozható
üzemanyagüzemanyag
tüzelésű állófűtés
tüzelésű(megerősített
állófűtés (megerősített
akkumulátorral,
akkumulátorral,
hidegindítóhidegindító
funkcióval, funkcióval,
belsőtér‑felügyelettel
belsőtér‑felügyelettel
ellátott riasztóval
ellátott riasztóval

Akkumulátor
Akkumulátor
– hidegindítás
– hidegindítás
(‑20 °C) (‑20 °C)

i

i i

i i

i
DEAAD

DEAAD

Belső világítás
Belső világítás

Akkumulátor
Akkumulátor
– megerősített,
– megerősített,
hidegindítás
hidegindítás
(‑29 °C) (‑29 °C)

f

f f

f f

f

Akkumulátor
Akkumulátor
– iker, H8 AGM
– iker,
mélyciklusú
H8 AGM mélyciklusú
akkumulátor
akkumulátor
(nagy teherbírású
(nagy teherbírású
akkumulátor)
akkumulátor)

j

j j

j j

j
HTCAG

Trail

Trend

i
–/i

Trend

Limited

Manuális légkondícionáló
Manuális légkondícionáló
berendezésberendezés

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek

Erősített generátor
Erősített–generátor
extra nagy
– teherbírás,
extra nagy teherbírás,
250 Amp (alapfelszereltség
250 Amp (alapfelszereltség
az Euro 6.2 az
emissziós
Euro 6.2szintű
emissziós
motorral
szintűrendelkező
motorral rendelkező
FWD/RWDFWD/RWD
változatok változatok
esetén, feláresetén,
ellenében
felárválasztható
ellenében választható
a
i/j
a
HDT motorokkal
HDT motorokkal
rendelkező rendelkező
RWD változatok
RWD változatok
és az AWD és
változatok
az AWD változatok
esetén) esetén)

i/j
i/j

i/j i

i
HUAAD

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
Az adatok tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

HTCAG
HUAAD

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

BVFAP

Első üléscsomag
Első üléscsomag
18A – Fekete
18A
Salerno
– Fekete
bőrSalerno
üléshuzat,
bőr 10‑irányban
üléshuzat, 10‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőDupla
ülőlappal,
utasülés
Dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, ülőlappal,–
Vezetőoldali
Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Vezetőoldali
Vezetőoldali
szimpla belső
szimpla
kartámasz
belső kartámasz

–

i

i

–

–
BVFBG

BVFBG

Első üléscsomag
Első üléscsomag
2 – 4‑irányban
2 – 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőDupla
ülőlappal,
utasülés
Dupla
merev
utasülés
háttámlával,
merev háttámlával,
lehajtható asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 2‑irányban
ülőlappal, 2‑irányban j
állítható első
állítható
fejtámlák,
első Vezető
fejtámlák,
oldali
Vezető
szimpla
oldali
belső
szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is, Duplakabinos
is, Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetében
áruszállítócsak
esetében
üvegezett
csak üvegezett
válaszfallalválaszfallal
elérhető) elérhető)

j

–

–

–

–
BVFAC

BVFAC

Első üléscsomag
Első üléscsomag
3A – Fekete3A
Salerno
– Fekete
bőrSalerno
üléshuzat,
bőr 10‑irányban
üléshuzat, 10‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőSzimpla
ülőlappal,
utasülés
Szimpla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, ülőlappal,
–
Vezetőoldali
Vezetőoldali
szimla belsőszimla
kartámasz,
belső kartámasz,
Vezetőoldali
Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Fűthető vezető‑
Fűthető
és utasülés,
vezető‑ ésVezető‑
utasülés,
és utasoldali
Vezető‑ éslégzsákok,
utasoldali függönylégzsák,
légzsákok, függönylégzsák,
oldallégzsák
oldallégzsák

–

j

j

–

–
BVFBA

BVFBA

Első üléscsomag
Első üléscsomag
4A – Fekete4A
Salerno
– Fekete
bőrSalerno
üléshuzat,
bőr 10‑irányban
üléshuzat, 10‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőDupla
ülőlappal,
utasülés
Dupla
merev
utasülés
háttámlával,
merev háttámlával,
lehajtható asztallal
lehajtható
ésasztallal és –
felnyithatófelnyitható
ülőlappal, Vezető
ülőlappal,
oldali
Vezető
szimpla
oldali
belső
szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Vezetőoldali
Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Fűthető vezető‑
Fűthető
és utasülés,
vezető‑ ésVezető‑
utasülés,
és utasoldali
Vezető‑ éslégzsákok,
utasoldali függönylégzsák,
légzsákok, függönylégzsák,
oldallégzsák
oldallégzsák

–

j

j

–

BVFBB
–

BVFBB

j
Első üléscsomag
Első üléscsomag
12 – 4‑irányban
12 – 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthető2‑irányban
ülőlappal, 2‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimpla2‑irányban
utasülés, 2‑irányban
állítható első
állítható
fejtámlák,
első Vezető
fejtámlák, Vezető
oldali derék‑
oldali
és szimpla
derék‑ belső
és szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is, Duplakabinos
is, Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetében
áruszállítócsak
esetében
üvegezett
csakválaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető) ‑ elérhető) ‑
ingyeneseningyenesen
választhatóválasztható
opció
opció

j

–

–

j

j
BVFAN

BVFAN

j
Első üléscsomag
Első üléscsomag
14 – 4‑irányban
14 – 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthető4‑irányban
ülőlappal, 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimpla2‑irányban
utasülés, 2‑irányban
állítható első
állítható
fejtámlák,
első fejtámlák,
Fűthető vezető‑
Fűthető
és utasülés,
vezető‑ ésVezető‑
utasülés,
és utasoldali
Vezető‑ éskar‑
utasoldali
és deréktámasz,
kar‑ és deréktámasz,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is, Duplakabinos
is, Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetében
áruszállítócsak
esetében csak
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető) elérhető)

