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

Zobrazený model je Tourneo Courier Titanium
(není dostupný pro český trh) s metalickou barvou
karoserie šedá Magnetic (výbava na přání) a 16"
koly z lehkých slitin (standardní výbava).
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Zobrazený model je Tourneo Courier Titanium
(není dostupný pro český trh) s metalickou barvou
karoserie červená Rush (výbava na přání) a 16"
koly z lehkých slitin (standardní výbava).
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Týmový hráč
Ať už si představujete příjemně strávený čas jakkoli, Ford Tourneo Courier skvěle zapadne 
do vašeho týmu. Důmyslný, pohodlný a pozoruhodně všestranný vůz obstojí v mnoha výzvách 
co se bezpečnosti a stylu týče. Spolu s výkonnými a efektivními motory získáte svobodu, 
která vám umožní vychutnat si každý okamžik naplno.
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Mimořádný prostor
a snadný přístup
Tourneo Courier je uvnitř vzdušné, pohodlné a má dostatek
prostoru pro všechny. Široké boční posuvné dveře usnadňují
nastupování a vystupování, zejména pak ve stísněných
podmínkách.

Zadní sedadla lze sklopit dopředu a vytvořit tak dostatek prostoru
pro převoz neustále se měnící kombinace cestujících, zvířat
nebo zavazadel.

Flexibilní zadní sedadla
Praktická a příjemně tvarovaná zadní sedadla poskytnou při dlouhých cestách optimální
pohodlí až pro tři cestující. Zadní sedadla jsou vybavena upevňovacími body ISOFIX 
pro uchycení dětských sedaček. Pokud zadní sedadla nepoužíváte, můžete je sklopit
dopředu a získat další prostor pro zavazadla.
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Důmyslnost
Tourneo Courier nabízí zavazadlový prostor o objemu 
až 708 l*, včetně nastavitelného zadního odkládacího krytu 
pro ještě lepší využití místa. Pokud jej nastavíte do nejvyšší polohy,
ochráníte své věci před zvědavými pohledy kolemjdoucích.
V nejnižší poloze umožňuje oddělení velkých nebo křehkých
předmětů. Pokud jej nepoužíváte, lze ho bez problémů schovat 
za zadní sedadla (standardní výbava).

*Měřeno za zadními sedadly, po střechu s normou ISO 3832 a metodikou VDA.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě.
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Zobrazený model je Ford Tourneo Courier Titanium (není k dispozici pro český trh) s metalickou barvou
karoserie stříbrná Diffused (výbava na přání) a systémem SYNC 3 (výbava na přání).

Udělejte si pohodlí
Pokud vás okouzlil exteriér vozu Tourneo Courier, zaujme vás zcela
jistě i jeho interiér. Uvnitř najdete praktická pohodlná sedadla,
měkčenou palubní desku a dostatek prostoru přesně tam, 
kde ho potřebujete. 
Zábavu a informace si užijete se snadno použitelným rozhraním
Ford SYNC 3 (výbava na přání). Jeho zdokonalené hlasové
ovládání reaguje na vaše pokyny a na 6" barevném dotykovém
displeji se zobrazuje telefon, audiosystém a navigace (výbava na
přání). 
Navíc se pohodlně ovládá gesty – tažením, oddalováním 
či přibližováním.
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„Přečíst zprávu“

„Potřebujinatankovat“

„Najít centrum

města“

„Kde můžu zaparkovat“

„Volat Petra“

„Mám hlad“

Seznamte se s novým
nejlepším přítelem svého
telefonu

Ford SYNC 3
I při cestování autem můžete být ve spojení se světem. Systém Ford
SYNC 3 s ovládáním v českém jazyce umožňuje bezproblémovou
integraci vašeho chytrého telefonu, díky čemuž máte pod kontrolou
všechny funkce od telefonních hovorů a textových zpráv 
až po poslech hudby a satelitní navigaci -  to vše prostřednictvím 
6" dotykového displeje (pro vybrané modely) nebo prostřednictvím zcela
jednoduchých hlasových příkazů. K dispozici je také 4" bezdotykový
displej (výbava na přání).

