JEDNODUCHÁ CESTA
K NOVÉMU VOZU
FORD RANGER
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OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

POHON

VLASTNICTVÍ

Ranger Wildtrak Double Cab s metalickým lakem karoserie v barvě oranžová
Sabre (výbava na přání) s 18" koly z lehkých slitin Boulder Grey All-terrain
(výbava na přání).

1

OBJEVTE

VÁŠ NEZDOLNÝ PARTNER
Ford Ranger je pick-up, který vám pomůže vypořádat se s
každou výzvou. Může se pochlubit více technologiemi než
kdykoli předtím, vynikajícím komfortním interiérem a řadou
chytrých asistenčních a bezpečnostních funkcí. Je to jediný
nákladní vůz s dostatečně robustním pohonem, který se
vyrovná tomu vašemu.

Zobrazený model obsahuje příslušenství, které je součastí výbavy na přání, za příplatek.

Zobrazený model je Ranger Wildtrak s metalickým lakem karoserie
Stříbrná Moondust (výbava na přání).

1 OBJEVTE
ŽIJTE ŽIVOT NA PLNO
ODOLNÝ A SPOLEHLIVÝ
Ford Ranger je navržen tak, aby vám posloužil v jakékoliv situaci. Je
dostatečně odolný na to, aby byl využit každý den, ať už budete
převážet vodní skútry nebo jen potřebujete převézt vaše horská kola
na projížďku lesem. Vynikající tažná síla, pokročilé jízdní technologie a
poutavý vzhled, to je Ford Ranger. Nejprodávanější pick-up v Evropě*,
který dokáže proměnit každý výlet v nezapomenutelné dobrodružství.

Zobrazený model obsahuje příslušenství, které je součástí výbavy na přání, za příplatek.
*Na základě nejnovějších dostupných dat z konce června 2020 za 20 hlavních evropských trhů, kde je
společnost Ford zastoupena prostřednictvím národních obchodních společností. Mezi 20 evropských trhů patří:
Rakousko, Belgie, Velká Británie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko,
Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Rumunsko, Švédsko a Švýcarsko.

Zobrazený model je Ranger Wildtrak s metalickým lakem karoserie oranžová
Sabre (výbava na přání).

1 OBJEVTE
NAVRŽEN PRO VÁS
Sofistikovanost a pečlivé řemeslné zpracování se ve voze Ford Ranger
dokonale doplňují. Bez ohledu na váš cíl cesty nebo vaše pasažéry,
jeho vylepšený interiér vám nabídne vysokou úroveň pohodlí a styl
vozů SUV.
Zobrazená verze Wildtrak přináší pohodlně tvarovaná sedadla s
částečně koženým čalouněním, která poskytnou tělu oporu
potřebnou během náročného pracovního dne či výletu s rodinou.
Ještě více pohodlí vám zajistí sedadlo řidiče elektricky nastavitelné
v deseti směrech s bederní opěrkou a automatická dvouzónová
klimatizace.
Příjemné chvíle ve voze vám navodí např. i systém SYNC 3 s navigací
a 8" dotykovým displejem s pokročilým hlasovým ovládáním v
českém jazyce*.

*Dostupnost se liší v závislosti na stupni výbavy.
†Neřiďte, když jste rozptýlení. Pokud je to možné, používejte hlasové systémy; nepoužívejte za jízdy přenosná
zařízení. Některé funkce mohou být zablokovány, pokud je vozidlo v chodu. Ne všechny funkce jsou kompatibilní
se všemi telefony.

Zobrazený model je Ranger Wildtrak se sedadly v kombinaci kůže-vinyl v barvě
Ebony (standardní výbava).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
PŘIPRAVEN
PŘIPRAVEN
NANA
JAKOUKOLIV
JAKOUKOLIV
VÝZVU
VÝZVU
Při těžké
Připráci
těžké
může
prácibýt
může
cesta
býtdo
cesta
cíle někdy
do cíleopravdu
někdy opravdu
trnitá, trnitá,
spolehněte
spolehněte
se protosena
proto
schopnosti
na schopnosti
vozu Ford
vozu
Ranger.
Ford Ranger.
Ranger Ranger
nabízí nabízí
vynikající
vynikající
kombinaci
kombinaci
schopností
schopností
pohonupohonu
všech čtyř
všech
kol,čtyř
působivého
kol, působivého
výkonu výkonu
a tažnéasíly
tažné
s maximální
síly s maximální
přípustnou
přípustnou
hmotností
hmotností
taženého
taženého
přívěsu přívěsu
až 3 500
ažkg*
3 500
. Je tak
kg*silný,
. Je tak
žesilný,
s nímžemožná
s ním možná
zapomenete,
zapomenete,
že
že
vlastněvlastně
táhnetetáhnete
plně naložený
plně naložený
přívěs. Tento
přívěs.model
Tento si
model
zachovává
si zachovává
svou svou
výjimečnou
výjimečnou
brodivost
brodivost
– Ranger
– Ranger
byl navržen
byl navržen
tak, abytak,
dokázal
aby dokázal
projet projet
vodou až
vodou
do hloubky
až do hloubky
800 mm**
800 –
mm**
což může
– cožznamenat
může znamenat
rozdíl mezi
rozdíl mezi
tím, jestli
tím,
sejestli
dostanete
se dostanete
do cíle nebo
do cíle
ne.
nebo ne.

Poznámka Poznámka
Před jízdou vPřed
terénu
jízdou
se vždy
v terénu
seznamte
se vždys seznamte
návodem ks obsluze.
návodemDodržujte
k obsluze.všechny
Dodržujte
zákony
všechny
a jezděte
zákony
poa jezděte po
určených terénních
určených
stezkách
terénních
a oblastech.
stezkách aPři
oblastech.
průjezduPři
vodou
průjezdu
je třeba
vodou
dbát
jezvýšené
třeba dbát
opatrnosti
zvýšenéaopatrnosti
odpovídajícím
a odpovídajícím
způsobem snížit
způsobem
rychlost.
snížit
Je-li
rychlost.
připojen
Je-li
přívěs,
připojen
je důležité,
přívěs,aby
je důležité,
měl dostatečnou
aby měl dostatečnou
hmotnost pro
hmotnost
zajištěnípro
trakce
zajištění trakce
všech kol navšech
silnici.kol na silnici.
*Maximální*Maximální
tažná kapacita
tažná
se kapacita
liší v závislosti
se liší na
v závislosti
nákladu, na
konfiguraci
nákladu, vozidla,
konfiguraci
příslušenství
vozidla, příslušenství
a počtu cestujících.
a počtu cestujících.
Verze Raptor
Verze
dosahuje
Raptor
maximální
dosahujehmotnosti
maximálníbrzděného
hmotnostipřívěsu
brzděného
2 500
přívěsu
kg. 2 500 kg.
**Snažte se**Snažte
vyhnout vodě
se vyhnout
vyšší než
vodě
je dno
vyššínábojů
než je dno
a projíždějte
nábojů apřiměřenou
projíždějte přiměřenou
rychlostí. Podrobné
rychlostí.informace
Podrobné informace
týkající se jízdy
týkající
vodou
se naleznete
jízdy vodouv naleznete
návodu k obsluze.
v návodu k obsluze.
Zobrazený model
Zobrazený
je vybaven
modelpříslušenstvím,
je vybaven příslušenstvím,
které je k dispozici
které jeza
k dispozici
příplatek.za příplatek.

Ranger Limited
RangersLimited
metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
v barvě modrá
v barvěLightning
modrá Lightning
(výbava (výbava
na přání).na přání).

1 OBJEVTE
RANGER RAPTOR
Mimořádný Ford Ranger Raptor je dosud nejsilnější a nejvýkonnější
Ranger. Byl vyvinut divizí Ford Performance pro skutečné nadšence
terénní jízdy a kombinuje mimořádný výkon a unikátní jízdní vlastnosti.
Ranger Raptor pohání vznětový motor 2.0 EcoBlue Bi-Turbo.
Poskytuje výkon 213 k (157 kW) a točivý moment 500 Nm. Systém
pohonu všech čtyř kol modelu Raptor spolupracuje s 10stupňovou
automatickou převodovku, známou také z ikonického Fordu Mustang.
Je postaven tak, aby vydržel náročné podmínky při terénních
aktivitách. Jeho jedinečný, extra silný vyztužený rám podvozku
používá vysoce pevnou nízkolegovanou ocel, aby vydržel hrubé
zacházení i v nemilosrdném prostředí.
Závodní terénní odpružení FOX Pro bylo navrženo tak, aby se
vypořádalo s obtížným terénem i ve vysoké rychlosti, vyhlazuje skoky
a dopady a přitom neustále zachovává vaši plnou kontrolu a pohodlí.

