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Na pravéNa
straně
pravé
jestraně
zobrazen
je zobrazen
Transit Custom
Transit Limited
CustomsLimited
vysokou
s vysokou
střechoustřechou
(výbava (výbava
na přání)na
s nemetalickým
přání) s nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
bílá
bílá
Frozen (výbava
Frozen (výbava
a přání). a přání).
Na levé straně
Na levé
jestraně
zobrazen
je zobrazen
Transit Custom
Transit DCiV
Custom
Sport
DCiV
(není
Sport (není
dostupnýdostupný
pro ČR) spro
metalickým
ČR) s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
černá Agate
černá Agate
(výbava (výbava
na přání).na přání).

Na obrázku
Na je
obrázku
vůz Transit
je vůzCustom
Transit Kombi
Custom
s metalickým
Kombi s metalickým
lakem lakem
karoseriekaroserie
oranžováoranžová
Glow (výbava
Glow (výbava
na přání).na přání).
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Plug-in
Plug-in
hybrid
hybrid
S pokročilým
S pokročilým
hybridním
hybridním
hnacímhnacím
ústrojímústrojím
a velkoua kapacitou
velkou kapacitou
akumulátoru
akumulátoru
umožňuje
umožňuje
Transit Transit
CustomCustom
Plug-in Plug-in
Hybrid bezemisní
Hybrid bezemisní
provoz až
provoz
do 56
ažkm*
do .56 km*.
Dojezdová
Dojezdová
vzdálenost
vzdálenost
se dá však
se dá
prodloužit
však prodloužit
až na 500
až na
km,
500
neboť
km,jeneboť
možné
je možné
akumulátor
akumulátor
napájetnapájet
externím
externím
zdrojemzdrojem
energieenergie
v podobě
v podobě
spalovacího
spalovacího
motoru.motoru.
K
K
prodloužení
prodloužení
dojezdudojezdu
slouží mnohonásobný
slouží mnohonásobný
vítěz ankety
vítěz Mezinárodní
ankety Mezinárodní
motor motor
roku, zážehový
roku, zážehový
agregátagregát
1.0 EcoBoost*
1.0 EcoBoost*
. Přední. náprava
Přední náprava
je poháněna
je poháněna
výlučněvýlučně
elektromotorem,
elektromotorem,
který využívá
který využívá
kompaktní
kompaktní
lithium-iontový
lithium-iontový
akumulátor
akumulátor
13.6 kWh
13.6 kWh
nacházející
nacházející
se pod podlahou
se pod podlahou
nákladového
nákladového
prostoru.
prostoru.
Samotné
Samotné
jeho umístění
jeho umístění
bylo navrženo
bylo navrženo
tak, abytak,
neubíral
aby neubíral
objem nákladového
objem nákladového
prostoru,
prostoru,
ani užitečné
ani užitečné
†.
zatížení,zatížení,
které přesahuje
které přesahuje
1000 kg1000
kg†.
Technologie
Technologie
geofencingu
geofencingu
dostupná
dostupná
pro Transit
pro Transit
CustomCustom
PHEV jePHEV
navržena
je navržena
pro
pro
zlepšenízlepšení
kvality ovzduší.
kvality ovzduší.
SystémSystém
dokáže dokáže
rozeznat
rozeznat
průjezdprůjezd
nízkoemisní
nízkoemisní
zónou azónou a
automaticky
automaticky
přepnout
přepnout
jízdní režim
jízdnína
režim
,EV nyní',
na ,EV
který
nyní',
neaktivuje
který neaktivuje
spalovací
spalovací
motor (součástí
motor (součástí
standardní
standardní
výbavy výbavy
od září 2020).
od září 2020).
Transit Transit
CustomCustom
Plug-in Plug-in
Hybrid může
Hybridbýt
může
napájen
být napájen
z 10A sítě,
z 10A
s dosažením
sítě, s dosažením
plného plného
nabití přibližně
nabití přibližně
za 5 a půl
za hodiny.
5 a půl hodiny.
Další alternativou
Další alternativou
je zdroj je
16zdroj
A nebo
16 A nebo
32 A, který
32 A,
nabije
kterýakumulátor
nabije akumulátor
zhruba zhruba
za 3 hodiny.**
za 3 hodiny.**

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Van
Custom
Limited
VanPlug-in
LimitedHybrid
Plug-ins Hybrid
metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
modrá Metallic
modrá (výbava
Metallic (výbava
na přání).na přání).

*Pro více informací
*Pro více
ohledně
informací
spotřeby
ohledně
a emisí
spotřeby
přejděte
a emisí
na přejděte
stranu specifikací,
na stranu maximální
specifikací,dojezd
maximální
na elektrickou
dojezd na energii
elektrickou
v
energii v
městském provozu
městském provozu
**Stanovená
**Stanovená
doba nabíjení
doba
odpovídá
nabíjení
nabíjení
odpovídá
vysokonapěťového
nabíjení vysokonapěťového
akumulátoru
akumulátoru
z plně vybitého
z plně
stavu
vybitého
při použití
stavu230V
při použití
kabelu.
230V kabelu.
Doba nabíjení
Doba
závisí
nabíjení
na kvalitě
závisí
nabíjecí
na kvalitě
stanice.
nabíjecí stanice.
†Nákladový †prostor
Nákladový
je omezen
prostorrozložením
je omezen nákladu.
rozložením nákladu.
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Pojízdná
Pojízdná
kancelář
kancelář
Ford Transit
Ford Transit
CustomCustom
udává ve
udává
své třídě
ve své
vývojové
třídě vývojové
trendy vtrendy
oblastech
v oblastech
ergonomie
ergonomie
a konektivity.
a konektivity.
Tuto pojízdnou
Tuto pojízdnou
kancelář
kancelář
jsme ještě
jsme
vylepšili.
ještě vylepšili.
Transit Transit
CustomCustom
je pohodlný,
je pohodlný,
odolný odolný
a nabitýapokročilými
nabitý pokročilými
asistenčními
asistenčními
technologiemi
technologiemi
pro řidiče
projako
řidiče
je hlasově
jako je hlasově
ovládaný
ovládaný
informační
informační
a zábavní
a zábavní
systém systém
Ford SYNC
Ford3.SYNC 3.

Úložné prostory
Úložné prostory
v kabiněv kabině

Dvojité přední
Dvojitésedadlo
přední sedadlo
spolujezdce
spolujezdce
s rozkládacím
s rozkládacím
stolkemstolkem

Kabina vozu
Kabina
Ford
vozu
Transit
FordCustom
Transit Custom
je navržena
je navržena
podle potřeb
podle potřeb Rozkládací
Rozkládací
stolek zabudovaný
stolek zabudovaný
v opěradle
v opěradle
dvojitéhodvojitého
předníhopředního
řidičů, takže
řidičů,
nabízí
takže
spoustu
nabízí spoustu
užitečných
užitečných
úložnýchúložných
prostorůprostorů
pro
pro
sedadla sedadla
spolujezdce
spolujezdce
má dostatečné
má dostatečné
rozměry rozměry
k bezpečnému
k bezpečnému
dokumenty,
dokumenty,
láhve nebo
láhve
pronebo
váš telefon.
pro váš telefon.
umístěníumístění
i vašeho inotebooku
vašeho notebooku
(standardně
(standardně
pro vozy pro
s vozy s
dvojsedadlem
dvojsedadlem
spolujezdce).
spolujezdce).

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Van
Custom
Limited
Vanse
Limited
systémem
se systémem
Ford SYNC
Ford
3 sSYNC
8" obrazovkou
3 s 8" obrazovkou
(výbava (výbava
na přání)na
a automatickou
přání) a automatickou
převodovkou
převodovkou
(výbava (výbava
na přání).na přání).

4

5

Inteligentní
Inteligentnídesign
design
Nákladový
Nákladový
prostor
prostor
s s
neskutečným
neskutečným
objemem
objemem

3 (L1
6,0 až■ 8,3
6,0m
až
8,3H1
m3až
(L1
L2H1
H2)
až L2 H2)
■
Přepážka
■ Přepážka
splňujícísplňující
normu DIN/ISO
normu DIN/ISO
(standardní
(standardní ■
výbava)výbava)
■
■ Prostor
■ Prostor
pro 3 europalety
pro 3 europalety
V tom, co
V tom,
je pro
copráci
je pro
nejdůležitější,
práci nejdůležitější,
nelze dělat
nelze dělat
■ Délka
■ nákladu
Délka nákladu
3 m díky3 průvlaku
m díky průvlaku
v pevnévpřepážce
pevné přepážce
■
kompromisy.
kompromisy.
Proto jsme
Proto
vytvořili
jsme vytvořili
nákladový
nákladový
prostor prostor
s
s (3,4 m pro
(3,4L2)
m pro L2)
maximálním
maximálním
objemem,
objemem,
který můžete
který můžete
snadnosnadno
využívat.
využívat.
■
■

Výška■ nákladového
Výška nákladového
prostoru
prostoru
až 1 778až
mm
1 778
(H2)
mm (H2)
Postranní
■ Postranní
upínacíupínací
oka na náklad
oka na dle
náklad
normy
dle DIN/ISO
normy DIN/ISO
Obložení
■ Obložení
z dřevovláknitých
z dřevovláknitých
desek do
desek
poloviční
do poloviční
nebo nebo
plné výšky
plné výšky
Snadno
■ Snadno
udržovatelná
udržovatelná
podlaha
podlaha
nákladového
nákladového
prostoru
prostoru
(pouze (pouze
pro Van)
pro Van)

1 030
1 030
mmmm
Snadný
Snadný
přístup
přístup
k nákladovému
k nákladovému
prostoru
prostoru

H2 2 280-2 389 mm

H2 2 280-2 389 mm
H1 1 922-2 020 mm

H1 1 922-2 020 mm

Nízká hrana
Nízkánákladového
hrana nákladového
prostoru,
prostoru,
posuvné
posuvné
dveře na
dveře na
jedné nebo
jedné
obou
nebo
stranách,
obou stranách,
které pojmou
které pojmou
běžnouběžnou
paletu, paletu,
zadní dveře
zadnís dveře
širokým
s širokým
nástupním
nástupním
otvorem
otvorem
a
a
závěsnézávěsné
dveře s dveře
úhlemsotevření
úhlem otevření
do 180°*
dovám
180°*
umožní
vám umožní
maximálně
maximálně
využít nákladový
využít nákladový
prostor prostor
v Transitu
v Transitu
Custom.
Custom.
■

■

■
■

Jedinečnými
■ Jedinečnými
omezovači
omezovači
lze zajistit
lze otevření
zajistit otevření
zadníchzadních
dveří pouze
dveřído
pouze
úhludo
90°
úhlu 90°
Zadní■ výklopné
Zadní výklopné
dveře, prosklené
dveře, prosklené
nebo neprosklené**
nebo neprosklené**
(pouze (pouze
pro modely
pro modely
s H1) s H1)
Nízká■ výška
Nízkánakládací
výška nakládací
hrany pro
hrany
snadnější
pro snadnější
přístup přístup
Osvětlení
■ Osvětlení
nákladového
nákladového
prostoru
prostoru
LED technologií
LED technologií
(výbava(výbava
na přání)***
na přání)***

■

Dvoje■ boční
Dvojeposuvné
boční posuvné
dveře (výbava
dveře (výbava
na přání)
na přání)

■

(1 030 mm
(1 030
– Van/930
mm – Van/930
mm – Kombi)
mm – Kombi)
Prosklené
■ Prosklené
boční posuvné
boční posuvné
dveře vedveře
druhé
veřadě
druhé řadě
(výbava(výbava
na přánína
pro
přání
Van)
pro Van)

L1 4 972
L1mm
4 972 mm
L2 5 339
L2mm
5 339 mm
6

*Zadní dveře
*Zadní
modelů
dveře
Kombi
modelů
M1/Kombi
KombiVan
M1/Kombi
M1 lze otevřít
Van M1pouze
lze otevřít
do úhlu
pouze
90°.do úhlu 90°.
**Prosklené**Prosklené
zadní výklopné
zadní
dveře
výklopné
jsou výbavou
dveře jsou
na výbavou
přání prona
Van
přání
a Kombi.
pro Van a Kombi.
***Nelze pro
***Nelze
Kombi apro
Kombi
Kombi
Van.
a Kombi Van.

A: 1 A:
778
1 778
mmmm
H2 H2
B: 1 B:
755
1 755
mmmm
C: 3,4
C: m
3,4 m

(L2 H2
(L2
s průvlakem
H2 s průvlakem
v přepážce)
v přepážce)
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Van Van

Kombi
Kombi
Vysoká střecha
Vysoká
(H2)
střecha (H2)

7,2 7,2
m3

Vysoká střecha
Vysoká
(H2)
střecha (H2)

1,6 1,6

m3

m3

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

m3

m3

6,0 6,0

1,3 1,3

m3

m3

Max. hrubá
Max.
nosnost
hrubáaž
nosnost
1 411 kgaž
(H1)/1
1 411 360
kg (H1)/1
kg (H2)
360 kg (H2)
3 europalety
3 europalety
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
2 800 od
kg do
2 800
3 400
kg do
kg 3 400
kg
3 sedadla 3 sedadla

Krátký rozvor
Krátký
(L1)
rozvor (L1)

m3

Vysoká střecha
Vysoká
(H2)
střecha (H2)

m3

2,5 2,5

m3

Odkládací
Odkládací
prostor pod
prostor
sedadlem
pod sedadlem

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

6,8 6,8

Max. hrubá
Max.
nosnost
hrubáaž
nosnost
1 178 kgaž
(H1)/1
1 178 127
kg (H1)/1
kg (H2)
127 kg (H2)9 sedadel 9 sedadel
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
3 200 kg
od do
3 200
3 400
kg do
kg 3 400 kg

Krátký rozvor
Krátký
(L1)
rozvor (L1)

Vysoká střecha
Vysoká
(H2)
střecha (H2)

8,3 8,3

Dvojité přední
Dvojité
sedadlo
přední sedadlo
spolujezdce
spolujezdce
ve vozu ve vozu
Transit Custom
Transit Custom
je vybaveno
je vybaveno
zvedacím
zvedacím
sedákem,
sedákem,
který ukrývá
kterýodkládací
ukrývá odkládací
prostor prostor
(standardní
(standardní
výbava).výbava).

