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FORD A WESTFALIA 
SPOLEČNĚ TVOŘÍ NEPORAZITELNÝ TÝM
Ať už se jedná o objevování nových míst, návrat k těm oblíbeným nebo o spontánní výlety, každá cesta začíná
snem. A kamkoliv vás zavede, neexistuje lepší způsob, jak si jízdu užít než s novým Fordem Transit Custom
Nugget. Navržený a k dokonalosti doladěný firmami Ford a Westfalia, jež je jednou z předních evropských
společností vyrabějících obytné automobily. Kombinuje bezkonkurenční jízdní dynamiku s vynikající úrovní
komfortu a navíc se pyšní špičkovými technologiemi, funkčností a inovacemi, vysoce kvalitními materiály a
nechybí ani celoevropský servis. Díky Fordu Transit Custom Nugget se vám každý okamžik strávený ve vozu vryje
do paměti.
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Poznámka: Některé obrázky zobrazují předvýrobní
modely,  design/vybavení finálního modelu se může od tohoto
vyobrazení lišit. Aktuální informace vám sdělí prodejce vozů
Ford.
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Zobrazené modely jsou Transit Custom Nugget s výklopnou
střechou (vlevo) s metalickým lakem karoserie šedá Magnetic
(výbava na přání), Transit Custom Nugget Plus s vysokou
střechou (uprostřed) s metalickým lakem karoserie stříbrná
Diffused (výbava na přání) a Transit Custom Nugget s vysokou
střechou (vpravo) s metalickým lakem karoserie oranžová Glow
(výbava na přání).
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Transit Custom
Nugget s
výklopnou
střechou
Kompaktní rozměry, neomezené možnosti
Výjimečný obytný vůz Ford Transit Custom Nugget s výklopnou střechou
redefinuje standardy pro středně velké obytné automobily. Vychází z nejnovější
verze modelu Transit Custom a přináší řadu speciálních prvků výbavy
v mimořádně univerzálním balíčku.

Kompaktní, praktický a dobře ovladatelný – s Transitem Custom Nugget s
výklopnou střechou budou i časté jízdy po městě snadné. Chytré využití
vnitřního prostoru navíc nabízí neomezené možnosti, pokud jde o prázdninová
dobrodružství i daleké cestování. Když dorazíte do cíle, diskrétní výklopná
střecha vám poskytne dodatečnou výšku interiéru, větrání a dostatek prostoru
pro velkoryse dimenzované střešní lůžko.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto 
vyobrazení lišit.

Zobrazený model je Transit Custom Nugget s výklopnou střechou v metalické barvě šedá
Magnetic (výbava na přání).
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Kompaktní rozměry,
neomezené možnosti
Díky pohodlnému posezení až pro pět osob, chytře využitému komfortnímu prostoru i použití vysoce kvalitních
materiálů se budete v Transitu Custom Nugget cítit jako doma. Design interiéru a rozložení jednotlivých prostor z
něj činí ideální volbu jak pro kratší pobyty, tak i delší dovolené.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Výjimečně vstřícný
S účelným designem interiéru, flexibilními možnostmi sezení
a útulnými prostory na spaní je Transit Custom Nugget vhodný
pro téměř každé dobrodružství.

Kuchyně
Prakticky vybavená kuchyňská linka v zadní části vozu
poskytuje dostatek možností pro vaření a skladování potravin i
na delší dobu. Nechybí plynová varná deska se dvěma hořáky,
dřez s baterií a spousta využitelného pracovního prostoru – ve
vozu Ford Transit Custom Nugget najdete vše, co potřebujete
k přípravě jídla a stolování na cestách.

Zobrazený model je Transit Custom Nugget s výklopnou střechou.
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Vyobrazený model je Transit Custom Nugget s výklopnou střechou (pro Nugget Plus L2 bude k dispozici později).

Skvělý noční spánek
Po dlouhém dni stráveném na silnici se Transit Custom Nugget bez námahy promění v pohodlné útočiště pro klidný večer. Výklopná střecha je zvednuta pomocí plynových
vzpěr během chvíle, zatímco zastínění na předních oknech a tmavě tónovaná zadní okna se záclonkami pomáhají ochránit interiér před zvědavými pohledy či světlem. V
obytném voze Transit Custom Nugget se vyspí až čtyři osoby – dvě osoby na střešním lůžku a další dvě pohodlně na zadní rozkládací sedačce.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Rozložitelná zadní lavice
Až tři cestující mohou bezpečně cestovat na zadním lavicovém
sedadle vybaveném opěrkami hlavy, loketními opěrkami na
vnějších zadních sedadlech a úchyty ISOFIX pro umístění
dětských sedaček. V noci může být sedadlo přeměněno
během okamžiku na pohodlnou dvoulůžkovou postel.

Prostor pro snění
Zadní lavicové sedadlo chytře využívá prostor pod zadní
kuchyní k vytvoření dvoulůžka.

Zadní výklopné dveře
Transit Custom Nugget je vybaven výklopnými zadními dveřmi,
které umožňují neomezený přístup do zadní části vozidla. Když
je vozidlo zaparkované, mohou sloužit jako úkryt před sluncem
či deštěm.

Komfort na vysoké úrovni
Výklopná střecha skrývá komfortní dvojlůžko.
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Transit Custom
Nugget s vysokou
střechou
Vychutnejte si outdoorový životní styl díky obytnému vozu Transit Custom
Nugget s vysokou pevnou střechou. Jeho kompaktní rozměry usnadňují
manévrování a parkování.

Jedinečná konstrukce s vysokou střechou nabízí velkorysý prostor pro hlavu a je
vybavena okny a stropním světlíkem pro světlý a vzdušný interiér.
Nadstandardní prostor díky vysoké střeše nabízí spoustu užitečného úložného
prostoru a díky plné izolaci je ideální pro celoroční využití.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto  vyobrazení
lišit.

Zobrazený model je Transit Custom Nugget s vysokou střechou s  metalickým lakem
karoserie oranžová Glow (výbava na přání).
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Zobrazený model je Transit Custom Nugget s vysokou střechou.

Navržen pro radost
Konstrukce vysoké střechy modelu Transit Custom Nugget nabízí stálejší výšku interiéru, další úložné prostory a vyšší úroveň izolace, což je ideální pro celoroční použití.
Prosklené posuvné boční dveře a dveře zavazadlového prostoru propouštějí přirozené denní světlo do prostorného a světlého interiéru. Otevřená střešní okna pomáhají
zlepšit ventilaci, a vytvořit dokonalý prostor pro odpočinek a relaxaci. V chladnějších klimatických podmínkách pomůže efektivní systém nezávislého topení (na palivo)
udržovat příjemnou teplotu v interiéru při zaparkování, a může být dokonce naprogramován tak, aby před odjezdem interiér předehřál.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Obývací a jídelní prostor
Otočná přední sedadla, prostorné posuvné zadní lavicové
sedadlo a výsuvný stolek – Transit Custom Nugget je
konstruován pro vaše pohodlí.