Zobrazený model je Ranger Raptor s metalickým lakem karoserie Modrá
Performance (výbava na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
VYRAŽTE
VYRAŽTE
SEBEVĚDOMĚ
SEBEVĚDOMĚ
VPŘED
VPŘED
Impozantní
Impozantní
Ranger Ranger
Raptor Raptor
vás pevně
vásusadí
pevněna
usadí
sedadlo
na sedadlo
řidiče. Až
řidiče. Až
doposud
doposud
nenabídl
nenabídl
Ranger Ranger
takový interiér,
takový interiér,
který v každém
který v každém
aspektuaspektu
ukazujeukazuje
na spojení
na spojení
vrcholné
vrcholné
sportovnosti
sportovnosti
a pohodlí.
a pohodlí.
Polstrovaná
Polstrovaná
přední sportovní
přední sportovní
sedadlasedadla
jsou speciálně
jsou speciálně
vytvarována
vytvarována
tak,
tak,
aby poskytovala
aby poskytovala
podporu
podporu
i při rychlé
i přijízdě
rychlé
v terénu
jízdě v aterénu
na dotek
a na dotek
příjemný
příjemný
velur omezuje
velur omezuje
klouzání.
klouzání.
Preciznost
Preciznost
interiéruinteriéru
potvrzuje
potvrzuje
modré modré
prošívání
prošívání
a kožené
a kožené
prvky. Dokonce
prvky. Dokonce
i volantisvolant
perforovanou
s perforovanou
kůží bylkůží byl

speciálně
speciálně
navržennavržen
pro tento
promodel,
tento model,
s logemsFord
logem
uprostřed
Ford uprostřed
a Raptor
a Raptor
dole. Navíc
dole.jeNavíc
vybaven
je vybaven
hořčíkovými
hořčíkovými
řadicímiřadicími
pádly ve
pádly
sportovním
ve sportovním
stylu, stylu,
abyste si
abyste
mohlisiužívat
mohlii užívat
ručního
i ručního
řazení. řazení.
Raptor Raptor
je také vybaven
je také vybaven
systémem
systémem
Terrain Terrain
Management
Management
SystemSystem
se
se
šesti volitelnými
šesti volitelnými
jízdnímijízdními
režimy, režimy,
které vám
které
umožní,
vám umožní,
abyste abyste
optimalizovali
optimalizovali
jeho nastavení
jeho nastavení
pro různé
proterény
různéaterény
širokou
a širokou
škálu jízdních
škálu jízdních
podmínek.
podmínek.
Od tohoto
Od okamžiku
tohoto okamžiku
budete budete
hledět na
hledět
každou
na každou
cestu acestu
každou
a každou
jízdu z jízdu z
úplně nové
úplně
perspektivy.
nové perspektivy.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
RangerjeRaptor
RangerDouble
RaptorCab
Double
se sedadly
Cab se vsedadly
kombinaci
v kombinaci
kůže/ kůže/
velur/vinyl
velur/vinyl
v barvě Ebony
v barvě
(standardní
Ebony (standardní
výbava).výbava).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
ROLOVACÍ
ROLOVACÍ
HLINÍKOVÝ
HLINÍKOVÝ
KRYT
KRYT
VŠE VVŠE
BEZPEČÍ
V BEZPEČÍ
SCHOVANÉ
SCHOVANÉ
Rolovací
Rolovací
hliníkový
hliníkový
kryt, elektricky
kryt, elektricky
ovládaný
ovládaný
pro vůzpro
Ranger
vůz Ranger
s
s
elegantním
elegantním
designem
designem
a čistým
a profilem
čistým profilem
nabízí lepší
nabízí
zabezpečení
lepší zabezpečení
a
a
ochranuochranu
před povětrnostními
před povětrnostními
vlivy (výbava
vlivy (výbava
na přánína
pro
přání
Ranger
pro Ranger
Wildtrak)
Wildtrak)
■
■

■

Elektricky
■ Elektricky
ovládaný
ovládaný
pomocípomocí
tlačítkatlačítka
uvnitř vozidla
uvnitř vozidla
Funkce
■ Funkce
proti přiskřípnutí
proti přiskřípnutí
stáhne stáhne
rolovacírolovací
kryt o malý
kryt kousek
o malý kousek
zpět zpět
před jakoukoli
před jakoukoli
zjištěnou
zjištěnou
překážkou
překážkou
Funkce
■ Funkce
k odstranění
k odstranění
ledu vyruší
ledufunkci
vyrušíproti
funkci
přiskřípnutí
proti přiskřípnutí
v
v

chladných
chladných
podmínkách,
podmínkách,
aby se kryt
aby zatáhl
se krytvzatáhl
případě
v případě
pokrývky
pokrývky
ledu ledu
■

V případě
■ V případě
potřebypotřeby
lze dodatečně
lze dodatečně
namontovat
namontovat
příslušenství
příslušenství

Ovládání
Ovládání
rolovacího
rolovacího
krytu krytu
Elektricky
Elektricky
ovládanýovládaný
rolovací hliníkový
rolovací hliníkový
kryt vozukryt
Ranger
vozulze
Ranger
jednoduše
lze jednoduše
ovládat ovládat
pomocí tlačítka
pomocí na
tlačítka
dálkovém
na dálkovém
ovládání,ovládání,
palubní desce
palubní
nebo
desce
ze zavazadlového
nebo ze zavazadlového
prostoru.prostoru.
Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
RangerjeWildtrak
Ranger Wildtrak
s metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
v barvě v barvě
oranžováoranžová
Sabre (výbava
Sabre (výbava
na přání).na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
RANGER
RANGER
CHASSIS
CHASSIS
CAB
CAB
Ford Ranger
Ford Ranger
ChassisChassis
Cab je ideálním
Cab je ideálním
vozidlem
vozidlem
pro přestavby
pro přestavby
s řadous řadou
využití vvyužití
několika
v několika
odvětvích,
odvětvích,
včetně stavebnictví,
včetně stavebnictví,
komunálních
komunálních
služeb, služeb,
lesnictví,
lesnictví,
armádyarmády
a záchranářů.
a záchranářů.
Díky robustní
Díky robustní
konstrukci
konstrukci
karoserie
karoserie
a
a
pohonupohonu
všech kol,
všech
který
kol,
je který
součástí
je součástí
standardní
standardní
výbavy,výbavy,
je Ranger
je Ranger
ChassisChassis
Cab určen
Cabpro
určen
zákazníky,
pro zákazníky,
kteří pracují
kteří vpracují
nejnáročnějších
v nejnáročnějších
podmínkách
podmínkách
a zároveň
a zároveň
potřebují
potřebují
odolné odolné
terénní terénní
vozidlo vozidlo
pro přepravu
pro přepravu
své specializované
své specializované
výbavy.výbavy.
Standardní
Standardní
výbavavýbava
zahrnuje:
zahrnuje:
■

Jednokabina
■ Jednokabina
(Single(Single
Cab) umožňuje
Cab) umožňuje
maximální
maximální
délku přestavby
délku přestavby
za kabinou
za kabinou
2 518 mm
2 518 mm

■

■

Silné■zadní
Silnéodpružení
zadní odpružení
a rovnáaplocha
rovná plocha
podvozku
podvozku
poskytují
poskytují
univerzální
univerzální
základnu
základnu
pro specializované
pro specializované
přestavby
přestavby
Přípustná
■ Přípustná
hmotnost
hmotnost
vozidlavozidla
(GVM)(GVM)
3 270 kg*
3 270
a maximální
kg* a maximální

hmotnost
hmotnost
brzděného
brzděného
přívěsupřívěsu
3 500 kg**
3 500
umožňují
kg** umožňují
přestavbářům
přestavbářům
stavět vozidla
stavět vozidla
se schopností
se schopností
přepravy
přepravy
těžkéhotěžkého
nákladunákladu
■

Motor
■ 2.0
Motor
EcoBlue
2.0 EcoBlue
170 k dosahuje
170 k dosahuje
točivého
točivého
momentu
momentu
až 420 až
Nm420 Nm
a je vybaven
a je vybaven
6st. manuální
6st. manuální
převodovkou
převodovkou

Ranger Ranger
ChassisChassis
Cab lzeCab
dálelze
doplnit
dále doplnit
o řadu speciální
o řadu speciální
výbavy výbavy
na přání,
na přání,
včetně tažného
včetně tažného
zařízení,zařízení,
vysoce vysoce
výkonných
výkonných
baterií pro
baterií
zvýšené
pro zvýšené
elektrické
elektrické
zatíženízatížení
nebo doplňky
nebo doplňky
pro propojení
pro propojení
přestaveb
přestaveb
se
se
schopnostmi
schopnostmi
vozidla vozidla
- například
- například
doplněk,
doplněk,
který zamezí
který zamezí
obsluhovat
obsluhovat
sklápěcísklápěcí
nástavbu
nástavbu
v případě,
v případě,
že vozidlo
že vozidlo
není zaparkované
není zaparkované
nebo není
nebo není
zařazenzařazen
neutrál.neutrál.
Podrobné
Podrobné
informace
informace
získáte získáte
u svéhouprodejce
svého prodejce
Ford. Ford.

*Kapacita nákladového
*Kapacita nákladového
prostoru je omezena
prostoru je
hmotností
omezenanákladu
hmotností
a jeho
nákladu
rozložením
a jeho rozložením
**Maximální
**Maximální
tažná kapacita
tažná
se kapacita
liší v závislosti
se liší na
v závislosti
nákladu, na
konfiguraci
nákladu, vozidla,
konfiguraci
příslušenství
vozidla, příslušenství
a počtu cestujících
a počtu cestujících

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
RangerjeXL
Ranger
Chassis
XL Cab
Chassis
s nemetalickým
Cab s nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
bílá
bílá
Frozen (standardní
Frozen (standardní
výbava).výbava).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
VÝJIMEČNÉ
VÝJIMEČNÉ
MOŽNOSTI
MOŽNOSTI
TAŽENÍ
TAŽENÍ
Když potřebujete
Když potřebujete
odtáhnout
odtáhnout
těžký náklad,
těžký náklad,
Ranger Ranger
si skutečně
si skutečně
přijde přijde
na své. na
S celkovou
své. S celkovou
nosností
nosností
více nežvíce
1 tuna
neža1 maximální
tuna a maximální
přípustnou
přípustnou
hmotností
hmotností
taženého
taženého
přívěsu přívěsu
až 3 500
ažkg*
3 500
, dokáže
kg*, dokáže
splnit nejtěžší
splnit nejtěžší
úkoly úkoly
a odtáhnout
a odtáhnout
skutečně
skutečně
těžké náklady.
těžké náklady.
Další jistotu
Dalšípřináší
jistotu funkce
přináší funkce
stabilizace
stabilizace
přívěsuØ1)
přívěsu
, kteráØ1)detekuje
, která detekuje
kývání nebo
kývání
houpání
nebo houpání
přívěsu přívěsu
a
a
snižuje snižuje
rychlostrychlost
vašeho vašeho
vozidla vozidla
tak, abytak,
souprava
aby souprava
zůstalazůstala
pod
pod
kontrolou.
kontrolou.
SystémSystém
zpomalízpomalí
vozidlo vozidlo
tím, že použije
tím, že použije
brzdy, abrzdy,
podlea podle
potřebypotřeby
sníží i točivý
sníží imoment
točivý moment
motorumotoru
(standardní
(standardní
výbava,výbava,
aktivace
aktivace
po připojení
po připojení
tažnéhotažného
zařízenízařízení
Ford). Ford).

