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KVALITA ZNAMENÁ UDĚLAT TO SPRÁVNĚ, I KDYŽ SE NIKDO
NEDÍVÁ.

Na obrázku je Transit Courier Sport
Van - není dostupný na českém trhu.
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Zobrazený model je Transit Courier Van Trend
s metalickým lakem karoserie modrá Metal
(není dostupné na českém trhu).
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Pro efektivní
podnikání
Transit Courier vám usnadní práci každý den. Jedná se o nejobratnější dodávku na trhu, se kterou hravě
proklouznete i úzkými uličkami a zaparkujete tam, kam se ostatní dodávky už nevejdou.

Avšak úspornými rozměry modelu Transit Courier se nenechte ošálit. Možná jde o naši nejkompaktnější
dodávku, nicméně s bohatou výbavu. Uvnitř naleznete velkorysou výbavu na přání, jako je zadní parkovací
kamera, parkovací senzory nebo systém Ford SYNC 3 s hlasovým ovládáním. A kromě toho jistě oceníte také
největší nákladový prostor v dané třídě, který pojme až 2,3 m3* nákladu.

Přední a zadní parkovací senzoryØ2)

Výstražný zvukový signál pomáhá s odhadováním
vzdálenosti mezi autem a překážkami vpředu či vzadu, 
což vám ulehčí parkování a manévrování (výbava na přání). 

Systém SYNC 3 s 6" dotykovým displejem
Zábava a informace na cestách. Systém se ovládá
prostřednictvím dotykového displeje nebo pomocí
mimořádně jednoduchých hlasových pokynů (výbava na
přání).

Šestistupňová převodovka
Transit Courier je vybaven šestistupňovou
manuální převodovkou s plynulým
řazením, která umožňuje pohodlnější
a úspornější jízdu (standardní výbava).

Zbytečně se nerozptylujte při řízení. Využívejte hlasového ovládání systému, pokud je to nutné. Některé funkce mohou být deaktivované při pohybu vozidla. Některé funkce mohou být nedostupné pro
určitá mobilní zařízení.
*Měřeno v metrech krychlových dle metodiky SAE J1100. Hmotnost nákladu a nákladní kapacita omezena rozložením nákladu.
ØPoužívá senzory. 2)Asistenční funkce řidiče.
Poznámka Asistenční technologie řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují řidičovu pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
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Úvod 2-3

Na obrázku je Transit Courier Trend Van se
speciální metalickou barvou karoserie modrá Metal (není
dostupné pro český trh).
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Interiér 4-5

Vaše mobilní 
kancelář
Vše, co potřebujete k práci
V modelu Transit Courier se jako v bavlnce nebude cítit jenom náklad. I na řidiče a spolujezdce čekají pohodlná
sedadla, plně nastavitelný volant a spousta odkládacích přihrádek přesně tam, kde je nejvíce oceníte. A kromě
toho také velké množství vychytávek, s nimiž bude práce hračka.

O zábavu a přísun informací se postará snadno použitelné rozhraní systému Ford SYNC 3 (výbava na přání).
Jeho zdokonalené hlasové ovládání spolehlivě pozná vaše pokyny. Na 6" barevném dotykovém displeji, 
který podporuje gesta posunutí a přiblížení/oddálení, se zobrazuje telefon, audiosystém a navigace 
(výbava na přání).*

Prostorná středová konzola
Transit Courier je vybaven množstvím praktických úložných
prostorů, včetně středové konzoly, do níž se vejdou dokumenty
formátu A4 nebo třeba malý notebook (standardní výbava).

Úložná schránka pod sedadlem
Praktická úložná schránka pod předním sedadlem dokáže
pojmout složku s dokumenty formátu A4, tablet 
nebo notebook (součást sad sedadel na přání).

*Neřiďte, pokud jste zaneprázděni. Využívejte hlasem ovládaného systému, pokud to situace umožňuje; nepoužívejte zařízení při řízení. Některé funkce
mohou být nefunkční během jízdy, některé funkce mohou být uzamčené při provozu vozidla. Zařízení kompatibilní s určitými typy mobilních zařízení.
Na obrázku je Transit Courier Trend Van se systémem SYNC 3 s navigací (výbava na přání). - Trend není dostupný na českém trhu
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Důmyslně řešený 
nákladový prostor
Mimořádný prostor a snadný přístup.
Transit Courier hravě zvládne téměř jakoukoliv práci, a to především díky nákladovému prostoru o objemu 2,3 m3*.
Uveze až 566 kg (včetně posádky). Po otevření bočních posuvných dveří se před vámi otevře vstupní otvor o šířce
450 mm, který umožňuje snadnou manipulaci při nakládání zboží.

■ Pokud sklopíte sedadlo spolujezdce (s  mřížovou dělicí přepážkou), můžete si nákladový prostor prodloužit až k palubní desce
a převážet věci o délce až 2,59 m (výbava na přání)

■ Oka pro uchycení nákladu se nachází na bočních stěnách, takže nepřekáží na podlaze (standardní výbava)
■ S nakládkou a vykládkou za tmy pomáhá LED osvětlení nákladového prostoru (výbava na přání)

*Měřeno dle metodiky SAE J1100. Objem nákladového prostoru je omezen rozložením hmotnosti nákladu.
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Nákladový prostor 6-7
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Nabídka přepážek
K dispozici je několik přepážek (prosklených i neprosklených)
o plné výšce a plné šířce, které jsou kompatibilní se standardy DIN
a ISO. Součástí nabídky je také kombinace sklopné mřížové
přepážky se sklopným sedadlem spolujezdce, s níž docílíte
mimořádné všestrannosti (výbava na přání).

Plný chytrých řešení
Již ve standardní výbavě modelu Transit Courier obdržíte asymetrické dvojité zadní dveře, s nimiž lze využít
prostor na maximum. Otevírají se do úhlu až 158° a nabízejí tak neomezený přístup k nákladovému prostoru.