Krásně praktický
Vysoce kvalitní lamináty odolné proti oděru byly speciálně
vybrány pro svůj atraktivní vzhled a odolnost proti opotřebení.

Dobře vybavená kuchyně
Kuchaři budou spokojeni s úrovní kuchyňského vybavení, které
zahrnuje varnou desku se dvěma hořáky se skleněným víkem,
dřez z nerezové oceli s kohoutkem se směšovačem s čerpanou
vodou a 14l chladničkou.

Svůj vlastní prostor si zamilujete
Konstrukce s vysokou střechou napomáhá tomu, že vůz Transit

Custom Nugget působí pozoruhodně prostorně i přes své
kompaktní vnější rozměry.
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Zobrazený model je Transit Custom Nugget s vysokou střechou.

Vše, co potřebujete pro dokonalou
dovolenou
Transit Custom Nugget s vysokou střechou nabízí vše, co potřebujete pro perfektní dovolenou, na kterou budete vzpomínat. Střešní výsuvná dvoulůžková postel poskytuje
perfektní prostor pro spaní. Nad kabinou řidiče je dostatek úložného prostoru, který je ideální pro uskladnění ložního prádla. A pokud cestujete s rodinou nebo přáteli,
pohodlné trojsedadlo může být během chvíle přeměněno na velkorysé dvoulůžko.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Možnosti pro spaní
Zadní lavicové sedadlo má sklopné opěradlo pro pohodlí při
cestování a může být rychle po zaparkování přeměněno na
velké dvoulůžko.

Světlo na čtení
Prvotřídní interiérové LED osvětlení obsahuje dvě bodové
lampičky, které jsou umístěny v bočních kolejnicích a mohou
být použité jako noční osvětlení, když se používá střešní lůžko.

Vrchní lůžko šetřící prostor
Pohodlné vysoko umístěné dvoulůžko, které je v případě

potřeby možné zasunout, šetří místo interiéru.
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Zobrazený model je Transit Custom Nugget Plus s vysokou střechou s metalickým lakem karoserie stříbrná Diffused (výbava na přání).

Transit Custom Nugget Plus s vysokou
střechou
Transit Custom Nugget Plus je ideálním domovem s prostorem až pro pět osob a místem na spaní až pro čtyři osoby. K základním prvkům tohoto modelu patří stylová
a praktická kuchyně ve tvaru písmene L v zadní části vozu, moderní interiér, velké skříně a spousty užitečného úložného prostoru. A co víc, extra délka vozu je chytře využita
pro umístění zadní koupelny včetně splachovací toalety, samostatného umyvadla a oddělovací rolety.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Kuchyně
Prakticky vybavená kuchyňská linka v zadní části vozu
poskytuje dostatek místa pro vaření i skladování potravin.
Základním prvkem kuchyně je plynová varná deska se dvěma
hořáky, dřez s baterií a spousta využitelného pracovního
prostoru – najdete tam vše, co potřebujete k přípravě jídla i
stolování na cestách.

Víceúčelový prostor
Pohodlné sezení a velký rozkládací stůl se montují na kluzné
kolejnice. To vám umožní přizpůsobit si pozici zařízení podle
svého přání a zajistit si tak dostatek prostoru k jídlu, relaxaci
nebo hraní her.

Vždy po ruce
Díky speciálnímu úložnému prostoru máte skládací židle a stůl
(z balíčku příslušenství Outdoor Pack) na dosah ruky.

Paket pro venkovní aktivity
Vychutnejte si venkovní prostor s příslušenstvím Transit

Custom Nugget Outdoor Pack.
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Určeno pro bydlení
Chytrý design znamená skutečné využití potenciálu produktu. A to je přesně to, co společnost Westfalia umí
skvěle. Prakticky vybavenou kuchyň v zadní části vozu Transit Custom Nugget je možné plně využívat i při
vysunutém spodním lůžku. Koupelna v zadní části vozu Nugget Plus je tak snadno přístupná ve kteroukoliv denní
či noční dobu.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Velkorysé ubytování
Prostorné zadní lavicové sedadlo pohodlně pojme tři dospělé
osoby a může být snadno přeměněno na velkou dvoulůžkovou
postel.

Výklopné umyvadlo a sprcha 
Pro větší pohodlí je Transit Custom Nugget Plus vybaven
výklopným umyvadlem v oblasti zadní koupelny. Všechny verze
mají také venkovní sprchu, kterou lze snadno upevnit na dveře
zavazadlového prostoru pomocí přísavky.

Zobrazený model je Transit Custom Nugget Plus s metalickým lakem karoserie stříbrná Diffused (výbava na přání).

Toaleta a úložný prostor
Koupelna v zadní části vozu Transit Custom Nugget Plus je

vybavena splachovacím záchodem a oddělovací stěnou. Zbylý
prostor je využit jako větší šatní skříň, včetně skříňky na stěně

koupelny.
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Zobrazený model je Transit Custom Nugget. (Poznámka: Některé uvedené funkce jsou k dispozici jako výbava na přání za příplatek)

Dokonalý komfort pro každého
Dovolená bez starostí začíná okamžikem, kdy se usadíte za volant nového obytného vozu Transit Custom Nugget. Přední sedadla jsou polohovatelná, takže si můžete najít
svou ideální polohu při řízení. Přední sedadla navíc můžete po zastavení otočit do protisměru. Množství promyšlených funkcí a chytrých nových technologií přemění i krátkou
jízdu v dobrodružství, na které se nezapomíná.

Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

Systém hlídání mrtvého úhlu BLIS
Pokud se při jízdě dostane do vašeho mrtvého úhlu jiné vozidlo,
na odpovídajícím zpětném zrcátku se rozsvítí výstražná
kontrolka (výbava na přání).

Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu
Po zařazení zpátečky se na multifunkčním displeji zobrazí
pohled za vozidlo. Čáry nakreslené na záběru z kamery
vyznačují směr vozidla (výbava na přání).

Promyšlené úložné prostory
Kabina vozu Transit Custom Nugget je zaměřená na pohodlí
řidiče a nabízí spoustu užitečných úložných prostor pro láhve,
elektroniku, dokumenty a další nezbytnosti.
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Připojení
Seznamte se s novým nejlepším přítelem vašeho telefonu

Systém SYNC 3
Systém Ford SYNC 3 umožňuje snadnou integraci vašeho chytrého telefonu, díky čemuž máte stále pod kontrolou
všechny funkce od telefonních hovorů a textových zpráv až po poslech hudby a satelitní navigaci – to vše
prostřednictvím 8" dotykové obrazovky nebo prostřednictvím jednoduchých hlasových příkazů.