j

–

–

j

j
BVFAQ

BVFAQ

Első üléscsomag
Első üléscsomag
15 – 4‑irányban
15 – 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőDupla
ülőlappal,
utasülés
Dupla
merev
utasülés
háttámlával,
merev háttámlával,
lehajtható asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, 2‑irányban
ülőlappal, 2‑iránybanj
állítható első
állítható
fejtámlák,
első Fűthető
fejtámlák,
vezető‑
Fűthető
és utasülés,
vezető‑ ésVezetőoldali
utasülés, Vezetőoldali
szimpla belső
szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Vezetőoldali
Vezetőoldali
deréktámasz,
deréktámasz,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is,
is,
Duplakabinos
Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetében
áruszállítócsak
esetében
üvegezett
csakválaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető) elérhető)

j

–

–

j

j
BVFAR

Első üléscsomag
Első üléscsomag
27 – 10‑irányban
27 – 10‑irányban
elektromosan
elektromosan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthető4‑irányban
ülőlappal, 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható szimpla
állítható
utasülés,
szimpla2‑irányban
utasülés, 2‑irányban
állítható első
állítható
fejtámlák,
első fejtámlák, j
Fűthető vezető‑
Fűthető
és utasülés,
vezető‑ ésVezető‑
utasülés,
és utasoldali
Vezető‑ ésszimpla
utasoldali
belső
szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Vezető‑ és utasoldali
Vezető‑ ésderéktámasz,
utasoldali deréktámasz,
Vezető‑ és utasoldali
Vezető‑ éslégzsákok,
utasoldali függönylégzsák,
légzsákok, függönylégzsák,
oldallégzsák,
oldallégzsák,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is, Duplakabinos
is, Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetében
áruszállítócsak
esetében
üvegezett
csakválaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető) elérhető)

j

–

–

j

j
BVFA4

BVFA4

j
Első üléscsomag
Első üléscsomag
29 – 10‑irányban
29 – 10‑irányban
elektromosan
elektromosan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthetőDupla
ülőlappal,
utasülés
Dupla
merev
utasülés
háttámlával,
merev háttámlával,
lehajtható asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, ülőlappal,
2‑irányban 2‑irányban
állítható első
állítható
fejtámlák,
első Fűthető
fejtámlák,
vezető‑
Fűthető
és utasülés,
vezető‑ ésVezető
utasülés,
oldali
Vezető
szimpla
oldali
belső
szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Vezető oldali
Vezető
deréktámasz,
oldali deréktámasz,
Vezető‑ és utasoldali
Vezető‑ éslégzsákok,
utasoldali függönylégzsák,
légzsákok, függönylégzsák,
oldallégzsák,
oldallégzsák,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is, Duplakabinos
is, Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt esetében
áruszállítócsak
esetében
üvegezett
csakválaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető) elérhető)

j

–

–

j

j
BVFA6

BVFA6

MFC‑kód

i
BVFAP

MFC‑kód
Limited

i

Limited

Limited

–

Megnövelt Megnövelt
hatótávolságú,
hatótávolságú,
különálló üzemanyagtartály
különálló üzemanyagtartály
– 95 literes–(Duplakabinos
95 literes (Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt és
áruszállító
Kombi M1ésesetében
Kombi M1nem
esetében
érhetőnem
el, nem
érhető
érhető
el, nem
el azérhető
FWD változatokon,
el az FWD változatokon,
valamint 185
valamint
LE‑s motorral)
185 LE‑s motorral)

j

j j

j j

j
GBAAC

GBAAC

Ford Easy Fuel
Fordsapka
Easy Fuel
nélküli
sapka
üzemanyagtöltő
nélküli üzemanyagtöltő
rendszer, a rendszer,
félretöltésa megakadályozásával
félretöltés megakadályozásával

i

i i

i i

i
GBZAJ

GBZAJ

Automatikus
Automatikus
Start‑Stop Start‑Stop
indítórendszerrel
indítórendszerrel

i

i i

i i

i
DECAU

DECAU

Quickclear fűthető
Quickclear
szélvédő
fűthető szélvédő

i

i i

i i

i

Trail

Trail

–

Trail

Trail

i

Trend

Trend

Első üléscsomag
Első üléscsomag
13 – 4‑irányban
13 – 4‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható vezetőülés
állítható vezetőülés
dönthető ülőlappal,
dönthető2‑irányban
ülőlappal, 2‑irányban
manuálisanmanuálisan
állítható dupla
állítható
utasülés
dupla
lehajtható
utasülés asztallal
lehajtható
ésasztallal
felnyitható
és felnyitható
ülőlappal, ülőlappal,
i
2‑irányban 2‑irányban
állítható első
állítható
fejtámlák,
első Vezető
fejtámlák,
oldali
Vezető
derék‑
oldali
és szimpla
derék‑ belső
és szimpla
kartámasz,
belső kartámasz,
Üvegezetlen
Üvegezetlen
válaszfal (választható
válaszfal (választható
üvegezett válaszfallal
üvegezett válaszfallal
is, Duplakabinos
is, Duplakabinos
zárt áruszállító
zárt áruszállító
esetében csak
esetében
üvegezett
csakválaszfallal
üvegezett válaszfallal
elérhető) elérhető)