*Měřeno v metrech krychlových dle metodiky SAE J110. Kapacita nákladu je omezena rozložením nákladu.
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1244 mm

1488 mm

2593 mm
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Nákladový prostor 8-9

2,3
m³*

Objem nákladového
prostoru
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Opravdu
všestranný
Transit Courier. Tvrdý pracant vašeho
podniku
Transit Courier se stane vaším tvrdě pracujícím partnerem. Kompaktní
navenek, prostorný uvnitř. Ať už přepravujete zboží po městě nebo převážíte
velké množství nářadí a materiálu, Transit Courier bude vaším spolehlivým
společníkem.

Zobrazený model je Transit Courier Van Base s nemetalickým lakem karoserie modrá Blazer
(standardní výbava).

Transit Courier Van 10-11
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Nižší spotřeba, vyšší výkon
Zážehový nebo vznětový motor? Obě možnosti jsou lákavé.
Transit Courier dává pozor na vás i na váš rozpočet. Pohání jej nejnovější generace našich motorů, několikrát oceněný motor
1.0 EcoBoost, který je mimořádně úsporný ve městě i mimo něj. A navíc s přehledem splňuje nejnovější emisní normu
Euro 6.2.

Mnohonásobný vítěz
mezinárodní soutěže Motor

roku
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*Měřeno dle metodiky WLTP.

Efektivní
Zážehový motor 1.0 EcoBoost
Náš nejnovější a několikrát oceněný zážehový motor
se vyznačuje pozoruhodnou kombinací úspornosti
a výkonnosti. Model Transit Courier je kompaktní,
lehký a propracovaný, takže si vystačí s malým
množstvím paliva.

Výkon a hospodárnost 12-13

Vyšší výkon,
méně emisí.
Zážehový motor 1.0 EcoBoost vozu
Transit Courier splňuje požadavky
nejnovější emisní normy Euro 6.2.

100 k

170 Nm
153 g/km*

Transit_Courier_21_25MY_V3_CZE_cz.indd   15 17/02/2021   08:37:59

Transit_Courier_21.25_V3_#SF_CZE_CZ_bp_08:45_17.02.2021



Transit_Courier_21.25MY_V3_Image_Master.indd   16 15/02/2021   09:18:34

Transit_Courier_21.25_V3_#SF_cmyk_09:23_15.02.2021

Transit_Courier_21_25MY_V3_CZE_cz.indd   16 17/02/2021   08:37:59

Transit_Courier_21.25_V3_#SF_CZE_CZ_bp_08:45_17.02.2021

Transit_Courier_21.25MY_V3_Image_Master.indd   17 15/02/2021   09:18:36

Transit_Courier_21.25_V3_#SF_cmyk_09:23_15.02.2021

Ford SYNC 3
Seznamte se s nejlepším přítelem
svého telefonu.
Ford SYNC 3
I při cestování autem můžete být ve spojení se světem. Systém Ford
SYNC 3 s hlasovým a dotykovým ovládáním v českém jazyce umožňuje
bezproblémovou integraci vašeho chytrého telefonu, díky čemuž máte
pod kontrolou všechny funkce od telefonních hovorů a textových zpráv
až po poslech hudby, případně i navigaci (na přání, za příplatek) a své
oblíbené mobilní aplikace. Vše můžete ovládat prostřednictvím
6" dotykového displeje nebo prostřednictvím velmi jednoduchých
hlasových příkazů. K dispozici také bezdotykový 4" displej (výbava na
přání).

Vlastnosti systému SYNC 3
■ Vytáčení a přijímání hovoru v režimu handsfree
■ Poslech textových zpráv
■ Snadná navigace s hlasovými pokyny (výbava na přání)
■ Poslech vlastní hudby
■ Multifunkční 6" displej (výbava na přání)
■ Barevný 4" displej (výbava na přání)
■ Přístup k oblíbeným mobilním aplikacím

Stáhněte si aplikaci FordPass a připojte
se přes AppLink k získání přístupu k funkci
Live Traffic†.

Na hlavním obrázku je vůz Transit Courier Trend se
systémem SYNC 3 a 6" dotykovým
displejem (výbava na přání).
Upozornění: Plné propojení jednotky SYNC 3 a
chytrého telefonu je k dispozici pouze u verzí
iPhone 5 / Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšších.
Některé funkce jednotky SYNC 3 vyžadují datové
připojení, za které se platí poplatky za mobilní
data. Nejnovější informace o dostupnosti
aplikací Apple CarPlay a Android Auto na vašem
trhu najdete na oficiálních webových stránkách
aplikací Apple CarPlay a Android Auto.
*Neřiďte, pokud jste zaneprázděni. Využívejte
hlasem ovládaného systému, pokud to situace
umožňuje; nepoužívejte zařízení při řízení.
Některé funkce mohou být nefunkční během
jízdy, některé funkce mohou být uzamčené při
provozu vozidla. Zařízení kompatibilní s určitými
typy mobilních zařízení.
†Služba Live Traffic je k dispozici ve zkušebním
období na jeden rok zdarma.

Dotykový displej
Multifunkční 6" dotykový displej systému SYNC 3 podporuje vícedotyková gesta tažení a oddalování či přibližování pomocí prstů a
umožňuje vám uspořádat zobrazení ikon aplikací a pozadí podobným způsobem jako na tabletu nebo chytrém telefonu. Můžete
také přepínat mezi denním a nočním režimem a přizpůsobovat předvolby pro více uživatelů (výbava na přání).

Audio a komunikace 14-15

„Poslechnout zprávu“

„Najít centrumměsta“

„Potřebuji

natankovat“

„Potřebuji zaparkovat“

„Volat Petra“

„Mám hlad“
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Usnadněte si život

Stropní odkládací
přihrádka
Díky praktické stropní odkládací přihrádce
budete mít důležité věci snadno na dosah
(výbava na přání).

Tempomat s nastavitelným
omezovačem rychlosti
Tempomat za vás udržuje nastavenou
rychlost a nastavitelný omezovač rychlosti se
postará o to, že nepřekročíte vámi nastavenou
maximální rychlost (výbava na přání).

Elektricky ovládaná 
přední okna
Transit Courier má elektricky ovládaná přední
okna s funkcí otevření jedním stisknutím na
straně řidiče (výbava na přání).