*Systém Ford SYNC 3 je výbava na přání. **Wi-Fi Hot Spot (až 4G LTE) obsahuje zkušební verzi na 3 měsíce nebo 3 GB od aktivace (3 GB od Vodafone pro až 10 zařízení). †Funguje s
kompatibilním mobilním telefonem
Poznámka Plné propojení jednotky SYNC 3 a chytrého telefonu je k dispozici pouze u verzí iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšších. Některé funkce systému SYNC 3 vyžadují
datové připojení, za které se platí poplatky. Nejnovější informace o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android Auto na trhu najdete na oficiálních webových stránkách aplikací
Apple CarPlay a Android Auto.

Vlastnosti systému SYNC 3
■ Vytáčení a přijímání hovoru v režimu handsfree
■ Snadná navigace
■ Poslech vlastní hudby
■ Dotyková obrazovka
■ Poslech textových zpráv†

AppLink, Apple CarPlay a Android Auto
Ovládání systému SYNC 3 je kompatibilní s rozhraním AppLink,
zatímco rozhraní Apple CarPlay a Android Auto vám umožní
ovládat váš telefon přes 8" displej systému SYNC 3.

Dotykový displej
Multifunkční 8" dotykový displej systému SYNC 3 podporuje
vícedotyková gesta tažení a oddalování či přibližování pomocí
prstů a umožňuje vám uspořádat zobrazení ikon aplikací
a pozadí stejným způsobem jako na tabletu nebo chytrém
telefonu. Můžete také přepínat mezi denním a nočním
režimem a přizpůsobovat předvolby pro více uživatelů.

Na obrázku je zobrazen model Transit Custom Nugget se
špičkovým vestavěným zábavním systémem.

Aplikace FordPass přináší k modemu FordPass
Connect, který zajišťuje funkci Wi-Fi Hot Spotu** ve
voze, ještě více funkcí.

■ Pomocí telefonu můžete zkontrolovat, zda je vaše
vozidlo zamknuté nebo umožnit někomu jinému
přístup do vašeho vozu, když se právě nacházíte
někde jinde.

■ Sledujte množství paliva v nádrži, počet ujetých
kilometrů a tlak v pneumatikách prostřednictvím
telefonu.

■ Mapa, s níž naleznete cestu k zaparkovanému
automobilu.

■ Přijímejte upozornění na technický stav vozu přímo
do vašeho chytrého telefonu.

Dobíjení na cestách
Aby bylo možné používat vaše mobilní zařízení i na cestách, je
Transit Nugget vybaven dvěma USB konektory umístěnými
v zadní části krytu parkovací brzdy. Praktická úložná kapsa je
navržena tak, aby bylo zařízení během nabíjení v pevné poloze
(standardní výbava).
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Systém hlídání mrtvého úhlu BLIS
Pokud se při jízdě dostane do vašeho mrtvého úhlu jiné vozidlo, na odpovídajícím zpětném zrcátku se rozsvítí výstražná kontrolka
(výbava na přání).

Funkce Live Traffic*
Poskytuje vám informace o dopravě v reálném čase, jako je
rychlost dopravy, dopravní nehody a uzavírky silnic, stejně jako
alternativní trasy a mapování, které vám pomohou vyhnout se
problémovým oblastem. K dispozici prostřednictvím aplikace
FordPass přes systém SYNC 3 s navigací (výbava na přání).

Předvídání
Technologie, která sleduje i to, co nevidíte.
Ford Transit Custom Nugget využívá velké množství nejnovějších technologií, které byly vyvinuty tak, aby chránily
vás, vaše vozidlo a ostatní účastníky silničního provozu.

Varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího
místa
Pokud couváte z kolmého parkovacího místa, systém varování
před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa sleduje
prostor nalevo a napravo od vozidla. Pokud je detekováno
pohybující se vozidlo nebo jiné nebezpečí, systém vás upozorní
vizuálními a zvukovými výstrahami. Je součástí informačního
systému hlídání mrtvého úhlu BLIS (výbava na přání).

* Přístup k funkci Live Traffic je zdarma na první rok od registrace zakoupení nového vozu Ford vybaveného systémem SYNC 3 s navigací; poté se platí roční licenční poplatek.
Poznámka Některé obrázky vyobrazují předvýrobní modely, a design/vybavení finálního modelu se může od tohoto vyobrazení lišit.

5c943efead874e6e87d1413ea8b28da7-77701db1a4c042b09305d3a6e57cc8ac-00000_book.indb   22 18/08/2020   15:25:02

Transit_Nugget_19.75MY_V2_#SF_CMYKCZE_CZ_15:43_18.08.2020

23

5c943efead874e6e87d1413ea8b28da7-77701db1a4c042b09305d3a6e57cc8ac-00000_book.indb   23 18/08/2020   15:25:06

Transit_Nugget_19.75MY_V2_#SF_CMYKCZE_CZ_15:43_18.08.2020



24

Systém Pre-Collision AssistØ*2)

Pomocí radaru a kamery bedlivě sleduje silnici před vámi.
Systém zjišťuje blízkost jiných vozidel a chodců, a to i ve tmě
nebo při osvětlení světlomety vozidla a může vás upozornit na
případnou kolizi. Pokud nereagujete na varovné signály
systému, aktivní brzděníØ2) předem připraví brzdový systém
a může automaticky aktivovat brzdy, což pomůže zmírnit
účinek jakéhokoliv nárazu (výbava na přání).

Systém sledování bdělosti řidičeØ2)

Tento systém je určen ke sledování chování řidiče. Má za úkol
rozpoznat pokles řidičovy pozornosti. Nejprve se na
přístrojovém panelu zobrazí výstražná ikona. Pokud se
pozornost řidiče nezvýší ani poté, zazní výstražný akustický
signál (standardní výbava u vozů s asistentem pro jízdu v
pruzích)

Ostražitost
Asistenční technologie vám pomáhají včas reagovat
Systém přední kamery ve spojení s radarem umožňuje novému Transitu Custom Nugget chránit řidiče a jeho
posádku v různých jízdních situacích. Například systém Pre-Collision Assist (výbava na přání) upozorní řidiče před
potenciální kolizí nebo asistent pro jízdu v pruzích varuje řidiče před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
(výbava na přání) – vůz Transit Custom Nugget je nyní vybaven lépe než kdykoliv předtím.

Rozpoznávání dopravního značeníØ

Rozpoznává značky standardního formátu a na přístrojovém
panelu se pak zobrazí případné rychlostního omezení.
Inteligentní asistent rychlostiØ2) kombinuje funkci rozpoznávání
dopravního značení a nastavitelného omezovače rychlosti
– zjišťuje aktuální rychlostní limit a přizpůsobuje mu rychlost
vozidla[1]. Vozidlo nastavený rychlostní limit nepřekročí, pokud
se řidič nerozhodne jinak (výbava na přání, k dispozici pouze při
objednání společně s adaptivním tempomatem a navigací).