Technológia
Technológia

j

–

–

–

–
BYYAB

BYYAB

Hátsóülés‑csomag
Hátsóülés‑csomag
2 – Kombi M1,
2 –Duplakabinos
Kombi M1, Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt –áruszállító
második üléssor;
– második
három
üléssor;
eltávolítható
három eltávolítható
széles ülés,széles
Isofix &
ülés,
TopIsofix
Tether
& Top
(ZártTether
áruszállítón
(Zárt áruszállítón
nem elérhető)
nem elérhető)

j

–

–

j

j
BYYAC

BYYAC

i i

i
BYYAE

BYYAE

–

j
BWFAB

BWFAB

Hátsóülés‑csomag
Hátsóülés‑csomag
4 – Kombi M1
4 ––Kombi
2. sorban
M1 –három
2. sorban
eltávolítható,
három eltávolítható,
keskeny ülés,
keskeny
3. sorban
ülés,három
3. sorban
eltávolítható,
három eltávolítható,
széles ülés,széles
Isofix &
ülés,
TopIsofix
Tether
& Top
(Csak
Tether
Kombi
(Csak
M1 esetén
Kombiérhető
M1 esetén
el) érhető el) i

i i

Hátsó kartámasz,
Hátsó kartámasz,
Hátradönthető
Hátradönthető
ülések (csakülések
Kombi
(csak
M1 esetében)
Kombi M1 esetében)

j

j

–

j

Műszerek
Műszerek
és kezelőszervek
és kezelőszervek
Kormányoszlop
Kormányoszlop
– Állítható –magasságú
Állítható magasságú
és dőlésű és dőlésű

i

i i

Első ablaktörlők
Első ablaktörlők
– változtatható/szakaszos,
– változtatható/szakaszos,
elektromoselektromos
mosóval mosóval

i

i

Első ablaktörlők
Első ablaktörlők
– esőérzékelő
– esőérzékelő
(automata(automata
menetfény‑vezérléssel)
menetfény‑vezérléssel)

f

Hátsó ablaktörlők
Hátsó ablaktörlők
– automatikus
– automatikus
hátrameneti
hátrameneti
törlés funkcióval
törlés és
funkcióval
elektromos
és elektromos
mosóval (270°
mosóval
fokban
(270°
nyílófokban
kétszárnyú
nyíló kétszárnyú
hátsó ajtóval
hátsó
nemajtóval
elérhető,
nemalapfelszereltség
elérhető, alapfelszereltség
a Kombi a Kombi
M1 modellek
M1esetében)
modellek esetében)

MFC‑kód

MFC‑kód
Limited

Limited

i i

i i

i
FEAAQ

FEAAQ

2)
2)
Vészfékezésre
Vészfékezésre
figyelmeztetés
figyelmeztetés

i

i i

i i

i
FCCAB

FCCAB

i
CPGAB

CPGAB

i/j
CPHAB

CPHAB

Trail

i

Trail

ESP rendszer
ESP
– Blokkolásgátló
rendszer – Blokkolásgátló
fékrendszerfékrendszer
(ABS), Vészfékezésre
(ABS), Vészfékezésre
figyelmeztető
figyelmeztető
fények, Borulásgátló,
fények, Borulásgátló,
vészfékasszisztens,
vészfékasszisztens,
Visszagurulásgátló
Visszagurulásgátló
(HSA)2), kipörgésgátló
(HSA)2), kipörgésgátló

Biztonság
Biztonság

1)
1)
Légzsák – vezetőoldali
Légzsák – vezetőoldali

Hátsóülés‑csomag
Hátsóülés‑csomag
1 – Duplakabinos
1 – Duplakabinos
Zárt áruszállító
Zárt –áruszállító
második üléssor;
– második
eltávolítható
üléssor; eltávolítható
4 személyes4 üléspad
személyes
(2+2),
üléspad
Isofix(2+2),
& TopIsofix
Tether
& Top
(csakTether
Duplafülkés
(csak Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt L3
áruszállító
(LWB) 350
L3 (LWB) 350
j
változat esetében
változatérhető
esetében
el) érhető el)
j

Biztonság
Biztonság
és védelem
és védelem
Trend

BVFAR

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Trend

Ülések Ülések

Trend

Trend

MFC‑kód

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem
MFC‑kód
Limited

Komfort
Komfort
és kényelem
és kényelem

i

i i

i i

i/j

i/j
i/j

i/j
i/j

1)
1)
Légzsák – első
Légzsák
oldali–és
első
függönylégzsákok
oldali és függönylégzsákok

f

f f

f f

f
BVFA4/BVFA6/BVFBA/
BVFA4/BVFA6/BVFBA/
BVFBB BVFBB

1)
Biztonsági övek
Biztonsági
– 3 pontos,
övek –átlós
3 pontos,
tehetetlenségi
átlós tehetetlenségi
övtekercselő
övtekercselő
(minden ülésnél)
(minden
ülésnél)1)

i

i i

i i

i
CPBAB

CPBAB

ISOFIX gyermekülés
ISOFIX gyermekülés
– 2 rögzítési–pont
2 rögzítési
a második
pont üléssorban
a második 1)üléssorban
– (Kombi 1)és– a(Kombi
Duplafülkés
és a Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
CPSAB

CPSAB

Tűzoltókészülék
Tűzoltókészülék
tartó
tartó

j

j j

j j

j
AHCAB

AHCAB

Elsősegélynyújtó
Elsősegélynyújtó
készlet készlet

j

j j

j j

j
AHQAB

AHQAB

Riasztás – külső
Riasztás
védelem
– külső védelem

j

j j

j j

j
HNAAD

HNAAD

Zárak – Elektromos
Zárak – Elektromos
szimpla központi
szimpla
zárközponti
‑ védő burkolattal
zár ‑ védő burkolattal

i

i i

i i

i
CBAAB

CBAAB

Zárak – elektromos
Zárak – elektromos
működtetésű
működtetésű
kettős központi
kettős
zár,
központi
megerősített
zár, megerősített
rögzítésekkel
rögzítésekkel
védve
védve

j

j j

j j

j
CBAAM

CBAAM

Zárak – távvezérlésű
Zárak – távvezérlésű
központi zárközponti
2 kulcstartóval
zár 2 kulcstartóval

