
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
 

Ford Protect 5 let / 100 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

VYUŽIJTE ÚROK 1,99 %
 

s financováním FORD CREDIT

JIŽ ZA 509 500 KČ BEZ DPH
 

616 495 Kč s DPH

I  Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

 

TRANSIT CONNECT VAN
CENÍK
 

2-3místný vůz s přepážkou



CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CONNECT VAN
Cena bez DPH

(Cena s DPH)

Motor Převodovka Palivo Rozvor Trend HP Trend Active

1.0 EcoBoost 74 kW/100 k 6st. manuální benzín

L1
613 750

(742 638)
 -   - 

L2
648 750
(784 988)

 -   - 

1.5 EcoBlue 55 kW/75 k 6st. manuální nafta L1
640 450
(774 945)

 -   - 

1.5 EcoBlue 74 kW/100 k 6st. manuální nafta

L1
665 450
(805 195)

677 450
(819 715)

754 650
(913 127)

L2
700 450
(847 545)

714 650
(864 727)

789 650
(955 477)

1.5 EcoBlue 74 kW/100 k 8st. automatická nafta

L1  - 
716 450

(866 905)

793 650
(960 317)

L2  - 
753 650
(911 917)

828 650
(1 002 667)

L1 – krátký rozvor 2 662 mm, L2 – dlouhý rozvor 3 062 mm, HP - high payload (vysoká nosnost). Vůz kategorie N1. Standardně jako 2místný vůz, volitelně 3místný vůz.

Vydáno 31. 3. 2023. Ceny platné od 31. 3. 2023.

Zvýhodněná nabídka uvedená na první straně platí do 30. 6. 2023 nebo do odvolání. Zvýhodněná cena 509 500 Kč bez DPH / 616 495 Kč s DPH pro verzi Trend L1 1.0 EcoBoost 100 k.

Ford Credit úvěr 1,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2023. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není 
návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání
potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.



PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

· 16" ocelová kola s celoplošnými kryty kol 
· Elektronický stabilizační systém ESP - 

včetně trakční kontroly, nouzového 
brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd 
do svahu, automatických varovných světel 
při nouzovém brzdění 

· Manuální klimatizace vpředu 
· Rádio s USB, AUX, Bluetooth a příjmem 

DAB/DAB+ 
· Vestavěný modem 4G umožňující vzdálené 

ovládání vozu, Live Traffic 
· Samostatné sedadlo spolujezdce 
· 12V zásuvka vpředu 
· Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka

· Elektricky ovládaná okna vpředu 
· Boční posuvné dveře vpravo 
· Neprosklené závěsné dveře vzadu 

s otevíráním do 180° 
· Plná neprosklená přepážka 
· Denní svícení a přední mlhové světlomety 
· Osvětlení nákladového prostoru 
· Odkládací přihrádka před spolujezdcem 

s víkem 
· Ford EasyFuel - bezzátkový systém 

doplňování paliva 
· Tlačítko Eco pro úspornější jízdu 
· Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Active

Navíc oproti výbavě Trend:

· 17" kola z lehkých slitin Active 
· 6'' dotykový displej rádia, systém SYNC 3 
· Zadní parkovací kamera a parkovací 

senzory vzadu 
· Automatická dvouzónová klimatizace 
· Unikátní mřížka chladiče Active, kontrastní 

spodní části nárazníků a lemy blatníků, 
lakovaná madla dveří

· Vyšší světlá výška 
· Střešní ližiny
· Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná 

zrcátka

· Vyhřívaná přední sedadla, tmavé látkové 
čalounění s modrými detaily

· Elektricky vyhřívané čelní sklo
· Automatické světlomety 

vč. automatických stěračů 
· Přední mlhové světlomety vč. statických 

odbočovacích světel 
· Tempomat s nastavitelným omezovačem 

rychlosti 
· Startovací tlačítko

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

AUDIO A NAVIGACE
A  standardní výbava, — nelze objednat, S lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

Cena bez DPH / (Cena s DPH)