Zadní parkovací
Zadní parkovací
kamera kamera
s asistentem
s asistentem
pro připojování
pro připojování
přívěsu††přívěsu††
Po zařazení
Po zařazení
zpátečkyzpátečky
se na multifunkčním
se na multifunkčním
displeji zobrazí
displejipohled
zobrazíza
pohled
váš vůz
za váš vůz
Ranger. Překrývající
Ranger. Překrývající
se čáry na
seobraze
čáry nazobraze
kameryz vyznačují
kamery vyznačují
směr vašeho
směrvozidla
vašeho vozidla
(standardní
(standardní
výbava ve
výbava
verzích
veLimited
verzích aLimited
vyšších).
a vyšších).
*Kapacita nákladového
*Kapacita nákladového
prostoru je omezena
prostoru je
hmotností
omezenanákladu
hmotností
a jeho
nákladu
rozložením.
a jeho rozložením.
Verze Raptor
Verze
dosahuje
Raptor
nosnosti
dosahuje
620
nosnosti
kg a maximální
620 kg ahmotnosti
maximálníbrzděného
hmotnostipřívěsu
brzděného
2 500
přívěsu
kg. 2 500 kg.
**Maximální
**Maximální
tažná síla setažná
liší v závislosti
síla se liší na
v závislosti
nákladu, na
konfiguraci
nákladu, vozidla,
konfiguraci
příslušenství
vozidla, příslušenství
a počtu cestujících.
a počtu cestujících.
††Kamera je ††
zapnutá
Kamerapouze
je zapnutá
při rychlosti
pouze při
max
rychlosti
do 10 km/h.
max do 10 km/h.
ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
1)Bezpečnostní
1)
senzory. Bezpečnostní
prvek.
prvek.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
RangerjeXLT
Ranger
s metalickým
XLT s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
modrá Lightning
modrá Lightning
(výbava (výbava
na přání).na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
AŤ VÁS
AŤ VÁS
CESTA
CESTA
ZAVEDE
ZAVEDE
KAMKOLIV
KAMKOLIV
Ford Ranger
Ford Ranger
má již dlouho
má již dlouho
pověst jednoho
pověst jednoho
z nejschopnějších
z nejschopnějších
pick-upů
pick-upů
ve své třídě.
ve své
Setřídě.
systémem
Se systémem
pohonupohonu
čtyř kol čtyř
s ochranou
kol s ochranou
proti převrácení
proti převrácení
vozu a regulací
vozu a regulací
prokluzu
prokluzu
kol – společně
kol – společně
s elektronickým
s elektronickým
zámkem
zámkem
zadníhozadního
diferenciálu
diferenciálu
– je univerzální
– je univerzální
a spolehlivý
a spolehlivý
Ranger Ranger
ideálním
ideálním
společníkem
společníkem
pro náročný
pro náročný
týden vtýden
práci v práci
i pro dobrodružný
i pro dobrodružný
víkend vvíkend
terénu.
v terénu.

10stupňová
10stupňová
automatická
automatická
převodovka
převodovka

Ø2)
AsistentAsistent
rozjezdurozjezdu
do svahu
do
svahuØ2)

Spolehlivá
Spolehlivá
10stupňová
10stupňová
automatická
automatická
převodovka
převodovka
je
je
Tento systém
Tentoje
systém
navržen
je tak,
navržen
aby dočasně
tak, aby dočasně
bránil vozidlu
bránil vozidlu
zárukou,zárukou,
že bude že
zvolen
budevždy
zvolen
tenvždy
správný
ten převodový
správný převodový v rozjezdu
v rozjezdu
ze svahu,zekdyž
svahu,
přesunete
když přesunete
nohu z brzdového
nohu z brzdového
stupeň (standardní
stupeň (standardní
výbava pro
výbava
Raptor
proaRaptor
Wildtrak,
a Wildtrak,
výbava výbava
pedálu na
pedálu
plynový
na pedál.
plynový
Funguje
pedál. Funguje
při rozjíždění
při rozjíždění
dopředudopředu
na přání na
propřání
Limited
pro sLimited
motorem
s motorem
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
170 k nebo
170 k neboi dozadu,i dozadu,
takže s ním
takže
můžete
s ním bez
můžete
obavbez
táhnout
obav táhnout
těžký
těžký
213 k). 213 k).
náklad (standardní
náklad (standardní
výbava).výbava).
ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
2)Asistenční
senzory. 2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.
Poznámka:Poznámka:
Asistenční technologie
Asistenční technologie
řidiče slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně
pozornost
řidičovuapozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.
Zobrazený model
Zobrazený
je vybaven
modelpříslušenstvím,
je vybaven příslušenstvím,
které je k dispozici
které jeza
k dispozici
příplatek.za příplatek.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
RangerjeWildtrak
Ranger Wildtrak
s metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
stříbrná Moondust
stříbrná Moondust
(výbava (výbava
na přání).na přání).

1OBJEVTE
1OBJEVTE
SEZNAMTE
SEZNAMTE
SE SSE
NOVÝM
S NOVÝM
NEJLEPŠÍM
NEJLEPŠÍM
PŘÍTELEM
PŘÍTELEM
SVÉHO
SVÉHO
TELEFONU
TELEFONU
FORDFORD
SYNCSYNC
3
3
I při cestování
I při cestování
autem můžete
autem můžete
být ve spojení
být ve spojení
se světem.
se světem.
SystémSystém
Ford SYNC
Ford3SYNC 3
umožňuje
umožňuje
bezproblémovou
bezproblémovou
integraci
integraci
vašeho vašeho
chytrého
chytrého
telefonu,
telefonu,
díky čemuž
díky čemuž
máte stále
máte
pod
stále
kontrolou
pod kontrolou
všechnyvšechny
funkce od
funkce
telefonních
od telefonních
hovorů hovorů
a textových
a textových
zpráv, až
zpráv,
po poslech
až po poslech
hudby ahudby
satelitní
a satelitní
navigacinavigaci
– to vše–prostřednictvím
to vše prostřednictvím
8"
8"
dotykové
dotykové
obrazovky
obrazovky
nebo pomocí
nebo pomocí
jednoduchých
jednoduchých
hlasových
hlasových
příkazů.příkazů.

VLASTNOSTI
VLASTNOSTI
SYSTÉMU
SYSTÉMU
SYNCSYNC
3
3
■

■
■

■

Telefon,
■ Telefon,
přehrávání
přehrávání
hudby, aplikace
hudby, aplikace
i navigaci
i navigaci
můžetemůžete
ovládatovládat
pomocípomocí
jednoduchých
jednoduchých
hlasových
hlasových
příkazů příkazů
Systém
■ Systém
vám nahlas
vám přečte
nahlastextové
přečte textové
zprávy zprávy
Funkce
■ Funkce
automatického
automatického
nouzového
nouzového
volání Emergency
volání Emergency
Assist† pomáhá
Assist† pomáhá
cestujícím
cestujícím
navázatnavázat
spojení spojení
s tísňovou
s tísňovou
linkou alinkou
poskytuje
a poskytuje
záchranným
záchranným
službám
službám
informace
informace
o poloze
o vozidla
poloze vozidla
v příslušném
v příslušném
jazyce jazyce
Aplikace,
■ Aplikace,
které jsou
které
kompatibilní
jsou kompatibilní
se systémem
se systémem
SYNC, můžete
SYNC, můžete
ovládatovládat
pomocípomocí
funkce AppLink,
funkce AppLink,
zatímcozatímco
se službami
se službami
Apple CarPlay
Apple CarPlay
a Android
a Android
Auto budete
Auto budete
moci procházet
moci procházet
uživatelské
uživatelské
rozhranírozhraní
svého chytrého
svého chytrého
telefonu
telefonu
prostřednictvím
prostřednictvím
domovské
domovské
obrazovky
obrazovky
systému
systému
SYNC 3SYNC
podobným
3 podobným

■

způsobem,
způsobem,
jako byste
jakotelefon
byste telefon
drželi v drželi
ruce v ruce
Dotyková
■ Dotyková
obrazovka
obrazovka
podporuje
podporuje
vícedotyková
vícedotyková
gesta tažení
gestaatažení
oddalování
a oddalování
či
či
přibližování
přibližování
pomocípomocí
prstů a prstů
umožňuje
a umožňuje
vám uspořádat
vám uspořádat
zobrazení
zobrazení
ikon
ikon
aplikacíaplikací
a pozadí
a podobným
pozadí podobným
způsobem
způsobem
jako na jako
tabletu
na tabletu
nebo chytrém
nebo chytrém
telefonu
telefonu

Upozornění:
Upozornění:
Plné propojení
Plné
jednotky
propojení
SYNC
jednotky
3 a chytrého
SYNC 3telefonu
a chytrého
je ktelefonu
dispozicijepouze
k dispozici
u verzí
pouze
iPhone
u verzí
5/Android
iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0nebo
(Lollipop)
vyšších.
nebo
Některé
vyšších.
funkce
Některé
systému
funkce
SYNC
systému
3 vyžadují
SYNCdatové
3 vyžadují
připojení,
datové
zapřipojení,
které se platí
za které
poplatky.
se platí
Nejnovější
poplatky.informace
Nejnovějšíoinformace o
dostupnostidostupnosti
aplikací Apple
aplikací
CarPlay
Apple
a Android
CarPlayAuto
a Android
na vašem
Autotrhu
na vašem
najdetetrhu
na oficiálních
najdete nawebových
oficiálníchstránkách
webovýchaplikací
stránkách
Apple
aplikací
CarPlay
Apple
a Android
CarPlayAuto.
a Android Auto.
†
†
®
Funkce automatického
Funkce automatického
nouzového volání
nouzového
Emergency
volání Emergency
Assist je pokročilou
Assist jefunkcí
pokročilou
systému
funkcí
SYNC,
systému
kteráSYNC,
využívá
která
mobilní
využívá
telefon
mobilní
spárovaný
telefonpomocí
spárovaný
technologie
pomocí technologie
Bluetooth® ke
Bluetooth
kontaktování
ke kontaktování
dispečinku záchranných
dispečinku záchranných
složek poté,složek
co se upoté,
havarovaného
co se u havarovaného
vozidla
vozidla
aktivuje airbag
aktivuje
neboairbag
odpojínebo
palivové
odpojí
čerpadlo.
palivové
Tuto
čerpadlo.
funkci lze
Tuto
používat
funkci lze
ve používat
více než 40
ve více
evropských
než 40 evropských
zemích a regionech.
zemích a regionech.