m3

m3

3 sedadla 3 sedadla

2,0 2,0
m3

Široký nástupní
Široký nástupní
prostor prostor
Transit Custom
Transit Custom
má bočnímá
dveře
boční
s působivou
dveře s působivou
šířkou nástupního
šířkou nástupního
prostoruprostoru
930 mm930 mm
(1 030 mm
(1 030
pro mm
Van),pro
která
Van),
usnadňuje
která usnadňuje
přepravupřepravu
cestujících
cestujících
i nákladu.
i nákladu.

m3

9 sedadel 9 sedadel
Max. hrubá
Max.
nosnost
hrubáaž
nosnost
1 129 kgaž
(H1)/1
1 129 076
kg (H1)/1
kg (H2)
076 kg (H2)
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
3 200 kg
od do
3 200
3 400
kg do
kg 3 400 kg

Dlouhý rozvor
Dlouhý
(L2)
rozvor (L2)

DCiV
DCiV
(není
(není
dostupné
dostupné
pro ČR)
pro ČR)

m3

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

Max. hrubá
Max.
nosnost
hrubáaž
nosnost
1 358 kg
až(H1)/1
1 358 305
kg (H1)/1
kg (H2)
305 kg (H2)
3 europalety
3 europalety
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
3 000 od
kg do
3 000
3 400
kg do
kg 3 400
kg

Dlouhý rozvor
Dlouhý
(L2)
rozvor (L2)

m3

Kombi
Kombi
Van Van
Vysoká střecha
Vysoká
(H2)
střecha (H2)

3,8 3,8
m3

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

3,5 3,5
m3

3,1 3,1

m3

Krátký rozvor
Krátký
(L1)
rozvor (L1)

m3

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)
m3

1 europaleta
1 europaleta
6 sedadel 6 sedadel

m3

Max. hrubá
Max.
nosnost
hrubáaž
nosnost
1 261 kgaž
(H1)/1
1 261 211
kg (H1)/1
kg (H2)
211 kg (H2)
1 europaleta
1 europaleta
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
3 200 kg
od do
3 200
3 400
kg do
kg 3 400
kg

Krátký rozvor
Krátký
(L1)
rozvor (L1)

6 sedadel 6 sedadel

Vysoká střecha
Vysoká
(H2)
střecha (H2)

4,7 4,7
m3

Pevná přepážka
Pevná přepážka
Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

4,3 4,3
m3

m3

Dlouhý rozvor
Dlouhý
(L2)
rozvor (L2)

8

Pevná prosklená
Pevná prosklená
přepážkapřepážka
standardně
standardně
dostupná
dostupná
pro model
proDCiV
model
plně
DCiV
odděluje
plně odděluje
prostor posádky
prostor posádky
od nákladového
od nákladového
prostoruprostoru
a
a
zajišťuje zajišťuje
tak bezpečný
tak bezpečný
převoz nákladu
převoz nákladu
a
a
nářadí. nářadí.

1 europaleta
1 europaleta
6 sedadel 6 sedadel

m3

Nízká střecha
Nízká střecha
(H1)
(H1)

3,8 3,8
m3

m3

Dlouhý rozvor
Dlouhý
(L2)
rozvor (L2)

Max. hrubá
Max.
nosnost
hrubáaž
nosnost
1 213 kgaž
(H1)/1
1 213 161
kg (H1)/1
kg (H2)
161 kg (H2)
2 europalety
2 europalety
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
3 200 kg
od do
3 200
3 400
kg do
kg 3 400
kg
6 sedadel 6 sedadel

Europaleta
Europaleta
1 200 mm
1 200
x 800
mm
mm.
x 800 mm.
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Týmový
Týmový
hráč
hráč
VíceVíce
cestujících.
cestujících.
VíceVíce
výbavy.
výbavy.
VíceVíce
možností.
možností.

Přes týden
Přesmůžete
týden můžete
vůz využívat
vůz využívat
k práci ak před
prácivíkendem
a před víkendem
jednoduše
jednoduše
namontovat
namontovat
sedadla,
sedadla,
abyste si
abyste
mohlisise
mohli
svými
seblízkými
svými blízkými
volné chvíle
volnéužít
chvíle
naplno.
užít naplno.
Transit Transit
CustomCustom
Kombi iKombi
Kombii Van
Kombi
jsou
Van
robustní
jsou robustní
a překvapivě
a překvapivě
všestranné
všestranné
vozy vozy
a jsou tedy
a jsou
plně
tedy
využitelné
plně využitelné
jak v osobním
jak v osobním
rodinném
rodinném
životě, tak
životě,
i v pracovním
tak i v pracovním
nasazení.
nasazení.

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit L1
Custom
H1 Kombi
L1 H1
Trend
Kombi
s 16"
Trend
kolys z16"
lehkých
koly zslitin
lehkých
(výbava
slitin (výbava
na přání)na přání)
a nemetalickým
a nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
červená Race
červená
(standardní
Race (standardní
výbava).výbava).
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Posaďte
Posaďte
se
se
Víceúčelový
Víceúčelový
Transit Transit
CustomCustom
Kombi je
Kombi
již tradičně
je již tradičně
příkladně
příkladně
variabilním
variabilním
vozem. vozem.
ZavezteZavezte
ráno své
ráno
spolupracovníky
své spolupracovníky
na pracoviště,
na pracoviště,
potom sklopte
potom sklopte
nebo nebo
demontujte
demontujte
sedadlasedadla
a získejte
a získejte
prostor prostor
k uložení
k uložení
nářadí, nákladu
nářadí, nákladu
a dalšího
a dalšího
vybavení.
vybavení.

Flexibilní
Flexibilní
zadní sedadla
zadní sedadla
Každé opěradlo
Každé opěradlo
je v případě
je v potřeby
případě potřeby
sklopné sklopné
dopředudopředu
tak, abyste
tak,získali
abyste získali
rovnou pracovní
rovnou pracovní
plochu. Celé
plochu. Celé
sedadlo sedadlo
lze ještě lze
jednou
ještěpřeklopit
jednou překlopit
dopředu,dopředu,
aby zabíralo
aby zabíralo
co nejméně
co nejméně
místa. Chcete-li
místa. Chcete-li
získat ještě
získat
víceještě více
prostoru,prostoru,
můžete každé
můžete
sedadlo
každé sedadlo
úplně vyjmout.
úplně vyjmout.

Snadný Snadný
přístup přístup
Zadní sedadla
Zadní sedadla
jsou lehce
jsou lehce
dosažitelná
dosažitelná
z bočních
z bočních
posuvných
posuvných
dveří (standardní
dveří (standardní
výbava).výbava).

Zadní vzduchové
Zadní vzduchové
pérovánípérování

Zadní výklopné
Zadní výklopné
dveře dveře

Zadní výklopné
dveře jsou
dveře
dostupné
jsou dostupné
v proskleném
v proskleném
a
a
Automaticky
Automaticky
se přizpůsobí
se přizpůsobí
a zajistí konstantní
a zajistí konstantní
světlou výšku
světlou výškuZadní výklopné
neproskleném
neproskleném
provedení
provedení
a jsou vybaveny
a jsou vybaveny
páskem páskem
pro snadné
pro snadné
podvozku
podvozku
nezávislenezávisle
na hmotnosti
na hmotnosti
nákladu.nákladu.
Nabízí tak
Nabízí tak
Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Trend
Custom Trend
zavírání (výbava
na přání na
propřání
Van a
pro
Kombi
Van aVan;
Kombi
neníVan;
k dispozici
není k dispozici
přijemnější
přijemnější
pocit z jízdy
pocit
pro
z jízdy
cestující
pro cestující
na zadních
na sedadlech
zadních sedadlech zavírání (výbava
Kombi L2Kombi
H2 s bočními
L2 H2 s bočními
posuvnými
posuvnými
s vysokou
s vysokou
střechoustřechou
H2).
H2).
(výbava (výbava
na přání na
propřání
Kombi
proM1).
Kombi M1).
dveřmi (standardní
dveřmi (standardní
výbava) výbava)
s
s
metalickým
metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
modrá modrá
Metallic (výbava
Metallic (výbava
na přání).na přání).
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Transit
Transit
Custom
Custom
Trail
Trail
Ford Transit
Ford Transit
CustomCustom
Trail bylTrail
navržen
byl navržen
tak, abytak,
vyhovoval
aby vyhovoval
vašemuvašemu
podnikání.
podnikání.
Zachoval
Zachoval
si legendární
si legendární
prvky řady
prvky
Transit
řady Transit
a doplnil
a doplnil
je výrazným
je výrazným
designem
designem
interiéruinteriéru
i extreriéru,
i extreriéru,
který oslní.
který
Verze
oslní.Trail
Verze
disponuje
Trail disponuje
mechanickým
mechanickým
samosvorným
samosvorným
diferenciálem
diferenciálem
(mLSD),
(mLSD),
který zabraňuje
který zabraňuje
nechtěnému
nechtěnému
prokluzu
prokluzu
kol a zajišťuje
kol a zajišťuje
stabilnístabilní
jízdu najízdu
nezpevněných
na nezpevněných
silnicích,
silnicích,
šotolinových
šotolinových
cestáchcestách
i
i
kluzkémkluzkém
povrchu.
povrchu.
Dominantou
Dominantou
exteriéru
exteriéru
vozu je vozu
unikátní
je unikátní
černá maska
černá chladiče
maska chladiče
s logemsFord,
logem
černé
Ford,nárazníky,
černé nárazníky,
16" černá
16"kola
černá
z lehkých
kola z lehkých
slitin a černé
slitin ačalounění
černé čalounění
sedadelsedadel
v kombinaci
v kombinaci
kůže/vinyl.
kůže/vinyl.

Mechanický
Mechanický
samosvorný
samosvorný
diferenciál
diferenciál
mLSD mLSD
Mechanický
Mechanický
samosvorný
samosvorný
diferenciál
diferenciál
pomáhápomáhá
zabránit zabránit
nechtěnému
nechtěnému
prokluzuprokluzu
kol a zajišťuje
kol a zajišťuje
stabilní jízdu
stabilní
po nerovném
jízdu po nerovném
povrchu.povrchu.
Automaticky
Automaticky
směruje směruje
výkon kevýkon
kolu ske
nejvyšší
kolu s trakcí
nejvyšší
a trakcí a
umožňuje
umožňuje
Transitu Transitu
Custom Custom
s předním
s předním
pohonem
pohonem
dosáhnout
dosáhnout
stabilnější
stabilnější
a plynulejší
a plynulejší
jízdy v jízdy v
náročnějším
náročnějším
terénu (standardně
terénu (standardně
pro verzipro
Trail,
verzi
výbava
Trail,na
výbava
přání na
propřání
ostatní
proverze,
ostatní
nutno
verze, nutno
kombinovat
kombinovat
s manuální
s manuální
převodovkou).
převodovkou).

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Van
Custom
TrailVan
s unikátní
Trail s černou
unikátnímaskou
černou smaskou
logem Ford
s logem
s Ford s
nemetalickým
nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
červená Race
červená
(standardní
Race (standardní
výbava).výbava).
Střešní ližiny
Střešní
a ližiny a
prodloužené
prodloužené
nástupnínástupní
schůdky schůdky
jsou výbavou
jsou výbavou
na přání.na přání.
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Transit
Transit
Custom
Custom
Active
Active
není dostupný
není dostupný
pro český
protrh
český trh

17

Hospodárnost
Hospodárnost

415 Nm
415 Nm
Od

390 390
Nm Nm

Užitečný
Užitečný
pomocník
pomocník
pro vaši
pro vaši
firmu.
firmu.

Od

310 Nm
310 Nm

Transit Transit
CustomCustom
je poháněn
je poháněn
naší řadou
našípokročilých
řadou pokročilých
a vysoce
a vysoce
výkonných
výkonných
vznětových
vznětových
motorůmotorů
EcoBlue.
EcoBlue.
Všechny
Všechny
verze splňují
verze nejnovější
splňují nejnovější
normu Euro
normu
6.2Euro
a díky
6.2velkému
a díky velkému
točivému
točivému
momentu
momentu
dokáží převézt
dokáží převézt
velké množství
velké množství
nákladunákladu
při nízkých
při nízkých
provozních
provozních
nákladech.
nákladech.
Výkonné,
Výkonné,
čisté a vylepšené.
čisté a vylepšené.
Vznětové
Vznětové
motorymotory
EcoBlueEcoBlue
staví nastaví
špičkovém
na špičkovém
výkonu výkonu
a technologii
a technologii
našich oceněných
našich oceněných
benzínových
benzínových
motorůmotorů
EcoBoost.
EcoBoost.
105 k105 k

Od

Od

149 g/km**
149 g/km**

Klíčové
Klíčové
technologie
technologie
pro úsporu
pro úsporu
palivapaliva
■
■
■
■

■

Systém
■ Systém
Stop-Start
Stop-Start
Inteligentní
■ Inteligentní
rekuperační
rekuperační
dobíjenídobíjení
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
105 k†105 k†
Indikátor
■ Indikátor
řazení –řazení
pro úspornou
– pro úspornou
jízdu jízdu
Vznětový
Vznětový
motor 2.0
motor
EcoBlue
2.0 EcoBlue
105 k (77
105
kW)
k (77
vozu
kW)
Transit
vozu Transit
Řízení■ akcelerace
Řízení akcelerace
– jedinečná
– jedinečná
kalibrace
kalibrace
motorumotoru
přispívápřispívá
ke snížení
ke snížení
spotřeby
spotřeby
paliva, když
paliva,
je vozidlo
když je vozidlo
řízeno bez
řízeno bez CustomCustom
kombinuje
kombinuje
vynikající
vynikající
spotřebu
spotřebu
paliva paliva
zatíženízatížení
(výbava(výbava
na přání)
na přání)
(kombinovaná
(kombinovaná
spotřeba
spotřeba
od 5,7 l/100
od 5,7km*)
l/100 km*)
Systém
■ Systém
řízení dobíjení
řízení dobíjení
akumulátoru
akumulátoru
prodlužuje
prodlužuje
jeho životnost,
jeho životnost,
snižuje snižuje
spotřebu
spotřebu
paliva apaliva
zajišťuje
a zajišťuje
okamžitou
okamžitou s prvotřídními
s prvotřídními
jízdnímijízdními
vlastnostmi.
vlastnostmi.
Nejmodernější
Nejmodernější
připravenost
připravenost
k jízdě k jízdě
konstrukce
konstrukce
pomáhá
pomáhá
udržet nízké
udržet
provozní
nízké provozní
nákladynáklady
bez
bez

360 360
Nm Nm
Od

Od

149 g/km**
149 g/km**

170 k170 k

Od

185 k185 k

Od

161 g/km**
161 g/km**

149 g/km**
149 g/km**
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
185 k 185 k

Bezkonkurenční
Bezkonkurenční
vznětový
vznětový
motor nové
motor
generace
nové generace
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
je nyní kjedostání
nyní k dostání
v ještě silnější
v ještě variantě
silnější variantě
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
170 k 170 k
185 k (136
185kW).
k (136
Vyvíjí
kW).
mimořádný
Vyvíjí mimořádný
točivý moment
točivý moment
o síle o síle
415
Nm.
415
Jedná
Nm.
se
Jedná
tak
o
se
nejvýkonnější
tak
o
nejvýkonnější
motor
ve
motor
své
ve své
Prvotřídní
Prvotřídní
vznětový
vznětový
motor EcoBlue
motor EcoBlue
o výkonu
o výkonu
170 k 170 k
řadě.
řadě.
(125 kW)
(125
je jeden
kW) jez jeden
nejvýkonnějších
z nejvýkonnějších
motorůmotorů
ve své řadě
ve své řadě
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
130 k 130 k
a je tedy
a ideální
je tedy volbou
ideální volbou
pro převoz
pro těžkých
převoz těžkých
nákladůnákladů
či
či
Vznětový
Vznětový
motor 2.0
motor
EcoBlue
2.0 EcoBlue
130 k (96
130kW)
k (96
nabízí
kW) nabízí pravidelné
pravidelné
tažení přívěsů
tažení přívěsů
s nízkými
s nízkými
emisemi
emisemi
CO2. CO2.
vyvážený
vyvážený
výkon avýkon
točivýamoment
točivý moment
potřebný
potřebný
ke zvýšení
ke zvýšení
ZároveňZároveň
se vyznačuje
se vyznačuje
výjimečně
výjimečně
nízkou spotřebou
nízkou spotřebou
přípustné
přípustné
hmotnosti
hmotnosti
jízdní soupravy
jízdní soupravy
a hmotnosti
a hmotnosti (kombinovaná
(kombinovaná
spotřeba
spotřeba
již od 5,7
jižl/100
od 5,7km).
l/100 km).
brzděného
brzděného
přívěsu přívěsu
bez zvýšení
bez zvýšení
emisí. emisí.