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

FordPass Connect - Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let 

od registrace vozu), Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace 

vozu)

A A

Audio sada 2 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, AUX, Bluetooth, 4 reproduktory, bez multifunkčního displeje A -

Audio sada 154 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, AUX, Bluetooth, 4 reproduktory, 4,2" TFT displej QE8
8 600

(10 406)
-

Audio sada 10 - rádio FM/DAB/DAB+, AUX, 2 vstupy USB, 6" dotykový displej, 4 reproduktory, systém SYNC 3 s hlasovým 

ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist, Apple CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera se zobrazením na 

displeji rádia, parkovací senzory vzadu

QEL
21 300
(25 773)

A

Audio sada 9 - navigace, rádio FM/DAB/DAB+, 2 vstupy USB, AUX, 6" dotykový displej, 4 reproduktory, systém SYNC 3 

s hlasovým ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist, Apple CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera se 

zobrazením na displeji rádia, parkovací senzory vzadu

QEK
26 700
(32 307)

6 600
(7 986)

Držák pro uchycení mobilních zařízení MyFord Dock - nelze v kombinaci s Audio sadou 154, 9 nebo 10 QH4
1 700

(2 057)
-

CD přehrávač - nelze v kombinaci s bezdrátovým dobíjením telefonu, pouze se Sadou audio 154, 9 nebo 10 QG4
2 000
(2 420)

2 000
(2 420)

Bezdrátové dobíjení telefonu - nelze v kombinci s CD přehrávačem QH3
2 600
(3 146)

2 600
(3 146)



BEZPEČNOST

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Čelní airbag řidiče A A

Čelní airbag spolujezdce, vypínatelný QGM
7 700
(9 317)

7 700
(9 317)

Elektronický stabilizační systém ESP - včetně trakční kontroly, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do 

svahu, automatických varovných světel při nouzovém brzdění
A A

Asistent pro jízdu v pruzích - varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW) a systém pro automatické navrácení 

do jízdního pruhu (LKA) včetně sledování bdělosti řidiče; jen v kombinaci s Audio sadou 154 nebo 9
QGK

6 500
(7 865)

6 500
(7 865)

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu včetně elektricky ovládaných a vyhřívaných zrcátek; nelze s velkými vnějšími zpětnými 

zrcátky a sklopnými zpětnými zrcátky
QME

12 500
(15 125)

15 700
(18 997)

Pre-Collision Assist 1 - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/hod - 80 km/hod) nebo jiným vozem

(5 km/hod - 130 km/hod) + výstraha v případě hrozícího nebezpečí + autonomní nouzové brzdění
QHA

6 500
(7 865)

6 500
(7 865)

Pre-Collision Assist 2 - Pre-Collision Assist funkční navíc do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, indikace 

bezpečné vzdálenosti
QHB

10 700
(12 947)

8 700
(10 527)

Systém ochrany proti bočnímu větru QHI
1 300
(1 573)

1 300
(1 573)

INTERIÉR

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Palubní počítač A A

Výškově a podélně nastavitelný volant (pro Active kožený) A A

12V zásuvka vpředu A A

Zásuvka 230 V/150 W QLT
2 600
(3 146)

2 600
(3 146)

Kuřácká sada QG5
300

(363)

300
(363)

Stropní odkládací přihrádka vpředu A A

Odkládací přihrádka s víkem před spolujezdcem A A

Obložení interiéru Trend - látková sedadla, tmavé provedení interiéru A -

Obložení interiéru Active - látková sedadla, tmavé provedení interiéru s modrými detaily - A

KAROSERIE, OKNA A ZRCÁTKA

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Elektricky vyhřívané čelní sklo QMI
4 000
(4 840)

A

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka A -

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zrcátka; nelze v kombinaci s BLIS QML
2 000
(2 420)

A

Velká vnější zpětná zrcátka dělená; nelze v kombinaci s BLIS QMQ
1 100
(1 331)

1 100
(1 331)