i

i i

i i

i
CBFAJ

CBFAJ

Zárak – programozható
Zárak – programozható
zárnyitás, 2zárnyitás,
fokozatú 2zárnyitás*
fokozatú (Zárt
zárnyitás*
áruszállító)
(Zárt áruszállító)

i

i i

i i

i
CB4AB

CB4AB

Zárak – programozható
Zárak – programozható
zárnyitás (Duplafülkés
zárnyitás (Duplafülkés
Zárt áruszállító/Kombi),
Zárt áruszállító/Kombi),
2 fokozatú 2zárnyitás*
fokozatú zárnyitás*

i

i i

i i

i
CB4AC

CB4AC

–

u1)
Légzsák – első
Légzsák
utasoldali
– elsőu1)utasoldali
, utasoldali
,első
utasoldali
légzsákot
elsőkikapcsoló
légzsákot kikapcsoló
funkcióval (alapfelszereltség
funkcióval (alapfelszereltség
a Kombi M1aváltozatok
Kombi M1 változatok
esetén) esetén)

Biztonság
Biztonság

i i

i
GRAAF

GRAAF

–

i

i
CFFAB

CFFAB

f i

i f

f
CFFAE

CFFAE

j

j j

j j

j
CFEAD

CFEAD

Kormánykerék
Kormánykerék
– 4 küllős, bőrborítású
– 4 küllős, bőrborítású

i

i i

i i

i
GTAAE

GTAAE

Zárak – programozható
Zárak – programozható
zárnyitás, független
zárnyitás,vezetőoldali
független vezetőoldali
ajtónyitás*ajtónyitás*

–

–

–

CB4AD
–

CB4AD

Sebességváltókar‑gomb
Sebességváltókar‑gomb
– Bőrborítású
– Bőrborítású

–

–

–

i

i
CAEAB

CAEAB

Zárak – automatikus
Zárak – automatikus
újrazárás, azújrazárás,
ajtók 45az
másodperc
ajtók 45 másodperc
elteltével újrazárnak,
elteltével újrazárnak,
ha egyik ajtót
ha sem
egyiknyitják
ajtót sem
ki nyitják ki

i

i i

i i

i
CB1AB

CB1AB

ElektromosElektromos
első ablakemelők,
első ablakemelők,
automata fel/le
automata
funkcióval
fel/le afunkcióval
vezető oldalon
a vezető oldalon

i

i i

i i

i
B2CAF

B2CAF

Zárak – automatikus
Zárak – automatikus
zárás elinduláskor,
zárás elinduláskor,
8 km/h sebességnél
8 km/h sebességnél
az ajtók automatikusan
az ajtók automatikusan
zárnak (Zárt
zárnak
áruszállító
(Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
CBBAE

CBBAE

Hátsó ablakvédő
Hátsó rács
ablakvédő
(Zárt áruszállítón
rács (Zárt áruszállítón
csak az L2 és
csak
L3 az
változatok
L2 és L3 változatok
esetén, Duplafülkés
esetén, Duplafülkés
Zárt áruszállítón
Zárt áruszállítón
nem érhetőnem
el 330
érhető
L2 ésel350
330L3
L2esetén)
és 350 L3 esetén)

j

j j

j j

j
BPDAB

BPDAB

–

–

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
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)
2)
Biztonsági1)funkció,
Biztonsági
Vezetéstámogató
funkció, 2)Vezetéstámogató
funkció. *A rendelkezésre
funkció. *A rendelkezésre
álló konfigurációk
álló konfigurációk
részleteiről részleteiről
érdeklődjönérdeklődjön
Ford márkakereskedőjénél.
Ford márkakereskedőjénél.
i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
u
u
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Soha nemSoha
szabad
nem
menetiránnyal
szabad menetiránnyal
szembe néző
szembe
gyermekülést
néző gyermekülést
helyezni azhelyezni az
Megjegyzés:Megjegyzés:
A programozható
A programozható
ajtózárást aajtózárást
járművel együtt
a járművel
kell megrendelni;
együtt kell megrendelni;
kereskedő által
kereskedő
beszerelt
általválasztható
beszerelt választható
vagy kiegészítő
vagyfelszereltségként
kiegészítő felszereltségként
nem rendelhető.
nem rendelhető.
első utasülésre,
első utasülésre,
ha a Ford jármű
ha a Ford
működő
járműelső
működő
utasoldali
első utasoldali
légzsákkallégzsákkal
van felszerelve.
van felszerelve.
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Ajtók – utasoldali
Ajtók –tolóajtó
utasoldali tolóajtó

MFC‑kód

i i

i i

i
A6ABD

j/f
A4LAC

A6ABD

A4LAC

Raktérelválasztó
Raktérelválasztó
– műanyag,–formázott,
műanyag, formázott,
ablakkal (csak
ablakkal
Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

j

j j

j j

j
A6ABE

A6ABE

i
CLMAW

Raktérelválasztó
Raktérelválasztó
– acél, üvegezetlen
– acél, üvegezetlen
(csak Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

j

j j

j j

j
A6ABB

A6ABB

Raktérelválasztó
Raktérelválasztó
– acél, ablakkal
– acél,
(csak
ablakkal
Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

j

j j

j j

j
A6ABC

A6ABC

–

CLMAW

i
A6KAB

A6KAB

i/j
A6KAE

A6KAE

i/j
B3HAC

B3HAC

j j

j
A6QAJ

A6QAJ

j j

j j

j
B3AAC

B3AAC

j

j j

j j

j
B3AAH

B3AAH

Oldalablakok,
Oldalablakok,
Kombi – második
Kombi üléssori,
– második
vezető‑
üléssori,
és utasoldali,
vezető‑ és rögzített
utasoldali,
ablak
rögzített ablak