130 k130 k

snížení snížení
nosnosti
nosnosti
nebo výkonu.
nebo výkonu.

**Hodnoty testů
**Hodnoty
WLTP,testů
přepočítáno
WLTP, přepočítáno
zpět na NEDC.
zpět na NEDC.
†Pro Van do †MR21.25
Pro Van do
motor
MR21.25
2.0 EcoBlue
motor 2.0
108EcoBlue
k
108 k

Mild-hybridní
Mild-hybridní
technologie
technologie

Technologie
Technologie
plug-in hybrid
plug-in hybrid

Elektromotor
Elektromotor
zde asistuje
zde motoru
asistuje spalovacímu,
motoru spalovacímu,
čímž dále
čímž dále Ford Transit
FordCustom
Transit Custom
Plug-in Hybrid
Plug-indisponuje
Hybrid disponuje
pokročilou
pokročilou
snižuje spotřebu
snižuje spotřebu
paliva, apaliva,
také podporuje
a také podporuje
průběh točivého
průběh točivého pohonnou
pohonnou
jednotkou,
jednotkou,
která mákterá
nulové
máemise
nulové
ažemise
do 56až
km*
do a56 km* a
momentu
momentu
v nižším vspektru
nižším otáček.
spektruNejvyšší
otáček. Nejvyšší
úsporu můžete
úsporu můžetevyužívá benzínový
využívá benzínový
motor 1.0
motor
EcoBoost
1.0 EcoBoost
pro zvýšení
prodojezdové
zvýšení dojezdové
očekávatočekávat
při průjezdu
při průjezdu
městemměstem
s častýmszastavováním,
častým zastavováním,
kdy se kdyvzdálenosti
se
vzdálenosti
až do 500
ažkm
do 500
tím, že
kmmotor
tím, že
pohání
motoralternátor
pohání alternátor
a
a
spalovací
spalovací
motor umí
motor
sámumí
zastavit.
sám zastavit.
Jakmile je
Jakmile
zapotřebí,
je zapotřebí,
zajišťuje zajišťuje
elektrickou
elektrickou
energii při
energii
jízdě. při
Transit
jízdě.Custom
Transit Custom
Plug-in Plug-in
startér-generátor
startér-generátor
pod napětím
pod napětím
48 V jej opět
48 Vhladce
jej opětspustí.
hladce spustí. Hybrid nabízí
Hybrid
stejně
nabízí
prostorný
stejně prostorný
interiér jako
interiér
jehojako
dieselová
jeho dieselová
verze
verze
Samostatný
Samostatný
akumulátor
akumulátor
se automaticky
se automaticky
dobíjí rekuperací
dobíjí rekuperací a zároveň
a docílí
zároveň
volnosti
docílí volnosti
při dlouhých
při dlouhých
cestách cestách
bez nutnosti
bez nutnosti
kinetickékinetické
energie při
energie
brzdění
přiči
brzdění
jízdě setrvačností,
či jízdě setrvačností,
uložen jeuložen
pod je pod
nabíjení.nabíjení.
sedadlem
sedadlem
spolujezdce.
spolujezdce.
Není zapotřebí
Není zapotřebí
připojovat
připojovat
ho k
ho k
externímu
externímu
napájecímu
napájecímu
zdroji. zdroji.

*Poznámka:
*Poznámka:
Pro více informací
Pro více
ohledně
informací
spotřeby
ohledně
a emisí
spotřeby
jdětea na
emisí
stránku
jdětese
naspecifikacemi,
stránku se specifikacemi,
maximální dojezd
maximální
na elektrickou
dojezd na energii
elektrickou
v městském
energii vprovozu.
městském provozu.
Poznámka:Poznámka:
Určitá výbava
Určitá
na přání
výbava
a zana
příplatek
přání a za
nemusí
příplatek
být knemusí
dispozici
býtukvšech
dispozici
modelů.
u všech
Další
modelů.
informace
Dalšízískáte
informace
v tabulkách
získáte vtechnických
tabulkách technických
údajů
údajů
nebo u autorizovaného
nebo u autorizovaného
prodejce užitkových
prodejcevozidel
užitkových
Ford.vozidel Ford.
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Kontrola
Kontrola
tankování
tankování
správného
správného
paliva
paliva
Jedinečný
Jedinečný
systémsystém
brání v brání
neúmyslném
v neúmyslném
doplnění
doplnění
nesprávného
nesprávného
paliva. paliva.
Mimo to
Mimo to
odpadáodpadá
nepříjemná
nepříjemná
manipulace
manipulace
se
se
špinavými
špinavými
uzávěryuzávěry
palivové
palivové
nádrženádrže
(standardní
(standardní
výbava).
výbava).

Náklady
Náklady
na
na
vlastnictví
vlastnictví
V každéVfázi
každé
výroby
fázi vozů
výroby
Transit
vozů Transit
CustomCustom
myslíme
myslíme
na kvalitu
na a
kvalitu
odolnost.
a odolnost.
I po
I po
mnoha mnoha
letech tak
letech
budete
tak budete
mít ze svého
mít zevozu
svého
stejně
vozudobrý
stejněpocit
dobrý
jako
pocit
v den,
jakokdy
v den, kdy
jste do něj
jstepoprvé
do něj poprvé
nasedli.nasedli.
■
■

■

■

■

■

■

■

■

Systém
■ Systém
Stop-Start
Stop-Start
zajišťuje,
zajišťuje,
aby vaše
aby
jízda
vaše
byla
jízda
maximálně
byla maximálně
úspornáúsporná
Řízení■ zrychlení
Řízení zrychlení
je unikátní
je unikátní
kalibrace
kalibrace
motorumotoru
navržená
navržená
k omezení
k omezení
zrychlení
zrychlení
lehce naloženého
lehce naloženého
vozu, která
vozu,
pomáhá
která pomáhá
snižovatsnižovat
nejen spotřebu
nejen spotřebu
paliva, ale
paliva, ale
také celkové
také celkové
opotřebení
opotřebení
vozidla vozidla
(výbava(výbava
na přání)
na přání)
Výstražná
■ Výstražná
kontrolka
kontrolka
funkce monitorování
funkce monitorování
motorového
motorového
oleje seoleje
rozsvítí,
se rozsvítí,
pokud se
pokud
v intervalu
se v intervalu
mezi servisy
mezi sníží
servisy
hladina
sníží hladina
oleje oleje
Vysoko
■ Vysoko
umístěné
umístěné
světlomety
světlomety
jsou posazeny
jsou posazeny
nad nárazníkem
nad nárazníkem
tak, abytak,
bylyaby byly
chráněny
chráněny
před poškozením
před poškozením
Senzory
■ Senzory
opotřebení
opotřebení
brzdových
brzdových
destiček
destiček
řidiče upozorní,
řidiče upozorní,
když dojde
kdyžkdojde
jejich k jejich
opotřebení
opotřebení
Senzor
■ Senzor
palivového
palivového
filtru upozorní
filtru upozorní
na vniknutí
na vniknutí
vody dovody
palivové
do palivové
soustavy
soustavy
nebo nebo
na její ucpání
na její ucpání
Boční■ směrová
Boční směrová
světla se
světla
nachází
se nachází
u vnitřního
u vnitřního
okraje vnějších
okraje vnějších
zpětných
zpětných
zrcátek,zrcátek,
což minimalizuje
což minimalizuje
riziko náhodného
riziko náhodného
poškození.
poškození.
Při sklopení
Při sklopení
zrcátek zrcátek
se šířkase šířka
vozidla vozidla
zmenší zmenší
přibližně
přibližně
o 190 mm
o 190 mm
Záruka
■ Záruka
12 let proti
12 let
prorezivění
proti prorezivění
poskytuje
poskytuje
ochranuochranu
proti prorezivění
proti prorezivění
karoserie
karoserie
z
z
vnitřní strany
vnitřnípanelu
strany panelu
Zadní■ nárazník
Zadní nárazník
z více dílů
z více
snižuje
dílů snižuje
nákladynáklady
na opravy
na opravy
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100%
100%
konektivita
konektivita
Ford dokáže
Ford dokáže
z vašeho
z vašeho
vozu vytvořit
vozu vytvořit
fungující
fungující
on-line on-line
prostředí
prostředí
díky pokročilým
díky pokročilým
technologiím
technologiím
již z výroby.
již z výroby.
Inovativní
Inovativní
řešení ařešení
služby,
a které
služby,
Ford
které
nabízí,
Fordvám
nabízí,
pomohou
vám pomohou
s vašíms vaším
podníkáním.
podníkáním.

Nejlepší
Nejlepší
přítel
přítel
vašeho
vašeho
telefonu
telefonu
Ford SYNC
Ford SYNC
3
3
SystémSystém
Ford SYNC
Ford3SYNC
umožňuje
3 umožňuje
snadnou
snadnou
integraci
integraci
vašeho vašeho
chytrého
chytrého
telefonu,
telefonu,
díky čemuž
díky máte
čemuž
stále
máte
pod
stále
kontrolou
pod kontrolou
všechnyvšechny
funkce od
funkce
telefonních
od telefonních
hovorů hovorů
a textových
a textových
zpráv ažzpráv
po poslech
až po poslech
hudby ahudby
satelitní
a satelitní
navigacinavigaci
- to vše-prostřednictvím
to vše prostřednictvím
8'' dotykové
8'' dotykové
obrazovky
obrazovky
nebo prostřednictvím
nebo prostřednictvím
jednoduchých
jednoduchých
hlasových
hlasových
příkazů příkazů
(standardní
(standardní
výbava výbava
pro verzi
pro
Sport,
verzipro
Sport,
ostatní
pro ostatní
verze výbava
verze výbava
na přání).
na přání).

Vlastnosti
Vlastnosti
systému
systému
SYNCSYNC
3
3
■
■
■
■

■

Vytáčení
■ Vytáčení
a přijímání
a přijímání
hovorů hovorů
v režimu
v handsfree
režimu handsfree
Poslech
■ Poslech
textových
textových
zpráv‡ zpráv‡
†
Emergency
■ Emergency
Assist† -Assist
technologie,
- technologie,
která v případě
která v případě
nehodynehody
vytočí nouzové
vytočí nouzové
číslo. Díky
číslo.
tomu
Díkylze
tomu
vůz lépe
lze vůz
lokalizovat.
lépe lokalizovat.
Ovládání
■ Ovládání
kompatibilní
kompatibilní
s rozhraním
s rozhraním
AppLink,
AppLink,
zatímcozatímco
rozhranírozhraní
Apple CarPlay/Android
Apple CarPlay/Android
Auto umožňují
Auto umožňují
ovládatovládat
telefon telefon
přes přes
8'' displej
8'' systému
displej systému
SYNC 3SYNC 3
Barevný
■ Barevný
dotykový
dotykový
displej podporující
displej podporující
vícedotyková
vícedotyková
gesta tažení
gestaatažení
oddalování
a oddalování
či přibližování
či přibližování
pomocípomocí
prstů prstů
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Poznámka:Poznámka:
Plné propojení
Plné
jednotky
propojení
SYNC
jednotky
3 a chytrého
SYNC 3 a chytrého
telefonu je ktelefonu
dispozicijepouze
k dispozici
u verzí
pouze
iPhone
u verzí
5/Android
iPhone5.0
5/Android 5.0
(Lollipop) nebo
(Lollipop)
vyšších.
nebo
Některé
vyšších.
funkce
Některé
systému
funkce
SYNC
systému
3
SYNC 3
vyžadují datové
vyžadují
připojení,
datové
zapřipojení,
které se platí
za které
poplatky.
se platí poplatky.
Nejnovější informace
Nejnovějšíoinformace
dostupnosti
o dostupnosti
aplikací Apple
aplikací
CarPlay
Apple CarPlay
a Android Auto
a Android
na trhuAuto
najdete
na trhu
na oficiálních
najdete nawebových
oficiálních webových
stránkách aplikací
stránkách aplikací
†Ford Emergency
†Ford Emergency
Assistance je
Assistance
inovativníje
schopnost
inovativní schopnost
systému SYNC
systému
3, která
SYNC
využívá
3, která
vašeho
využívá
připojeného
vašeho připojeného
® Bluetooth®
telefonu přes
telefonu
Bluetooth
přes
ke kontaktování
ke kontaktování
záchrannýchzáchranných
složek při nehodě,
složek kdy
při nehodě,
dojde k kdy
uvolnění
dojdeairbagů
k uvolnění
ve voze.
airbagů ve voze.
Tato schopnost
Tatoje
schopnost
dostupnájevedostupná
více než 40
ve více
evropských
než 40 evropských
zemích.
zemích.
‡Funguje s kompatibilním
‡Funguje s kompatibilním
mobilním telefonem.
mobilním telefonem.