Boční posuvné dveře vpravo A A

Boční posuvné dveře vpravo i vlevo QGT
7 000
(8 470)

7 000
(8 470)



KAROSERIE, OKNA A ZRCÁTKA

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Pevné okno v druhé řadě vpravo QGB
1 000
(1 210)

1 000
(1 210)

Pevné okno v druhé řadě vlevo - nutno kombinovat s posuvnými dveřmi vlevo QGC
1 000
(1 210)

1 000
(1 210)

Neprosklené závěsné dveře vzadu s otevíráním do 180° A A

Prosklené závěsné dveře vzadu s otevíráním do 180° - s vyhříváním zadního skla; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou QGA
3 000
(3 630)

3 000
(3 630)

Prosklené výklopné dveře vzadu - s vyhříváním zadního skla; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou QGQ
3 000
(3 630)

3 000
(3 630)

Zadní stěrač s ostřikovačem QGF
2 400

(2 904)

2 400
(2 904)

Elektricky ovládaná přední okna - okno řidiče s jednodotykovým otevřením A A

Přední nárazník lakovaný (pro Active částečně lakovaný) A A

Boční ochranná lišta nelakovaná A A

Kryty vnějších zrcátek nelakované A A

Lakovaná madla dveří - A

Exteriérový designový paket Active - unikátní mřížka chladiče Active, kontrastní spodní části nárazníků a lemy blatníků - A

Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka QY1
8 300

(10 043)

8 300
(10 043)

Tažné zařízení odnímatelné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka QY5
10 000
(12 100)

10 000
(12 100)

Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)  0   0 

Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)
11 000
(13 310)

11 000
(13 310)

Speciální nemetalické lakování SVO - nelakované nárazníky, madla dveří, zrcátka; minimální objednávka 14 vozů jedné barvy 

(více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)

22 000
(26 620)

-

Speciální metalické lakování SVO - nelakované nárazníky, madla dveří, zrcátka; minimální objednávka 14 vozů jedné barvy 

(více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)

32 000
(38 720)

-

Střešní ližiny QYS
5 500
(6 655)

A

Vyšší světlá výška - A

Lapače nečistot vpředu a vzadu QYB
2 200

(2 662)
-

KOLA A PNEUMATIKY

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Ocelová kola 6.5x16 s celoplošnými kryty kol - pneumatiky o rozměru 205/60 R16; nelze pro Trend HP L2 A / - -

Kola z lehkých slitin 6.5x16 - pneumatiky o rozměru 205/60 R16; standardně pro Trend HP L2 QF2
6 000
(7 260)

/ A -

Kola z lehkých slitin Active 6.5x17 - pneumatiky o rozměru 215/55 R17 - A

Rezervní ocelové kolo QLA
2 800
(3 388)

2 800
(3 388)



KOLA A PNEUMATIKY

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Sada na opravu pneumatik A A

Monitoring tlaku v pneumatikách QMR
4 000
(4 840)

4 000
(4 840)

KOMFORT

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro 100k naftové verze s manuální převodovkou QLZ
20 000
(24 200)

/ -
20 000
(24 200)

/ -

Ford EasyFuel - bezzátkový systém doplňování paliva A A

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti QHF
7 000
(8 470)

A

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti, inteligentní asistent rychlosti a funkce rozpoznávání dopravních značek 

omezujících rychlost a zákaz předjíždění
QH7

11 000
(13 310)

11 000
(13 310)

Adaptivní tempomat, inteligentní asistent rychlosti a funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz 

předjíždění, systém Pre-Collision Assist 2
QH8

20 800
(25 168)

20 800
(25 168)

Parkovací senzory vzadu QGI
7 000
(8 470)

A

Sada Parkování - vyhřívané čelní sklo a parkovací senzory vzadu; nelze kombinovat se sadou City a sadou Viditelnost R5I
6 000
(7 260)

-

Parkovací senzory vpředu a vzadu QGJ
9 900
(11 979)

2 300
(2 783)