Bezzátkový systém
doplňování paliva 
Ford Easy-Fuel
S tímto systémem je načerpání nesprávného
druhu paliva prakticky nemožné, protože
tryska tankovací pistole neprojde hrdlem. A
jelikož je systém Ford Easy Fuel bezvíčkový,
nemusíte ani manipulovat se špinavým
víčkem nádrže (standardní výbava).
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Držák MyFord Dock
Nachází se přímo nad přístrojovou deskou.
Svůj chytrý telefon, přehrávač souborů MP3
nebo navigaci tak budete mít vždy na dosah.
Hudbu přenášenou prostřednictvím rozhraní
Bluetooth® nebo USB portem připojeným 
k rádiu si budete moci poslechnout přímo 
z reproduktorů vozidla. A své zařízení můžete
odložit třeba do odkládací schránky, která je
vybavena portem USB určeným k nabíjení
(výbava na přání).

Systém SYNC 3 
s 4" displejem
S novým vestavěným 4" barevným displejem
můžete ovládat funkce systému SYNC 3
pomocí otočných voličů nacházejících se pod
displejem anebo pomocí jednoduchých
hlasových příkazů (výbava na přání).

Systém SYNC 3 
s 6" multifunkčním
displejem
Zobrazuje funkce telefonu, audiosystému
a mobilních aplikací a podporuje ovládání
gesty (přetažení a přiblížení/oddálení)
a rozšířenými hlasovými příkazy. Systém
SYNC 3 je k dostání také s navigací (výbava
na přání).

*Neřiďte, pokud jste zaneprázděni. Využívejte
hlasem ovládaného systému, pokud to
situace umožňuje; nepoužívejte zařízení při
řízení. Některé funkce mohou být nefunkční
během jízdy, některé funkce mohou být
uzamčené při provozu vozidla. Některé funkce
nemusí být kompatibilní se všemi typy
mobilních zařízení.

Monitoring tlaku
v pneumatikách
Systém za jízdy sleduje tlak v pneumatikách.
Pokud dojde k poklesu tlaku vzduchu
v pneumatice, např. v případě defektu, zobrazí
se upozornění (výbava na přání).

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití
společností Ford Motor Company Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pozoruhodné technologie 16-17
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Base
Hlavní prvky vnější výbavy
■ Elektronický stabilizační program ESP -

včetně ABS, asistentu pro rozjezd do kopce,
ochrany proti převrácení, automatických
varovných světlech při nouzovém brzdění

■ 15palcová ocelová kola
■ Rezervní ocelové kolo
■ Světla pro denní svícení
■ Bezzátkový systém doplňování paliva Ford

Easy Fuel
■ Zadní asymetrické závěsné dveře
■ Systém Stop-Start
■ Dálkové centrální zamykání

Hlavní prvky vnitřní výbavy
■ Audio AM/FM/DAB/DAB+ s USB,

Bluetooth® a MyFord Dock
■ Výškově a podélně nastavitelný tříramenný

volant
■ Pevná přepážka
■ Středová konzola se dvěma držáky na

nápoje a úložným prostorem na
dokumenty ve formátu A4

■ 6 upínacích ok pro náklad
■ Airbag řidiče
■ Osvětlení nákladového prostoru
■ Elektrický posilovač řízení

Typy karoserie
■ Van

Motor
Zážehový

■ 1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)

Na obrázku je vůz Transit Courier Van ve výbavě Base
s metalickým lakem stříbrná Moondust (výbava na
přání).
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Trend
(není dostupné na českém
trhu)
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Sport
(není dostupné na českém
trhu)
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Verze Sport 22-23
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Barvy a čalounění

1. Base
Střed sedadel: Netdot v barvě Soft Charcoal.
Boky sedadel: Max v barvě černá Charcoal.

Modely 2-3 nejsou dostupné na českém trhu.

Vyberte si barvu karoserie, která bude lépe
prezentovat vaše podnikání.

*Metalické laky a speciální laky karoserie jsou dostupné jako výbava na přání.
Poznámka: Obrázky vozidel slouží pouze k ilustraci barevných odstínů a nemusí odpovídat
konkrétní specifikaci. Barvy karoserie a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou
lišit od skutečných barev v důsledku omezení použitých tiskových technologií.
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Barvy karoserie a čalounění 24-25

Modrá Blazer
Nemetalický lak karoserie

Stříbrná Moondust
Metalický lak karoserie*

Stříbrná Diffused
Metalický lak karoserie*

Černá Agate
Metalický lak karoserie*

Modrá Metal
Metalický lak karoserie* - není dostupný na
českém trhu

Bílá Frozen
Nemetalický lak karoserie

Červená Race
Nemetalický lak karoserie

Modrá Metallic
Metalický lak karoserie*

Šedá Magnetic
Metalický lak karoserie*

Pozinkování Povrchová úprava
fosfátováním

Elektrostatický nátěr Základní nátěr Horní vrstva nátěru Krycí lak

Záruka 12 let na prorezavění
Exteriér vozu Transit Courier získal na odolnosti díky několikafázovému procesu lakování. Díky vstřikování vosku do ocelových částí karoserie či odolné horní vrstvě nátěru, novým materiálům a
postupům aplikace, bude váš vůz vypadat dobře i za mnoho let.
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Výbava na přání a příslušenství 26

Příslušenství
Kola z lehkých slitin
15" kola z lehkých slitin s 5 paprsky a stříbrnou úpravou.

Pojistné matice kol
Sada čtyř pojistných matic, které pomáhají chránit kola
proti krádeži (příslušenství).

Profesionální střešní vybavení Thule®+

Modulární střešní příslušenství, jako je (posuvný) držák
žebříku, zarážky nákladu, kladka, šroub s okem 
nebo ráčnové upínání, zajistí maximální flexibilitu
(příslušenství).

Držák žebříku Thule®+

(Příslušenství).

Kladka pro žebřík Thule®+

Zadní kladka, která usnadňuje nakládání a vykládání
žebříku (příslušenství).

Tažné zařízení Brink®+

Tažné zařízení zvýší přepravní a tažné schopnosti vozidla.
Další podrobnosti získáte u prodejce vozů Ford.
Nepoužívané tažné zařízení lze demontovat. K dispozici
také pevné tažné zařízení (příslušenství).