i

i i

i i

i
B3BAC/B3AAC
B3BAC/B3AAC

Oldalablakok,
Oldalablakok,
Kombi – harmadik
Kombi –üléssori,
harmadik
vezető‑
üléssori,
és utasoldali,
vezető‑ és rögzített
utasoldali,
ablak
rögzített ablak

i

i i

i i

i
B3CAB/B3DAB
B3CAB/B3DAB

Oldalablakok,
Oldalablakok,
Kombi – negyedik
Kombi –üléssori,
negyedik
vezető‑
üléssori,
és utasoldali,
vezető‑ és rögzített
utasoldali,
ablak
rögzített
(L3 esetén
ablak (L3
alapfelszereltség)
esetén alapfelszereltség)

i

i i

i i

i
B3FAB/B3EAB
B3FAB/B3EAB

Oldalablakok,
Oldalablakok,
Kombi – második
Kombi üléssori,
– második
utasoldali,
üléssori, csúsztatható
utasoldali, csúsztatható
ablak (tartalmazza
ablak (tartalmazza
a 2. sori vezetőoldali
a 2. sori vezetőoldali
csúsztatható
csúsztatható
ablakot is) ablakot is)

j

j j

j j

j
B3AAD

Oldalablakok,
Oldalablakok,
DuplafülkésDuplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt –áruszállító
második üléssori,
– második
vezető‑
üléssori,
és utasoldali,
vezető‑ és csúsztatható
utasoldali, csúsztatható
ablak
ablak

i

i

–

B3AAD,
–
B3BAD
B3AAD, B3BAD

Korrózió elleni
Korrózió
teljeselleni
alvázvédelem
teljes alvázvédelem

j

j j

j j

j
CJHAB

CJHAB

Alsó motorvédő
Alsó motorvédő
lemez (Nemlemez
elérhető
(Nem
Duplafülkés
elérhető Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt 310
áruszállító
L2 változatnál)
310 L2 változatnál)

j

j j

j j

j
A1CAH

A1CAH

Padlóburkolat
Padlóburkolat
– Részleges–gumi
Részleges
padlóborítás
gumi padlóborítás
‑ szigetelt gumi,
‑ szigetelt
könnyen
gumi,
tisztítható
könnyen (csak
tisztítható
Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
BBKAC

BBKAC

Elérhetőség

i

i
A4LAB

Elérhetőség

Ajtók – 180Ajtók
fokban
– 180
nyílófokban
kétszárnyú
nyíló kétszárnyú
hátsó ajtó (L2
hátsó
és L3
ajtómodelleken
(L2 és L3 modelleken
alapfelszereltség,
alapfelszereltség,
DuplafülkésDuplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt 350
áruszállító
L4 esetén
350nem
L4 esetén
érhetőnem
el) érhető el)

MFC‑kód
Limited

i

Raktér Raktér

Ajtók – Kétoldali
Ajtók –tolóajtó
Kétoldali
(nem
tolóajtó
elérhető
(nem
Duplafülkés
elérhető Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt 310
áruszállító
L2 és 350
310L4
L2modellek
és 350 L4esetén,
modellek
illetve
esetén,
magas
illetve
tetőmagas
opcióval
tető
Duplafülkés
opcióval Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt 330
áruszállító
L2, 330330
L3, L2,
350330 L3, 350
j/f
L3 modelleken)
L3 modelleken)
Hátsó lökhárító,
Hátsófekete,
lökhárító,
integrált
fekete,
fellépővel
integrált fellépővel

Limited

Raktérelválasztó
Raktérelválasztó
– műanyag,–formázott,
műanyag, formázott,
üvegezetlenüvegezetlen
(csak Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

Trail

i i

A4LAB

Karosszéria
Karosszéria

Trail

i i

Trend

j/f
j/f

Trend

j/f
j/f

MFC‑kód

i i

Trail

Trend

i i

Trail

Trend
i

MFC‑kód
Limited

Praktikus
Praktikus
kellékek
kellékek
Limited

Praktikus
Praktikus
kellékek
kellékek

Padlóburkolat
Padlóburkolat
– teljes hosszúságú
– teljes hosszúságú
gumi padlóborítás
gumi padlóborítás
‑ szigetelt gumi,
‑ szigetelt
könnyen
gumi,
tisztítható
könnyen (Duplafülkés
tisztítható (Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i

–

–

BBKAE
–

BBKAE

Alkatrésznév
Alkatrésznév

Részleges tetőkárpit
Részleges–tetőkárpit
fülke, formázott
– fülke, (csak
formázott
Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
BBZAC

BBZAC

Alap tetőcsomagtartó
Alap tetőcsomagtartó
(L2)
(L2)

j

j

Teljes tetőkárpit
Teljes(csak
tetőkárpit
Duplafülkés
(csak Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i

–

–

BBZAH
–

BBZAH

Alap tetőcsomagtartó
Alap tetőcsomagtartó
(L3)
(L3)

j

j

Teljes tetőkárpit
Teljes(csak
tetőkárpit
Kombi
(csak
M1 esetén)
Kombi M1 esetén)

i

i i

i i

i
BBZAE

BBZAE

Hátsó ablakvédő
Hátsó rács
ablakvédő rács

j

j

vonóhorog
rögzített vonóhorog
Brink®+ rögzített
Brink®+

j

j
j

i

i i

i i

Ajtók – 270Ajtók
fokban
– 270
nyílófokban
kétszárnyú
nyíló kétszárnyú
hátsó ajtó (alapfelszereltség
hátsó ajtó (alapfelszereltség
Zárt Áruszállító
Zárt Áruszállító
és Duplafülkés
és Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt L4
áruszállító
modelleken,
L4 modelleken,
opcionális L3
opcionális
modelleken,
L3 modelleken,
nem érhetőnem
el L2‑es
érhető el L2‑es i/j
modellekenmodelleken
és hátsó szakaszos
és hátsóablaktörlővel)
szakaszos ablaktörlővel)