Asistent pro jízdu v pruzíchØ*2)

Zjišťuje přiblížení k dělicím a vodicím čarám na silnici bez
zapnutého směrového světla a na tuto skutečnost upozorní
vibracemi volantu (výbava na přání)

ØPoužívá senzory.
*Funguje při rychlostech vyšších než 65 km/h na víceproudových komunikacích se zřetelně vyznačenými jízdními pruhy.
2)Pomocná funkce pro řidiče.
[1]Rychlostní limity se liší podle silnice a velikosti vozidla. Řidič trvale zodpovídá za dodržování rychlostních omezení

5c943efead874e6e87d1413ea8b28da7-77701db1a4c042b09305d3a6e57cc8ac-00000_book.indb   24 18/08/2020   15:25:11

Transit_Nugget_19.75MY_V2_#SF_CMYKCZE_CZ_15:43_18.08.2020

25

Ochrana proti bočnímu větruØ1)

Pomáhá řidiči zůstat v jízdním pruhu v silných povětrnostních
podmínkách s využitím systému ESP.

Systém regulace prokluzu1)

Brání nadměrnému protáčení kol a zajišťuje optimální trakci,
výkon a stabilitu, když to nejvíc potřebujete. Tento systém
neustále sleduje a upravuje přenos výkonu na jednotlivá kola
vozidla a při zrychlování zajišťuje maximální přilnavost
pneumatik k vozovce (standardní výbava).

Nouzový brzdový asistentØ1)

Zajišťuje maximální brzdný účinek zvýšením tlaku v brzdové
soustavě při nouzovém brzdění (standardní výbava).

Elektronický stabilizační systém (ESP)Ø1)

Navržen tak, aby systém prostřednictvím zásahů do řízení
pomáhal zvládnout náročné jízdní podmínky. Při odchýlení od
požadovaného směru jízdy pomocí automatické regulace
brzdění a výkonu motoru udržuje správné směrování vozidla
(standardní výbava).

Funkce stabilizace přívěsuØ1)

Pokud je zjištěn náklon přívěsu, systém zareaguje tak, aby byla
obnovena ovladatelnost přívěsu (standardní výbava s tažným
zařízením Ford z výroby).

Asistent rozjezdu do svahuØ2)

Tento systém je navržen tak, aby dočasně bránil vozidlu
v rozjezdu ze svahu, když přesunete nohu z brzdového pedálu
na plynový pedál. Funguje při rozjíždění dopředu i dozadu,
takže díky němu můžete bez obav táhnout těžký náklad
(standardní výbava).

ØPoužívá senzory
1)Bezpečnostní prvek.
2)Pomocná funkce pro řidiče..

Bezpečnostní systémy

5c943efead874e6e87d1413ea8b28da7-77701db1a4c042b09305d3a6e57cc8ac-00000_book.indb   25 18/08/2020   15:25:16

Transit_Nugget_19.75MY_V2_#SF_CMYKCZE_CZ_15:43_18.08.2020



26

Poznámka Určitá výbava na přání a za příplatek nemusí být k dispozici u všech modelů. Další informace získáte v tabulkách technických údajů nebo od prodejce užitkových vozidel Ford.
* Tyto hodnoty vycházejí z testů WLTP, přepočítáno zpět na NEDC.

Efektivita
Výkon bez kompromisů
Transit Custom Nugget je poháněn vysoce výkonnými vznětovými motory EcoBlue. Výkonné, čisté a vylepšené, tato konstrukce
motoru je založena na špičkovém výkonu a technologii našich oceněných benzinových motorů EcoBoost.

Flexibilní Výkonný
2.0 EcoBlue 130 k
Vznětový motor EcoBlue 130 k (96 kW) dosáhl výkonové
rovnováhy a dodává zvýšený výkon a točivý moment při
zachování úrovně emisí.

2.0 EcoBlue 185 k
Vznětový motor EcoBlue dosahuje výkonu až 185 k (136 kW),
což je ideální volba pro pravidelné tažení přívěsu.

Klíčové technologie pro úsporu paliva
■ Systém Stop-Start
■ Inteligentní rekuperační dobíjení Ford
■ Indikátor řazení pro úspornou jízdu
■ Systém řízení dobíjení akumulátoru prodlužuje jeho životnost, snižuje spotřebu paliva a zajišťuje okamžitou připravenost k jízdě

Od

179 g/km*

Od

162 g/km*
130 k 185 k

360 Nm 415 Nm
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Náklady na
vlastnictví
Tato dodávka vám bude neustále šetřit peníze
V každé fázi výroby vozů Transit Custom Nugget myslíme na kvalitu a odolnost. I po
mnoha letech tak budete mít ze svého vozu stejně dobrý pocit jako v den, kdy jste
s ním jeli poprvé.

■ Systém Stop-Start pomáhá maximalizovat efektivitu spotřeby paliva (standardní
výbava)

■ Výstražná kontrolka funkce monitorování motorového oleje se rozsvítí, pokud se
v intervalu mezi servisy sníží hladina oleje

■ Vysoko umístěné světlomety jsou posazeny nad nárazníkem tak, aby byly
chráněny před poškozením

■ Senzory opotřebení brzdových destiček řidiče upozorní, když dojde k jejich
opotřebení

■ Senzor palivového filtru upozorní na vniknutí vody do palivové soustavy nebo na
její ucpání

■ Boční směrová světla se nachází u vnitřního okraje vnějších zpětných zrcátek, což
minimalizuje riziko náhodného poškození. Při sklopení zrcátek se šířka vozidla
zmenší  přibližně o 190 mm

■ Záruka 12 let proti prorezavění poskytuje ochranu proti prorezavění karoserie
z vnitřní strany panelu

■ Zadní nárazník z více dílů snižuje náklady na opravy

Kontrola tankování správného paliva 
Jedinečný systém Ford EasyFuel s detektorem správné palivové pistole brání neúmyslnému
doplnění nesprávného paliva. A navíc se nemusíte dotýkat špinavé zátky nádrže (standardní
výbava)

5c943efead874e6e87d1413ea8b28da7-77701db1a4c042b09305d3a6e57cc8ac-00000_book.indb   27 18/08/2020   15:25:22

Transit_Nugget_19.75MY_V2_#SF_CMYKCZE_CZ_15:43_18.08.2020



28

Bixenonové světlomety se statickými odbočovacími světly
Bixenonové světlomety modelu Transit Custom Nugget nabízí vynikající osvětlení, které je ve srovnání

s halogenovými žárovkami zároveň úspornější. Statická odbočovací světla uvnitř každého světlometu při zatáčení
rychlostí do 60 km/h osvětlují prostor zatáčky. Kdykoli to úroveň venkovního osvětlení vyžaduje, zapínají se
automatické světlomety, aby byla silnice před vámi dobře osvětlená (výbava na přání).