Zástěrky za podběhem
Tvarované zástěrky za podběhem chrání karoserii vašeho
vozu Transit Courier před ostřikem z vozovky
a odletujícími kamínky. K dispozici v sadách pro přední
a zadní kola (výbava na přání a příslušenství).

Ochranná mříž pro zadní okna
Mříž se připevňuje z vnitřní strany okna a zajistí vašemu
automobilu vyšší bezpečnost, aniž by omezovala výhled
dozadu (příslušenství, výbava na přání).

Vzduchové deflektory ClimAir®+

Snižují vzduchové turbulence a hlučnost, takže si budete
moci lépe vychutnat jízdu s otevřenými předními okny,
a to i v případě, že drobně prší (příslušenství).

Parkovací senzory Xvision (SCC)+

Zvuková výstraha pomáhající při parkování s posouzením
vzdálenosti od překážek (příslušenství).

+Příslušenství kryté zárukou externího dodavatele, podrobnosti najdete na zadní straně.
*Maximální kapacita tažení závisí na konfiguraci vozidla, zvolenému příslušenství a také počtu pasažérů.
Zkontrolujte si prosím informace o hmotnosti vozidla a možnému zatížení.

Stáhněte si kompletního průvodce příslušenstvím Transit Courier zde
Více informací o nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz
Brandované výrobky Ford lze zakoupit na www.fordlifestylecollection.com/cz
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Bezpečnost a asistenční systémy 27

Bezpečnostní a asistenční systémy
Ford Transit Courier využívá širokou řadu pasivních a aktivních bezpečnostních prvků s nejnovější
technologiemi, které chrání vás, cestující i náklad.

■ Airbag řidiče (standardní výbava) a spolujezdce◊ (výbava na přání)
■ Boční airbagy řidiče a spolujezdce (součást výbavy na přání)
■ Postranní uvazovací body k zajištění nákladu odpovídající normám DIN a ISO (standardní výbava)
■ Elektronický stabilizační systém a související funkce (standardní výbava)
■ Dálkové centrální zamykání (standardní výbava)
■ Imobilizér (standardní výbava)
■ Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás u řidiče (standardní výbava) a spolujezdce (výbava na

přání)

Poznámka: Asistenční technologie řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují
řidičovu pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
*K dispozici v závislosti na konkrétním modelu. Některé funkce jsou k dispozici jako příplatková výbava na
přání. Podrobnosti o dostupnosti naleznete v aktuálním ceníku.

Asistenční systémy*

Asistent rozjezdu do svahu
Tento systém je určen k tomu, 
aby dočasně zabraňoval sjetí 
z kopce při přešlápnutí 
z brzdového pedálu na plynový
penál. Funguje při rozjíždění
dopředu i dozadu, takže díky
němu můžete bez obav táhnout
těžký náklad.

Asistent nouzového brzdění
Tato funkce rozpoznává nouzové
brzdění a v případě potřeby zvýší
tlak v brzdové soustavě, aby bylo
brzdění co nejúčinnější.

Automatická varovná světla při
nouzovém brzdění
Při silném brzdění se automaticky
spustí výstražná světla, 
což poskytuje ostatním řidičům
včasné upozorněni na hrozící
nebezpečí.

Regulace prokluzu kol
Pokud systém při nízké rychlosti
rozpozná prokluz kol, přenese
vyšší točivý moment na více
zatížené kolo.

Systém ochrany proti převrácení
Identifikuje potenciálně
nebezpečné situace 
a aktivuje systém ESP pro
obnovení stability.

Systém stabilizace přívěsu
Když systém rozpozná, že se
tažený přívěs začíná naklánět,
sníží otáčky motoru a přibrzděním
zpomalí vozidlo tak, aby byla
zajištěna stabilita soupravy.
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FORD BlueService
Ford BlueService byl stvořen proto, aby udržoval 
váš Ford ve skvělé kondici a pomohl vám vytěžit 
ze svého vozidla maximum - a to po celou dobu 
jeho životnosti. Podívejte se, na které služby 
se můžete jako majitel vozu Ford spolehnout.
■ Elektronický příjem vozidla do servisu
■ Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
■ Jedno telefonní číslo pro jakoukoliv službu
■ Bezplatná evropská asistenční služba
■ Přehledné a transparetní ceny

Financování FORD CREDIT
Značkové financování je při pořízení užitkového vozidla
Ford optimálním řešením. Prodejce Ford odborně poradí
při výběru z široké škály finančních produktů.

V nabídce FORD CREDIT je klasický úvěr s výhodnými
sazbami a komplexním pojištěním nejoblíbenější volbou.
Splácíte část ceny vozu v pravidelných měsíčních
splátkách a stáváte se vlastníkem vozidla.

Operativní leasing FORD LEASE se specializuje na
pronájem vozu a skýtá výhody ve formě nulové akontace,
fixní měsíční splátky s pojištěním nebo servisních i dalších
služeb.

Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz.

FORD PROTECT
Bezstarostný požitek z jízdy.
S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si budete užívat
bezstarostný klid motoristy. Stačí se jen rozhodnout, jakou
variantu si zvolíte: 
4/5 let standardně (užitková/osobní vozidla), 
6, 7 nebo 8 let (varianty na přání, za příplatek)
Ford Protect nabízí řadu zásadních výhod:

■ Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
■ Jistota při cestách do zahraničí - záruku lze uplatnit 

u autorizovaných servisních míst Ford po celé Evropě
■ Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití

originálních dílů Ford
■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

FORD SERVICE PLAN
Správná volba pro váš Ford.
Rostoucí výdaje můžete klidně hodit za hlavu. FORD
SERVICE PLAN pokrývá veškeré náklady spojené s
pravidelnou servisní údržbou vozidla. Zahrnuje až 5
předepsaných servisních prohlídek v autorizovaném
servisu Ford a to po dobu 2 až 5 let. Stačí si jen vybrat
délku servisního plánu, který nejlépe vyhovuje vašim
potřebám.

Prodejce nových vozů Ford vám s výběrem individuálního
servisního plánu rád pomůže.

Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat, prodlouženou
záruku a servisní plán je možné převést na nového majitele,
což zvyšuje hodnotu vozidla.