i/j
i/j

i/j
i/j

Ajtók – Fix Ajtók
ablak –a Fix
hátsó
ablak
ajtón
a hátsó
(alapfelszereltség
ajtón (alapfelszereltség
Kombi modelleken,
Kombi modelleken,
opcionális aopcionális
Zárt és Duplafülkés
a Zárt és Duplafülkés
Zárt áruszállítókon)
Zárt áruszállítókon)

i/j

i/j
i/j

i/j
i/j

Ajtók – elektromos
Ajtók – elektromos
működtetésű
működtetésű
oldalsó tolóajtó
oldalsó
az tolóajtó
utasoldalon
az utasoldalon
(a Duplafülkés
(a Duplafülkés
Zárt áruszállítókon
Zárt áruszállítókon
illetve a Zárt
illetve
áruszállító
a Zárt L2
áruszállító
modelleken
L2 modelleken
nem érhetőnem
el) érhető el)

j

j j

Oldalablakok,
Oldalablakok,
Zárt áruszállító
Zárt –áruszállító
második üléssori,
– második
vezető‑
üléssori,
és utasoldali,
vezető‑ és rögzített
utasoldali,
ablak
rögzített
(kétoldali
ablaktolóajtót
(kétoldalitartalmaz)
tolóajtót tartalmaz)

j

Oldalablakok,
Oldalablakok,
Zárt áruszállító
Zárt –áruszállító
második üléssori,
– második
utasoldali,
üléssori, rögzített
utasoldali,
ablak
rögzített ablak

–

–

B3AAD

Raktérelválasztó
Raktérelválasztó
– műanyag,–formázott,
műanyag, formázott,
ablakkal (csak
ablakkal
Duplafülkés
(csak Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetén)
áruszállító esetén)
Teljes hátsóTeljes
oldalfali
hátsó
félmagas
oldalfalifarostlemez
félmagas farostlemez
burkolat kerékjáratiív‑védőkkel
burkolat kerékjáratiív‑védőkkel
(alapfelszereltség
(alapfelszereltség
a Duplafülkés
a Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt esetén,
áruszállító
választható
esetén, választható
a Zárt áruszállító
a Zárt esetén)
áruszállító esetén)

–

–

A6AAW
–

A6AAW

i/j j

j j

j
BBAAG

BBAAG

i

–

Teljes hátsóTeljes
oldalfali
hátsóteljes
oldalfali
magasságú
teljes magasságú
farostlemezurkolat,
farostlemezurkolat,
kerékjáratiív‑védőkkel
kerékjáratiív‑védőkkel
(csak Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
BBAAD

BBAAD

Teljesen szigetelt,
Teljesenkönnyen
szigetelt,
tisztítható
könnyen raktérpadló
tisztítható raktérpadló
(csak Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
BDIAJ

BDIAJ

Rakományrögzítési
Rakományrögzítési
pontok (Csak
pontok
Zárt áruszállító
(Csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

i

i i

i i

i
BDEAB

BDEAB

Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
sínek (többfunkciós
sínek (többfunkciós
raktérpadlóval
raktérpadlóval
együtt) (csak
együtt)
Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító esetén)

j

j j

j j

j
BDSAH

BDSAH

Többfunkciós
Többfunkciós
raktérpadlóraktérpadló
(csak Zárt áruszállító
(csak Zárt esetén)
áruszállító
(Nem
esetén)
elérhető
(Nem
kétoldali
elérhetőtolóajtóval,
kétoldali tolóajtóval,
kétoldali üvegezett
kétoldalitolóajtóval
üvegezett tolóajtóval
és Dupla hátsókerék
és Dupla hátsókerék
csomaggal)csomaggal)

j

j j

j j

j
BDIA1

BDIA1

Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
rendszer – Multifunkcionélis
rendszer – Multifunkcionélis
raktérpadló,raktérpadló,
Rakományrögzítő
Rakományrögzítő
sínek – oldalsó
sínekés–felső,
oldalsó
Rugós
és felső,
rögzítő
Rugós
oszlopok
rögzítő(csak
oszlopok
magas
(csak
tetős
magas
kivitelű
tetős
Zártkivitelű
áruszállító
Zárt esetén
áruszállító esetén
elérhető) elérhető)

j

j j

j j

j
BDSAE

BDSAE

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

Kiegészítők
Kiegészítők

SzőnyegSzőnyeg
és kárpités kárpit

–

i
i/j

Elektromos
Elektromos
rendszerek
rendszerek
Erősített generátor
Erősített(250
generátor
AMP)(250
(AWDAMP)
esetén
(AWD
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

i

i i

i i

i
HUAAD

HUAAD

érintkezős elektromos
csatlakozókészlet
csatlakozókészlet
vonóhoroghoz
vonóhoroghoz
Brink 13 érintkezős
Brink 13 elektromos

j

Dupla nagyDupla
teljesítményű
nagy teljesítményű
akkumulátor
akkumulátor

j

j j

j j

j
HTCAG

HTCAG

®+
légterelők
első(világosszürke)
légterelők (világosszürke)
ClimAir®+ első
ClimAir

j

j

légterelők
első(sötétszürke)
légterelők (sötétszürke)
ClimAir első
ClimAir

j

j

készülék készülék
Bosch® tolatásfigyelmeztető
Bosch® tolatásfigyelmeztető

j

j

Xvision elsőXvision
parkolóradar
első parkolóradar

j

j

Hátsó elektromos
Hátsó elektromos
csatlakozó csatlakozó
12V
12V

j

j j

j j

J3FAB
j

J3FAB

ElektromosElektromos
csatlakozó csatlakozó
230V aljzattal
230V
(400W),
aljzattalmegerősített
(400W), megerősített
akkumulátorral
akkumulátorral
(nem érhető
(nem
el hátsó
érhető
klímaberendezéssel)
el hátsó klímaberendezéssel)