1 OBJEVTE
100% KONEKTIVITA
FORDPASS PRO
Aplikace FordPass Pro vám přináší nástroje, které jednoduše využijete pro
správu a zabezpečení až pěti vozidel.
■

■

■

■

■

■

■

■

Rychlé spárování - pro snadné přidání vozidla do vašeho účtu můžete
použít fotoaparát ve vašem mobilním telefonu. Stačí ho namířit na štítek

Pouze Ford
Pouze
dokáže
Ford dokáže
z vašeho
z vašeho
vozu vytvořit
vozu vytvořit
fungující
fungující
on-line on-line
prostředí
prostředí
díky
díky
pokročilým
pokročilým
technologiím
technologiím
instalovaných
instalovaných
již z výroby.
již z výroby.
Inovativní
Inovativní
řešení ařešení
služby,
a služby,
které Ford
které
nabízí,
Fordvám
nabízí,
pomohou
vám pomohou
s vašímspodníkáním.
vaším podníkáním.

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT
■

VIN a je hotovo.
Kondice vozu - informujte se o stavu vašich vozidel, ať už jste kdekoliv.

Včasné informace o údržbě zajistí delší životnost vozů.
Lokalizátor flotily - zkontrolujte si, kde se nachází vozidla vaší flotily na

■

jedné mapě, a informujte se o stavu každého z nich.
Odemykání / zamykání na dálku - funkce dálkového ovládání v aplikaci
FordPass Pro umožňuje zónové zamykání částí vozidla.
Startování na dálku* - váš den můžete začít třeba v příjemně vyhřáte

kabině vozidla, stačí ho jen nastartovat z aplikace a vůz automaticky upraví
teplotu (pouze v kombinaci s automatickou převodovkou).
SecuriAlert - aktivujte si v aplikaci funkci SecuriAlert, která se postará o
maximální zabezpečení vašeho vozidla.

■

Live Traffic**
■ Live Traffic**
zasílá aktuální
zasílá aktuální
informace
informace
o dopravní
o dopravní
situaci přímo
situacido
přímo do
navigačního
navigačního
systému
systému
SYNC 3.SYNC
Systém
3. Systém
tyto informace
tyto informace
vyhodnotí
vyhodnotí
a
a
automaticky
automaticky
upraví trasu
upraví
tak,
trasu
abyste
tak, se
abyste
do cíle
se dostali
do cíle dostali
co nejrychleji
co nejrychleji
a
a
netrávilinetrávili
zbytečně
zbytečně
čas v dopravních
čas v dopravních
zácpách.
zácpách.
Informace
■ Informace
o nebezpečí
o nebezpečí
v okolí v
(LHI)**
okolí (LHI)**
- využívá
- využívá
lokálních
lokálních
zdrojů pro
zdrojů pro

získávání
získávání
informacích
informacích
o nebezpečí,
o nebezpečí,
které sekteré
vyskytují
se vyskytují
ve vaší bezprostřední
ve vaší bezprostřední
blízkosti.
blízkosti.
Palubní
■ Palubní
Wi-Fi hotspot***
Wi-Fi hotspot***
poskytuje
poskytuje
rychlé arychlé
stabilní
a stabilní
internetové
internetové
připojení
připojení
až pro 10
ažzařízení.
pro 10 zařízení.
Wi-Fi hotspot
Wi-Fi hotspot
je možné
je možné
používat
používat
až 15 maž
od15
vozidla
m od vozidla
tak,
tak,
abyste iabyste
v terénu
i v zůstali
terénu připojeni.
zůstali připojeni.

Silniční asistence - je tu pro vás vždy, když ji potřebujete. Udržujte svůj
vozový park v provozu a spolehněte se na Ford Assistance v případě
poruchy.

Rezervace servisní prohlídky online - zarezervujte si servisní prohlídku u

vašeho preferovaného prodejce přímo v aplikaci. Je to jednoduché a trvá to
jen pár vteřin.
Stáhněte si aplikaci FordPass Pro z AppStore nebo ji získejte z Google Play.

*Funkce startování
*Funkcena
startování
dálku je dostupná
na dálku jepouze
dostupná
u vybraných
pouze uvozů.
vybraných vozů.
** Služba Live
** Služba
Traffic aLive
Informace
Traffic aoInformace
nebezpečíovnebezpečí
okolí (LHI)vjsou
okolík (LHI)
dispozici
jsouve
k dispozici
zkušebním
ve období
zkušebním
na 1 období
rok zdarma
na 1 rok
od registrace
zdarma odvozu.
registrace vozu.
*** Služba Wi-Fi
*** Služba
hotspot
Wi-Fi
je khotspot
dispozicijezdarma
k dispozici
ve zkušebním
zdarma ve období
zkušebním
na 1 období
měsíc/do
navyčerpání
1 měsíc/do
objemu
vyčerpání
1GBobjemu
dat.
1GB dat.
Jednotlivé funkce
Jednotlivé
se mohou
funkcev se
průběhu
mohoučasu
v průběhu
lišit. Některé
času lišit.
služby,
Některé
včetně
služby,
služeb
včetně
původně
služeb
nabízených
původně nabízených
bezplatně, mohou
bezplatně,
být dodatečně
mohou být zpoplatněny
dodatečně zpoplatněny
a vyžadují samostatné
a vyžadují samostatné
předplatné. předplatné.
Funkčnost všech
Funkčnost
služeb
všech
závisíslužeb
na pokrytí
závisísignálu
na pokrytí
a podmínkách
signálu a podmínkách
vašeho
vašeho
zvoleného tarifu,
zvoleného
včetně
tarifu,
účtování
včetně
poplatků
účtování
zapoplatků
SMS zprávy.
za SMS
Funkčnost
zprávy.služeb
Funkčnost
také služeb
závisí na
také
stavu
závisí
nabití
na stavu
autobaterie
nabití autobaterie
ve voze. Víceveinformací
voze. Více
hledejte
informací
na ford.cz
hledejtenebo
na ford.cz
u svého
nebo
autorizovaného
u svého autorizovaného
prodejce Ford.
prodejce Ford.

1 OBJEVTE
AKTIVNÍ PARKOVACÍ ASISTENTØ2)
Aktivní parkovací asistent vyhledá vhodné parkovací místo a
automaticky vás do něj navede. Stejně tak vám z parkovacího místo
pomůže vyjet. Vy pouze ovládáte pedály a řadicí páku dle pokynů na
obrazovce (výbava na přání, součástí sady pro Limited a Wildtrak).

Ø2) S AUTONOMNÍM
Ø2) S AUTONOMNÍM
PRE-COLLISION
PRE-COLLISION
ASSIST
ASSIST
Ø2)
Ø2)
NOUZOVÝM
NOUZOVÝM
BRZDĚNÍM
BRZDĚNÍM

AsistentAsistent
pro ochranu
pro ochranu
před kolizí
před
pomocí
kolizí pomocí
radaru aradaru
kamery
a kamery
bedlivěbedlivě
sleduje sleduje
silnici před
silnici
vámi.
předSystém
vámi. Systém
zjišťuje zjišťuje
blízkostblízkost
jiných vozidel
jiných vozidel
a
a
chodců,chodců,
a to i veatmě,
to i ve
a může
tmě, avás
může
upozornit
vás upozornit
na případnou
na případnou
kolizi. Pokud
kolizi. Pokud
nereagujete
nereagujete
na varovné
na varovné
signály signály
systému,
systému,
aktivní brzdění
aktivní brzdění
předempředem
připravípřipraví
brzdovýbrzdový
systém systém
a můžeaautomaticky
může automaticky
aktivovat
aktivovat
brzdy, aby
brzdy, aby
zabránilzabránil
nebo zmírnil
nebo následky
zmírnil následky
možné možné
kolize (standardní
kolize (standardní
výbava).
výbava).

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM (ESP)Ø1)

Ø2)
Ø2)
ROZPOZNÁVÁNÍ
ROZPOZNÁVÁNÍ
CHODCŮ
CHODCŮ

Zaznamená, že jste se odchýlili od zvoleného směru jízdy

Pre-Collision
Pre-Collision
Asssist Asssist
s rozpoznáváním
s rozpoznáváním
chodcůchodců
a vozidel
a vozidel
monitoruje
monitoruje

a automatickou regulací brzdění a výkonu motoru udrží zamýšlený
směr. Regulace prokluzu kolØ1) odstraňuje nadměrné protáčení kol a

silnici před
silnici
vámi
před
– vámi
a to i při
– asnížené
to i při snížené
hladiněhladině
okolního
okolního
světla –světla
a může
– a může
vás upozornit
vás upozornit
na možnou
na možnou
kolizi, případně
kolizi, případně
dokáže dokáže
aktivovat
aktivovat
brzdy abrzdy
v
av
některých
některých
případech
případech
nehoděnehodě
i zcela zabránit
i zcela zabránit
(standardní
(standardní
výbava).
výbava).

zajišťuje nejlepší možnou přilnavost tím, že neustále monitoruje a
upravuje točivý moment směrovaný na jednotlivá kola (standardní
výbava).

Používá senzory.
Bezpečnostní prvek.
2)
Asistenční funkce řidiče.
Poznámka Asistenční technologie řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují plně
řidičovu pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
Žádná technologie nedokáže nahradit zákony fyziky. Je vždy možné ztratit kontrolu nad vozidlem za základě
nedostatečné schopnosti řidiče přizpůsobit se daným podmínkám.

ØPoužívá senzory.
Používá senzory.
Asistenční2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.
Poznámka Poznámka
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce
slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně řidičovu
pozornost apozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.
Zobrazený model
Zobrazený
je vybaven
modelpříslušenstvím,
je vybaven příslušenstvím,
které je k dispozici
které jeza
k dispozici
příplatek.za příplatek.