Funkce usnadňující
řízení

Adaptivní tempomatØ2)

Nastavte požadovanou rychlost a adaptivní tempomat
bude udržovat předem nastavenou vzdálenost od
vozidla vpředu. Pokud senzory zjistí zpomalující se
provoz před vámi, vaše vozidlo automaticky zpomalí.
Jakmile vás vpředu již nebude nic zpomalovat, vaše
vozidlo znovu zrychlí na přednastavenou rychlost
(výbava na přání).
ØPoužívá senzory.
2)Pomocná funkce pro řidiče.
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Automatická převodovka SelectShift
Pro vaše větší pohodlí může být Transit Custom
vybaven 6stupňovou automatickou převodovkou
SelectShift. Rychlostní stupně můžete měnit ručně
a při jízdě v náročnějších jízdních podmínkách (kluzká
vozovka, prudké svahy) můžete zablokovat konkrétní
rychlostní stupeň.

Vyhřívané čelní sklo
Dokáže odmlžit čelní sklo během chvíle, a to i během
mrazivých rán.

Zadní parkovací kamera s asistentem
pro připojení přívěsu
Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení
přívěsu

Systém Stop-Start
Může automaticky vypnout motor, když se zastavíte na
semaforech nebo když je vaše vozidlo ve volnoběhu v
koloně (při neustálém napájení základních systémů,
jako jsou světlomety, klimatizace a systém Ford
SYNC). Jakmile se budete chtít opět rozjet, stačí
sešlápnout spojkový pedál a zařadit první stupeň

(nebo pouze sešlápnout plynový pedál, je-li vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou), a tím se spustí
motor. Systém Stop-Start se hodí zejména při jízdách
ve městech a dokáže při nich snížit spotřebu paliva až
o 10 % (standardní výbava)

Parkovací senzory
Přední a zadní senzory parkovacího systému při

parkování svými zvukovými upozorněními pomáhají
odhadovat vzdálenosti překážek (standardní výbava).
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Pro zařazení zpátečky se na multifunkčním displeji
zobrazí pohled na vozidlo. Linie nakreslené na záběru
z kamery vyznačují směr vozidla (výbava na přání).



30

Barvy a potahy

Modrá Blazer
Nemetalický lak karoserie

Stříbrná Diffused
Metalický lak karoserie*

Střed sedadel: Capitol v barvě Ebony 
Boky sedadel: City v barvě EbonyNení k dispozici pro český trh.
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Červená Race
Nemetalický lak karoserie

Oranžová Glow
Metalický lak karoserie

Stříbrná Moondust
Metalický lak karoserie*

Pozinkování Povrchová úprava
fosforečnanovým nástřikem

Elektrostatický nátěr Základní nátěr Horní vrstva nátěru Krycí lak

Poznámka: Použité snímky vozidel slouží pouze k ilustraci odstínů barev a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostuúnosti produktu na některých trzích. Barvy a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev v důsledku omezení
daných použitou tiskovou technologií.
*Metalický lak je výbava na přání, za příplatek.

Bílá Frozen
Nemetalický lak karoserie

Modrá Metallic
Metalický lak karoserie*

Záruka proti prorezavění na 12 let
Na model Ford Transit Custom Nugget poskytuje společnost Ford záruku proti prorezavění v délce 12 let od data první registrace. Podléhá stanoveným pravidlům a
podmínkám.

Šedá Magnetic
Metalický lak karoserie*

Červená Dark Carmine 
Metalický lak karoserie*

Černá Agate
Metalický lak karoserie*
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Získejte ze svého nového vozu
Ford co nejvíce
Chceme vám pomoci využít váš Transit Custom Nugget naplno. I proto je dobré vědět, kolik toho zvládne bezpečně uvézt. Autorizovaný prodejce užitkových vozů vám rád
poradí ohledně specifikačních aspektů, a pomůže vám vybrat užitkový vůz přesně podle vašich potřeb.

Výběr nového vozu je důležité rozhodnutí, při kterém je potřeba
zohlednit mnoho faktorů jako je například vhodná verze vozu,
objem nákladového prostoru nebo nosnost vozu.

Nosnost
K vypočítání nosnosti 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 je hmotnost vozidla ve standardní
základní specifikaci 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 rozdílem těchto dvou.
Přípustná hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost =
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
průmyslové normy, tj. 75 kg na osobu. Pamatujte, že řidič a
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 uvedené v tomto katalogu platí pro
vozidla v nejnižší dostupné výbavě, pokud není uvedeno jinak.
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.
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Spotřeba paliva a emise CO2
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320 L1 96 kW/130 k 6 st.manuální 179 6,8

320 L1 136 kW/185 k 6st.manuální 162 6,2

320 L1 136 kW/185 k 6st.automatická 182 7

340 L2 96 kW/130 k 6st.manuální 179 6,8

340 L2 136kW/185 k 6st.manuální 179 6,8

340 L2 136 kW/185 k 6st.automatická 182 7

Uvedené hodnoty jsou uvedeny se systémem Stop-Start. Systém Stop-Start snižuje emise CO2 a spotřebu paliva o 6 g/km, respektive mezi 0,2–0,3 l / 100 km. ØØØÚdaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově
harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká užitková 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). Naměřené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 pomocí nové metodiky WLTP jsou aktuálně přepočítávány zpět na hodnoty odpovídající metodice NEDC. Pro
oba testovací postupy a cykly (NEDC i WLTP) však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se ani v případě NEDC ani v případě WLTP cyklu nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi
různými modely vozů a jejich výrobci. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu také 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. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz
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A Celková délka 4 972 4 972 5 339

B Celková šířka se zpětnými zrcátky 2 272 2 272 2 272

Celková šířka se sklopenými zpětnými zrcátky 2 080 2 080 2 080

C Celková výška* 2 060 2 800 2 800

Průměr otáčení (m)

16" kola, stopový/obrysový 11,6/12,2 11,6/12,2 12,8/13,4

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. *Údaje o výšce uvádí střechu dole u verze se sklopnou střechou, všechny rozměry (uvedené v mm) podléhají výrobním tolerancím a
platí pro vozidla s minimální výbavou. Nákresy jsou pouze ilustrativní.
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Nugget

Denní konfigurace

Rozměry (mm)

Noční konfigurace

Nugget Plus

Denní konfigurace

Noční konfigurace
Poznámka: Obrázky jsou pouze ilustrativní.