Aplikace
Aplikace
FordPass
FordPass
Pro vámPro
přináší
vám nástroje,
přináší nástroje,
které jednoduše
které jednoduše
využijete
využijete
pro správu
pro a
správu ■a Live Traffic**
■ Live Traffic**
zasílá aktuální
zasílá aktuální
informace
informace
o dopravní
o dopravní
situaci přím
situaci
dopřím
navigačního
do navigačního
zabezpečení
zabezpečení
až pěti vozidel.
až pěti vozidel.
systému
systému
SYNC 3.SYNC
Systém
3. Systém
tyto informace
tyto informace
vyhodnotí
vyhodnotí
a automaticky
a automaticky
upraví trasu
upraví trasu
tak, abyste
tak, se
abyste
do cíle
se dostali
do cíle dostali
co nejrychleji
co nejrychleji
a netrávili
a netrávili
zbytečně
zbytečně
čas v dopravních
čas v dopravních
■ Rychlé
■ Rychlé
spárování
spárování
pro snadné
pro snadné
přidání přidání
vozidla vozidla
do vašeho
do vašeho
účtu, můžete
účtu, můžete
použít použít
zácpách.
zácpách.
fotoaparát
fotoaparát
ve vašem
ve mobilním
vašem mobilním
telefonu.
telefonu.
Stačí hoStačí
namířit
ho namířit
na štítek
naVIN
štítek
a jeVIN
hotovo.
a je hotovo.
■ Local
■ Hazard
Local Hazard
Information**
Information**
(upozornění
(upozornění
na nebezpečí
na nebezpečí
na trase)
navyužívá
trase) využívá
■ Informujte
■ Informujte
se o stavu
se ovašich
stavu vašich
vozidel,vozidel,
ať už jste
aťkdekoliv.
už jste kdekoliv.
VčasnéVčasné
informace
informace
o
o
lokálních
lokálních
zdrojů pro
zdrojů
získávání
pro získávání
informacích
informacích
o nebezpečí,
o nebezpečí,
které sekteré
vyskytují
se vyskytují
ve vaší ve vaší
údržbě údržbě
zajistí delší
zajistí
životnost
delší životnost
vozů. vozů.
bezprostřední
bezprostřední
blízkosti.
blízkosti.
■ Lokalizátor
■ Lokalizátor
flotily Zkontrolujte
flotily Zkontrolujte
si, kde se
si,nachází
kde se nachází
vozidla vozidla
vaší flotily
vašína
flotily
jedné
na jedné
■ On-board
■ On-board
Wi-Fi***
Wi-Fi***
poskytuje
poskytuje
rychlé arychlé
stabilní
a stabilní
internetové
internetové
připojení
připojení
až pro 10
až pro 10
mapě, amapě,
informujte
a informujte
se o stavu
se okaždého
stavu každého
z nich. z nich.
zařízení.zařízení.
Wi-Fi hotspot
Wi-Fi hotspot
je možné
je možné
používat
používat
až 15 maž
od15
vozidla
m od vozidla
tak, abyste
tak, iabyste
v terénu
i v terénu
■ Odemykání
■ Odemykání
/ zamykání
/ zamykání
na dálku
naFunkce
dálku Funkce
dálkového
dálkového
ovládání
ovládání
v aplikaci
v aplikaci
FordPass
FordPass
zůstali připojeni.
zůstali připojeni.
Pro umožňuje
Pro umožňuje
zónové zónové
zamykání
zamykání
částí vozidla.
částí vozidla.
Pokročilé
Pokročilé
funkcefunkce
pro elektrifikované
pro elektrifikované
vozy vám
vozy
umožní
vám umožní
zkontrolovat
zkontrolovat
stav stav
■ Startování
■ Startování
na dálku*
na dálku*
Váš denVáš
můžete
den můžete
začít třeba
začítv třeba
příjemně
v příjemně
vyhřátevyhřáte
kabině kabině
akumulátoru
akumulátoru
a nabíjení.
a nabíjení.
Pomůžou
Pomůžou
také přitaké
hledávání
při hledávání
nabíjecích
nabíjecích
stanic kolem
stanicvás.
kolem vás.
vozidla,vozidla,
stačí hostačí
jen nastartovat
ho jen nastartovat
z aplikace
z aplikace
a vůz automaticky
a vůz automaticky
upraví teplotu
upraví teplotu
(pouze (pouze
v kombinaci
v kombinaci
s automatickou
s automatickou
převodovkou).
převodovkou).
■ Guard
■ Mode
GuardAktivujte
Mode Aktivujte
si v aplikaci
si v aplikaci
funkci Guard
funkciMode,
Guardkterá
Mode,
sekterá
postará
se postará
o
o
maximální
maximální
zabezpečení
zabezpečení
vašeho vašeho
vozidla.vozidla.
■ Silniční
■ Silniční
asistence
asistence
je tu projevás
tu pro
vždy,
vás
když
vždy,
ji potřebujete.
když ji potřebujete.
Udržujte
Udržujte
svůj vozový
svůj park
vozový park
v provozu
v provozu
a spolehněte
a spolehněte
se na Ford
se na
Assistance
Ford Assistance
v případě
v případě
poruchy.
poruchy.
■ Rezervace
■ Rezervace
servisníservisní
prohlídky
prohlídky
online Zarezervujte
online Zarezervujte
si servisní
si servisní
prohlídku
prohlídku
u vašeho
u vašeho
preferovaného
preferovaného
prodejce
prodejce
přímo vpřímo
aplikaci.
v aplikaci.
Je to jednoduché
Je to jednoduché
a trvá toa jen
trváchvilku.
to jen chvilku.
Stáhněte
Stáhněte
si aplikaci
si aplikaci
FordPass
FordPass
Pro z AppStore
Pro z AppStore
nebo ji získejte
nebo ji získejte
z Google
z Google
Play. Play.

*Funkce startování
*Funkcena
startování
dálku je dostupná
na dálku jepouze
dostupná
u vybraných
pouze uvozů.
vybraných vozů.
** Služba Live
** Služba
Traffic aLive
Local
Traffic
Hazard
a Local
Information
Hazard Information
jsou k dispozici
jsouve
k dispozici
zkušebním
ve období
zkušebním
na 1 období
rok zdarma.
na 1 rok zdarma.
*** Služba Wi-Fi
*** Služba
hotspot
Wi-Fi
je khotspot
dispozicijezdarma
k dispozici
ve zkušebním
zdarma ve období
zkušebním
na 3období
měsíce/do
na 3vyčerpání
měsíce/do
objemu
vyčerpání
3 GB
objemu
dat. 3 GB 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 služeb
Funkčnost
je ovlivněna
služeb je
lokálním
ovlivněna
pokrytí
lokálním
mobilního
pokrytísignálu.
mobilního
O dostupnosti
signálu. O dostupnosti
a cenách a cenách
služeb se informujte
služeb seuinformujte
svého autorizovaného
u svého autorizovaného
prodejce Ford.
prodejce Ford.
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Šestý
Šestýsmysl
smysl
Sleduje
Sleduje
i to, ico
to,nevidíte.
co nevidíte.

Ford Transit
Ford Transit
CustomCustom
benefituje
benefituje
z ohromného
z ohromného
množství
množství
nejnovějších
nejnovějších
technologií,
technologií,
které byly
které
vyvinuty
byly vyvinuty
tak, abytak, aby
chránilychránily
vás, vaše
vás,
vozidlo
vaše vozidlo
a ostatní
a ostatní
účastníky
účastníky
silničního
silničního
provozuprovozu
kolem vás.
kolem vás.

Ø2)
Ø2)
Akustické
Akustické
varovánívarování

Vás upozorní
Vás upozorní
na pohybující
na pohybující
se vozidlo
seza
vozidlo
vámi, za
když
vámi,
couváte
když couváte
z
z
kolméhokolmého
parkovacího
parkovacího
místa (výbava
místa (výbava
na přání).
na přání).

Ø2)
Systém Systém
hlídání mrtvého
hlídání mrtvého
úhlu BLIS
úhlu
BLISØ2)

Upozornění
Upozornění
na vozidla
na blížící
vozidla
seblížící
z boku
se z boku

Pokud sePokud
při jízdě
se dostane
při jízdě dostane
do vašeho
domrtvého
vašeho mrtvého
úhlu jinéúhlu
vozidlo,
jiné na
vozidlo,
odpovídajícím
na odpovídajícím
zpětnémzpětném
zrcátku se
zrcátku
rozsvítí
sevýstražná
rozsvítí výstražná
kontrolka
kontrolka
Část informačního
Část informačního
systémusystému
BLIS, systém
BLIS,upozornění
systém upozornění
na
na
(výbava (výbava
na přání).
na přání).
křižující dopravu,
křižující dopravu,
skenuje prostor
skenujevlevo
prostor
i vpravo
vlevo při
i vpravo
couvání
při zcouvání z
kolméhokolmého
parkovacího
parkovacího
místa. Pokud
místa.jePokud
detekováno
je detekováno
pohybující
pohybující
se vozidlo
senebo
vozidlo
jinénebo
nebezpečí,
jiné nebezpečí,
systém vás
systém
upozorní
vás upozorní
vizuálními
vizuálními
a zvukovými
a zvukovými
výstrahami
výstrahami
(výbava (výbava
na přání).
na přání).

ØPoužívá senzory
ØPoužívá
2)Asistenční
senzory 2)funkce
Asistenční
pro řidiče
funkce pro 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.
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Vždy
Vždyostražitý
ostražitý

KdyžKdyž
nenínení
čas přemýšlet,
čas přemýšlet,
Transit
Transit
Custom
Custom
již zareagoval.
již zareagoval.

Rozpoznávání
Rozpoznávání
dopravního
dopravního
značeníØznačeníØ

Systém rozpoznávání
Systém rozpoznávání
dopravních
dopravních
značek automaticky
značek automaticky
zaznamenává
zaznamenává
značky standardního
značky standardního
formátu.formátu.
Na přístrojovém
Na přístrojovém
panelu se
panelu
pak zobrazí
se pakkontrolka
zobrazí kontrolka
se symbolem
se symbolem
rychlostního
rychlostního
omezení
omezení
nebo zákazu
nebopředjíždění.
zákazu předjíždění.
Inteligentní
Inteligentní
omezovač
omezovač
SystémSystém
přední kamery
přední kamery
ve spojení
ve spojení
s raderem
s raderem
umožňuje
umožňuje
TransituTransitu
CustomCustom
pomáhat
pomáhat
chránit chránit
řidiče a řidiče
jeho posádku
a jeho posádku
v
v
Ø1)
Ø1)
rychlostirychlosti
pomocí
rozpoznávání
pomocí rozpoznávání
dopravního
dopravního
značení a
značení a
různýchrůzných
jízdníchjízdních
situacích.
situacích.
Pre-Collision
Pre-Collision
Assist (výbava
Assist (výbava
na přání)
navás
přání)
může
vásupozornit
může upozornit
na potenciální
na potenciální
kolizi a kolizi a
nastavitelného
nastavitelného
omezovače
omezovače
rychlostirychlosti
zjišťuje aktuální
zjišťuje aktuální
rychlostní
rychlostní
AsistentAsistent
pro jízdu
pro
v pruzích
jízdu v pruzích
včetně systému
včetně systému
varování
varování
před opuštěním
před opuštěním
jízdníhojízdního
pruhu (výbava
pruhu (výbava
na přání)
navás
přání)
chrání
vás chrání
2)
limit a přizpůsobuje
limit a přizpůsobuje
mu rychlost
mu rychlost
vozidla2)vozidla
.
.

před potenciálním
před potenciálním
nebezpečím.
nebezpečím.

Pre-Collision
Pre-Collision
AssistØ2)*
AssistØ2)*

Pro tuto Pro
funkci
tuto
může
funkci
řidič
může
rovněž
řidičzvolit
rovněž
horní
zvolit
limit
horní
rychlosti.
limit rychlosti.
Vozidlo nastavený
Vozidlo nastavený
rychlostní
rychlostní
limit nepřekročí,
limit nepřekročí,
pokud sepokud
řidič se řidič
nerozhodne
nerozhodne
jinak (výbava
jinak (výbava
na přání).
na přání).

AsistentAsistent
pro jízdupro
v pruzích
jízdu vØ1)**
pruzíchØ1)**

Systém Systém
sledování
sledování
bdělostibdělosti
řidičeØ1) řidičeØ1)

Ø† pomocí
Asistent Asistent
pro ochranu
pro ochranu
před kolizí
před
kolizíØ† radaru
pomocíaradaru
kamerya kamery Rozpozná,
Rozpozná,
když se vůz
když
přiblíží
se vůzk přiblíží
vodící čáře
k vodící
bezčáře
použití
bez použití
Tento systém
Tentovás
systém
budevás
varovat,
bude varovat,
pokud zaznamená
pokud zaznamená
snížení vaší
snížení vaší
bedlivě sleduje
bedlivěsilnici
sleduje
před
silnici
vámi.
před
Systém
vámi. zjišťuje
Systémblízkost
zjišťuje jiných
blízkost jiných
směrového
směrového
světla a upozorní
světla a upozorní
na potenciální
na potenciální
nebezpečí
nebezpečí
pozornosti.
pozornosti.
Nejdříve Nejdříve
se rozsvítí
sekontrolka
rozsvítí kontrolka
na přístrojovém
na přístrojovém
vozidel avozidel
chodců,
a chodců,
a to i ve tmě,
a to iave
může
tmě,vás
a může
upozornit
vás upozornit
na
na
vibracemi
vibracemi
volantu. volantu.
Pokud na
Pokud
vibrace
navolantu
vibrace řidič
volantu
nezareaguje,
řidič nezareaguje,
panelu. Pokud
panelu.nedojde
Pokud nedojde
ke zlepšení
ke zlepšení
pozornosti,
pozornosti,
systém vás
systém vás
případnou
případnou
kolizi. Pokud
kolizi.nereagujete
Pokud nereagujete
na varovné
na varovné
signály signály
elektronický
elektronický
posilovač
posilovač
řízení dokáže
řízeníjemnou
dokáže korekcí
jemnouudržet
korekcí udržet upozorníupozorní
zvukovouzvukovou
signalizací
signalizací
(součást(součást
výbavy Varování
výbavy Varování
před
před
Ø† připraví
systému,systému,
aktivní brzdění
aktivníØ†brzdění
předem
předembrzdový
připraví systém
brzdovýasystém a
vozidlo ve
vozidlo
zvoleném
ve zvoleném
jízdním pruhu
jízdním
(výbava
pruhu (výbava
na přání).
na přání).
neúmyslným
neúmyslným
opuštěním
opuštěním
jízdního pruhu).
jízdního pruhu).
může automaticky
může automaticky
aktivovataktivovat
brzdy, aby
brzdy,
zabránil
aby zabránil
nebo zmírnil
nebo zmírnil
následkynásledky
možné kolize
možné
(výbava
kolize (výbava
na přání).
na přání).

ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
2)Asistenční
senzory. 2)technologie
Asistenční technologie
řidiče.
řidiče.
*Systém Pre-Collision
*Systém Pre-Collision
Assist s detekcí
Assist
chodců
s detekcí
dokáže
chodců
chodce
dokáže
rozeznávat
chodce za
rozeznávat
určitých podmínek
za určitýchapodmínek
nenahrazuje
a nenahrazuje
plnou zodpovědnost
plnou zodpovědnost
řidiče. Pro limity
řidiče.
systému
Pro limity
nahlédněte
systému nahlédněte
do návodu. do návodu.
**Aktivuje se
**Aktivuje
při rychlosti
se při
vyšších
rychlosti
než vyšších
65 km/hnež
a na
65víceproudových
km/h a na víceproudových
komunikacích
komunikacích
se zřetelně vyznačeným
se zřetelně vyznačeným
vodorovnýmvodorovným
dopravním značením.
dopravním značením.
1)Rychlostní 1)
limity
Rychlostní
se liší limity
podlese
silnice
liší podle
a velikosti
silnicevozidla.
a velikosti
Řidič
vozidla.
neustále
Řidič
odpovídá
neustále
zaodpovídá
dodržování
za rychlostních
dodržování rychlostních
omezení. omezení.
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Vidět
Vidětaabýt
býtviděn
viděn
Vylepšené
Vylepšené
osvětlení
osvětlení
pro vynikající
pro vynikající
viditelnost.
viditelnost.

Transit Transit
CustomCustom
díky stylovým
díky stylovým
a výkonným
a výkonným
světlometům
světlometům
nikdo nepřehlédne.
nikdo nepřehlédne.
Již základní
Již základní
výbava výbava
Trend obsahuje
Trend obsahuje
nezaměnitelné
nezaměnitelné
LED denní
LEDsvětlomety
denní světlomety
doplněné
doplněné
o projektorové
o projektorové
halogenové
halogenové
světlomety.
světlomety.
Pro ještě
Pro
vyšší
ještě
komfort
vyšší komfort
lze
lze
volitelně
volitelně
zvolit bixenonové
zvolit bixenonové
světlomety,
světlomety,
které sekteré
za všech
se zapodmínek
všech podmínek
postarají
postarají
o výborné
o výborné
osvětlení
osvětlení
vozovkyvozovky
před před
vámi. vámi.

Projektorové
Projektorové
světlomety
světlomety
a LED světla
a LEDpro
světla
denní
pro
svícení
denní svícení Bixenonové
Bixenonové
světlomety
světlomety
Pokud otočíte
Pokudvolantem
otočíte volantem
o více než
o více
30 stupňů,
než 30 na
stupňů,
odpovídající
na odpovídající
Bixenonové
Bixenonové
světlomety
světlomety
modelu Transit
modeluCustom
Transit Custom
nabízí nabízí
straně vozidla
straněse
vozidla
rozsvítí
seodbočovací
rozsvítí odbočovací
světla. Při
světla.
jízdě za
Přitmy
jízdětak
za tmyvynikající
tak
vynikající
osvětlení,
osvětlení,
které je ve
které
srovnání
je ve srovnání
s halogenovými
s halogenovými
získáte lepší
získáte
viditelnost.
lepší viditelnost.
Funguje Funguje
při rychlosti
při rychlosti
nižší nežnižší
30 km/h
než 30 km/h
žárovkami
žárovkami
zároveň úspornější.
zároveň úspornější.
StatickáStatická
odbočovací
odbočovací
světla světla
(standardní
(standardní
výbava pro
výbava
model
proTrend
model
a Sport).
Trend a Sport).
umístěna
umístěna
v obou světlometech
v obou světlometech
osvětlují osvětlují
při zatáčení
při zatáčení
do 60 km/h
do 60
prostor
km/hzatáčky.
prostor zatáčky.
Kdykoli to
Kdykoli
úroveň
tovenkovního
úroveň venkovního
osvětleníosvětlení
vyžaduje,vyžaduje,
zapínají se
zapínají
automatické
se automatické
světlomety,
světlomety,
aby
aby
byla silnice
byla
před
silnice
vámi
před
dobře
vámi
osvětlená
dobře osvětlená
(výbava (výbava
na přání).
na přání).
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Inteligentní
Inteligentnítechnologie
technologie
Pokročilé
Pokročilé
systémy,
systémy,
které
které
vámvám
usnadňují
usnadňují
práci.
práci.

Systém Systém
ochranyochrany
proti bočnímu
proti bočnímu
větruØ1) větruØ1)
PomáháPomáhá
řidiči zůstat
řidiči
v jízdním
zůstat vpruhu
jízdním
v silných
pruhu vpovětrnostních
silných povětrnostních
podmínkách
podmínkách
s využitím
s využitím
systémusystému
ESP.
ESP.

Transit Transit
CustomCustom
je k dispozici
je k dispozici
s řadousbezpečnostních
řadou bezpečnostních
a asistenčních
a asistenčních
funkcí, díky
funkcí,
nimž
díky
je nimž
jízda bezpečnější
je jízda bezpečnější
a řízení a řízení
Regulace
Regulace
prokluzuprokluzu
kol1)
kol1)
jednodušší.
jednodušší.

Pokud jePokud
při nízké
je při
rychlosti
nízké rychlosti
zjištěn prokluz
zjištěnkol,
prokluz
tentokol,
systém
tento systém
dokáže zvýšit
dokáže
točivý
zvýšit
moment
točivý moment
pro kolo pro
s nejvyšší
kolo s trakcí.
nejvyšší trakcí.
Ø1)
Ø1)
NouzovýNouzový
brzdovýbrzdový
asistentasistent

ZajišťujeZajišťuje
maximální
maximální
brzdný účinek
brzdnýzvýšením
účinek zvýšením
tlaku v brzdové
tlaku v brzdové
soustavěsoustavě
při nouzovém
při nouzovém
brzdění. brzdění.
Ø1)(ESP)Ø1)
Elektronický
Elektronický
stabilizační
stabilizační
systém (ESP)
systém

Navržen Navržen
tak, aby systém
tak, abyprostřednictvím
systém prostřednictvím
zásahů do
zásahů
řízenído řízení
pomáhalpomáhal
zvládnout
zvládnout
extrémníextrémní
jízdní podmínky.
jízdní podmínky.
Zaznamenává
Zaznamenává
vychýlenívychýlení
vozidla od
vozidla
zvoleného
od zvoleného
směru jízdy
směru
a udržuje
jízdy azvolený
udržuje zvolený
směr pomocí
směr automatické
pomocí automatické
regulaceregulace
brzdění abrzdění
výkonuamotoru.
výkonu motoru.
Výjimečné
Výjimečné
tažné schopnosti
tažné schopnosti
Model Transit
ModelCustom
Transit Custom
se vyznačuje
se vyznačuje
maximální
maximální
hmotností
hmotností
taženého
taženého
přívěsu 2přívěsu
800 kg*
2 ,800
výjimečnou
kg*, výjimečnou
tažnou silou
tažnou
a silou a
množstvím
množstvím
bezpečnostních
bezpečnostních
funkcí, které
funkcí,
chrání
které
vás
chrání
i váš vás
přívěs
i váš přívěs
(plug-in (plug-in
hybridní hybridní
pohon není
pohon
homologován
není homologován
pro tažení;
proutažení; u
firemních
firemních
uživatelůuživatelů
může býtmůže
vyžadován
být vyžadován
digitální digitální
tachograf;
tachograf;
maximální
maximální
tažná hmotnost
tažná hmotnost
se odvíjí se
dleodvíjí
nákladu,
dle nákladu,
konfigurace
konfigurace
vozidla, příslušenství
vozidla, příslušenství
a počtu cestujících).
a počtu cestujících).
Systém Systém
stabilizace
stabilizace
přívěsuØ1)
přívěsuØ1)
Jakmile systém
Jakmilerozpozná,
systém rozpozná,
že se tažený
že sepřívěs
tažený
začíná
přívěskývat
začíná
ze kývat ze
strany nastrany
stranu,
nasníží
stranu,
točivý
sníží
moment
točivý moment
motoru amotoru
přibrzděním
a přibrzděním
zpomalí zpomalí
vozidlo tak,
vozidlo
aby byla
tak, aby
zajištěna
byla zajištěna
stabilita stabilita
soupravysoupravy
(dostupné
(dostupné
pouze s tažným
pouze s zařízením
tažným zařízením
z výroby).
z výroby).
Ø1)
Ø1)
OchranaOchrana
proti převrácení
proti převrácení

Jedinečný
Jedinečný
snímač monitorující
snímač monitorující
náklon vozidla
náklonpomáhá
vozidla pomáhá
udržovatudržovat
pneumatiky
pneumatiky
v kontaktu
v kontaktu
se silnicíse
v případě,
silnicí v případě,
že je
že je
těžiště vozu
těžiště
vysoko
vozunebo
vysoko
při nebo
jízdě klopenými
při jízdě klopenými
zatáčkami
zatáčkami
(standardní
(standardní
výbava).výbava).

Automatický
Automatický
systém Stop-Start
systém Stop-Start
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Ø2)svahuØ2)
AsistentAsistent
rozjezdurozjezdu
do svahu
do

Tento systém
Tentoje
systém
určen k
jetomu,
určen aby
k tomu,
zabránil
aby zabránil
sjetí ve svahu
sjetí ve
přisvahu při
Jestliže stojíte
Jestliže
nastojíte
místěna
a motor
místě a
vašeho
motorvozidla
vašehoběží
vozidla běží
přešlápnutí
přešlápnutí
z brzdového
z brzdového
na plynový
na pedál.
plynový
Funguje
pedál. Funguje
při jízdě při jízdě
naprázdno,
naprázdno,
systém motor
systém
automaticky
motor automaticky
vypne, aby
vypne,
se snížila
aby se snížilavpřed i při
vpřed
couvání,
i při couvání,
a je tak ideální
a je takpro
ideální
tažení
pro
přívěsů
taženínebo
přívěsů
při nebo při
spotřebaspotřeba
paliva. Chcete-li
paliva. Chcete-li
se rozjet,se
motor
rozjet,
semotor
okamžitě
se okamžitě
znovu znovu
rozjezdurozjezdu
do svahu.
do svahu.
spustí. spustí.

ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
1)Bezpečnostní
senzory. 1)Bezpečnostní
funkce. 2)Asistenční
funkce. 2)technologie
Asistenční technologie
řidiče.
řidiče.
*Maximální*Maximální
hmotnost taženého
hmotnost
přívěsu
taženého
vybraných
přívěsukarosářských
vybraných karosářských
variant u řady
variant
L2. u řady L2.
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.

Ø1)
Ø1)
Stropní
Stropní
airbagy
airbagy
Poskytují
Poskytují
dodatečnou
dodatečnou
ochranu
ochranu
řidiče ařidiče a
spolujezdce
spolujezdce
před zraněním
před zraněním
(výbava
(výbava
na
na
přání). přání).

Funkce
Funkce
usnadňující
usnadňující
život
život

Aktivní
Aktivní
parkovací
parkovací
Ø2)
asistent
asistentØ2)

Automatická
Automatická
převodovka
převodovkaSpráva
Správa
pravidelné
pravidelné
údržby
údržbyPřepážka
Přepážka
s průvlakem
s průvlakem
SelectShift
SelectShift
vozidla
vozidla
Vyklápěcí
Vyklápěcí
panel vpanel
přepážce
v přepážce
umožňuje
umožňuje

přístup přístup
k úložnému
k úložnému
prostoru
prostoru
pod
pod
Po aktivaci
Po aktivaci
senzorysenzory
rozpoznají
rozpoznají
parkovací
parkovací
Pro vaše
Pro
větší
vaše
pohodlí
větší pohodlí
může být
může
Transit
být Transit
Analyzuje
Analyzuje
informace
informace
o fungování
o fungování
vozidla vozidla
sedadly
sedadly
a
zároveň
a
zároveň
bezpečný
bezpečný
převoz
převoz
místo, které
místo,
odpovídá
které odpovídá
velikostivelikosti
vozu, vozu, CustomCustom
vybaven
vybaven
6stupňovou
6stupňovou
a jejich a
pomocí
jejich pomocí
zajišťujezajišťuje
správnésprávné
nákladunákladu
o délce oaždélce
3 metry*
až 3 metry*
(3,4 m u(3,4 m u
poté vozidlo
poté vozidlo
na danéna
místo
danéautomaticky
místo automaticky
automatickou
automatickou
převodovkou
převodovkou
SelectShift.
SelectShift.
fungování
fungování
motoru.motoru.
Široký rozsah
Široký dat
rozsah
se dat se
L2).
L2).
zaparkují,
zaparkují,
zatímcozatímco
vy kontrolujete
vy kontrolujete
pouze pouze
Kromě hladkého,
Kromě hladkého,
citlivého
citlivého
a efektivního
a efektivního
zobrazuje
zobrazuje
přímo na
přímo
přístrojové
na přístrojové
desce, desce,modelůmodelů
pedály brzdy
pedályabrzdy
plynu.aObdobně
plynu. Obdobně
systém systém
přenosupřenosu
síly nabízí
sílypřevodovka
nabízí převodovka
také také například
například
jak velkou
jak vzdálenost
velkou vzdálenost
je vůz je vůz
®
či
či
fungujefunguje
při vyparkování
při vyparkování
(výbava(výbava
na
na možnost
možnost
manuálního
manuálního
řazení sřazení
pomocí
s pomocíschopen
schopen
ujet do ujet
vyčerpání
do vyčerpání
AdBlue®AdBlue
stav zaplnění
stav zaplnění
DPF (standardní
DPF (standardní
výbava).
výbava).
přání). přání).
tlačítektlačítek
na řadící
napáce
řadící
(výbava
páce (výbava
na přánína přání
pro vybraná
pro vybraná
provedení).
provedení).