Zobrazený model je Ranger Wildtrak s metalickým lakem karoserie oranžová

Zobrazený
Zobrazený
model nahoře
modeli dole
nahoře
je Ranger
i dole jeLimited
RangersLimited
metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie

Sabre (výbava na přání).

stříbrná Moondust
stříbrná Moondust
(výbava (výbava
na přání).na přání).

Ø

1)

Ø

2)

1 OBJEVTE
ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

ROZPOZNÁVÁNÍ
ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍCH
DOPRAVNÍCH
ZNAČEK
ZNAČEK

Nastavte požadovanou rychlost a adaptivní tempomat bude
udržovat přednastavenou vzdálenost od vozidla vpředu. Pokud
senzory zaznamenají zpomalující se provoz před vaším vozem,
automaticky zpomalí. Když se dopravní situace uvolní, akceleruje zpět
na předvolenou rychlost (výbava na přání).

Funkce Funkce
rozpoznávání
rozpoznávání
dopravních
dopravních
značek značek
automaticky
automaticky
zaznamenává
zaznamenává
značky značky
omezující
omezující
rychlostrychlost
umístěné
umístěné
vedle vozovky
vedle vozovky
nebo nad
nebo
ní anad ní a
upozorní
upozorní
vás na ně
vásna
nadispleji
ně na displeji
palubního
palubního
počítače
počítače
(standardní
(standardní
výbava).
výbava).

STARTOVACÍ TLAČÍTKO

AUTOMATICKÁ
AUTOMATICKÁ
DVOUZÓNOVÁ
DVOUZÓNOVÁ
KLIMATIZACE
KLIMATIZACE

Systém KeyFree vám umožňuje zamknout a odemknout dveře a

Dvouzónovou
Dvouzónovou
klimatizaci
klimatizaci
ve vozeve
Ranger
voze Ranger
lze nastavit
lze nastavit
odděleně
odděleně
pro
pro

zadní výklopné dveře a nastartovat motor bez toho, abyste museli
vyndat klíče z kapsy. Pasivní senzor ve voze vás dokáže detekovat až
ve vzdálenosti 1,2 m (standardní výbava pro Limited, Wildtrak a

řidiče a řidiče
spolujezdce,
a spolujezdce,
s maximálním
s maximálním
rozdílem
rozdílem
až 4 °Caž
mezi
4 °C
oběma
mezi oběma
stranami
stranami
(standardní
(standardní
výbava výbava
pro Limited,
pro Limited,
Wildtrak
Wildtrak
a Raptor,
a Raptor,
pro XLTpro XLT
součástí
součástí
SYNC 3SYNC
v příplatkových
3 v příplatkových
audio sadách).
audio sadách).

Raptor).

Používá senzory.
Asistenční funkce řidiče.
Poznámka Asistenční funkce řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují plně řidičovu
pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
Ø

2)

2)
Asistenční2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.
Poznámka Poznámka
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce
slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně řidičovu
pozornost apozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.

Zobrazený
Zobrazený
model nahoře
modeljenahoře
RangerjeWildtrak
Ranger Wildtrak
s metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
oranžováoranžová
Sabre (výbava
Sabre (výbava
na přání).na přání).

Zobrazený model nahoře je Ranger Wildtrak Double Cab s čalouněním kůže/vinyl

Zobrazený
Zobrazený
model dole
model
je Ranger
dole jeWildtrak
Ranger Wildtrak
s čalouněním
s čalouněním
kůže/vinyl
kůže/vinyl
v barvě Ebony
v barvě Ebony

v barvě Ebony (standardní výbava).

(standardní
(standardní
výbava).výbava).

2
VYBERTE SI

KAROSÁŘSKÉ
KAROSÁŘSKÉ
VARIANTY
VARIANTY

FORD RANGER
ŠIROKÁ NABÍDKA VARIANT
Jak se tak všestrannému vozidlu sluší, Ford Ranger je k dispozici v několika karosářských variantách,
takže si můžete vybrat verzi, která vám bude vyhovovat. K dispozici je pět výbavových stupňů od XL po
Raptor, tři motory, tři kabiny - a nová verze Chassis Cab - a spousta možností volby vzhledu a
schopností. Čím rozmanitější je účel vozidla, tím více způsobů, jak si Ranger přizpůsobit.

RANGER
RANGER
CHASSIS
CHASSIS
CAB CAB

RANGER
RANGER
DOUBLE
DOUBLE
CAB CAB

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

XL

Hlavní prvky vnější výbavy
■
■
■
■

16" ocelová kola
Lakovaný přední nárazník
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektronický stabilizační systém ESP včetně
protiblokovacího systému ABS, asistentu pro rozjezd
do kopce, sjezd z kopce, funkce stabilizace přívěsu,
varování při nouzovém brzdění, elektronická
automatická uzávěrka zadního diferenciálu

Hlavní prvky vnitřní výbavy
■
■
■
■
■
■
■
■

Systém Stop-Start
Vyhřívané čelní sklo
Manuální klimatizace
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
Audio systém včetně USB a Bluetooth®
12 V zásuvka vzadu
3,5" displej
Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Typy karoserie
Chassis Cab 4WD
Single Cab 4WD
Double Cab 4WD

Vznětové motory
2.0 EcoBlue 96 kW (130 k) 6st. manuální převodovka
2.0 EcoBlue 125 kW (170 k) 6st. manuální převodovka

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. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

XLT

Hlavní prvky vnější výbavy navíc
oproti modelu XL
■
■

■
■
■
■

■

16" kola z lehkých slitin
Chromovaná madla dveří, maska chladiče a vnější
zpětná zrcátka
Boční nástupní schůdek vlevo a vpravo
Elektricky sklopná vnější zrcátka
Chromované madlo zadního víka
Automatické světlomety, přední mlhové světlomety,
stěrače s dešťovým senzorem
Ochranná vana nákladového prostoru s 12 V zásuvkou

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
modelu XL
■

■

■
■

Rádio AM/FM, USB, CD přehrávač, 8" barevný
dotykový displej, systém SYNC 2.5 vč Bluetooth®
a nouzového volání Emergency Assist*,
4 reproduktory vpředu a 2 vzadu
Vestavěný modem 4G umožňující vzdálené ovládání
vozu, Live Traffic a Wi-Fi Hotspot
Kožený volant a hlavice řadicí páky
Monitoring tlaku v pneumatikách

Typy karoserie
Super Cab 4WD
Double Cab 4WD

Vznětový motor
2.0 EcoBlue 125 kW (170 k) 6st. manuální převodovka

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Limited

Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti
modelu XLT
■
■
■
■
■

■

■

17" kola z lehkých slitin
Zadní parkovací kamera
Přední a zadní parkovací senzory
LED světlomety s denním svícením
Elektricky ovládaná sklopná a vyhřívaná vnější zpětná
zrcátka s osvětlením nástupního prostoru a
integrovanými směrovými světly
Systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez
použití klíče
Sportovní ochranný trubkový rám za kabinou

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
modelu XLT
■
■
■

Automatická dvouzónová klimatizace
Systém SYNC 3 s 8" dotykovým displejem
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s
bederní opěrkou

Typ karoserie
Double Cab 4WD

Vznětové motory
2.0 EcoBlue 125 kW (170 k), 6st. manuální převodovka
2.0 EcoBlue 125 kW (170 k), 10st. automatická
převodovka
2.0 EcoBlue Bi-Turbo 157 kW (213 k) 10st. automatická
převodovka

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Wildtrak

Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti modelu
Limited
■
■

■
■
■
■

18" kola z lehkých slitin
Elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka
diferenciálu zadní nápravy
Ochrana pod motorem a rozvodovkou
Aerodynamický ochranný rám za kabinou
Střešní podélné nosiče
Přední LED mlhové světlomety

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
modelu Limited
■
■
■

■

Navigace
Kožený volant s kontrastním stehováním
Částečně kožené čalounění sedadel včetně loga
Wildtrak na předních sedadlech, velurové rohože s
logem Wildtrak
Ambientní interiérové osvětlení

Typ karoserie
Double Cab 4WD

Vznětový motor
2.0 EcoBlue Bi-Turbo 157 kW (213 k) 10st. automatická
převodovka

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Raptor

Hlavní prvky vnější výbavy
■

■

■
■
■

■

■

All Terrain Management System – přepínání mezi
6 různými jízdními režimy
17" kola z lehkých slitin s pneumatikami General
Grabber AT3 285/70 R17
Sportovní tlumiče pérování Fox Pro
Chlazené kotoučové brzdy
Elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka
diferenciálu zadní nápravy
Unikátní maska chladiče, nelakovaný sportovní přední
nárazník
LED světlomety s denním svícením, LED mlhové
světlomety

■

■
■

Boční nástupní schůdky v antracitovém odstínu se
zrnitou povrchovou úpravou
Aerodynamický ochranný rám za kabinou
Polep Raptor na bocích korby

■

■

■

Hlavní prvky vnitřní výbavy
■
■

■
■

■

Automatická dvouzónová klimatizace
Navigace a systém SYNC 3, barevný 8" dotykový
displej, 6 reproduktorů
Palubní počítač s dvojitým 4,2" TFT displejem
Kožený volant s červeným pruhem na věnci včetně
pádel pod volantem pro sekvenční řazení
Tempomat

Částečně kožené čalounění sedadel včetně loga
Raptor na předních sedadlech
Sedadlo řidiče elektronicky nastavitelné v 10 směrech
s bederní opěrkou
Elektrické ovládání předních a zadních oken

Typ karoserie
Double Cab 4WD

Vznětový motor
2.0 EcoBlue Bi-Turbo 157 kW (213 k) 10st. automatická
převodovka

3

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
Zvolte si barvu, kola, výbavu na
přání a příslušenství a
přizpůsobte si váš vůz Ranger
přesně podle vašich potřeb.