j

j j

j j

j
J3EAC

J3EAC

®+

®+

®+

Külső funkcionális
Külső funkcionális
kiegészítők
kiegészítők

®+

Xvision hátsó
Xvision
parkolóradar
hátsó parkolóradar

j

j

Sárfogók –Sárfogók
hátsó – hátsó

i

i i

i i

i
A1KAB

A1KAB

16" 5 x 2 küllős
16" 5könnyűfém
x 2 küllős könnyűfém
keréktárcsakeréktárcsa

j

j

VonóhorogVonóhorog
utánfutó stabilizátorral
utánfutó stabilizátorral
(TSC‑vel) (Duplafülkés
(TSC‑vel) (Duplafülkés
Zárt áruszállító
Zárt 350
áruszállító
L4 változat
350 L4
esetén
változat
nemesetén
érhetőnem
el) érhető el)

j

j j

j j

j
C1DAB

C1DAB

Kerékőrkészlet
Kerékőrkészlet
(4 darabos)(4 darabos)

j

j

Hátsó ablakon
Hátsó
futó
ablakon
létra (csak
futó létra
180 fokos
(csakkétszárnyú
180 fokos kétszárnyú
ajtóval elérhető,
ajtóvalZárt
elérhető,
áruszállítón
Zárt áruszállítón
csak L2/L3 csak
modellen
L2/L3elérhető)
modellen elérhető)

j

j j

j j

j
BL0AB

BL0AB

i = Alapfelszereltség,
i = Alapfelszereltség,
j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható,
ellenében választható,
f = Opciósf
csomag
= Opciós
részeként,
csomagfelár
részeként,
ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
Az adatokAz
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

j = Felár ellenében
j = Felárválasztható.
ellenében választható.
+
Kérjük, olvassa
Kérjük,
el aolvassa
garanciára
el a garanciára
vonatkozó információkat
vonatkozó információkat
a hátoldalon.
a hátoldalon.

+

Trend

Trail

Trail

A312 j

j

–

–

–

BVFDM
–

BVFDM

Mágneses visszahajtható
Mágneses visszahajtható
hátsó ajtókhátsó
(Kombi
ajtók
és Duplafülkés
(Kombi és Duplafülkés
áruszállító esetén
áruszállító
nemesetén
elérhető)
nem elérhető)

H250

H250 j

j

–

–

j

j
A6KAP

A6KAP

Minden
Transit Van
modell

Trend

A312

Minden
Transit Van
modell

SVO‑kód

Utasülés törlése
Utasülés
(nem
törlése
elérhető
(nem
oldalsó
elérhető
légzsákkal,
oldalsó légzsákkal,
Fűtött vezetőüléssel,
Fűtött vezetőüléssel,
illetve N2 ésilletve
Duplafülkés
N2 és Duplafülkés
áruszállító modellek
áruszállítóesetén
modellek esetén

Limited

SVO‑kód

MFC‑kód

FordFord
Garancia
Garancia
és Szerviz
és Szerviz
MFC‑kód
Limited

Speciális
Speciális
járműfelszereltségek
járműfelszereltségek

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

i

i

2 év/40 000
2 év/40
km Ford
000
Assistance
km 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

Karosszéria
Karosszéria

Elektromos
Elektromos
rendszerek
rendszerek
Motorfordulatszám‑szabályozó
Motorfordulatszám‑szabályozó
(nem elérhető
(nem
automata
elérhető váltóval)
automata váltóval)

A003

A003 j

j

–

–

–

DCNAB
–

DCNAB

Különálló H8
Különálló
AGM mélyciklusú
H8 AGM mélyciklusú
akkumulátor
akkumulátor

A739

A739 j

j

–

–

–

HTCAH
–

HTCAH

Kiegészítő biztosítéktábla
Kiegészítő biztosítéktábla

A526

A526 j

j

–

–

j

j
JZGAB

JZGAB

Megkülönböztető
Megkülönböztető
jelzés előkészítő
jelzéscsomagja
előkészítő–csomagja
kapcsoló –éskapcsoló
kábelezés
éselöl
kábelezés
és hátulelöl
(hátsó
és hátul
légkondicionálással
(hátsó légkondicionálással
együtt nemegyütt
rendelhető)
nem rendelhető)

A606

A606 j

j

–

–

–

JZFAC
–

JZFAC

Programozható
Programozható
interfészmodul
interfészmodul

A530

A530 j

j j

j j

j
JRSAB

JRSAB

A608

A608

j

j

–

–

–
JZDAE

JZDAE

Utánfutó‑vontató
Utánfutó‑vontató
elektronikaelektronika
(csatlakozó(csatlakozó
és kábelezés)
és kábelezés)
– a vonóhorog
– a vonóhorog
nélkül (csaknélkül
L2 (MWB)
(csak és
L2L3
(MWB)
(LWB)ésZárt
L3 (LWB)
áruszállító
Zárt esetén
áruszállító
elérhető,
eseténKombin
elérhető,
és Duplafülkés
Kombin és Duplafülkés
A055
áruszállítónáruszállítón
nem elérhető)
nem elérhető)

A055

j

j j

j j

j
C1DAD

C1DAD

A Ford programozható
A Ford programozható
akkumulátorvédelme
akkumulátorvédelme
– szabadalmaztatott,
– szabadalmaztatott,
10 üzemmód
10 tárolására
üzemmód képes
tárolására
programozható
képes programozható
akkumulátorvédő
akkumulátorvédő
rendszer, amely
rendszer,
alkalmas
amelyaalkalmas a
A540
Ford gyártmányú
Ford gyártmányú
és a külső gyártók
és a külső
akkumulátorainak
gyártók akkumulátorainak
védelmére védelmére