Vlastnosti systému SYNC 3:

■ vytáčení a přijímání hovoru v režimu handsfree
■ snadná navigace s hlasovými pokyny (výbava na přání)
■ rozhraní 6" dotykového displeje
■ přístup k oblíbeným mobilním aplikacím
■ poslech textových zpráv

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

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 jednotky SYNC 3 vyžadují
datové připojení, za které se platí poplatky 
za mobilní data. Nejnovější informace
o dostupnosti aplikací Apple CarPlay a Android
Auto na vašem trhu najdete na oficiálních
webových stránkách technologií Apple CarPlay
a Android Auto.

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
telefon přes obrazovku SYNC 3, 
aniž byste museli vzít do ruky 
váš mobilní telefon.

Na hlavním obrázku je model Tourneo Courier Titanium (není dostupný pro český trh) se systémem SYNC 3
a 6" dotykový displej (výbava na přání).

Tourneo_Courier_2020_V4_CZE_CZ.indd   9 26/02/2020   15:40:36

Tourneo_Courier_2020_V4_#SF_CZE_CZ_15:43_26.02.2020



1010

Tourneo_Courier_2020_V4_Image_Master.indd   10 18/09/2019   14:31:19

Tourneo_Courier_2020_V4_#SF_cmyk_14:39_18.09.2019

Přední mlhová světla
(standardní výbava)

Úložná schránka pod sedadlem na straně
spolujezdce
(standardní výbava)

Hlavní prvky vnější výbavy

■ 15" ocelová kola s celoplošnými kryty
■ Elektronický stabilizační program ESP včetně ABS, asistenta

pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických
varovných světel při nouzovém brzdění

■ Přední mlhová světla
■ Posuvné dveře vpravo a vlevo
■ Zadní a přední nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek,

madla dveří a postranní lišty v barvě karoserie
■ Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
■ Bezzátkový systém doplňování paliva Ford Easy-Fuel

Hlavní prvky vnitřní výbavy

■ Manuální klimatizace
■ Rádio s USB rozhraním, držák mobilních zařízení 

MyFord Dock, Bluetooth®

■ Elektricky ovládaná přední okna s jednorázovým 
otvíráním/zavíráním na straně řidiče

■ Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou 
a loketní opěrkou

■ Kožený volant
■ Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti
■ Čelní airbag řidiče a spolujezdce◊, boční airbagy 

a stropní airbagy
■ Upevňovací body ISOFIX pro dětské sedačky 

na zadních sedadlech ve druhé řadě
■ Snímače nezapnutého bezpečnostního pásu 

na předních a zadních sedadlech

Vznětový motor
1.5 TDCi 100 k (74 kW)

◊Poznámka: Je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce, dětská
bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na
předním sedadle spolujezdce. Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně
připoutány na zadním sedadle.

TrendVerze
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Není dostupné pro Českou republiku.

TitaniumVerze
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Není dostupné pro Českou republiku.

SportVerze
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FORD TOURNEO COURIER Pokročilé technologie Ford

Držák MyFord Dock
Držák MyFord Dock se nachází přímo nad rádiem
a byl navržen tak, abyste do něj mohli připevnit
váš chytrý telefon, přehrávač MP3 nebo navigaci.
Hudbu přenášenou prostřednictvím rozhraní
Bluetooth® připojeným k rádiu si budete moci
poslechnout přímo z reproduktorů vozidla.
Odkládací schránka s krytem nabízí úložný prostor
pro vaše zařízení a je vybavena portem USB
určeným k nabíjení a přídavnými připojovacími
porty (standardní výbava).

Vyhřívané čelní sklo
Dokáže odmlžit čelní sklo během chvíle, a to i
během mrazivých rán (výbava na přání) nebo
součást vybraných sad za příplatek.

Tempomat s nastavitelným
omezovačem rychlosti
Tempomat za vás udržuje nastavenou rychlost 
a omezovač rychlosti se postará o to, 
že nepřekročíte maximální rychlost, kterou chcete
jet (standardní výbava).