LAKY KAROSERIE
LAKY KAROSERIE

ŽIVOT VE VŠECH BARVÁCH

Bílá Frozen
Bílá Frozen

ČervenáČervená
Race
Race

Černá Agate
Černá Agate

Modrá Lightning
Modrá Lightning

Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

(nedostupný
(nedostupný
pro Wildtrak)
pro Wildtrak)

Ford Ranger vděčí za svůj oslnivý a odolný zevnějšek
speciálnímu několikafázovému procesu lakování. Díky
vstřikování vosku do ocelových částí karoserie
či ochranné horní vrstvě laku, novým
materiálům a postupům aplikace,
bude váš Ford Ranger vypadat
dobře i za mnoho let.

StříbrnáStříbrná
DiffusedDiffused

StříbrnáStříbrná
Moondust
Moondust

Šedá Sea
Šedá Sea

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

(nedostupný
(nedostupný
pro Wildtrak)
pro Wildtrak)

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

Modrá Performance
Metalický lak karoserie*
(pouze Ranger Raptor)

Oranžová
Oranžová
Saber Saber

Šedá Conquer
Šedá Conquer

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

(pouze Wildtrak)
(pouze Wildtrak)

(pouze Ranger
(pouzeRaptor)
Ranger Raptor)

Pozinkování
Pozinkování Povrchová
Povrchová
úprava úprava
fosfátováním
fosfátováním

Ford Ranger
Fordvděčí
Ranger
za vděčí
svůj oslnivý
za svůjaoslnivý
odolnýazevnějšek
odolný zevnějšek
speciálnímu
speciálnímu
několikafázovému
několikafázovému
procesu procesu
lakování.lakování.
Díky vstřikování
Díky vstřikování
vosku dovosku
ocelových
do ocelových
částí karoserie
částí karoserie
či ochranné
či ochranné
horní
horní
vrstvě laku,
vrstvě
novým
laku,materiálům
novým materiálům
a postupům
a postupům
aplikaceaplikace
bude vášbude
novýváš
Ranger
novývypadat
Ranger vypadat
dobře i za
dobře
mnoho
i zalet.
mnoho let.

Elektrostatický
Elektrostatický
nátěr nátěr
ZákladníZákladní
nátěr nátěr

Horní vrstva
Hornínátěru
vrstva nátěru Krycí lakKrycí lak

3 PRIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ

Látkové čalounění sedadel v barvě Ebony, vzor Circuit

Látkové čalounění sedadel v barvě Ebony, vzor Penta

Čalounění sedadel v kombinaci kůže/vinyl v barvě

Standardně pro XL

Standardně pro XLT

Standardně pro Limited

Čalounění sedadel v kombinaci kůže/vinyl v barvě

Čalounění sedadel v kombinaci kůže/vinyl/velur v

Standardně pro Wildtrak

Standardně pro Raptor

Cloth

Ebony, vzor Journey Grain

Cloth

Ebony, vzor Soho Grain

barvě Ebony, vzor Soho Grain

Zobrazený model je Ranger Wildtrak s čalouněním sedadel
v kombinaci kůže/vinyl s logem Wildtrak na předních
sedadlech v barvě Ebony, vzor Journey Grain.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ KOLA

16"/17"

17"

17"

16" kola standardně pro XL, 17" kola výbava na přání pro Xl

Standardně pro Limited, výbava na přání pro XLT

Výbava na přání pro XLT a Limited

18"

18"

18"

Výbava na přání pro Limited

Výbava na přání pro Wildtrak

Výbava na přání pro Wildtrak

Ocelová kola

Kola z lehkých slitin

Kola z lehkých slitin Panther Black

a XLT

Kola z lehkých slitin

Kola z lehkých slitin Bolder Grey

Kola z lehkých slitin v černé barvě

Zobrazený model je Ranger Wildtrak s metalickým lakem
Poznámka AVšechna kola jsou k dispozici jako příslušenství za příplatek. Pro více informací kontaktujte autorizovaného dealera Ford.
Navštivte katalog na: www.prislusenstvi-ford.cz

karoserie oranžová Sabre (výbava na přání) s 18'' koly
z lehkých slitin (výbava na přání).

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ KRYTY KORBY VOZU

Pevný 3dílný kryt
Pevný výklopný kryt je navržen pro dokonalou
ochranu nákladového prostoru a předmětů uvnitř.
Kryt je zavěšen na silném hliníkovém rámu se
zabudovaným bočním systémem kolejnic.
Dostupná je také jednodílná verze krytu s
jednoduchým výklopným systémem. Určeno
pouze pro vozidla s dvojkabinou (výbava na přání
a příslušenství, nelze pro verze Wldtrak a Raptor).

Rolovací kryt

®+
Mountain
Mountain
Top®+Top
měkký
měkký
rolovací
rolovací
kryt, černý
kryt, černý

+
+
Pickup
Pickup
Attitude
Attitude
pevná
pevná
střecha
střecha
FleetFleet
Runner
Runner

Kryt je vKryt
přední
je včásti
přední
zajištěn
části zajištěn
spolehlivým
spolehlivým
systémem
systémem
s upevňovacími
s upevňovacími
pásky apásky
uchycen
a uchycen
suchýmsuchým
zipem kzipem
pevným
k pevným
lehkýmlehkým
hliníkovým
hliníkovým
bočnímbočním
lištám. Kryt
lištám.
je dále
Kryt opatřen
je dále opatřen
západkovým
západkovým
systémem,
systémem,
který zaskočí
který zaskočí
do zadního
do zadního
profilu, profilu,
a tedy a tedy
zakryje zakryje
celou ložnou
celou plochu.
ložnou plochu.
Na spodní
Na straně
spodníse
straně se

Laminátová
Laminátová
pevná střecha
pevná střecha
se třemise
výklopnými
třemi výklopnými
dveřmi:dveřmi:
dvoje výklopné
dvoje výklopné
boční laminátové
boční laminátové
dveře vedveře ve
stylu motýlích
stylu motýlích
křídel, jedny
křídel,zadní
jednyvýklopné
zadní výklopné
dveře z dveře z
tónovaného
tónovaného
sklolaminátu
sklolaminátu
a předníaposuvné
přední posuvné
okno okno
na straně
naustraně
kabiny.
u kabiny.
Speciální
Speciální
kabelový
kabelový
svazek pro
svazek pro
připojení
připojení
centrálního
centrálního
zamykání
zamykání
a integrovaného
a integrovaného

nacházínachází
uvolňovací
uvolňovací
páka, která
páka,
jekterá
skrytajeza
skryta za
zavřeným
zavřeným
a zamknutým
a zamknutým
zadnímzadním
čelem, a
čelem,
tedy je
a tedy je

třetího brzdového
třetího brzdového
světla. Vnější
světla.klika
Vnější
naklika
všech
na všech
třech dveřích
třech dveřích
a vnitřníaklika
vnitřní
naklika
zadních
na zadních
výklopných
výklopných

náklad spolehlivě
náklad spolehlivě
zabezpečen
zabezpečen
(výbava(výbava
na přánína
a přání a
příslušenství).
příslušenství).

dveřích.dveřích.
Vnitřní strana
Vnitřní potažená
strana potažená
plstí plstí
(příslušenství,
(příslušenství,
nelze pro
nelze
verze
pro
Wildtrak
verze Wildtrak
a Raptor).
a Raptor).

+Informace+Informace
o položkách,ona
položkách,
něž se vztahuje
na něž se
záruka
vztahuje
jiného
záruka
dodavatele,
jiného dodavatele,
naleznete naleznete
na zadní obálce.
na zadní obálce.

+Informace+Informace
o položkách,ona
položkách,
něž se vztahuje
na něž se
záruka
vztahuje
externího
záruka
dodavatele,
externího dodavatele,
naleznete na
naleznete
zadní obálce.
na zadní obálce.

Odolný a praktický rolovací kryt nákladového

EGR+ pevný kryt s vodicími
kolejnicemi

Pevná
Pevná
střecha
střecha
s/bezs/bez
bočních
bočních
oken oken

prostoru ochrání přepravované nářadí, vybavení či
zavazadla. Odolná konstrukce z ultra silného

Jednoduchý instalační systém tohoto
uzamykatelného hliníkového krytu nabízí ochranu

Promění
Promění
nákladový
nákladový
prostor prostor
vozidla vozidla
ve verzive
kombi.
verzi kombi.
Pevná střecha
Pevná střecha
lze snadno
lze snadno
nainstalovat
nainstalovat
pomocípomocí
6
6

a zabezpečení nákladového prostoru. Náklad lze
pohodlně zajistit upevňovacími popruhy k bočním

bodových
bodových
upevňovacích
upevňovacích
G svorek.
G svorek.
Disponuje
Disponuje
zadnímizadními
LED brzdovými
LED brzdovými
světly asvětly
vnitřním
a vnitřním

vodicím kolejnicím (max. 50 kg). Boční ližiny jsou

osvětlením,
osvětlením,
speciálním
speciálním
kabelovým
kabelovým
svazkem
svazkem
pro
pro

také kompatibilní s běžným střešním
příslušenstvím. Rychloupínací závěsný

připojení
připojení
centrálního
centrálního
zamykání,
zamykání,
omyvatelným
omyvatelným
interiérem
interiérem
s izolovaným
s izolovaným
čalouněním
čalouněním
stropu, stropu,

mechanismus umožňuje snadnou demontáž.

posuvným
posuvným
ventilačním
ventilačním
oknem oknem
a tmavěa tmavě

Určeno pouze pro vozidla s dvojkabinou

tónovaným
tónovaným
zadnímzadním
vyhřívaným
vyhřívaným
sklem (výbava
sklem (výbava
na
na

(příslušenství, nelze pro verze Wildtrak a Raptor).

přání pro
přání
dvojkabinu,
pro dvojkabinu,
příslušenství
příslušenství
s/bez bočních
s/bez bočních
oken, nelze
oken,pro
nelze
verze
pro
Wildtrak
verze Wildtrak
a Raptor).
a Raptor).

extrudovaného hliníku a velmi kvalitní uzamykací
mechanismus zaručují úplné zajištění
nákladového prostoru (výbava na přání a
příslušenství).

+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka jiného dodavatele, naleznete
na zadní obálce.

3 PŘIZPŮSOBENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

3.

1.

Eibach®+ Pro-Lift Kit pružiny pro
zvýšení podvozku

2.