Nugget/Nugget Plus s vysokou
střechou

Nugget s výklopnou střechou
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Dostupnost modelů

32
0 

L1

34
0 

L2

Nugget

2.0 EcoBlue 96 kW/130 k 6st. manuální převodovka i i

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k 6st. manuální převodovka i i

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k 6st. automatická převodovka i i

Poznámka:i = k dispozici, – = není k dispozici. L1 = Krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
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LED osvětlení
LED osvětlení je integrované do skříně, pod kuchyňskou
pracovní deskou a za kabinou řidiče (příslušenství)
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Kola a pneumatiky

Monitoring tlaku v pneumatikách i i D19AZ

Ráfky z lehkých slitin 6 1/2 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16 i i D2XCH

Rezervní kolo plnohodnotné i i D17AD

Karoserie a okna

Nízká střecha i i A1FAB

Boční posuvné dveře vpravo i i A4LAB

Nástupní schůdek - vpravo j j BLBA9

Výklopné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem i i A6KAC

Zadní stěrač i i CFEAD

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu j j C1DAB

Částečně lakovaný přední nárazník i i CLFGF

Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná i i BMBBK

Maska chladiče s 3 žebry i i  BLDER

Nemetalický lak (Bílá Frozen, Červená Race a Modrá Blazer) j j

Metalický lak speciální (Stříbrná Diffused. Oranžová Glow, Modrá Metallic) j j

j j

Lapače nečistot vpředu a vzadu i i

Ochrana pod motorem (tloušťka 2,5 mm, hmotnost 14 kg) j j A1CAH

Zesílená ochrana podvozku proti korozi j j CJHAB

Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu i i

Výklopná okna v druhé řadě i i  B3AAB

Pevná okna v třetí řadě i i

Elektricky ovládaná přední okna i i B2CAG

Zadní tónovaná skla Privacy - od druhé řady i i B2GAE

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek.
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Regulace vektoru točivého momentu
Regulace vektoru točivého momentu 100krát za sekundu
přizpůsobuje točivý moment povrchu silnice (to je 33krát
rychleji než mrknutí okem). Na základě zjištěných informacío
povrchu silnice vyvažuje výkon přenášený na jednotlivá
poháněná kola. Tím zajišťuje dokonalou přilnavost k vozovce,
zlepšuje přesnost řízení a napomáhá řidiči při zatáčení nebo při
jízdě po nerovných silnicích (standardní výbava).
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Automatická převodovka SelectShift
Pro vaše větší pohodlí při jízdě může být Transit Custom
Nugget vybaven 6stupňovou automatickou převodovkou
SelectShift. Tato plynule fungující, citlivá a účinná převodovka
také nabízí možnost ručního řazení pomocí tlačítek na řadicí
páce.

Asistenční technologie
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Sady viditelnosti a zrcátka

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná i i BSHDJ

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná j j BSHBJ

Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky j j ABSAH

Sada Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny
ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem

j j ABSAJ

Sada Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel
hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního
pruhu, sledování bdělosti řidiče, automatické přepínání dálkových světlometů, zadní parkovací kamera; nutno kombinovat s
Audio sadami 21, 24 nebo 25

j j

ABSAM

Světlomety

Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mlhové světlomety s funkcí
odbočovacích světel

i i JBBBL

Bixenonové světlomety včetně denního svícení s LED technologií s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety j j JBBAC

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek.
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Metalický lak (Stříbrná Moondust, Šedá Magnetic, Červená Dark Carmine, ČernáAgate)
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Provozní náklady
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Provozní náklady

Systém Stop-Start i i  DECAU

Filtr pevných částic i i  A4MAB

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®– v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu
AdBlue® i mimo servisní intervaly

i i DGAC6

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek.

Confidential - PDF Created: 18 ugu t 2020, 0 :30:2  - Origin: TRNV_201875_Per andE ien_CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhuØ*2)

Zjišťuje přiblížení k dělicím a vodicím čarám na silnici bez
zapnutého směrového světla, a na tuto skutečnost upozorní
vibracemi volantu (výbava na přání).
ØPoužívá senzory.
*Funguje při rychlostech vyšších než 65 km/h na víceproudových komunikacích se
zřetelně vyznačenými jízdními pruhy.
2)Pomocná funkce pro řidiče.
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Komfort
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Komfort

Výškově a podélně nastavitelný kožený volant i i GRAAF

Palubní počítač i i HEBAD

Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem i i

Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti i i

Adaptivní tempomat včetně systému Pre-Collision Assist (výstraha v případě hrozícího nebezpečí + pokročilé nouzové
brzdění), asistent pro jízdu v pruzích; jen v kombinaci s Audio sadami 21 nebo 24

j j GTDAC

Zásuvka 12 V vpředu i i J3AAB

Přední a zadní parkovací senzory i i HNLAB

 Parkovací kamera j j  J3KAB

 Aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování, bez nutnosti otáčení volantem, asistent pro vyjetí z podélného
parkovacího místa

j j  HNSAB

Samostatná baterie i i  HTAAB

AGM baterie - zdvojená i i HTCAF

Alternátor heavy duty 210 A i i HUAAD

Zásuvka 230 V/150 W vpředu j j J3EAB

Kuřácká sada j j B5AAB

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel i i GBZAJ

Palivová nádrž 70l i i GBAAB

Madlo na B sloupku i i

Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map i i

Stropní konzola vpředu i i

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek,f = součást balíčku na přání, za příplatek.
**Funkce nouzového asistenta Ford je inovativní součást jednotky SYNC, která prostřednictvím mobilního telefonu spárovaného a připojeného přes rozhraní Bluetooth®ve
spárovaném a připojeném mobilní telefonu, aby pomohl posádce vozidla navázat přímé spojení s místními záchrannými složkami po havárii, při níž se odpálily airbagy nebo
odpojilo palivové čerpadlo. Tuto funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a regionech. Poznámka: Značka alogo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited je předmětem licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
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Markýza
Výsuvná markýza v barvě Anthracite nebo Silver je
namontovaná nad posuvnými bočními dveřmi. S šířkou 2,6 m a
délkou (roztažená) 2 m vám již zbloudilé sluneční paprsky
nebudou překážet (příslušenství s hmotností ca 18 kg).
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Audiosady a navigace
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Audio a navigace

FordPass Connect - Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let
od registrace vozu), Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu), Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů
(předplatné na 3 měsíce nebo 3 GB dat od aktivace)

i i

IEPAM

Audio sada 17 - autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB i i ICFAT

Audio sada 21 - SYNC 2.5 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním (přes Android Auto™ / CarPlay), autorádio AM/
FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, Bluetooth, USB, automatické nouzové volání Emergency Assist

j j ICFAX

Audio sada 24 - SYNC 3 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním, navigace, autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s
ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, Bluetooth, USB, Android Auto™ / CarPlay, automatické nouzové volání
Emergency Assist

j j

ICFA0

Audio sada 25 - SYNC 3 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním, navigace, autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s
ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, Bluetooth, USB, Android Auto™ / CarPlay, automatické nouzové volání
Emergency Assist; adaptivní tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti včetně rozpoznávání dopravních značek, 4,2''
barevný multifunkční displej palubního počítače

j j

ICFA1

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek,f = součást balíčku na přání, za příplatek.
**Funkce nouzového asistenta Ford je inovativní součást jednotky SYNC, která prostřednictvím mobilního telefonu spárovaného a připojeného přes rozhraní Bluetooth®ve
spárovaném a připojeném mobilní telefonu, aby pomohl posádce vozidla navázat přímé spojení s místními záchrannými složkami po havárii, při níž se odpálily airbagy nebo
odpojilo palivové čerpadlo. Tuto funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a regionech. Poznámka: Značka alogo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited je předmětem licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
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Střešní okno
Velkému střešnímu oknu, které naleznete v modelech s
vysokou střechou, umístěné nad zadním lavicovým sedadlem,
nechybí ani síť proti komárům a roleta (velikost: 700 mm x
500 mm), (příslušenství).
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Topení a klimatizace