Ø2)
Ø2) Vyhřívané
Adaptivní
Adaptivní
tempomat
tempomat
Vyhřívané
čelní čelní
sklo sklo

ZadníZadní
parkovací
parkovací
kamera
kamera Volitelné
Volitelné
jízdníjízdní
režimy
režimy

Nastavte
Nastavte
požadovanou
požadovanou
rychlostrychlost
a
a Během Během
mrazivých
mrazivých
rán vás rán
dokáže
vás dokáže
rychle rychle
Po zařazení
Po zařazení
zpátečky
zpátečky
se na se na
Tato funkce
Tato nabízí
funkcevýběr
nabízíjízdních
výběr jízdních
režimů režimů
adaptivní
adaptivní
tempomat
tempomat
bude nejen
bude nejen
a bez námahy
a bez námahy
zbavit námrazy
zbavit námrazy
na čelním
na čelním
multifunkčním
multifunkčním
displeji displeji
zobrazí zobrazí
pohled pohled
za
–za
Normal
– Normal
a Eco. Systém
a Eco. Systém
po zvolení
po zvolení
dodržovat
dodržovat
nastavenou
nastavenou
rychlost,
rychlost,
ale takéale také
skle a ušetří
skle avám
ušetří
takvám
nejen
takspoustu
nejen spoustu vozidlo.vozidlo.
Překrývající
Překrývající
se čáry se
načáry
obraze
na zobrazerežimu
z
upraví
režimujízdní
upraví
nastavení
jízdní nastavení
vozu tak,
vozu tak,
udržovat
udržovat
bezpečnou
bezpečnou
vzdálenost
vzdálenost
od
od času. Přínos
času.této
Přínos
funkce
této oceníte
funkce oceníte
také v takékamery
v
kamery
značí směr
značí
vozidla.
směr vozidla.
KameraKamera
je
je
aby se maximalizovala
aby se maximalizovala
jeho výkonnost
jeho výkonnost
vozidla vozidla
vpředu.vpředu.
Pokud snímače
Pokud snímače
zjistí zjistí případěpřípadě
potřebypotřeby
rychlého
rychlého
odmlžení
odmlžení zapnutazapnuta
pouze při
pouze
rychlosti
při rychlosti
max domax do (standardní
(standardní
výbava).
výbava).
zpomalující
zpomalující
se provoz
se před
provoz
vámi,
předvaše
vámi, vašečelníhočelního
skla (výbava
skla (výbava
na přání).
na přání).
10 km/h10(výbava
km/h (výbava
na přání).
na přání).
vozidlo vozidlo
automaticky
automaticky
zpomalí.
zpomalí.
JakmileJakmile
vás vpředu
vás vpředu
již nebude
již nebude
nic zpomalovat,
nic zpomalovat,
vaše vozidlo
vaše vozidlo
znovu zrychlí
znovuna
zrychlí na
přednastavenou
přednastavenou
rychlostrychlost
(výbava(výbava
na
na
přání). přání).

ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
2)Asistenční
senzory. 2)technologie
Asistenční technologie
řidiče.
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.
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Base
Base
(není dostupné
(není dostupné
na českém
na trhu)
českém trhu)
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Trend
Trend

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnějšívnější
výbavy
výbavy
■
■

■

■

■
■

Dálkové
■ Dálkové
centrálnícentrální
zamykání
zamykání
dveří
dveří
Vnější■zpětná
Vnějšízrcátka
zpětnáelektricky
zrcátka elektricky
ovládanáovládaná
a
a
vyhřívaná
vyhřívaná
Projektorové
■ Projektorové
halogenové
halogenové
světlomety
světlomety
s
s
odbočovacími
odbočovacími
světly a denními
světly a denními
LED světly,
LED světly,
přední mlhové
přední světlomety
mlhové světlomety
Částečně
■ Částečně
lakovanýlakovaný
přední nárazník
přední nárazník
a
a
rohové části
rohové
zadního
části zadního
vícedílného
vícedílného
nárazníku
nárazníku
Přední■ a Přední
zadní parkovací
a zadní parkovací
senzory senzory
Posuvné
■ Posuvné
dveře nákladového
dveře nákladového
prostoruprostoru
na
na
straně spolujezdce
straně spolujezdce

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnitřní
vnitřní
výbavy
výbavy
■

■

■

■

■
■
■
■
■

■
■

Autorádio
■ Autorádio
AM/FM/DAB/DAB+
AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáním
s ovládáním
rádia na rádia
volantu,
na volantu,
4 reproduktory,
4 reproduktory,
Bluetooth,
Bluetooth,
USB, držák
USB,
prodržák
uchycení
pro uchycení
mobilních
mobilních
zařízení zařízení
Vestavěný
■ Vestavěný
modem modem
4G umožňující
4G umožňující
vzdálenévzdálené
Dostupné
Dostupné
volitelné
volitelné
sady: sady:
ovládáníovládání
vozu, Live
vozu,
Traffic
Livea Traffic
Wi-Fi Hotspot
a Wi-Fi Hotspot
Tempomat
■ Tempomat
s nastavitelným
s nastavitelným
omezovačem
omezovačem
Sada Sada
viditelnost
viditelnost
rychlostirychlosti
■ Vyhřívané
■ Vyhřívané
čelní skločelní sklo
Sedadlo
■ Sedadlo
řidiče s bederní
řidiče s ibederní
loketní opěrkou
i loketní opěrkou
■ Snímač
■ hladiny
Snímačkapaliny
hladiny kapaliny
do ostřikovačů
do ostřikovačů
nastavitelné
nastavitelné
v 8 směrech,
v 8 směrech,
přední přední
dvojsedadlo
dvojsedadlo
spolujezdce
spolujezdce
s rozkládacím
s rozkládacím
Sada Sada
viditelnost
viditelnost
Plus Plus
stolkem stolkem
a s vyklápěcím
a s vyklápěcím
sedákemsedákem
s
s
úložnýmúložným
prostorem
prostorem
pod sedadlem
pod sedadlem
Prvky navíc
Prvky
k sadě
navícviditelnost
k sadě viditelnost
Elektricky
■ Elektricky
ovládanáovládaná
přední okna
přední okna
■ Elektricky
■ Elektricky
sklopná sklopná
zrcátka zrcátka
Palubní
■ počítač
Palubní počítač
■ Automatické
■ Automatické
světlomety
světlomety
12V zásuvka
■ 12V zásuvka
vpředu vpředu
■ Automatické
■ Automatické
stěrače čelního
stěračeskla
čelního
s skla s
Klimatizace
■ Klimatizace
včetně pylového
včetně pylového
filtru
filtru
Manuální
Manuální
klimatizace
klimatizace
dešťovým
dešťovým
senzorem
senzorem
Výškově
■ Výškově
a podélně
a podélně
nastavitelný
nastavitelný
kožený kožený
(standardní
(standardní
výbava)
výbava)
volant volant
Sada Sada
viditelnost
viditelnost
Premium
Premium
Oka na
■ uchycení
Oka na uchycení
nákladu nákladu
Snadno
■ Snadno
udržovatelná
udržovatelná
podlahapodlaha
Motory
Motory
Prvky navíc
Prvky
k sadě
navícviditelnost
k sadě viditelnost
Plus
Plus
nákladového
nákladového
prostoruprostoru
(pouze Van)
(pouze Van)
■ Zadní ■parkovací
Zadní parkovací
kamera skamera
asistentem
s asistentem
pro
pro
NaftovéNaftové
motory motory
připojování
připojování
přívěsu přívěsu
105 k (77105
kW)
k (77 kW)
■ Varování
■ Varování
před neúmyslným
před neúmyslným
opuštěním
opuštěním 130 k (96
130
kW)
k (96 kW)
jízdního pruhu
jízdního
včetně
pruhusystému
včetně systému
sledování
sledování
170 k (125
170
kW)
k (125 kW)
bdělosti bdělosti
řidiče řidiče
■ Automatická
■ Automatická
dálková dálková
světla světla
Plug-in hybrid
Plug-in hybrid
126 k (92126
kW)
k (92 kW)

Plug-in hybrid
Plug-in
specifikace
hybrid specifikace
je odlišná, detaily
je odlišná,
jsou detaily
upřesněny
jsouvupřesněny v
cenících. cenících.
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Přední aPřední
zadní parkovací
a zadní parkovací
senzorysenzory
(standardní
(standardní
výbava) výbava)

Typy karoserie
Typy karoserie
Van
Van
Kombi Van/Kombi
Kombi Van/Kombi

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Trend
Custom
L1 Trend
H1 s metalickým
L1 H1 s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
stříbrná Diffused
stříbrná Diffused
(výbava (výbava
na přání).na přání).

Limited
Limited

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnějšívnější
výbavy
výbavy
navíc navíc
oprotioproti
výbavě
výbavě
TrendTrend
■
■

■

■

■

16" kola
■ z
16"
lehkých
kola z slitin
lehkých slitin
Exteriérový
■ Exteriérový
designový
designový
balíček Limited
balíček –
Limited –
lakovanýlakovaný
přední a přední
zadní nárazník,
a zadní nárazník,
lakovanálakovaná
madla dveří
madla
a ochranné
dveří a ochranné
boční lišty,
boční lišty,
chromovaná
chromovaná
mřížka chladiče
mřížka chladiče
a 16" kola
a z16" kola z
lehkých slitin
lehkých slitin
Elektricky
■ Elektricky
ovládaná,
ovládaná,
vyhřívaná
vyhřívaná
a sklopná
a sklopná
vnější zpětná
vnějšízrcátka
zpětná zrcátka
Automatické
■ Automatické
stěrače čelního
stěračeskla
čelního
s skla s
dešťovým
dešťovým
senzorem
senzorem
Automatické
■ Automatické
světlomety
světlomety
s automatickými
s automatickými
dálkovými
dálkovými
světly světly

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnitřní
vnitřní
výbavy
výbavy
navíc navíc
oprotioproti
výbavě
výbavě
TrendTrend
■

■
■

■
■
■

Audio■systém
AudioFord
systém
SYNC
Ford
2.5
SYNC
s dotykovým
2.5 s dotykovým
Dostupná
Dostupná
volitelná
volitelná
sada:sada:
8" displejem
8" displejem
a hlasovým
a hlasovým
ovládáním
ovládáním
Sada
Sada
Viditelnost
Viditelnost
Premium
Premium
prostřednictvím
prostřednictvím
Android Android
Auto/CarPlay,
Auto/CarPlay,
ovládáním
ovládáním
rádia na rádia
volantu,
na volantu,
rozhraním
rozhraním ■ Zadní ■parkovací
Zadní parkovací
kamera skamera
asistentem
s asistentem
pro
pro
®, portem
®,USB
portem
a nouzovým
USB a nouzovým
Bluetooth
Bluetooth
připojování
připojování
přívěsu přívěsu
voláním voláním
Emergency
Emergency
Assist* Assist*
■ Varování
■ Varování
před neúmyslným
před neúmyslným
opuštěním
opuštěním
Vyhřívaná
■ Vyhřívaná
přední sedadla
přední sedadla
jízdního pruhu
jízdního
včetně
pruhusystému
včetně systému
sledování
sledování
Kůží potažená
■ Kůží potažená
hlavice řadící
hlavice
páky
řadící
manuální
páky manuální
bdělosti bdělosti
řidiče řidiče
převodovky
převodovky
■ Automatická
■ Automatická
dálková dálková
světla světla
Airbag■ spolujezdce
Airbag spolujezdce
LED osvětlení
■ LED osvětlení
nákladového
nákladového
prostoruprostoru
Naftové
Naftové
motory
motory
Vyhřívané
■ Vyhřívané
čelní skločelní sklo
130 k (96
130
kW)
k (96 kW)
170 k (125
170
kW)
k (125 kW)

Vyhřívané
Vyhřívané
čelní sklo
čelní sklo
(standardní
(standardní
výbava) výbava)

Elektricky
Elektricky
ovládaná
ovládaná
sklopnásklopná
a vyhřívaná
a vyhřívaná
vnější zpětná
vnějšízrcátka
zpětná zrcátka
(standardní
(standardní
výbava) výbava)

Typ karoserie
Typ karoserie
Van

Van

Poznámka:Poznámka:
Je-li vozidlo Je-li
Fordvozidlo
vybaveno
Ford
funkčním
vybaveno
airbagem
funkčním airbagem
spolujezdce,spolujezdce,
dětská bezpečnostní
dětská bezpečnostní
sedačka otočená
sedačka
proti
otočená
směru proti směru
jízdy nesmí být
jízdynikdy
nesmí
umístěna
být nikdy
naumístěna
předním na
sedadle
předním
spolujezdce.
sedadle spolujezdce.
*Funkce automatického
*Funkce automatického
nouzového volání
nouzového
Emergency
volání Emergency
Assist je
Assist je
pokročilou funkcí
pokročilou
systému
funkcí
SYNC,
systému
kteráSYNC,
využívá
která
mobilní
využívá
telefon
mobilní telefon
®
ke kontaktování
ke kontaktování
spárovaný pomocí
spárovaný
technologie
pomocí technologie
Bluetooth® Bluetooth
dispečinku záchranných
dispečinku záchranných
složek poté,složek
co se upoté,
havarovaného
co se u havarovaného
vozidla aktivuje
vozidla
airbag
aktivuje
neboairbag
odpojínebo
palivové
odpojí
čerpadlo.
palivové
Tuto
čerpadlo. Tuto
funkci lze používat
funkci lze
ve používat
více než 40
ve více
evropských
než 40 evropských
zemích a zemích a
oblastech. oblastech.
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Na obrázku
Na je
obrázku
modelje
Transit
modelCustom
Transit Limited
CustomL1
Limited
H1 s metalickým
L1 H1 s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
šedá Magnetic
šedá Magnetic
(výbava (výbava
na přání).na přání).