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první registace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti smlouvy a ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky naleznete na http://ford.cz/ServisSluzby
nebo u autorizovaného prodejce Ford.

Důležité informace:
Nabídka financování není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy.
Služby Ford Lease jsou poskytovány ve spolupráci s firmou ALD Automotive s.r.o.
†Servisní plán Ford Service Plan platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první registrace). Počet návštěv v servisu Ford podle servisního plánu Ford Servis Plan vyplývá z délky platnosti smlouvy a odhadu ujeté vzdálenosti.

Ford Protect

Naším úkolem je
udržovat vaši firmu
v pohybu. 
Servisní služby a záruky
Kamkoliv pojedete, budeme
stát vždy při vás.
Využijte komplexní spektrum služeb, 
které vám usnadní život a dovolí vám zabývat 
se věcmi, které opravdu chcete dělat.
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FORD BlueService
Ford BlueService byl stvořen proto, aby udržoval 
váš Ford ve skvělé kondici a pomohl vám vytěžit 
ze svého vozidla maximum - a to po celou dobu 
jeho životnosti. Podívejte se, na které služby 
se můžete jako majitel vozu Ford spolehnout.
■ Elektronický příjem vozidla do servisu
■ Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
■ Jedno telefonní číslo pro jakoukoliv službu
■ Bezplatná evropská asistenční služba
■ Přehledné a transparetní ceny

Financování FORD CREDIT
Značkové financování je při pořízení užitkového vozidla
Ford optimálním řešením. Prodejce Ford odborně poradí
při výběru z široké škály finančních produktů.

V nabídce FORD CREDIT je klasický úvěr s výhodnými
sazbami a komplexním pojištěním nejoblíbenější volbou.
Splácíte část ceny vozu v pravidelných měsíčních
splátkách a stáváte se vlastníkem vozidla.

Operativní leasing FORD LEASE se specializuje na
pronájem vozu a skýtá výhody ve formě nulové akontace,
fixní měsíční splátky s pojištěním nebo servisních i dalších
služeb.

Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz.

FORD PROTECT
Bezstarostný požitek z jízdy.
S prodlouženou zárukou FORD PROTECT si budete užívat
bezstarostný klid motoristy. Stačí se jen rozhodnout, jakou
variantu si zvolíte: 
4/5 let standardně (užitková/osobní vozidla), 
6, 7 nebo 8 let (varianty na přání, za příplatek)
Ford Protect nabízí řadu zásadních výhod:

■ Ochrana před nečekanými výdaji za opravy
■ Jistota při cestách do zahraničí - záruku lze uplatnit 

u autorizovaných servisních míst Ford po celé Evropě
■ Delší životnost vašeho vozu Ford díky použití

originálních dílů Ford
■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

FORD SERVICE PLAN
Správná volba pro váš Ford.
Rostoucí výdaje můžete klidně hodit za hlavu. FORD
SERVICE PLAN pokrývá veškeré náklady spojené s
pravidelnou servisní údržbou vozidla. Zahrnuje až 5
předepsaných servisních prohlídek v autorizovaném
servisu Ford a to po dobu 2 až 5 let. Stačí si jen vybrat
délku servisního plánu, který nejlépe vyhovuje vašim
potřebám.

Prodejce nových vozů Ford vám s výběrem individuálního
servisního plánu rád pomůže.

Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat, prodlouženou
záruku a servisní plán je možné převést na nového majitele,
což zvyšuje hodnotu vozidla.

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první registace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti smlouvy a ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky naleznete na http://ford.cz/ServisSluzby
nebo u autorizovaného prodejce Ford.

Důležité informace:
Nabídka financování není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy.
Služby Ford Lease jsou poskytovány ve spolupráci s firmou ALD Automotive s.r.o.
†Servisní plán Ford Service Plan platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první registrace). Počet návštěv v servisu Ford podle servisního plánu Ford Servis Plan vyplývá z délky platnosti smlouvy a odhadu ujeté vzdálenosti.

Ford Protect

Naším úkolem je
udržovat vaši firmu
v pohybu. 
Servisní služby a záruky
Kamkoliv pojedete, budeme
stát vždy při vás.
Využijte komplexní spektrum služeb, 
které vám usnadní život a dovolí vám zabývat 
se věcmi, které opravdu chcete dělat.

Vlastnictví 28-29
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Využívejte váš nový Ford 
naplno
Chceme vám pomoct využít váš vůz Ford naplno. Abychom toho docílili, potřebujete být informováni o tom, kolik je vůz schopný bezpečně uvézt, a to v hodnotách nosnosti i
objemu nákladového prostoru.

Autorizovaný prodejce užitkových vozů Ford vám poskytne odborné rady ohledně důležitých specifikačních aspektů a pomůže vám vybrat užitkový vůz na míru vašim
potřebám.

Ford Transit Courier uveze spoustu nákladu
Výběr nového užitkového vozu je důležité rozhodnutí, při němž
je nutné zvážit mnoho faktorů. Některé aspekty, třeba výběr
vhodné varianty podle primárního způsobu použití či výběr
velikosti nákladového prostoru, jsou jednoduché, avšak jiné
jsou složitější – třeba výpočet užitečného zatížení.

Nosnost
K výpočtu užitečného zatížení potřebujete znát dvě věci:
maximální přípustnou hmotnost vozidla a pohotovostní
hmotnost .
Maximální přípustná hmotnost vozidla je nejvyšší přípustná
hmotnost vozidla, které je naloženo a připraveno k provozu.
Zahrnuje vlastní hmotnost vozidla, příslušenství, řidiče
a cestující (s předpokladem standardní hmotnosti jedné osoby
75 kg), kapaliny, palivovou nádrž naplněnou na 90 % objemu 
(1 l nafty váží přibližně 0,85 kg), výbavu na přání, dodatečně
namontovanou výbavu a hmotnost nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla je hmotnost vozidla ve
standardní základní specifikaci (verze Base) včetně kapalin
a s palivovou nádrží naplněnou na 90 % objemu, avšak bez
řidiče, posádky a nákladu. Pokud očekáváte, že se budete
přibližovat maximálnímu zatížení vozidla, doporučujeme před
výpočtem užitečného zatížení přidat k hodnotě vlastní
hmotnosti rezervu ve výši 5 % vlastní hmotnosti, abyste
předešli přetížení.
Nosnost je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami:

Přípustná hmotnost vozidla – pohotovostní hmotnost
vozidla = nosnost

Abyste si vybrali ten správný vůz odpovídající vašim potřebám,
nabízíme vám podrobnější vysvětlení faktorů, které mohou
ovlivnit užitečné zatížení vozidla. Jedná se mimo jiné o tyto
faktory:

Řidič a spolucestující
Hmotnost řidiče a cestujících počítáme dle standardní
průmyslového standardu, tj. 75 kg na osobu. Pamatujte, že
řidiča spolucestující nejsou součástí pohotovostní hmotnosti,
takže jejich přítomnost ve voze snižuje nosnost vozu.