A540

j

j

–

–

–

–
JZAAC

JZAAC

Átalakító –Átalakító
nagy feszültségű
– nagy feszültségű
tápellátási tápellátási
rendszer – képes
rendszer
kiszolgálni
– képes akiszolgálni
nagy teljesítményfelvételi
a nagy teljesítményfelvételi
igényeket aigényeket
járműre felszerelt
a járműrekét
felszerelt
nagy teljesítményű,
két nagy teljesítményű,
mélyciklusúmélyciklusú
AGM akkumulátornak
AGM akkumulátornak
(2 x 95 Ah),(2a x240
95 A
Ah),
teljesítményű
a 240 A teljesítményű
generátornak,
generátornak,
a motorfordulatszám‑szabályozónak
a motorfordulatszám‑szabályozónak
és a Ford programozható
és a Ford programozható
akkumulátorvédelemnek
akkumulátorvédelemnekA550
köszönhetően
köszönhetően

A550

j

j

–

–

–

–
JZXAC

JZXAC

Speciális célú
Speciális
gépjármű
célúkapocsolócsomagja
gépjármű kapocsolócsomagja

A626

A626 j

j

–

–

j

j
JZFAF

JZFAF

Manuális Diesel
Manuális
Részecske
DieselSzűrő
Részecske
(DPF)Szűrő
regeneráció
(DPF) regeneráció

A660

A660 j

j

–

–

–

A6YAB
–

A6YAB

ElektromosElektromos
előkészítés előkészítés
gépjármű visszajelzésekhez
gépjármű visszajelzésekhez
– beépített–jelek
beépített
szélesjelek
választékával,
széles választékával,
és tápkimenettel
és tápkimenettel
az átalakítók
az számára
átalakítók
(tartalmazza
számára (tartalmazza
a kiegészítőa kiegészítő
biztosítéktartót
biztosítéktartót
(A526), nem
(A526),
érhetőnem
el programozható
érhető el programozható
interfész modullal)
interfész modullal)

Egyéb

–

Egyéb

Hűtős hátsóHűtős
légkondícionáló
hátsó légkondícionáló
csomag – elsőkerekes
csomag – elsőkerekes
meghajtásűmeghajtásű
járműhöz (csak
járműhöz
a Zárt(csak
áruszállító
a Zárt esetén
áruszállító
érhető
esetén
el) érhető el)
Hűtős hátsóHűtős
légkondícionáló
hátsó légkondícionáló
csomag – hátsókerekes
csomag – hátsókerekes
meghajtásűmeghajtásű
járműhöz (csak
járműhöz
a Zárt(csak
áruszállító
a Zárt esetén
áruszállító
érhető
esetén
el) érhető el)
Hűtős egység
Hűtős
előkészítő
egységcsomagja
előkészítő csomagja
Csomagszállító
Csomagszállító
kisteherautó
kisteherautó
csomag (csak
csomag
a Zárt(csak
áruszállító
a Zárt esetén
áruszállító
érhető
esetén
el) érhető el)
Expressz kiszállító
Expresszkisteherautós
kiszállító kisteherautós
prémium csomag–
prémiumközép‑
csomag–
és magas
közép‑fekvésű
és magas
rakománysínekkel
fekvésű rakománysínekkel
(csak a Zárt(csak
áruszállító
a Zárt esetén
áruszállító
érhető
esetén
el) érhető el)

A813

A813 j

j j

j

–

ABKAF
–

ABKAF

A814

A814 j

j

–

–

j

j
ABKAH

ABKAH

FV

FV j

j

–

–

–

AALFV
–

AALFV

A304

A304 j

j

–

–

–

BVFDL
–

BVFDL

EX

EX j

j

–

–

–

AGAAX
–

AGAAX

Mi legyen
Mi legyen
a következő?
a következő?
Töltse leTöltse
a digitális
le a digitális
katalógust,
katalógust,
hogy hogy
megismerhesse
megismerhesse
az összes
azspecifikációt
összes specifikációt
és
és
szolgáltatást.
szolgáltatást.

Próbálja
Próbálja
ki!
ki!

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

Állítsa
Állítsa
össze!
össze!

Festés Festés
u
u
Egyedi fényezési
Egyediopciók,
fényezési
a részletekért
opciók, a részletekért
forduljon a forduljon
márkakereskedőhöz
a márkakereskedőhöz

i = Alapfelszereltség
i = Alapfelszereltség
j = Válaszható,
j = Válaszható,
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.

j

j j

j j

j

j = Opcionális,
j = Opcionális,
felár ellenében
felárválasztható.
ellenében választható.
Az adatok tájékoztató
Az adatok tájékoztató
jellegűek! További
jellegűek!
információkért
További információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!
u
u
Az SVO fényezési
Az SVOutótagot
fényezésimegrendeléskor
utótagot megrendeléskor
meg kell adni.
megAzkell
SVO
adni.
festés
Az SVO
fedi az
festés
anyagában
fedi az anyagában
színezett (fekete)
színezett
lökhárítókat,
(fekete) lökhárítókat,
oldalsó karosszéria‑díszléceket,
oldalsó karosszéria‑díszléceket,
a visszapillantó
a visszapillantó
tükrök házait
tükrök
és azházait
ajtókilincseket.
és az ajtókilincseket.
A fenti adatok
A fenti
tájékoztató
adatok tájékoztató
jellegűek!jellegűek!
További További
információkért
információkért
kérjük, keresse
kérjük,
fel Ford
keresse
márkakereskedőjét!
fel Ford márkakereskedőjét!

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

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

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

www.ford.hu

Kiadja a Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 208499. FoE U57E
0521/HUN hu
2021. április
© Ford Motor Company Limited.

MY 2020.5 HUN hu

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.