Trail
Trail

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnějšívnější
výbavy
výbavy
navíc navíc
oprotioproti
výbavě
výbavě
TrendTrend
■
■

■

■
■
■
■

16" černá
■ 16"
kola
černá
z lehkých
kola z slitin
lehkých slitin
Unikátní
■ Unikátní
černá maska
černáchladiče
maska chladiče
s logem s logem
FORD FORD
Exteriérový
■ Exteriérový
designový
designový
paket Trail
paket
- Trail nelakovaná
nelakovaná
spodní část
spodní
předního
část předního
a zadního
a zadního
nárazníku,
nárazníku,
spodní části
spodní
bočních
části bočních
dveří v dveří v
tmavémtmavém
provedení,
provedení,
kontrastní
kontrastní
lemy
lemy
blatníků,blatníků,
lakovanálakovaná
vnější zrcátka
vnějšíazrcátka
madla a madla
dveří
dveří
Automatické
■ Automatické
světlomety
světlomety
Automatické
■ Automatické
stěrače sstěrače
dešťovým
s dešťovým
senzorem
senzorem
Ukazatel
■ Ukazatel
hladiny ostřikovače
hladiny ostřikovače
Vnější■zpětná
Vnějšízrcátka
zpětnásklopná
zrcátka sklopná

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnitřní
vnitřní
výbavy
výbavy
navíc navíc
oprotioproti
výbavě
výbavě
TrendTrend
■

■
■

Naftové
Naftové
motory
motory

Černé■čalounění
Černé čalounění
sedadel sedadel
v kombinaci
v kombinaci
kůže/ kůže/
vinyl
vinyl
170 k (125
170
kW)
k (125 kW)
Elektricky
■ Elektricky
vyhřívané
vyhřívané
čelní skločelní sklo
Mechanický
■ Mechanický
samosvorný
samosvorný
diferenciál
diferenciál
mLSD mLSD

Typ karoserie
Dostupná
Dostupná
volitelná
volitelná
sada:sada: Typ karoserie
Sada Sada
Viditelnost
Viditelnost
Premium
Premium Van
Van
■
■
■

Kombi,Van
Kombi Van
Varování
■ Varování
před opuštěním
před opuštěním
jízdního pruhu
jízdního pruhuKombi, Kombi
Sledování
■ Sledování
bdělosti bdělosti
řidiče řidiče
Zadní ■parkovací
Zadní parkovací
kamera kamera

16" černá
16"
kola
černá
z lehkých
kola z lehkých
slitin slitin
(standardní
(standardní
výbava) výbava)

UnikátníUnikátní
černá maska
černáchladiče
maska chladiče
s logems logem
FORD FORD
(standardní
(standardní
výbava) výbava)

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Trail
Custom
L1 H1
Trail
s nemetalickým
L1 H1 s nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
červená Race
červená
(standardní
Race (standardní
výbava).výbava).
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Active
Active
(není dostupné
(není dostupné
pro český
pro
trh,
český
výbavový
trh, výbavový
stupeň Active
stupeň
jeActive
dostupný
je dostupný
pro Tourneo
pro Tourneo
Custom)Custom)
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Sport
Sport

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnějšívnější
výbavy
výbavy
navíc navíc
oprotioproti
výbavě
výbavě
Trend:
Trend:
■

■
■
■
■
■
■

Exteriérový
■ Exteriérový
designový
designový
paket Sport
paket
– Sport –
sportovně
sportovně
tvarovaný
tvarovaný
přední nárazník,
přední nárazník,
lakovanélakované
sportovní
sportovní
prahy, lemy
prahy,
blatníků,
lemy blatníků,
široké boční
široké
ochranné
boční ochranné
lišty, vnější
lišty,
zrcátka
vnějšíazrcátka a
madla dveří
madla
a zadní
dveřínárazník,
a zadní nárazník,
sportovní
sportovní
pruhy napruhy
kapotě
na kapotě
17" kola
■ z
17"
lehkých
kola z slitin
lehkých slitin
Monitoring
■ Monitoring
tlaku v pneumatikách
tlaku v pneumatikách
Automatické
■ Automatické
stěrače sstěrače
dešťovým
s dešťovým
senzorem
senzorem
Elektricky
■ Elektricky
vyhřívané
vyhřívané
čelní skločelní sklo
Automatické
■ Automatické
světlomety
světlomety
Vnější■zpětná
Vnějšízrcátka
zpětná-zrcátka
sklopná- sklopná

Hlavní
Hlavní
prvkyprvky
vnitřní
vnitřní
výbavy
výbavy
navíc navíc
oprotioproti
výbavě
výbavě
Trend:
Trend:
■

■
■
■
■

Audio■systém
AudioFord
systém
SYNC
Ford
2.5
SYNC
s dotykovým
2.5 s dotykovým
Dostupná
Dostupná
volitelná
volitelná
sada:sada:
8" displejem
8" displejem
a hlasovým
a hlasovým
ovládáním
ovládáním
Sada
Sada
viditelnost
viditelnost
Premium
Premium
prostřednictvím
prostřednictvím
Android Android
Auto/CarPlay,
Auto/CarPlay,
ovládáním
ovládáním
rádia na rádia
volantu,
na volantu,
rozhraním
rozhraním ■ Zadní ■parkovací
Zadní parkovací
kamera skamera
asistentem
s asistentem
pro
pro
®, portem
®,USB
portem
a nouzovým
USB a nouzovým
Bluetooth
Bluetooth
připojování
připojování
přívěsu přívěsu
voláním voláním
Emergency
Emergency
Assist* Assist*
■ Varování
■ Varování
před neúmyslným
před neúmyslným
opuštěním
opuštěním
Čalounění
■ Čalounění
v kombinaci
v kombinaci
látka-kůže
látka-kůže
jízdního pruhu
jízdního
včetně
pruhusystému
včetně systému
sledování
sledování
Vyhřívaná
■ Vyhřívaná
přední sedadla
přední sedadla
bdělosti bdělosti
řidiče řidiče
Kůží potažená
■ Kůží potažená
hlavice řadicí
hlavice
páky
řadicí páky
Airbag■ spolujezdce
Airbag spolujezdce

Naftové
Naftové
motory
motory
185 k (136
185
kW)
k (136 kW)

Typy karoserie
Typy karoserie
Van

Částečné
Částečné
kožené čalounění
kožené čalounění
sedadelsedadel

18" kola18"
z lehkých
kola z lehkých
slitin slitin

(standardní
(standardní
výbava) výbava)

(není dostupné
(není dostupné
pro ČR) pro ČR)

Van

◊Poznámka:
◊Poznámka:
Je-li vozidlo Je-li
Fordvozidlo
vybaveno
Ford
funkčním
vybaveno
airbagem
funkčním airbagem
spolujezdce,spolujezdce,
dětská bezpečnostní
dětská bezpečnostní
sedačka otočená
sedačka
proti
otočená
směru proti směru
jízdy nesmí být
jízdynikdy
nesmí
umístěna
být nikdy
naumístěna
předním na
sedadle
předním
spolujezdce.
sedadle spolujezdce.
® jsou
® jsou vlastnictvím
Poznámka:Poznámka:
Slovní označení
Slovní
a logo
označení
Bluetooth
a logo
Bluetooth
vlastnictvím
společnosti společnosti
Bluetooth SIG,
Bluetooth
Inc. a veškeré
SIG, Inc.
jejich
a veškeré
použitíjejich použití
společností společností
Ford Motor Company
Ford MotorLimited
Company
a přidruženými
Limited a přidruženými
společnostmi
společnostmi
je předmětem
je předmětem
licenčního ujednání.
licenčního
Další
ujednání.
ochranné
Další ochranné
známky a obchodní
známky a
názvy
obchodní
jsou majetkem
názvy jsoupříslušných
majetkem příslušných
vlastníků. vlastníků.

Na obrázku
Na je
obrázku
TransitjeCustom
Transit Sport
Custom
L1 Sport
H1 s metalickým
L1 H1 s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
oranžováoranžová
Glow (výbava
Glow (výbava
na
na
přání). přání).
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Barvy
Barvy
karoserie
karoserie
a čalounění
a čalounění
1. Base 1. Base
není dostupné
není dostupné
pro český
pro
trhčeský trh
2. Trend2. Trend
Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Capitol
LátkavCapitol
barvě černá
v barvě černá
Ebony Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Látka City
Látka
v barvě
Cityčerná
v barvě
Ebony
černá Ebony
(standardní
(standardní
výbava) výbava)
1.
3. Limited
3. Limited
Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Inroad
LátkaEmboss
Inroad Emboss
v barvě v barvě
černá Ebony
černá Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Látka Marl
Látka
v barvě
Marlčerná
v barvě
Ebony
černá Ebony
(standardní
(standardní
výbava) výbava)

1.

2.

2.

3.

†
Modrá Blazer
Modrá
Blazer†
Nemetalická
Nemetalická
barva karoserie
barva karoserie

Bílá Frozen
Bílá Frozen
Nemetalická
Nemetalická
barva karoserie
barva karoserie

ČervenáČervená
Race Race
Nemetalická
Nemetalická
barva karoserie
barva karoserie

Černá Agate
Černá Agate
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*

Modrá Metallic
Modrá Metallic
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*

†
†
StříbrnáStříbrná
DiffusedDiffused
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*

ČervenáČervená
Dark Carmine
Dark Carmine
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*

†
†
Šedá Magnetic
Šedá Magnetic
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*

StříbrnáStříbrná
Moondust
Moondust
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*

3.

4. Trail*4. Trail*
Střed sedadel:
Střed sedadel:
Kůže/Vinyl
Kůže/Vinyl
Salerno sSalerno s
prošíváním
prošíváním
v barvě černá
v barvě
Ebony
černá Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Kůže/Vinyl
Kůže/Vinyl
Salerno v
Salerno
barvě v barvě
černá Ebony
černá
(standardní
Ebony (standardní
výbava) výbava)
5. Active5. Active
není dostupné
není dostupné
pro český
pro
trhčeský trh
6. Sport6. Sport
Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Dynamo
Látka Dynamo
Emboss Emboss
v
v
barvě černá
barvě
Ebony
černá Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Kůže Salerno
Kůže v
Salerno
barvě černá
v barvě černá
Ebony (standardní
Ebony (standardní
výbava) výbava)

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Záruka 12
Záruka
let proti
12 let
prorezivění
proti prorezivění
Exteriér nového
Exteriérvozu
nového
Transit
vozuCustom
Transit Custom
získal několikafázovým
získal několikafázovým
procesem
procesem
lakovánílakování
na odolnosti.
na odolnosti.
Díky vstřikování
Díky vstřikování
vosku dovosku
ocelových
do ocelových
částí karoserie
částí karoserie
či odolnéčihorní
odolné
vrstvě
horní
nátěru,
vrstvěnovým
nátěru,materiálům
novým materiálům
a postupům
a postupům
aplikaceaplikace
bude vášbude
vůz vypadat
váš vůz vypadat
dobře i za
dobře
mnoho
i zalet.
mnoho let.

Oranžová
Oranžová
Glow† Glow†
Metalická
Metalická
barva karoserie*
barva karoserie*
Pozinkování
Pozinkování
*Kožené čalounění
*Kožené(sedací
čalounění
přední
(sedací
části přední
sedadla),
části
vinylové
sedadla), vinylové
čalounění (boční
čalounění
a zadní
(boční
částiasedadel
zadní části
a hlavová
sedadel
opěrka).
a hlavová opěrka).
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*Metalické laky
*Metalické
karoserie
laky
jsou
karoserie
dostupné
jsou
jako
dostupné
výbavajako
na přání,
výbava
za na
příplatek.
přání, za příplatek.
†
†
Není dostupné
Není
pro
dostupné
verzi Trail
pro verzi Trail
Na model Ford
Na model
TransitFord
Custom
Transit
se vztahuje
Custom se
záruka
vztahuje
protizáruka
prorezivění
proti karoserie
prorezivění
společnosti
karoserie společnosti
Ford v délceFord
12 letv od
délce
data
12 první
let odregistrace.
data prvníPodléhá
registrace.
stanoveným
Podléhá stanoveným
pravidlům apravidlům
podmínkám.
a podmínkám.
Poznámka:Poznámka:
Obrázky vozidel
Obrázky
slouží
vozidel
pouzeslouží
k ilustraci
pouze
barevných
k ilustraciodstínů
barevných
a nemusí
odstínů
odpovídat
a nemusíkonkrétní
odpovídat
specifikaci.
konkrétní Barvy
specifikaci.
karoserie
Barvy
a čalounění
karoserie areprodukované
čalounění reprodukované
v tomto katalogu
v tomto
se katalogu se
mohou lišit od
mohou
skutečných
lišit od skutečných
barev v důsledku
barevomezení
v důsledku
použitých
omezenítiskových
použitých
technologií.
tiskových technologií.

Povrchová
Povrchová
úprava úprava
Elektrostatický
Elektrostatický
nátěr nátěr ZákladníZákladní
nátěr nátěr
fosforečnanovým
fosforečnanovým
nástřikem
nástřikem

Horní vrstva
Hornínátěru
vrstva nátěru

Krycí lakKrycí lak
(kromě barvy
(kromě
bílá
barvy
Frozen)
bílá Frozen)