Ochranný kryt podvozku*

3.

Pickup Attitude+ výsuvná plošina

4.

Hliníková kola*

5.

Pickup Attitude+ rámeček
světlometů v matně černé barvě

6.

Thule®+ střešní příčníky

7.

Aeroklas+ LED světelná lišta

8.
9.

RIVAL+ tlumič zadních

výklopných dveří

14.

Pickup Attitude+ sklopná zadní

14.

stupačka

10. EGR+ rozšířené lemy blatníků
11.

Rolovací kryt nákladového
prostoru*

12. Mountain Top

®+

rolovací kryt*

13.

příčníky pro

10.

13.

13. Thule®+ střešní držák kola
14. Aeroklas+ LED světelná lišta
4.

5.

6.

*Výbava na přání a příslušenství.
+Výrobky kryté zárukou externího dodavatele.

11.
12.

11.

12.

12.

12.
10.

Pro kompletní nabídku příslušenství
navštivte online katalog příslušenství na
prislusenstvi-ford.cz

7.

8.

9.

Nabídku brandovaného zboží můžete
zakoupit na
fordlifestylecollection.com/cz

10.

10.

4
POHON

Zjistěte více o výkonných motorech,
hospodárných technologiích a pohonu
4WD ve voze Ford Ranger.

SÍLA V KAŽDÉM PŘÍPADĚ
VÝKON, ÚČINNOST A DOKONALOST
Vozy Ford Ranger pohání řada sofistikovaných vznětových motorů 2.0 EcoBlue. V čele s výkonnou verzí
Bi-Turbo poskytuje tato vysoce výkonná jednotka působivý výkon 213 k a točivý moment 500 Nm. Nabídka
dále zahrnuje silný a spolehlivý motor s výkonem 130 k s točivým momentem 340 Nm a 170 k s točivým
momentem až 420 Nm, takže si hravě poradí i s tím nejtěžším nákladem. Bez ohledu na to, který motor si
vyberete, zjistíte, že poskytuje silný a spolehlivý výkon, který od modelu Ranger očekáváte. Díky využití
technologie selektivní katalytické redukce (SCR), která splňuje nejnovější přísné emisní předpisy, docílíte
skvělého výkonu s ohledem na nižší množství vypuštěných emisí.

SPOLEHLIVOST S POHONEM 4WD
Ford Ranger je standardně vybaven vyspělým systémem 4WD. Jednoduchý ovladač na středové konzole
umožňuje řidiči za jízdy volit mezi pohonem zadních nebo všech čtyř kol tak, aby co nejlépe vyhovoval
měnícím se vnějším podmínkám. Nastavení pohonu všech kol v nízkém rozsahu dále zlepšuje výkon v
prudkých kopcích a na měkkém povrchu. Pro ještě větší ovladatelnost v náročném terénu je k dispozici také
elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy pro optimální přilnavost.

Exteriér (mm)

Raptor

Wildtrak
Raptor

Limited
Wildtrak

XLT
Limited

XL
XLT

XL

Raptor

Wildtrak

Limited

XLT

Rozměry
Rozměry
XL

Rozměry

Interiér (mm)
Interiér (mm)

Celková délka

5282

5282

5359

5359

5363

Přední část
Přední část

Celková šířka (se zrcátky)

2163

2163

2163

2163

2180

Prostor nadProstor
hlavounad hlavou

1022

1022
1022

1022
1022

1022
1022

1022
1022

1022

Celková šířka (se sklopenými zrcátky)

1977

1977

1977

1977

2028

Maximální prostor
Maximální
proprostor
nohy pro nohy

1058

1058
1058

1058
1058

1058
1058

1058
1058

1058

Chassis Cab

Zadní část
Zadní část

Celková výška

1815

1815

1821

1848

1873

Rozchod kol – přední

1560

1560

1560

1560

1710

Prostor nadProstor
hlavounad hlavou

986

986
986

986
986

986
986

986
986

986

Rozchod kol – zadní

1560

1560

1560

1560

1710

Maximální prostor
Maximální
proprostor
nohy pro nohy

902

902
902

902
902

902
902

902
902

902

Rozvor

3220

3220

3220

3220

3220

Délka nákladového prostoru (na podlaze bez ochranné vany/s ochrannou vanou)

1613/1575

1613/1575

1613/1575

1575

1575

Šířka nákladového prostoru

1560

1560

1560

1560

1560

Výška nákladového prostoru

511

511

511

541

541

Nákladový prostor mezi podběhy kol

1139

1139

1139

1139

1139

Nakládací výška

835

835

840

857

906

Double Cab
Double Cab
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Dostat se za volant vašeho dalšího nového
vozu Ford je jednoduché – s celou řadou
dostupných možností financování, které
splňují vaše obchodní potřeby.

VLASTNICTVÍ
VLASTNICTVÍ

Nakonfigurujte si svoje vozidlo
Nakonfigurujte a přizpůsobte si svůj vůz online.
Navštivte webové stránky společnosti Ford, zvolte
si model, vyberte motor, barvu karoserie a výbavu
na přání. Konečná cena vozidla se zobrazí na
webové stránce. Výslednou konfiguraci si můžete
vygenerovat a následně navštívit jednoho z
autorizovaných prodejců užitkových vozů značky
Ford a vozidlo objednat.
www.ford.cz

Najděte
Najděte
prodejce
prodejce
a vyžádejte
a vyžádejte
si
si Financování
Financování
Ford Ford
Credit
Credit
FordPass
FordPass
Pro Pro
testovací
testovací
jízdu jízdu
Značkové
Značkové
financování
financování
je při pořízení
je při pořízení
užitkového
užitkovéhoAplikace
Aplikace
FordPass
FordPass
Pro vámPro
přináší
vám nástroje,
přináší nástroje,
které které
Prodejce
Prodejce
užitkových
užitkových
vozidel vozidel
Ford můžete
Ford můžete
na
na vozidla vozidla
optimálním
optimálním
řešením.
řešením.
Prodejce
Prodejce
Ford Ford
jednoduše
jednoduše
využijete
využijete
pro správu
pro a
správu
zabezpečení
a zabezpečení
až
až
webových
webových
stránkách
stránkách
společnosti
společnosti
Ford vyhledávat
Ford vyhledávat
odborně
odborně
poradí při
poradí
výběru
při zvýběru
širokézškály
široké škály
pěti vozidel.
pěti vozidel.
Inovativní
Inovativní
funkce a
funkce
službyavám
služby vám
podle umístění
podle umístění
nebo názvu,
nebo anázvu,
zažádat
a zažádat
si onlinesioonlinefinančních
o
finančních
produktů.
produktů.
pomohou
pomohou
lépe se lépe
soustředit
se soustředit
na to důležité.
na to důležité.
Na
Na
testovací
testovací
jízdu. Zadejte
jízdu. Zadejte
vaše jméno
vašeajméno
další a další
vaši
práci.
vaši
Aplikace
práci.
Aplikace
FordPass
FordPass
Pro
je
určena
Pro
je
určena
pro
pro
Ford Credit
Ford úvěr,
Credit
s výhodnými
úvěr, s výhodnými
úrokovými
úrokovými
sazbami
sazbami
potřebné
potřebné
informace,
informace,
a zvolený
a zvolený
prodejce
prodejce
vás
vás a komplexním
nové užitkové
vozy, které
vozy,
jsou
které
vybaveny
jsou vybaveny
a komplexním
pojištěním,
pojištěním,
je při rozhodování
je při rozhodování
o
o nové užitkové
kontaktuje,
kontaktuje,
abyste se
abyste
domluvili
se domluvili
na vhodném
na vhodném způsobu
vestavěným
vestavěným
modemem
modemem
FordPass
FordPass
Connect.
Connect.
způsobu
financování
financování
velmi oblíbenou
velmi oblíbenou
volbou.volbou.
termínu.termínu.
SplácíteSplácíte
část ceny
část
vozu
ceny
v pravidelných
vozu v pravidelných
měsíčních
měsíčních
Zůstaňte
Zůstaňte
s vozems propojení,
vozem propojení,
ať už jste
aťkdekoliv.
už jste kdekoliv.
splátkách
splátkách
a stáváte
a stáváte
se vlastníkem
se vlastníkem
vozidla.vozidla.

Podrobnosti
Podrobnosti
vám sdělí
vám
prodejce
sdělí prodejce
vozů Ford.
vozů Ford.
Aplikaci
Aplikaci
FordPass
FordPass
Pro
si
stáhněte
Pro
si
stáhněte
zdarma
zdarma
z App z App
Operativní
Operativní
leasing leasing
Ford Lease
Fordse
Lease
specializuje
se specializuje
na
na
Store,
nebo
Store,
Google
nebo
Google
Play.
Play.
pronájem
pronájem
vozu a skýtá
vozu avýhody
skýtá výhody
ve formě
venulové
formě nulové
akontace,
akontace,
fixní měsíční
fixní měsíční
splátky splátky
s pojištěním
s pojištěním
nebo nebo
servisních
servisních
i dalšíchi dalších
služeb. služeb.
www.fordcredit.cz
www.fordcredit.cz

Důležité informace:
Ford Credit: Financování je podmíněno stavem. Mohou být vyžadovány garance. Freepost Ford Credit.
Ford Credit je obchodní značka společnosti FCE Bank plc., která byla povolena úřadem Prudential Regulation Authority a je regulována úřady Financial Conduct
Authority a Prudential Regulation Authority pod referenčním číslem firmy 204469.
†
Ford Lease: Služba Ford Lease je poskytována společností ALD Automotive Ltd., která vystupuje jako Ford Lease, Oakwood Park, Lodge Causeway, Fishponds, Bristol,
B516 3JA. Společnost ALD Automotive je registrována v Anglii pod číslem 987418. Pro účely zákona na ochranu osobních údajů z roku 1998 jsou veškeré vámi
poskytnuté údaje zpracovávány společnostmi Ford Motor Company Limited, FCE Bank Plc a ALD Automotive. Financování je podmíněno stavem. Mohou být
požadovány záruky a náhrady škod. Společnost ALD Automotive byla povolena a je regulována úřadem Financial Conduct Authority.
Ø

5 VLASTNICTVÍ ZÁRUKA
Ford Business Service

Servisní programy

Servisní program užitkových vozidel v Transit
Centrech nabízí efektivní, přesná a praktická
řešení vaší situace. Proto ať už potřebujete servis,
údržbu nebo opravu, určitě se obraťte na nás.