Výbava na přání z výroby
Většina výbavy na přání z výroby snižuje nosnost vozidla.
Například klimatizace zvýší hmotnost vozidla zhruba o 13 kg
a tím sníží nosnost vozidla.
Autorizovaný prodejce Ford vám poradí, která výbava může
změnit nosnost vašeho vozu.

Stupně výbavy
Všechny vlastní hmotnosti vozidel uvedené v tomto katalogu 
se vztahují k standardní specifikaci modelů Base. Obecně lze
říci, že vyšší výbavové stupně mají kvůli více prvkům standardní
výbavy vyšší pohotovostní hmotnost a nižší nosnost.

Výrobní tolerance
Všechny provozní hmotnosti podléhají výrobní tolerancím.

Příslušenství
Je důležité zamyslet se nad tím, co provedete s převzatým
vozem. Jakákoliv výbava domontovaná později může ovlivnit
nosnost vozu. Pro více informací se, prosím, obraťte na
autorizovaného prodejce Ford.

Pokud je pro vaše podnikání nosnost vozidla důležité či pokud
hodláte využívat (téměř) celou maximální kapacitu vozidla,
obraťte se na prodejce užitkových vozidel Ford, který vám rád
poradí. Díky svým specializovaným znalostem vám dokáže říct,
která specifikace vozidla přesně splňuje vaše individuální
pracovní nároky.
Poznámka: Technické informace pro výrobce přestaveb lze
najít na internetu v Montážní příručce pro karoserii
a příslušenství. Na stránkách www.etis.ford.com zvolte
možnosti Information (Informace) >> Vehicle conversions
(Přestavby vozidel).

Nakonfigurujte si dodávku podle svých potřeb
Užitkové vozy Ford nabízíme se širokou škálou standardní
výbavy a výbavy na přání. Prodejce užitkových vozů Ford vám
pomůže zvolit tu správnou výbavu podle potřeb vaší firmy, 
a to včetně technických prvků pro dodatečnou montáž
speciální výbavy či přestavbu.
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Transit Courier Van

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) 566 1830 1264 850 2680 153 6,8

Všechny hmotnosti uvedené v tomto katalogu podléhají výrobním tolerancím a týkají se verzí Base s minimální výbavou. Jakákoliv volitelná výbava vozidla odpovídajícím způsobem snižuje nosnost vozu. Pokud je pro vás nosnost stěžejní, obraťte se na
autorizovaného partnera Ford. Hodnoty uvedené v tomto katalogu jsou orientační a může dojít k jejich změnám. uPředstavuje nejnižší pohotovostní hmotnost s maximální hladinou provozních kapalin a 90% stavem paliva, avšak bez řidiče, cestujících, nákladu
a volitelné výbavy.
ØØÚdaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění
pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus).

Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo
výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako
např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
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Specifikace 30-31

Hmotnosti a zatížení
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A Celková délka 4157

B Celková šířka bez vnějších zpětných zrcátek 1764

Celková šířka s vnějšími zpětnými zrcátky/se sklopenými vnějšími zpětnými zrcátky 2112/1991

C Celková výška (nenaloženo, bez střešních ližin) 1770

D Přední převis 819

E Rozvor 2489

F Zadní převis 849

G Maximální šířka otvoru bočních dveří (s/bez přepážky) 453/601

H Maximální šířka zadních dveří 1104

I Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol 1012

J Maximální výška zadních dveří 1100

K Maximální šířka nákladového prostoru 1488

L Maximální výška otvoru bočních dveří 1044

M Maximální výška nákladového prostoru 1244

N Maximální délka nákladového prostoru za přepážkou (u podlahy) 1620

Délka nákladového prostoru (za přepážkou, ve výši bezpečnostních pásů) 1358

Maximální délka nákladového prostoru se sklopnou mřížovou přepážkou, se sklopeným sedadlem spolujezdce 2593

O Výška nakládací hrany (nenaloženo) 564

Rozchod předních kol 1494

Rozchod zadních kol 1482

Světlá výška 179

Maximální objem nákladového prostoru Van (m3) – VDA/SAE 1,9/2,3

Maximální objem nákladového prostoru, Van (m3) se sklopnou mřížovou přepážkou (se sklopeným sedadlem spolujezdce) – VDA/SAE 2,4/2,6

Další informace

Prostor pro hlavu 1152

Maximální prostor pro nohy 1066

Prostor v oblasti ramen 1384

Prostor pro boky 1321

Průměr otáčení (m)

Stopový 10,5

Obrysový 10,9

Veškeré rozměry (uvedené v mm) podléhají výrobním tolerancím a platí pro vozidla s minimálními výbavou. Výbava na přání není zohledněna. Vyobrazení jsou pouze ilustrační.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a specifikaci výbavy.
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Rozměry (mm)
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1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) tříválcový, řadový, zážehový, DOHC, 12 ventilů, litinová hlava válců, vícebodové elektronicky řízené vysokotlaké přímé vstřikování paliva common rail, turbodmychadlo s mezichladičem 100 k 170 Nm

ØTestováno dle normy ISO 1585.
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Ford Transit Courier

1.0 EcoBoost s výkonem 100 k (74 kW) i

i = Standardní výbava,j= výbava na přání, za příplatek.
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Technické údaje 32-33