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company
Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Systém SYNC 3 
s 4" displejem
S vestavěným 4" barevným displejem můžete
ovládat funkce systému SYNC 3 pomocí otočných
voličů nacházejících se pod displejem  nebo
pomocí jednoduchých hlasových příkazů.
Připojení pomocí Bluetooth® vám navíc umožňuje
vytáčet a přijímat hovory v režimu hands-free
(výbava na přání).

Přední a zadní parkovací
senzory
S Ford Tourneo Courier nebudete muset míjet
parkovací místa, která vyžadují obtížnější
manévrování. Zvukový varovný signál vám
pomůže bezpečně posoudit vzdálenost mezi
vaším autem a překážkami vpředu a vzadu, 
což vám ulehčí parkování a manévrování (výbava
na přání).

Šestistupňová převodovka
Ford Tourneo Courier je nyní vybaven hladkou
šestistupňovou manuální převodovkou, která
umožňuje pohodlnější a úspornější jízdu. Řazení
jednotlivých stupňů je hladší a tišší než dříve
(standardní výbava).
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Modrá Blazer
Nemetalický lak karoserie

Bílá Frozen
Nemetalický lak karoserie

Červená Race
Nemetalický lak karoserie

Zvolili jsme barvu červená
Rush. 
Jakou si vyberete vy?
Exteriér modelu Tourneo Courier získal na odolnosti díky důkladnému
několikafázovému procesu lakování. Díky vstřikování vosku 
do ocelových částí karoserie či odolné horní vrstvě nátěru na bázi
vody, novým materiálům a  inovatiovním postupům aplikace bude
váš vůz vypadat dobře i za mnoho let.
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Stříbrná Moondust
Metalický lak karoserie*

Modrá Metallic
Metalický lak karoserie*

Modrá Metal
Speciální metalický lak karoserie*

Černá Agate
Metalický lak karoserie*

Stříbrná Diffused
Speciální metalický lak karoserie*

Červená Rush
Speciální metalický lak karoserie*

Šedá Magnetic
Metalický lak karoserie*

*Metalické laky a speciální laky karoserie jsou k dipozici jako výbava na
přání, za příplatek.
Poznámka: Obrázky vozidel slouží pouze k ilustraci barevných odstínů 
a nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Barvy karoserie a čalounění
reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev, 
a to z důvodu omezení použitých tiskových technologií.
Na model Ford Tourneo Courier se vztahuje záruka proti prorezivění
karoserie Ford v délce 12 let od data první registrace. Podléhá stanoveným
pravidlům a podmínkám.
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Titanium
(není k dispozici pro český trh)

Trend
Střed sedadel: Quadro v barvě černá Charcoal
Boky sedadel: Gecko v barvě Medium Dark Stone

Čalounění

Mimořádný vzhled a zvolené materiály ještě víc
umocní skvělý dojem z interiéru vozu Tourneo
Courier. Abychom vám zajistili dokonalý zážitek
z řízení, vybavili jsme vůz sedadly, které nabízí
mimořádné pohodlí a podporu těla. Velkou péči
jsme věnovali také čalounění.

Sport
(není k dispozici pro český trh)

Cestujte stylově 
a pohodlně

15"
ocelová kola

(standardní výbava)

15"
kola z lehkých slitin s 5 paprsky

(výbava na přání)
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(není k dispozici pro český trh)

16"
kola z lehkých slitin se 7 paprsky

(výbava na přání)
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FORD TOURNEO COURIER Bezpečnost a asistenční systémy řidiče

Ve voze Ford Tourneo Courier naleznete řadu
bezpečnostních prvků, které se starají o vaši
bezpečnost.

Asistenční systémy řidiče
Elektronický stabilizační systém
(ESP)
Tento systém byl navržen tak, aby
prostřednictvím zásahů do řízení
pomáhal zvládnout extrémní jízdní
podmínky. Zaznamenává vychýlení
vozidla od zvoleného směru jízdy 
a udržuje zvolený směr pomocí
automatické regulace brzdění a výkonu
motoru.
Nouzový brzdový asistent
Tato funkce rozpoznává nouzové
brzdění a v případě potřeby zvýší tlak 
v brzdové soustavě, aby bylo brzdění
co nejúčinnější.