Přední klimatizace, včetně pylového filtru i i AC--B

Elektrické přídavné topení vpředu i i  G2AAF

Sedadla

Příprava pro sedadlo řidiče a spolujezdce i i

Bez sedadel v druhé a třetí řadě i i AG5AB

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek,f = součást balíčku na přání, za příplatek.
**Funkce nouzového asistenta Ford je inovativní součást jednotky SYNC, která prostřednictvím mobilního telefonu spárovaného a připojeného přes rozhraní Bluetooth®ve
spárovaném a připojeném mobilní telefonu, aby pomohl posádce vozidla navázat přímé spojení s místními záchrannými složkami po havárii, při níž se odpálily airbagy nebo
odpojilo palivové čerpadlo. Tuto funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a regionech. Poznámka: Značka alogo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited je předmětem licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
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Zadní okno
Ani přídavnému zadnímu oknu pro modely s vysokou střechou
nechybí tmavá roleta a síť proti komárům tak, abyste si
dovolenou užili naplno bez zbytečných starostí (velikost: 650
mm x 300 mm), (příslušenství)
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Bezpečnost a zabezpečení
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Zabezpečení a zamykání

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání j j A64AB

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání i i CBFAJ

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce i i CPGAB/
CPHAB

ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém
brzdění, včetně systému ochrany proti bočnímu větru

i i FEAAM

Asistent pro jízdu v pruzích - systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu včetně varování před opuštěním jízdního
pruhu, automatického přepínání dálkových světel, automatických světlometů a stěračů s dešťovým senzorem, sledováním
bdělosti řidiče, 4,2" monochromatickým multifunkčním displejem a vyhříváním čelního skla; nutno kombinovat s Audio sadou
21 nebo 24

j j

HLNAB

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa včetně sklopných
vnějších zrcátek

j j HLLAH

i = součást standardní výbavy,j = na přání, za příplatek,f = součást balíčku na přání, za příplatek. Upozornění: Požadavek na funkci konfigurovatelného zamykání
musí být definován v objednávce, funkci nelze nechat na přání namontovat u prodejce ani nemůže být objednána jako příslušenství. UUpozornění: 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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Stan k zadním dveřím
Zajišťuje se ke dveřím zavazadlového prostoru a poskytuje
další prostor a soukromí při otevření dveří zavazadlového
prostoru. Je ideální pro použití ve spojení s venkovní sprchou
na zadní dveře (příslušenství).
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Westfalia - výbava
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WESTFALIA - výbavový balíček Nugget*

Přestavba Westfalia na vozidlo Nugget s vysokou pevnou střechou, pouze pro L1 (SVO kód C9) j –

Přestavba Westfalia na vozidlo Nugget Plus s vysokou pevnou střechou, pouze pro L2 (SVO kód C9) – j

Přestavba Westfalia na vozidlo Nugget s výklopnou střechou, volitelně pouze pro L1 (SVO kód C9 v kombinaci s kódem A930) j –

Komfortní otočné sedadlo řidiče a spolujezdce i i

Trojlavice ve třetí řadě s bezpečnostními pásy a body ISOFIX na vnějších sedadlech, přestavitelná do lůžka o rozměru 1,91 x 1,30 m i i

Neprůhledné záclonky na bočních oknech a na zadních výklopných dveřích i i

Vysoká pevná střecha včetně střešního okna o rozměru 0,4 x 0,4 m a dvou bočních oken s integrovanou funkcí zatemnění a sítěmi proti hmyzu
a lůžka o rozměru 2,10 x 1,41 m včetně roštu s trojdílnou matrací ze studené pěny

i i

Výklopná střecha včetně 3 integrovaných látkových oken a lůžka o rozměru 2,0 x 1,38 m s hliníkovým rámem a roštem včetně dvojdílné matrace
ze studené pěny

i –

Pohledové části nábytku zhotovené z kvalitního laminátu odolného proti oděru i i

Vnitřní LED osvětlení včetně 12 V lampičky s flexibilním použitím i i

Podlaha v provedení imitace dřeva v obytném prostoru, textilní čalounění v prostoru první řady sedadel i i

Nezávislé horkovzdušné topení s časovým spínačem (3,0 kW) i i

Šatní skříň včetně úložného zavazadlového prostoru i i

Pevná toaleta se zástěnou v zadním rohu obytného prostoru, včetně dodatečného výklopného umyvadla (pouze pro L2) – i

i = součást standardní výbavy, j = na přání, za příplatek, – = nedostupné. * Uvedené součásti výbavy a přestavba Westfalia podléhají samostatným záručním
podmínkám společnosti Westfalen Mobil GmbH. Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. nad těmito produkty nepřebírá žádnou záruku. Další prvky příplatkové výbavy a
široké nabídky příslušenství od společnosti Westfalen Mobil GmbH vám představí autorizovaný partner Ford.
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Systém stabilizace přívěsuØ1)

Pokud se přívěs nakloní, systém okamžitě zareaguje tak, aby
byla obnovena výchozí poloha a ovladatelnost přívěsu
(standardní výbava ve spojení s tažným zařízením Ford z
výroby).
ØPoužívá senzory. 
*Funguje při rychlostech vyšších než 65 km/h na víceproudových komunikacích se
zřetelně vyznačenými jízdními pruhy. 
2)Pomocná funkce pro řidiče.
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Westfalia - výbava
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Kuchyňská linka včetně dřezu a dvouplotýnkového plynového vařiče s integrovaným elektrickým zapalováním včetně ochrany tepelně odolným
bezpečnostním sklem, plynový systém pro bombu o váze do 2,8 kg

i i

Lednice o objemu 40 litrů  i i

Nádrže na čistou a odpadní vodu o objemu 42 litrů i i

Venkovní sprcha připojitelná na straně kuchyňské linky i i

Odkládací prostory a přihrádky v pevné vysoké střeše (nelze s výklopnou střechou) i/– i/–

Variabilní sklopný stolek i i

Venkovní zásuvka CEE 230 V, dvě vnitřní zásuvky 230 V, dvě 12 V vnitřní zásuvky i i

Deštník včetně držáku (v prostoru posuvných dveří) i i

Centrální systém – ovládání topení a lednice, zobrazení vnitřní a vnější teploty, stav kapacity baterií, ukazatel zaplnění vodních nádrží i i

i = součást standardní výbavy, j = na přání, za příplatek, – = nedostupné. * Uvedené součásti výbavy a přestavba Westfalia podléhají samostatným záručním
podmínkám společnosti Westfalen Mobil GmbH. Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. nad těmito produkty nepřebírá žádnou záruku. Další prvky příplatkové výbavy a
široké nabídky příslušenství od společnosti Westfalen Mobil GmbH vám představí autorizovaný partner Ford.
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11,6 m
Průměr otáčení*

11,6metrový průměr otáčení*
*Transit Custom Nugget s 16" koly, jedná se o vozidlo L1
(výbava na přání).
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Komfort a pohodlí
Transit Custom Nugget nabízí spoustu místa pro relax, který po

náročné cestě uvítáte.
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FORD BlueService FORD PROTECT
Udržíme vás v pohybu.