Technická data motorů

Dostupnost modelu
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Kola

Ocelová kola, pneumatiky o rozměru 195/60R15 i J4YAB

Velkoplošné kryty pro standardní ocelová kola j J4YAD

15" kola z lehkých slitin, pneumatiky o rozměru 195/60R15 j J4YAF

Rezervní ocelové kolo i D17AD

Karoserie

Nelakované nárazníky, boční ochranné lišty, zrcátka a madla dveří i CLFGB

Individuální výběr nemetalické barvy SVO – nelakované nárazníky, madla; minimální počet objednaných vozů 5 j

Zadní asymetrické závěsné dveře, neprosklené i A6KAB

Zadní výklopné prosklené dveře – se stěračem, vyhřívané sklo; nutno kombinovat s prosklenou nebo mřížovou přepážkou j A6KAC

Boční posuvné dveře vpravo neprosklené, neprosklený nákladový prostor – standardně s ocelovou neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou j ABJBC

Boční posuvné dveře vpravo prosklené, zbytek nákladového prostoru neprosklený – standardně s ocelovou neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou j ABJBJ

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo neprosklené, neprosklený nákladový prostor – standardně s ocelovou neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou j ABJBD

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo prosklené, zbytek nákladového prostoru neprosklený – standardně s ocelovou neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou j ABJBE

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo prosklené, prosklený zbytek nákladového prostoru – pouze v kombinaci s ocelovou prosklenou nebo mřížovou přepážkou j ABJBF

Krycí lišta pojezdu posuvných dveří j BB3AB

Střešní ližiny j BLYAX

Přední a zadní lapače nečistot j A3EAB

Okna a zrcátka

Tónovaná skla i B2GAB

Vyhřívané čelní sklo j B3MAB

Elektricky ovládaná okna vpředu – okno řidiče s jednodotykovým otevíráním, včetně elektricky ovládaných a vyhřívaných vnějších zrcátek j B2CAG

Prosklení závěsných dveří, se stěračem, vyhřívané sklo - nutno kombinovat s prosklenou nebo mřížovou přepážkou j B3HAC

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad na přání, za příplatek. * Zvolená kola budou vybavena uvedeným rozměrem pneumatik, nelze zvolit výrobce pneumatik.
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Vnější výbava
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Světlomety

Světla pro denní svícení i JBCAB

Přední mlhová světla j JBKAB

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad na přání, za příplatek.

Confidential - PDF Created: 18 January 2021, 13:26:34 - Origin: TRVCOUR_2021_TRVCOUR-DrivingExperien_CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Světlomety
Vnější výbava 34-35
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Provozní náklady

Palivová nádrž 45 l i

Systém Stop-Start i DECAU

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad na přání, za příplatek.
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Výkon a spotřeba / Komfort 36-37
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Komfort

Elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem i GPAAJ

Výškově a podélně nastavitelný tříramenný volant i GRAAF

Ford Easy Fuel – bezzátkový systém doplňování paliva i GBZAJ

Akumulátor 60 Ah i

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti – nelze s Audio sadou 15 j GTDAJ

Zadní parkovací senzory – nelze s Audio sadou 15 j HNKAB

Přední a zadní parkovací senzory – nelze s Audio sadou 15 j HNLAB

Parkovací kamera – nelze s Audio sadou 15 j J3KAB

Automatické světlomety vč. automatických stěračů s dešťovým senzorem. Vnitřní zrcátko s automatickým zatmíváním pro vozy s prosklenou nebo mřížovou přepážkou a proskleným zadním oknem j CFFAE

Sada Komfort – manuální klimatizace, tempomat, kožený volant a zadní parkovací senzory, nelze s Audio sadou 15 j AGEAB

Sada Winter – elektricky ovládaná okna vpředu, vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná přední sedadla (sada sedadel 27); nelze kombinovat s jinou řadou sedadel j AGJAB

Kuřácká sada j J3CAB

Stropní konzole vpředu – standardně pro Audio sady se SYNC 3 j B5VAB

Audiosystémy

Audio sada 15 – rádio AM/FM/DAB/DAB+, 2x USB, Bluetooth, My Ford Dock, 2 reproduktory vpředu, bez displeje; nelze s parkovací kamerou a parkovacími senzory i ICFAR

Audio sada 13 – SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 4" multifunkční displej, USB, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink j ICFAP

Audio sada 36 – SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 6" dotykový displej, USB, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink, Android Auto™/
CarPlay

j ICFBC

Audio sada 61 – SYNC 3 s hlasovým ovládáním, navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 6" dotykový displej, USB, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink, Android
Auto™/CarPlay

j ICFCC

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad, za příplatek. *Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a
přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. **Funkce Ford Nouzový asistent je inovativní prvek rádia SYNCm která využívá Bluetooth® a spárovaný telefon,
aby pomohl pasažérům vozidla zahájit přímý hovor se záchranými složkami v případě nehody, kdy byly aktivovány airbagy nebo odpojeno palivové čerpadlo. Tento prvek je využíván ve více než 40 evropských zemích a regionech.Funkce nouzového asistenta
Ford funguje ve více než 40 evropských zemích. Aktivuje se za předpokladu, že máte ve chvíli nehody, při které dojde k aktivaci airbagů (vyjma případných kolenních airbagů a zadních nafukovacích bezpečnostních pásů) nebo aktivaci bezpečnostního spínače
palivového čerpadla, u sebe spárovaný kompatibilní mobilní telefon. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
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Topení a klimatizace

Elektrické přídavné topení j GZAAH

Manuální klimatizace j AC--B

Sedadla a boční airbagy

Sada sedadel 1 – sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech i BVFAB

Sada sedadel 6 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou, sklopné opěradlo u spolujezdce, sklopná mřížová přepážka, včetně jednodílného krytu podlahy, přihrádka pod sedadlem řidiče j BVFAG

Sada sedadel 8 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, vyhřívaná přední sedadla, upozornění nezapnutých předních pásů, boční airbagy, přihrádka
pod sedadlem spolujezdce

j BVFAJ

Sada sedadel 9 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou, sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, přihrádka pod sedadlem spolujezdce j BVFAK