Aktivní parkovací asistent - včetně parkovacích senzorů vpředu a vzadu; nutno kombinovat se Sadou audio 9 nebo 10 QGL
13 000
(15 730)

6 000
(7 260)

Parkovací kamera - zobrazení ve vnitřním zpětném zrcátku, parkovací senzory vzadu; nelze se Sadou audio 9 nebo 10 QGN
15 000
(18 150)

-

Sada City - tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti; nelze s automatickou dvouzónovou klimatizací, se sadou 

Parkování a sadou Viditelnost; nelze pro HP Trend
R5E

3 000
(3 630)

/ - -

Sada Viditelnost - přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích světel, automatické světlomety a funkce Follow 

me home, tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti, parkovací senzory vzadu; nutno kombinovat se Sadou audio 

154, 9 nebo 10, nelze kombinovat se sadou Parkování, sadou City, jiným tempomatem a automatickým přepínáním dálkových 

světlometů

R5H
9 300
(11 253)

-

Baterie Heavy Duty 80 Ah A A

Alternátor - 150 A pro 1.0 EcoBoost, 165 A pro 1.5 EcoBlue A A

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Plná neprosklená přepážka - pouze pro vozy s jednosedadlem spolujezdce A A

Plná prosklená přepážka - pouze pro vozy s jednosedadlem spolujezdce RWF
1 000
(1 210)

1 000
(1 210)

Plná neprosklená přepážka s průvlakem - pouze pro vozy s dvojsedadlem spolujezdce RW3
3 500
(4 235)

3 500
(4 235)

Plná prosklená přepážka s průvlakem - pouze pro vozy s dvojsedadlem spolujezdce RW4
4 500
(5 445)

4 500
(5 445)

Osvětlení nákladového prostoru A -



NÁKLADOVÝ PROSTOR

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Osvětlení nákladového prostoru s LED QGW
2 400

(2 904)
A

Podlahová krytina v nákladovém prostoru A A

Částečné obložení stěn nákladového prostoru A A

6 upínacích ok pro náklad A A

12V zásuvka vzadu QLU
600
(726)

600
(726)

PROVOZNÍ NÁKLADY

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Systém Stop-Start A A

Tlačítko Eco pro úspornější jízdu A A

Manuální regenerace DPF; nelze pro motorizaci 1.0 EcoBoost QH6
2 600
(3 146)

/ -
2 600
(3 146)

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu 

AdBlue® i mimo servisní intervaly; pouze pro motory EcoBlue
A / - A

SEDADLA A BOČNÍ AIRBAGY

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Sada sedadel 4 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 

4 směrech; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku
A -

Sada sedadel 18 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce; 

nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem
RVU

6 500
(7 865)

-

Sada sedadel 30 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, 

vyhřívané sedadlo řidiče; nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem a s vyhřívaným čelním sklem
RV7

12 500
(15 125)

-

Sada sedadel 20 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, 

vyhřívané sedadlo řidiče, čelní, boční a stropní airbagy; nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem a s vyhřívaným čelním 

sklem

RVW
19 500

(23 595)
-

Sada sedadel 35 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné 

ve 4 směrech, vyhřívaná sedadla; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku a s vyhřívaným čelním sklem
RV3

6 000
(7 260)

-

Sada sedadel 42 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné 

ve 4 směrech, vyhřívaná přední sedadla, čelní, boční a stropní airbagy vpředu; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku a s 

vyhřívaným čelním sklem

RV1
13 000
(15 730)

-

Sada sedadel 31 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech a výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, vyhřívané sedadlo 

řidiče, bederní opěrka řidiče; nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem
RV8 -

12 000
(14 520)

Sada sedadel 21 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech a výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, vyhřívané sedadlo 

řidiče, bederní opěrka řidiče, čelní, boční a stropní airbagy; nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem
RVX -

17 000
(20 570)

Sada sedadel 54 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, 

vyhřívaná přední sedadla, bederní opěrka řidiče; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku
- A