Více ochrany a méně starostí

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

K dispozici u všech Transit Center a
autorizovaných prodejců užitkových vozidel
Servis na počkání po předchozím objednání
(Express servis)
Priorita při urgentních opravách
Opravy nepojízdných vozidel (VOR)*
Vyzvednutí a doručení**
Testování a vyřízení STK
Transparentní ceny
Originální náhradní díly Ford
Mechanikové vyškolení společností Ford
Průběžná kontrola optimální funkce vozidla
(Ford Pass)
Silniční asistenční služba aktivovaná při prodeji
a po každé servisní prohlídce†
Balíčky Ford Protect na míru
Všechny služby společnosti Ford na jednom

Rostoucí náklady na údržbu můžete klidně hodit
za hlavu. V rámci svého individuálního servisního
programu Ford Service Plan máte všechny
výhody, se kterými prodloužíte mobilitu a
živostnost svého vozu Ford. Stačí si vybrat servisní
balíček Ford Service Plan, který nejlépe vyhovuje
vašim potřebám.

Prodloužená záruka užitkového
vozidla
Ford Protect
Prodlužte si záruku na nové vozidlo až na 8 let se
zárukou Ford Protect, která je k dispozici u
autorizovaných prodejců Ford.
Prodloužením standardní 5leté záruky u osobních
vozidel nebo 4leté záruky u užitkových vozidel si
budete po dlouhé roky užívat bezstarostný provoz

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního

svého vozidla.

servisního programu Ford Service Plan rád
pomůže. Pokud se své vozidlo rozhodnete prodat,

Záruka Ford Protect nabízí řadu zásadních výhod,

je možné servisní balíček převést na nového
majitele, což zvyšuje hodnotu vozidla.

včetně následujících:
■

Platnost servisního balíčku Ford Service Plan
začíná od stejného dne jako záruka na nový vůz
(obvykle od data první registrace). Počet návštěv
v servisu Ford podle servisního programu Ford
Service Plan závisí na délce platnosti smlouvy a
odhadu ujeté vzdálenosti.

DALŠÍ
DALŠÍ
INFORMACE
INFORMACE
O RODINĚ
O RODINĚ
VOZŮ
VOZŮ
FORD
FORD
NALEZNETE
NALEZNETE
NANA
WEBOVÝCH
WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
STRÁNKÁCH
WWW.FORD.CZ
WWW.FORD.CZ

Ochrana proti inflaci: všechna budoucí navýšení
cen jsou v případě záruční opravy pokryta

■

zárukou.
Chrání před neočekávanými výdaji za opravy.
Ochrana na cestách do zahraničí.
Pomáhá prodloužit životnost vašeho vozidla

■

Ford.
Pomáhá chránit hodnotu vašeho vozidla při

■
■

dalším prodeji.

autorizovaného partnera Ford najdete na adrese
www.ford.cz

Pro další informace se můžete obrátit na naše
Zákaznické Centrum Ford na telefonním čísle
800 3673 29 (800 FORD CZ).

*Opravy budou zahájeny ve stejný pracovní den (pokud je vozidlo přivezeno do
servisu do 15:00) nebo nejpozději do 24 hodin od přivezení vozidla do servisu.
Pokud budeme muset objednat díly, začnou práce v den jejich dodání. Opravy
nepojízdných vozidel by měly být provedeny do 24 hodin.
**Vaše Transit Centrum může zorganizovat vyzvednutí vašeho vozidla a jeho
dodání zpět k vám po provedení servisu nebo opravy, takže budete moci
nerušeně pokračovat ve svém podnikání. Služba platí na základě dohody a je
omezena do určité dojezdové vzdálenosti od autorizovaného servisu. Obraťte se
na svého prodejce a své požadavky s ním projednejte.
†K dispozici pouze u zapojených autorizovaných partnerů. Asistenční služba Ford
Assistance je aktivována automaticky při každé servisní prohlídce s
prodlouženým krytím platným od data servisní údržby po dobu 12 měsíců nebo
do doby další servisní údržby podle toho, která možnost nastane dříve. Více
informací naleznete na www.ford.cz/servis/udrzba-a-nabidky/assistance.
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platná
předání
v době
do tisku.
předání
Společnost
do tisku. Společnost
Ford své výrobky
Ford své
neustále
výrobky
vyvíjí.
neustále
Vyhrazujeme
vyvíjí. Vyhrazujeme
si právo kdykoli
si právo
změnit
kdykoli
specifikace,
změnit specifikace,
barvy
barvy
a ceny modelů
a ceny
a předmětů
modelů azobrazených
předmětů zobrazených
a popsaných
a popsaných
v této publikaci.
v tétoPro
publikaci.
aktuálníPro
informace
aktuálníse
informace
vždy obraťte
se vždy
na vašeho
obraťte prodejce
na vašeho
Ford.
prodejce
Výbava
Ford.
na přání.
Výbava
Pokud
na přání.
je v této
Pokud
publikaci
je v této publikaci
položka označena
položkajako
označena
‘Výbavajako
na přání’
‘Výbava
nebo
na přání’
‘Výbava
nebo
na přání/paket’
‘Výbava na přání/paket’
atd., vezměte
atd.,
navezměte
vědomí, že
na tato
vědomí,
položka
že tato
je za
položka
příplatek
je za
k základní
příplatekceně
k základní
vozidla,
ceně
pokud
vozidla,
není pokud
výslovně
není
uvedeno
výslovně uvedeno
jinak. Všechny
jinak.
kombinace
Všechny modelů
kombinace
a barev
modelů
nemusí
a barev
být dostupné.
nemusí býtPoznámka.
dostupné. Poznámka.
Některá vyobrazení
Některápocházejí
vyobrazení
z předprodukčního
pocházejí z předprodukčního
modelu a/nebo
modelu
jsoua/nebo
vytvořena
jsouna
vytvořena
počítači, na
a vpočítači,
konečném
a v konečném
provedení seprovedení
může vzhled/vybavení
se může vzhled/vybavení
vozidla v různých
vozidla
ohledech
v různých
lišit.
ohledech
Kromě toho
lišit. Kromě
mohoutoho
některé
mohou
vyobrazené
některé vyobrazené
prvky vozidel
prvky
patřit
vozidel
do výbavy
patřitna
dopřání.
výbavy
Poznámka.
na přání. Poznámka.
Tento katalog
Tento
obsahuje
katalog obsahuje
jak originálníjak
příslušenství
originální příslušenství
Ford, tak i celou
Ford,řadu
tak ipečlivě
celou řadu
zvolených
pečlivěvýrobků
zvolených
od našich
výrobků
dodavatelů.
od našich dodavatelů.
Namontované
Namontované
příslušenstvípříslušenství
může mít vliv
může
na spotřebu
mít vliv na
vozidla.
spotřebu
+ Všechny
vozidla.výrobky
+ Všechny
jiných
výrobky jiných
dodavatelů dodavatelů
podléhají záručním
podléhají
podmínkám
záručním podmínkám
příslušného příslušného
dodavatele dodavatele
a společnost
a Ford
společnost
za ně nenese
Ford zaodpovědnost.
ně nenese odpovědnost.
Více informací
Více
o těchto
informací
podmínkách
o těchto podmínkách
získáte od prodejce
získáte od
společnosti
prodejce společnosti
® a
Ford. Poznámka.
Ford. Poznámka.
Slovní označení
Slovní
Bluetooth
označení
Bluetooth
loga jsou® vlastnictvím
a loga jsou vlastnictvím
společnosti společnosti
Bluetooth SIG,
Bluetooth
Inc. a veškeré
SIG, Inc.
jejich
a veškeré
použitíjejich
společností
použití společností
Ford Motor Ford
Company
MotorLimited
Company
a přidružených
Limited a přidružených
společností společností
je předmětem
je předmětem
licence. Slovní
licence.
označení
Slovní
iPod
označení
a loga iPod
jsou vlastnictvím
a loga jsou vlastnictvím
společnosti společnosti
Apple Inc. Další
Apple
ochranné
Inc. Další
známky
ochranné
a obchodní
známky a
názvy
obchodní
jsou majetkem
názvy jsoupříslušných
majetkem příslušných
vlastníků. vlastníků.
Poznámka. Poznámka.
Některé funkce
Některé
asistence
funkceřidiče
asistence
a bezpečnostní
řidiče a bezpečnostní
funkce popsané
funkce
v této
popsané
publikaci
v této
využívají
publikaci
snímače,
využívají
jejichž
snímače,
výkonnost
jejichžavýkonnost
spolehlivost
a spolehlivost
zasílaných údajů
zasílaných
můžeúdajů
být ovlivněna
může být ovlivněna
aktuálními klimatickými
aktuálními klimatickými
podmínkami.
podmínkami.

Publikováno
Publikováno
společností
společností
Ford Motor
Ford Motor
Company
Company
Limited, Limited,
Laindon,Laindon,
Essex, England.
Essex, England.
Registrováno
Registrováno
v Anglii pod
v Anglii
č. 235446.
pod č. 235446.
BJN 208848.
BJN 208848.
FoE Z44E
FoE Z44E
0821/CZE
0821/CZE
cz
cz
ČervenecČervenec
2021
2021
© Ford Motor
© Ford
Company
Motor Company
Limited. Limited.
MY 2021.75 CZE cz

Bližší informace a adresu nejbližšího

RNATIONA
RNATIONA
TE
TE
L
IN
ILN

2020 2020

Až tuto publikaci
Až tuto
nebudete
publikaci nebudete
potřebovat, potřebovat,
recyklujte ji, recyklujte
prosím. ji, prosím.

Winner

Winner

Pic
P
k-up Awaridck-up Award

MY 2021.75 CZE cz

telefonním čísle: 800 3673 29 (FORD CZ).

WWW.FORD.CZ