Automatická varovná světla při
nouzovém brzdění
Při silném brzdění začnou automaticky
blikat přední a zadní směrová
výstražná světla, což poskytuje
ostatním řidičům včastné varování
před hrozícím nebezpečím.
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FORD TOURNEO COURIER Příslušenství

Litá kola
16" kola z lehkých slitin se 7 paprsky 
ve stříbrné barvě (výbava na přání
a příslušenství).

Pojistné matice kol
Sada čtyř pojistných matic pomáhá
chránit kola proti krádeži (příslušenství).

Střešní ližiny
Stylové střešní ližiny (výbava na přání
a příslušenství) vylepšují vzhled
a všestrannost vašeho vozu Tourneo
Courier zvláště v kombinaci s příčníky
(příslušenství).

Střešní box Thule®+

Určen pro přepravu zavazadel a jejich
ochranu před vlivy počasí a odcizením.
Všechny nabízené modely se dodávají
s dvojitým otevíráním, které usnadňuje
přístup (příslušenství, dostupné v různých
velikostech).

Střešní držák jízdních kol Thule®+

Vysoce kvalitní a snadno montovatelný
střešní držák kol od firmy Thule®

(příslušenství).

Tažné zařízení Brink®+

Díky tažnému zařízení se zvýší schopnost
nakládat a převážet objemnější náklad.
Další podrobnosti získáte u prodejce
Ford. Tažné zařízení může být
demontováno, pokud se nepoužívá.
K dispozici také v pevné verzi
(příslušenství).

Zadní nosič jízdních kol Uebler+

Vysoce kvalitní nosič
jízdních kol pro
montáž na tažné
zařízení. Zadní
výklopné dveře nelze
s nosičem jízdních kol
otevřít (příslušenství).

Síť pro zajištění zavazadel
Tato pevná záchytná síť udržuje za jízdy
všechny předměty bezpečně
v zavazadlovém prostoru. Pouze
k umístění za druhou řadou sedadel
(výbava na přání a příslušenství).

Lapače nečistot
Tvarované lapače nečistot chrání
karoserii vašeho vozu Tourneo Courier
před ostřikem z vozovky a před
odletujícími kamínky. K dispozici v sadách
pro přední a zadní kola (výbava na přání
a příslušenství).

Ochranná lišta nárazníku ClimAir®+

Lišta hrany zadního nárazníku zajišťuje
ochranu proti opotřebení a odření 
při nakládání zavazadel (příslušenství).

Gumové rohože
Odolné rohože s nápisem Courier se
vyrábějí na míru, aby perfektně lícovaly
a chránily vozidlo před nečistotami
a vlhkostí. Po bezpečném připevnění
přímo k podlaze vozidla nemůže rohož
klouzat a kolidovat s pedály
(příslušenství).

Vzduchové deflektory ClimAir®+

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

Parkovací senzory Xvision (SCC)+

Zvuková výstraha pomáhá bezpečně
posoudit vzdálenosti před a nebo 
za vozidlem při parkování (příslušenství).

+Příslušenství kryté zárukou externího dodavatele, podrobnosti najdete na zadní straně.
Další příslušenství pro vůz Ford Tourneo Courier najdete na www.prislusenstvi-ford.cz.
Řadu originálních doplňků Ford – od oděvů po lifestylové doplňky a modely vozidel najdete na http://www.ford.cz/ServisSluzby/Ford-Lifestyle-Collection.
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Usnadnění a zvýhodnění pro majitele vozů.

Zbavíme vás veškerých starostí.

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.

FORD BlueService
Ford Protect rozšíří vaši záruku až na
7 let.

Rozšiřte si standardní dvouletou záruku a po dlouhé
roky si užívejte bezstarostný život motoristy. Ford
Protect nabízí řadu zásadních výhod:

FORD PROTECTVyužijte výhod řady
neocenitelných služeb a ze
svého vozu získejte maximum
– a to po celou dobu, co jej
vlastníte.