Sada sedadel 58 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, 

vyhřívaná přední sedadla, bederní opěrka řidiče, čelní, boční a stropní airbagy; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku
RVB -

15 000
(18 150)

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů sedadla řidiče a samostatného sedadla spolujezdce A A



SVĚTLOMETY

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Funkce denního svícení A A

Přední mlhové světlomety A -

Přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích světel QM5
1 000
(1 210)

A

Automatické světlomety vč. automatických stěračů - včetně funkce Follow me home, nutno kombinovat se Sadou audio 154, 

9 nebo 10
QM7

4 000
(4 840)

A

Automatické přepínání dálkových světel včetně automatických stěračů a automatických světlometů (viz QM7), nutno 

kombinovat se Sadou audio 154, 9 nebo 10, nelze kombinovat se sadou Viditelnost
QM9

9 100
(11 011)

9 100
(11 011)

Bixenonové světlomety s LED denním svícením QM8
17 000

(20 570)

17 000
(20 570)

TOPENÍ A KLIMATIZACE

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Manuální klimatizace vpředu A -

Automatická dvouzónová klimatizace; nelze se sadou City QMG
5 000

(6 050)
A

Elektrické přídavné topení vpředu QGH
6 300
(7 623)

6 300
(7 623)

Programovatelné nezávislé topení QMH
25 000
(30 250)

25 000
(30 250)

ZABEZPEČENÍ A ZAMYKÁNÍ

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním A A

1 sklopný klíč a 1 klíč s pevným dříkem - bez dálkového ovládání A -

2 sklopné klíče, bez klíče s pevným dříkem - A

Startovací tlačítko FordPower - A

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro klíče dálkového ovládání, včetně dvou sklopných klíčů QHR
1 500
(1 815)

1 500
(1 815)

Automatické zamykání po rozjezdu A A

Obvodový alarm QMT
3 200
(3 872)

-



ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Obj. kód TREND / HP TREND ACTIVE

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let /100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

vč. zajištění mobility až na 5 dní
A A

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

vč. zajištění mobility až na 5 dní

28 000
(33 880)

28 000
(33 880)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let

(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

30 388
(36 769)

30 388
(36 769)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let

(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) a spotřební díly na 4 roky / 80 000 km (dle skutečnosti, která 

nastane dříve)

59 190
(71 620)

59 190
(71 620)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Na všechny nové vozy se vztahuje 5letá 
základní záruka. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na ww.ford.cz v 
sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford. Ke každému novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní 
prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na 
základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého 
autorizovaného partnera Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cena bez DPH 

(Cena s DPH)

Obj. kód

Zvuková výstraha při couvání Bosch® 1713304
1 652

(1 999)

Snímatelný voděodolný potah na sedadlo řidiče 2326842
897

(1 085)

Snímatelný voděodolný potah na jednosedadlo spolujezdce (v nabídce i pro dvojsedadlo) 2326826
882

(1 067)

Ochranná mříž zadního okna pro závěsné dveře 1828355
5 017

(6 071)

Žebřík na zadní závěsné dveře, maximální nosnost 120 kg 1882472
5 706

(6 904)

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do 
výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.



TECHNICKÉ PARAMETRY

HMOTNOSTI (KG)