U Fordu služby nekončí v okamžiku odjezdu od
prodejce. Ford BlueService má za úkol udržovat váš
Ford ve výborné kondici a pomáhat vám využívat jej na
maximum – a to po celou dobu jeho životnosti.
■ Elektronický příjem vozidla do servisu
■ Evropská silniční asistenční služba zdarma
■ Transparentní ceny
■ Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
■ Jedno telefonní číslo na všechny služby Ford

Bezstarostný požitek z jízdy.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT* si budete
užívat bezstarostný klid po mnoho let. Stačí se jen
rozhodnout, jakou variantu si zvolíte: 5 let
(standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na přání a za
příplatek).
Ford Protect nabízí řadu zásadních výhod:

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

autorizovaných opravců Ford po celé Evropě
■ Prodloužená životnost vozidla Ford díky originálním

dílům a odborné servisní péči
■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

Servisní
služby a
záruky
Využijte výhod řady
neocenitelných služeb a ze svého
vozu získejte maximum – a to po
celou dobu, co jej vlastníte.

Servisní plán údržby
Více ochrany a méně starostí.
Rostoucí náklady na údržbu můžete klidně hodit za
hlavu. FORD SERVICE PLAN* pokrývá veškeré
náklady spojené s pravidelnou údržbou vozidla.
Zahrnuje až 5 předepsaných servisních prohlídek v
autorizovaném servisu Ford a to po dobu 3 nebo 5 let.
Stačí si jen vybrat délku servisního plánu, který nejlépe
vyhovuje vašim potřebám.

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního servisního
plánu rád pomůže. Pokud se rozhodnete své vozidlo
prodat, prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla

Prodloužená záruka Ford Protect

FORD SERVICE PLAN X

X

Záruční
oprava Pravidelná údržba

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první
registrace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti
smlouvy a odhadu ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky najdete na www.ford.cz
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FORD BlueService FORD PROTECT
Udržíme vás v pohybu.

U Fordu služby nekončí v okamžiku odjezdu od
prodejce. Ford BlueService má za úkol udržovat váš
Ford ve výborné kondici a pomáhat vám využívat jej na
maximum – a to po celou dobu jeho životnosti.
■ Elektronický příjem vozidla do servisu
■ Evropská silniční asistenční služba zdarma
■ Transparentní ceny
■ Náhradní vozidlo pro zajištění mobility
■ Jedno telefonní číslo na všechny služby Ford

Bezstarostný požitek z jízdy.

S prodlouženou zárukou FORD PROTECT* si budete
užívat bezstarostný klid po mnoho let. Stačí se jen
rozhodnout, jakou variantu si zvolíte: 5 let
(standardně), 6 let nebo 7 let (varianty na přání a za
příplatek).
Ford Protect nabízí řadu zásadních výhod:

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

autorizovaných opravců Ford po celé Evropě
■ Prodloužená životnost vozidla Ford díky originálním

dílům a odborné servisní péči
■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném prodeji

Servisní
služby a
záruky
Využijte výhod řady
neocenitelných služeb a ze svého
vozu získejte maximum – a to po
celou dobu, co jej vlastníte.

Servisní plán údržby
Více ochrany a méně starostí.
Rostoucí náklady na údržbu můžete klidně hodit za
hlavu. FORD SERVICE PLAN* pokrývá veškeré
náklady spojené s pravidelnou údržbou vozidla.
Zahrnuje až 5 předepsaných servisních prohlídek v
autorizovaném servisu Ford a to po dobu 3 nebo 5 let.
Stačí si jen vybrat délku servisního plánu, který nejlépe
vyhovuje vašim potřebám.

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního servisního
plánu rád pomůže. Pokud se rozhodnete své vozidlo
prodat, prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla

Prodloužená záruka Ford Protect

FORD SERVICE PLAN X

X

Záruční
oprava Pravidelná údržba

*Servisní plán platí od stejného dne jako záruka na nový vůz (obvykle od data první
registrace). Počet servisních návštěv v rámci servisního plánu vyplývá z délky platnosti
smlouvy a odhadu ujeté vzdálenosti. Podrobné podmínky najdete na www.ford.cz
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Další kroky

Vyzkoušejte
Navštivte svého prodejce vozů Ford a
vyzkoušejte si nový Ford Transit Custom
Nugget na vlastní kůži. Vyhledejte nejbližšího
prodejce Ford na www.ford.cz/prodejci-a-
servis.

financování
Volba financování je stejně důležitá jako volba samotného vozu. Nabídka Ford Credit je optimálním řešením
pro soukromé osoby i podnikatele, veškerou administrativu i odborné poradenství zajistí prodejce Ford.
Financujete-li vůz klasickým úvěrem, splácíte část ceny vozu v pravidelných měsíčních splátkách a stáváte se
vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty Ford Credit jsou nabízeny včetně výhodného komplexního pojištění u
renomovaných pojišťoven.
Využitím operativního leasingu Ford Lease, vyřešíte financování vašeho vozu bez nutnosti koupě. Pro více
informací o našich finančních produktech navštivte www.fordcredit.cz.

Kontakt
Infolinka 800 FORDCZ, tedy číslo 800 3673
29, nebo pište na zakaznik@ford.com.

FordPass je aplikace, která změní váš pohled na dosavadní způsob dopravy. FordPass dokáže najít nejbližsí
parkovací místa, čerpací stanice, obsahuje informace o vozidle a nabízí také návod k obsluze vozu přímo v
aplikaci.

Katalogy a ceníky
Pro více obrázků, informací a detailů cenové
nabídky navštivte webové stránky www.ford.
cz.

Servis
Ať už vás vaše cesty zavedou kamkoliv, budeme vám stále nablízku. Společnost Ford disponuje širokou sítí
autorizovaných servisů, které zajistí, že váš vůz bude vždy v nejlepším stavu. V případě poškození vozu vlivem
dopravní nehody jsou naši autorizovaní partneři tím nejlepším místem, kde jej vrátí do původního stavu a
umožní vám tak znovu vyjet na silnici.   

Kompletní seznam prvků výbavy naleznete v
digitálním katalogu nebo interaktivní
brožuřena www.ford.cz.
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www.ford.cz

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.

Vydala společnost Ford Motor Company
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Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.
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