Sada sedadel 13 – sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech, sklopné opěradlo u spolujezdce, sklopná mřížová přepážka, včetně jednodílného krytu podlahy j BVFAP

Sada sedadel 27 – sedadlo řidiče nastavitelné v 4 směrech s bederní a loketní opěrkou, sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, vyhřívaná přední sedadla, přihrádka pod sedadlem spolujezdce j BVFA4

Sada sedadel 30 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou, sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, upozornění nezapnutých předních pásů, boční airbagy, přihrádka pod sedadlem
spolujezdce

j BVFA7

Sada sedadel 36 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou, sklopné opěradlo u spolujezdce, sklopná mřížová přepážka, včetně jednodílného krytu podlahy, boční airbag řidiče, přihrádka pod
sedadlem řidiče

j BVFB4

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad, za příplatek. *Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a
přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. **Funkce Ford Nouzový asistent je inovativní prvek rádia SYNCm která využívá Bluetooth® a spárovaný telefon,
aby pomohl pasažérům vozidla zahájit přímý hovor se záchranými složkami v případě nehody, kdy byly aktivovány airbagy nebo odpojeno palivové čerpadlo. Tento prvek je využíván ve více než 40 evropských zemích a regionech.Funkce nouzového asistenta
Ford funguje ve více než 40 evropských zemích. Aktivuje se za předpokladu, že máte ve chvíli nehody, při které dojde k aktivaci airbagů (vyjma případných kolenních airbagů a zadních nafukovacích bezpečnostních pásů) nebo aktivaci bezpečnostního spínače
palivového čerpadla, u sebe spárovaný kompatibilní mobilní telefon. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
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Bezpečnost

Elektronický stabilizační program ESP – včetně ABS, asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění i FEAAN

Kotoučové brzdy vpředu, bubnové vzadu i

Čelní airbag řidiče i CPGAB

Čelní airbag spolujezdce, vypínatelný j CPHAB

Monitoring tlaku v pneumatikách j HJCAB

Zabezpečení a zamykání

Imobilizér i HNDAC

Centrální zamykání i CBAAB

Dvojité zamykání j CBAAD

Klíče – Jeden klíč s dálkovým ovládáním a jeden klíč bez dálkového ovládání s pevným dříkem i CBFAL

Jeden sklopný a jeden nesklopný klíč s dálkovým ovládáním j CBFAM

Obvodový alarm j HNAAD

Prostorový alarm – včetně stropní konzole vpředu a dvojitého zamykání j HNAAG

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad na přání, za příplatek. uPozn.: Dětská sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford
vybaveno funkčním airbagem spolujezdce.
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Nákladový prostor

Ocelová neprosklená přepážka – nelze s prosklenými zadními dveřmi i A6AAC

Ocelová prosklená přepážka – jen v kombinaci s posuvnými dveřmi a prosklenými zadními dveřmi j A6AAF

6 upínacích ok na náklad i A9JAE

Osvětlení nákladového prostoru i JCMAB

Osvětlení nákladového prostoru s LED j JCMAD

Jednodílná rohož v nákladovém prostoru – nelze se sadami sedadel 6, 16, 36 j BDIAU

Ochranná mříž zadního okna – jen v kombinaci s prosklenými dveřmi j BPDAB

i = Standardní výbava,j = výbava na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad na přání, za příplatek.
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Další kroky

ceník
Aktuální ceník naleznete u autorizovaných prodejců
Ford nebo na www.ford.cz

vyzkoušejte
Navštivte prodejce vozů Ford a vyzkoušejte si
model Transit Courier sami. Vyhledejte nejbližšího
prodejce vozů Ford
na www.ford.cz/ SBE/DealerLocator

servis
Ať už pojedete svým novým vozem kamkoli, budeme vám stále nablízku. Společnost Ford
disponuje širokou sítí autorizovaných servisů v České republice, které zajistí, že váš vůz bude vždy
v nejlepším stavu. Pokud vaše nové vozidlo Ford bude někdy potřebovat opravu po havárii,
centrum pro opravy havarovaných vozidel společnosti Ford je tím nejlepším místem, kde jej vrátí
do stavu před nehodou a umožní mu co nejrychleji opět vyjet na silnici.

financování
Když přijde na financování vozu je nabídka Ford Credit optimální volbou pro soukromé osoby
i podnikatele. Veškerou administrativu i odborné poradenství zajistí prodejce Ford. Úvěrové
produkty Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného komplexního pojištění u renomovaných
pojišťoven. Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford Lease, vyřešíte financování vašeho vozu
bez nutnosti koupě. Pro více informací o našich produktech navštivte www.fordcredit.cz

kontakt
Zákaznické centrum FORD
800 367 329 (800 FORD CZ)

Aplikace FordPass je novou platformou, která umožní přehodnotit váš dosavadní způsob dopravy.
Prostřednictvím řady osobních, digitálních a fyzických řešení vám aplikace FordPass poskytne
další možnosti mobility, abyste mohli jít ještě dále, než jste považovali za možné. Patří mezi
ně například funkce vyhledání volného parkovacího místa či čerpací stanice.

€
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Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace
se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny
kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené
prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných dodavatelů
podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Poznámka.
Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna aktuálními klimatickými podmínkami.

Publikováno společností Ford Motor
Company Limited, Laindon, Essex, England.

Registrováno v Anglii pod č . 235446.
BJN 208168. FoE Z59E.

Leden 2021
© Ford Motor Company Limited.

0221/CZE czZákaznické centrum Ford
V případech, kdy potřebujete informace, které vám výjimečně nemůže poskytnout váš
prodejce, nebo jednoduše chcete kontaktovat přímo Ford Motor Company, je tu
infolinka Ford. Volejte, prosím, linku 800 FORD CZ, tedy číslo 800 3673 29.

Ford Assistance v České republice
V naléhavých případech vám kdekoli v České republice poskytne okamžitou pomoc
linka Ford Assistance 800 100 374.

Ford Assistance v zahraničí
Pečujeme o vás všude na světě. Spolehněte se na naše operátory na lince 
+420 261 104 222.

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.
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