• Elektronická kontrola vozidla zdarma
• Evropská silniční asistenční služba zdarma
• Transparentní ceny
• Záruka mobility vás udrží v pohybu
• Jedno telefonní číslo na všechny služby Ford

• Vysoká flexibilita v délce trvání a ujetých
kilometrech

• Atraktivní roční poplatky
• Krytí neočekávaných servisních nákladů
• Ochrana na cestách do zahraničí
• Ochrana proti inflaci: nárůst servisních

nákladů je součástí krytí
• Prodloužená životnost vašeho vozu Ford
• Vyšší hodnota vozu při dalším prodeji

Vlastnictví

* Servisní plán FORD SERVICE PLAN platí od stejného dne
jako záruka na nový vůz (obvykle od data první registrace).
Počet servisních návštěv v rámci vybraného servisního
plánu vyplývá z délky platnosti smlouvy a odhadu ujeté
vzdálenosti.

FORD SERVICE PLAN
Více ochrany a méně starostí.

Rostoucí výdaje 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 2 až 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 své vozidlo rozhodnete prodat,
prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla.

Servisní prohlídky

Asistenční služba

Spotřební díly

√

√

x

SERVICE PLAN
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Usnadnění a zvýhodnění pro majitele vozů.

Zbavíme vás veškerých starostí.

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.

FORD BlueService
Ford Protect rozšíří vaši záruku až na
7 let.

Rozšiřte si standardní dvouletou záruku a po dlouhé
roky si užívejte bezstarostný život motoristy. Ford
Protect nabízí řadu zásadních výhod:

FORD PROTECTVyužijte výhod řady
neocenitelných služeb a ze
svého vozu získejte maximum
– a to po celou dobu, co jej
vlastníte.

• Elektronická kontrola vozidla zdarma
• Evropská silniční asistenční služba zdarma
• Transparentní ceny
• Záruka mobility vás udrží v pohybu
• Jedno telefonní číslo na všechny služby Ford

• Vysoká flexibilita v délce trvání a ujetých
kilometrech

• Atraktivní roční poplatky
• Krytí neočekávaných servisních nákladů
• Ochrana na cestách do zahraničí
• Ochrana proti inflaci: nárůst servisních

nákladů je součástí krytí
• Prodloužená životnost vašeho vozu Ford
• Vyšší hodnota vozu při dalším prodeji

Vlastnictví

* Servisní plán FORD SERVICE PLAN platí od stejného dne
jako záruka na nový vůz (obvykle od data první registrace).
Počet servisních návštěv v rámci vybraného servisního
plánu vyplývá z délky platnosti smlouvy a odhadu ujeté
vzdálenosti.

FORD SERVICE PLAN
Více ochrany a méně starostí.

Rostoucí výdaje 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 2 až 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 své vozidlo rozhodnete prodat,
prodlouženou záruku a servisní plány je možné
převést na nového majitele, což zvyšuje hodnotu
vozidla.

Servisní prohlídky

Asistenční služba

Spotřební díly

√

√

x

SERVICE PLAN
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100 k

100 k100 k

215 Nm

215 Nm215 Nm

107g/km *

120g/km *112g/km *

Vyvážený
Vznětový motor 1.5 TDCi
Vznětový motor TDCi 100 k (74 kW)
dokáže vyvinout točivý moment 215 Nm.
Jedná se o ideální volbu pro převoz
těžkých nákladů či tažení. Motor se
zároveň vyznačuje výjimečně nízkou
spotřebou (kombinovaná spotřeba již od
4.3 l/100 km*).

Nižší
spotřeba,
vyšší výkon

Vznětový motor TDCi v modelu
Tourneo Courier splňuje požadavky
emisní normy Euro 6.2.

*Hodnoty spotřeb a emisí vychází z testů WLTP,
přepočítáno zpět na NEDC. Emise: 107 g/km mimo
město, 112 g/km kombinovaný provoz, 120 g/km
městský provoz.