Motor Převodovka Rozvor
Max. hrubá 

nosnost*

Max. přípustná 

hmotnost vozu

Pohotovostní 

hmotnost - bez 

řidiče**

Max. přípustná 

hmotnost jízdní 

soupravy

Max. hmotnost 

brzděného 

přívesu

Max. hmotnost 

nebrzděného 

přívesu

Trend

1.0 EcoBoost 

74 kW/100 k
6st. manuální

L1 664 - 665 2 075 - 2 090 1 411 - 1 425 3 250 1 200 740 - 750

L2 696 - 708 2 175 - 2 200 1 479 - 1 492 3 250 1 200 750

1.5 EcoBlue 

55 kW/75 k

6st. manuální
L1 673 - 680 2 160 - 2 180 1 487 - 1 500 3 350 1 200 750

1.5 EcoBlue 

74 kW/100 k
6st. manuální

L1 669 - 676 2 155 - 2 175 1 486 - 1 499 3 540 1 390 750

L2 711 - 717 2 270 - 2 290 1 559 - 1 573 3 540 1 390 750

Trend HP

1.5 EcoBlue 

74 kW/100 k

6st. manuální
L1 879 - 882 2 375 - 2 385 1 493 - 1 506 3 540 1 390 750

L2 751 - 939 2 330 - 2 501 1 562 - 1 579 3 540 1 390 750

8st. automatická
L1 880 - 893 2 405 1 512 - 1 525 3 540 1 390 750

L2 745 - 928 2 335 - 2 501 1 590 - 1 573 3 540 1 390 750

Active

1.5 EcoBlue 

74 kW/100 k

6st. manuální
L1 844 - 902 2 380 - 2 425 1 523 - 1 536 3 540 1 390 750

L2 801 - 910 2 405 - 2 501 1 591 - 1 604 3 540 1 390 750

8st. automatická
L1 849 - 913 2 405 - 2 455 1 542 - 1 556 3 540 1 390 750

L2 790 - 900 2 405 - 2 501 1 601 - 1 615 3 540 1 390 750

L1 = Krátký rozvor, L2 = Dlouhý rozvor. *Hrubá nosnost = rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost řidiče (dle průmyslové 
normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. **Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších
provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Všechny hmotnosti uvedené výše platí pro vozy v základní výbavě pro 2 a 3místné varianty. Jakákoli další výbava vozidla sníží 
nosnost odpovídajícím způsobem. Veškeré uvedené hmotnosti podléhají výrobním tolerancím. Pokud je pro vás nosnost stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného 
prodejce vozů Ford.

ROZMĚRY (MM)

Transit Connect Van L1 Transit Connect Van L2

Celková délka 4 425 / 4 462* 4 825 / 4 862*

Celková šířka (se sklopenými zpětnými zrcátky/se zpětnými zrcátky) 1 967 / 2 137 1 967 / 2 137

Celková výška (nenaloženo) 1 859 / 1 863* 1 847 / 1 859*

Rozvor 2 662 3 062

Šířka otvoru bočních dveří 511 728

Šířka otvoru zadních dveří (u podlahy) 1 249 1 249

Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol / u podlahy 1 228 / 1 543 1 228 / 1 496

Výška otvoru zadních dveří 1 114 1 114

Výška otvoru bočních dveří 1 128 1 128

Výška nákladového prostoru od podlahy po střechu 1 263 1 263

Max. délka nákladového prostoru k přepážce 1 786 2 152

Délka nákladového prostoru (s přepážkou, naloženo po úroveň pásů) 1 558 1 958

Max. délka nákladového prostoru (s přepážkou s průvlakem) 3 000 3 400

Výška nákladové hrany (nenaloženo) 584 / 604* 581 / 607*

Světlá výška (nenaloženo) 153 / 178* 155 / 181*

Kapacita nákladového prostoru (m3)

Nákladový prostor za přepážkou (VDA/SAE) 2,6 / 2,9 3,2 / 3,6

*Údaje pro verzi Active. Veškeré uvedené rozměry podlehájí výrobním tolerancím a vztahují se na vozy bez příplatkové výbavy.



BARVY KAROSERIE

Bílá Frozen Červená Race Modrá Blazer Šedá Magnetic
nemetalická nemetalická nemetalická metalická

Stříbrná Moondust Modrá Metallic Stříbrná Solar Oranžová Sedona
metalická metalická metalická metalická

Černá Agate
metalická

Barva karoserie Modrá Blazer nelze pro výbavový stupeň Active.

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) infocz@ford.com www.ford.cz www.fordcredit.cz

tel:+420800367329
mailto:infocz@ford.com
https://www.ford.cz
https://www.fordcredit.cz