Vyšší výkon, méně
emisí

Tourneo_Courier_2020_V4_CZE_CZ.indd   26 26/02/2020   15:40:37

Tourneo_Courier_2020_V4_#SF_CZE_CZ_15:43_26.02.2020

27

Tourneo_Courier_2020_V4_Image_Master.indd   27 18/09/2019   14:32:50

Tourneo_Courier_2020_V4_#SF_cmyk_14:39_18.09.2019

FORD TOURNEO COURIER Palivo, výkon a emise
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*Na 3.rychlostní stupeň. øÚdaje testů Ford. øøÚdaje 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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FORD TOURNEO COURIER Vnější výbava
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FORD TOURNEO COURIER Vnější výbava

FORD TOURNEO COURIER Světlomety 
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Standardní výbava

Výbava na přání, za příplatek

Součást vybraných sad na přání, za příplatek *Zvolená kola budou vybavena uvedeným rozměrem pneumatik, nelze však zvolit výrobce pneumatik.
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FORD TOURNEO COURIER Výkon a hospodárnost
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FORD TOURNEO COURIER Komfort a pohodlí
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FORD TOURNEO COURIER Komfort a pohodlí

Standardní výbava

Výbava na přání, za příplatek

Součást vybraných sad za příplatek
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Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a
přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. *Funkce Ford Nouzový
asistent je inovativní prvek rádia SYNCm která využívá Bluetooth® a spárovaný telefon, aby pomohl pasažérům vozidla zahájit přímý hovor se záchranými složkami v

případě nehody, kdy byly aktivovány airbagy nebo odpojeno palivové čerpadlo. Tento prvek je využíván ve více než 40 evropských zemích a regionech.
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FORD TOURNEO COURIER Bezpečnost a zabezpečení

uPoznámka: Je-li vůz vybaven aktivním airbagem spolujezdce na předním sedadle, nesmí být na tomto sedadle umístěna dětská sedačka. Nejbezpečnější pro vaše děti je, pokud jsou řádně připoutány za
zadním sedadle.
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Standardní výbava

Výbava na přání, za příplatek

Součást vybrých sad na přání, za příplatek

FORD TOURNEO COURIER Zavazadlový prostor 
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FORD TOURNEO COURIER Rozměry
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Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, podléhají výrobním tolerancím, platí pro vozidla v nejnižší výbavě a nezahrnují výbavu na přání. Tyto údaje jsou pouze
ilustrační. Rozměry se mohou měnit v závislosti na konkrétním modelu a dodatečném vybavení.
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FORD TOURNEO COURIER Rozměry

4 157 mm 2 112 mm včetně zpětných zrcátek
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Objem zavazadlového
prostoru

Zadní sedadla
sklopená

Všechna sedadla
vzpřímeně

1,656 l

708 l
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vyzkoušejte
Navštivte prodejce Ford a domluvte si testovací jízdu v novém
Tourneo Courier sami. Vyhledejte nejbližšího prodejce vozů Ford
na www.ford.cz/SBE/DealerLocator.

financování

sestavte
Přizpůsobte si nový Ford Tourneo Courier přesně podle vašich
požadavků, zjistěte jeho cenu a podívejte se, jak vypadá.

servis

FordPass

kontakt

Značkové financování Ford Credit je při pořízení vozu
Ford optimální volbou 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.

Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford Lease,
vyřešíte financování vašeho vozu bez nutnosti koupě, i
bez počáteční zálohy.

Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz.

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

Zákaznické centrum FORD
800 FORD CZ (800 3673 29)

Aplikace FordPass je novou platformou, která umožní
přehodnotit váš dosavadní způsob dopravy.
Prostřednictvím řady osobních, digitálních a fyzických
řešení vám aplikace FordPass poskytne další možnosti
mobility, abyste mohli jít ještě dále, než jste považovali
za možné. Patří mezi ně funkce vyhledání parkovacího
místa s informací o ceně a otevírací době, vyhledávání
čerpacích stanic a další.

€

eKatalog
Také si můžete stáhnout katalog na svůj počítač, tablet
nebo mobil a  vybrat si váš Tourneo Courier z pohodlí vašeho
domova.

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

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.
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Zákaznické centrum Ford

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

Ford Assistance v České republice

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

Ford Asisstance v zahraničí

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

Publikováno společností Ford Motor
Company Limited,

Brentwood, Essex, Anglie.
Registrováno v Anglii pod číslem 235446.

BJN 207659. FoE Z62E.

Únor 2020.
© Ford Motor Company Limited.
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