Příslušenství
Příslušenství
Zadní žebřík
Zadní žebřík

®+
®+
®+
(Q-Tech)
(Q-Tech) Kladka pro
Kladka
nakládací
pro nakládací
žebřík Q-Top
žebřík
Q-Top®+
Střešní přepravní
Střešní přepravní
koš Q-Top
koš
Q-Top
®+Q-Top®+
(Q-Tech)
(Q-Tech)
pro přepravní
pro přepravní
koš Q-Top
koš
Umožňuje
Umožňuje
bezpečný
bezpečný
a snadnýapřístup
snadnýna
přístup na Sada dvou
Lehká hliníková
Lehká hliníková
konstrukce,
konstrukce,
na niž můžete
na niž můžete
Sada
nerezových
dvou nerezových
trubicových
trubicových
chráničůchráničů
střechu dodávky
střechu dodávky
(max. 125
(max.
kg, pouze
125 kg,
pro
pouze pro bočních bočních
naložit další
naložit
náklad*
další. náklad*
Je ideální
. Jepro
ideální
přepravu
pro přepravu
hran vozidla
hran(příslušenství).
vozidla (příslušenství).
Zadní kladka
Zadnípro
kladka
nakládací
pro nakládací
žebřík, jenž
žebřík, jenž
zadní dveře
zadní
ložného
dveře ložného
prostoruprostoru
se 180° klouby)
se 180° klouby)
velkých, velkých,
dlouhýchdlouhých
nebo objemných
nebo objemných
předmětů,
předmětů,
usnadňuje
usnadňuje
nakládání
nakládání
a vykládání
a vykládání
®+
®+
Střešní nosič
Střešní
Thule
nosič Thule
Professional
Professional
(výbava (výbava
na přání na
a příslušenství).
přání a příslušenství).
a poskytuje
a poskytuje
vám větší
vám
flexibilitu
větší flexibilitu
při vaší při vaší
materiálu(krátký
materiálu(krátký
a dlouhýarozvor,
dlouhý150
rozvor,
cm, 150 cm,
každodenní
činnosti činnosti
(nízká střecha,
(nízká střecha,
namontována
namontována
nad střešním
nad střešním
nosičem)
nosičem)
Sada dvou
Sada
hliníkových
dvou hliníkových
uzamykatelných
uzamykatelných každodenní
Ochranná
Ochranná
mříž zadních
mříž zadních
oken
oken
maximální
zatížení střechy
zatížení150
střechy
kg včetně
150 kg včetně (příslušenství).
(příslušenství).
příčníků pro
příčníků
vozidla
prosvozidla
nízkou sstřechou
nízkou střechou
(H1).
(H1).maximální
střešního
střešního
nosiče, hmotnost
nosiče, hmotnost
nákladu nákladu
120 kg) 120 kg)
Kvalitní mříž,
Kvalitní
která
mříž,
chrání
která
zadní
chrání
okna
zadní
proti
okna proti Lze kombinovat
Lze kombinovat
pouze s konzolí
pouze sakonzolí
patkami
a patkami
z
z
Integrovaný
Integrovaný
střešní nosič
střešní nosič
(příslušenství).
® Thule®
poškození
poškození
nákladem
nákladem
při jízdě nebo
při jízdě
proti
nebo proti řady Thule
řady
Professional
Professional
(příslušenství).
(příslušenství). (příslušenství).
krádežím.
krádežím.
Nelze pro
Nelze
vozidla
prosvozidla
výklopnými
s výklopnými
Dokáže přepravit
Dokáže přepravit
až 100 kgažnákladu
100 kg nákladu
(80 kg u(80 kg u
dveřmi (výbava
dveřmi (výbava
na přání na
a příslušenství).
přání a příslušenství).
verze Sport)
verzeaSport)
lze jej sklopit
a lze jejna
sklopit
střechu,
na střechu,
když
když
jej nepoužíváte.
jej nepoužíváte.
Je vybaven
Je vybaven
dorazemdorazem
nákladu nákladu
Tažné zařízení
Tažné zařízení
Brink®+ Brink®+
a integrovanými
a integrovanými
T drážkami,
T drážkami,
které jsou
které jsou
kompatibilní
kompatibilní
se standardními
se standardními
doplňky doplňky
Díky tažnému
Díky tažnému
zařízení se
zařízení
zvýší přepravní
se zvýší přepravní
střešníchstřešních
nosičů anosičů
maximalizují
a maximalizují
použitelnost
použitelnost
kapacitakapacita
vozidla. Tažné
vozidla.
zařízení
Tažné může
zařízení
býtmůže být
střešníhostřešního
nosiče (výbava
nosiče (výbava
na přání na
a přání a
demontováno,
demontováno,
pokud není
pokud
používáno.
není používáno.
K
K
příslušenství
příslušenství
pouze pro
pouze
modely
pro smodely
nízkou s nízkou
dispozicidispozici
také pevná
také
verze
pevná
(příslušenství).
verze (příslušenství).
střechou).
střechou).
+
Boční ochranné
Boční ochranné
lišty ARP
lišty
ARP+

®+ Thule®+
Držák posuvného
Držák posuvného
žebříku Thule
žebříku
Professional
Professional

Pro rychlé,
Probezpečné
rychlé, bezpečné
a ergonomické
a ergonomické
připevnění
připevnění
žebříku. Držák
žebříku.
seDržák
vysouvá
se vysouvá
podél podél
boku vozidla
bokuavozidla
sklápí ze
a sklápí
střechy
zedolů.
střechy
Dodává
dolů. Dodává
se se čtyřmi
se se
dorazy
čtyřminákladu
dorazy nákladu
a prvky pro
a prvky pro
upevněníupevnění
žebříku (příslušenství).
žebříku (příslušenství).

Vzduchové
Vzduchové
deflektory
deflektory
ClimAir®+
ClimAir®+
Omezují Omezují
vzduchové
vzduchové
turbulence
turbulence
a hlučnost,
a hlučnost,
takže si budete
takže simoci
budete
lépe
moci
vychutnat
lépe vychutnat
jízdu s jízdu s
otevřenými
otevřenými
přednímipředními
okny, a to
okny,
i v případě,
a to i v případě,
že
že
drobně prší
drobně
(příslušenství).
prší (příslušenství).
Kola z lehkých
Kola z lehkých
slitin slitin
16 palcová
16 palcová
litá kola litá
s 5 dvojitými
kola s 5 dvojitými
paprsky paprsky
(příslušenství)
(příslušenství)
a pojistnými
a pojistnými
maticemi
maticemi
kol
kol
(příslušenství).
(příslušenství).
+ (SCC)+
Parkovací
Parkovací
senzorysenzory
Xvision (SCC)
Xvision

ZvukováZvuková
výstrahavýstraha
pomáhápomáhá
posuzovat
posuzovat
vzdálenost
vzdálenost
při parkování
při parkování
(příslušenství).
(příslušenství).
Lapače nečistot
Lapače nečistot
Tvarované
Tvarované
lapače nečistot
lapače nečistot
chrání karoserii
chrání karoserii
vozu Transit
vozuCustom
Transit Custom
před ostřikem
před ostřikem
z vozovky
z vozovky
Spodní kryt
Spodní
motoru
kryt motoru
Potahy předních
Potahy předních
sedadelsedadel
HDD®+ HDD®+
DřevěnáDřevěná
podlahapodlaha
a před odletujícími
a před odletujícími
kameny kameny
(vpředu (vpředu
základnízákladní
Odolnýkryt
spodní
motoru
kryt zmotoru
korozivzdorného
z korozivzdorného
Vyrobeny
Vyrobeny
z odolného
z odolného
nylonu. Potahy
nylonu.vPotahy
černé v černé
PodlahaPodlaha
ložného ložného
prostoruprostoru
sestává ze
sestává
dvou ze dvouOdolný spodní
výbava, vzadu
výbava,
výbava
vzaduna
výbava
přání na
a přání a
kovu
kovu
motor
chrání
před
motor
náhodným
před náhodným
barvě jsou
barvě
voděodolné
jsou voděodolné
a ohnivzdorné
a ohnivzdorné
s velmi s velmi
dřevěných
dřevěných
panelů spanelů
protiskluzovým
s protiskluzovým
nátěremnátěrem
a
a chrání
příslušenství).
příslušenství).
poškozením
kameny kameny
či obrubníkem.
či obrubníkem.
Můžete Můžete
dlouhoudlouhou
životností.
životností.
Pomáhají
Pomáhají
chránit chránit
integrovanými
integrovanými
hliníkovými
hliníkovými
uvazovacími
uvazovacími poškozením
jej snadno
jej demontovat
snadno demontovat
pro účelypro
výměny
účely výměny originálníoriginální
potah sedadel
potah sedadel
před opotřebením
před opotřebením
a
a
lištami. Max.
lištami.
zátěž
Max.
lištzátěž
500 daN
lišt 500
(výbava
daN (výbava
na
na
oleje a rutinního
oleje a rutinního
servisu (výbava
servisu (výbava
na přání na
a přání aprovozními
provozními
nečistotami.
nečistotami.
Ideální pro
Ideální
komerční
pro komerční
přání a příslušenství).
přání a příslušenství).
příslušenství).
příslušenství).
využívánívyužívání
vozidla. Dostupné
vozidla. Dostupné
zvlášť pro
zvlášť pro
+
Síť na náklad
Síť naBott
náklad
Bott+
sedadlo sedadlo
řidiče a sedadlo/sedadla
řidiče a sedadlo/sedadla
spolujezdce/ů
spolujezdce/ů
(příslušenství).
(příslušenství).
ZajistěteZajistěte
náklad bezpečně
náklad bezpečně
a snadnoa pomocí
snadno pomocí
lehkého lehkého
a nastavitelného
a nastavitelného
síťovéhosíťového
systému,systému,
který je ideální
který jevolbou
ideálnípro
volbou
kurýrní
proakurýrní
balíkové
a balíkové
doručovací
doručovací
služby. Připevňuje
služby. Připevňuje
se k bočním
se k bočním
upevňovacím
upevňovacím
bodům. Když
bodům.
ji nepoužíváte,
Když ji nepoužíváte,
můžete jimůžete
ukrýt do
ji ukrýt
příslušného
do příslušného
obalu. Max.
obalu. Max.
zátěž 500
zátěž
daN.
500
K dispozici
daN. K dispozici
pro modely
pro L1
modely
a L2 L1 a L2
(příslušenství).
(příslušenství).
Upevňovací
Upevňovací
drážky (výbava
drážky (výbava
na přání)
naapřání) a
posuvnéposuvné
bloky s uvazovacími
bloky s uvazovacími
háky (10x)
háky (10x)
pro připevnění
pro připevnění
nákladunákladu
(výbava (výbava
na přání na
a příslušenství)
přání a příslušenství)

wwwwww

Více informací
Více informací
ohledně ohledně
veškerého
veškerého
nabízeného
nabízeného
příslušenství
příslušenství
naleznete
naleznete
zde.
zde.
*Viz technické
*Viz
údaje
technické
o výšce
údaje
a nosnosti
o výšcevozidla.
a nosnosti vozidla.
+Informace+Informace
o položkách,ona
položkách,
něž se vztahuje
na něž se
záruka
vztahuje
od jiného
záruka
dodavatele,
od jiného dodavatele,
naleznete na
naleznete
zadní obálce.
na zadní obálce.
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Chcete-liChcete-li
se seznámit
se seznámit
s nabídkou
s nabídkou
zboží značky
zbožíFord,
značky
jakoFord,
jsoujako
oděvy,
jsou
výrobky
oděvy, pro
výrobky
životní
pro
styl
životní
a
styl a
modely vozidel,
modelynavštivte
vozidel, navštivte
stránky www.fordlifestylecollection.com
stránky www.fordlifestylecollection.com
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A CelkováAdélka
Celková délka

4973

4973 4973

4973 5340

5340 5340

5340

B

CelkováB šířka
Celková
se zrcátky
šířka se zrcátky

2272

2272

2272

2272

2272

Celková šířka
Celková
se sklopenými
šířka se sklopenými
zrcátky zrcátky

2080

2080 2080

2080 2080

2080 2080

2080

Celková šířka
Celková
bez zrcátek
šířka bez
a madel
zrcátek a madel

1986

1986

1986

1986

1986

C

CelkováC výška*
Celková výška*

1925-20001925-2000
2286-23662286-2366
1922-1979 1922-1979
2285-23432285-2343

D

RozvorDnáprav
Rozvor náprav

2933

2272

1986

2933 2933

2272

1986

2933 3300

2272

1986

3300 3300

E

Přední Epřevis
Přední převis

1012

1012

1012

1012

1012

1012

1012

1012

Zadní převis
F Zadní převis

1028

1028

1028

1028

1028

1028

1028

1028

G

Maximální
G šířka
Maximální
vstupního
šířkaotvoru
vstupního
bočních
otvoru
posuvných
bočních posuvných
dveří
dveří 1030

1030

1030

1030

1030

1030

1030

1030

H Maximální
H výška
Maximální
vstupního
výškaotvoru
vstupního
bočních
otvoru
posuvných
bočních posuvných
dveří
dveří1324

1324

1324

1324

1324

1324

1324

1324

I

Maximální
I šířka
Maximální
vstupního
šířkaotvoru
vstupního
zadních
otvoru
dveří
zadních dveří

1404

1404

1404

1404

1404

1404

1404

1404

J

Maximální
J výška
Maximální
vstupního
výškaotvoru
vstupního
zadních
otvoru
dveří
zadních dveří

1347

1347

1706

1706

1347

1347

1706

1706

2921

2921

L

Maximální
K délka
Maximální
nákladového
délka nákladového
prostoru (uprostoru
podlahy(u
zapodlahy
přepážkou)
za přepážkou)
2554

2554 2554

2554 2921

2921

Maximální délka
Maximální
nákladového
délka nákladového
prostoru u podlahy
prostoruuuvozů
podlahy
s u vozů s
3037
průvlakem průvlakem
v přepážce v(včetně
přepážce
úložného
(včetněprostoru
úložného
pod
prostoru
sedadly)
pod sedadly)

3037

3037

3037

3404

3404 3404

3404

Maximální
L šířka
Maximální
nákladového
šířka nákladového
prostoru prostoru

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1392

1778

1778

1406

1406

1778

M Maximální
M šířka
Maximální
nákladového
šířka nákladového
prostoru mezi
prostoru
podběhy
mezi podběhy

N Maximální
N výška
Maximální
nákladového
výška nákladového
prostoru odprostoru
podlahyod
kepodlahy
stropu ke stropu
1406

1406

O Výška nákladové
O Výška hrany*
nákladové hrany*

511-564

511-564511-564

P

3
)
Max. objem
P Max.
nákladového
objem nákladového
prostoru s přepážkou
prostoru s (m
přepážkou
(m3)

511-564513-536

513-536

6,0

6,0

7,2

7,2

6,8

6,8

8,3

8,3

5,7

7,2

7,2

6,6

6,6

8,2

8,2

Objem nákladového
Objem nákladového
prostoru (s prostoru
přepážkou)
(s přepážkou)
(VDA) (m3)(VDA) (m3)

5,4

6,6

6,6

6,2

6,2

7,7

7,7

A CelkováAdélka
Celková délka

3 2,0 m3
L2 H1 2,0
L2mH1
*
*

B

C

3
* 7,2 m3*
L1 H2 7,2L1
mH2

3
L1 H2 1,6L1
mH2
* 1,6 m3*

3* 8,3 m3*
L2 H2 8,3
L2m
H2

DCiVDCiV

3
L2 H2 2.5
L2mH2
* 2.5 m3*

Kombi
Kombi
Van Van

3* 3,5 m3*
L1 H1 3,5L1
mH1

3* 4,3 m3*
L2 H1 4,3
L2
mH1

L1 H1 3,1L1
m3H1
* 3,1 m3*

3* 3,8 m3*
L2 H1 3,8
L2
mH1

10,9/11,6 10,9/11,610,9/11,6 10,9/11,612,2/12,8 12,2/12,812,2/12,8 12,2/12,8

16" kola – stopový/obrysový
16" kola – stopový/obrysový

11,6/12,2

11,6/12,211,6/12,2

11,6/12,212,8/13,4 12,8/13,412,8/13,4 12,8/13,4

17" kola – stopový/obrysový
17" kola – stopový/obrysový

11,8/12,3

11,8/12,3–

–

13,0/13,5 13,0/13,5–

L2 H1
Kombi Van/
Kombi
L2 H2
Kombi Van/
Kombi

L2 H2
Kombi Van/
Kombi
5340

CelkováB šířka
Celková
se zrcátky
šířka se zrcátky

2272

2272

2080

2080 2080

CelkováC výška*
Celková výška*

1925-20001925-2000
2286-23662286-2366
1922-1979 1922-1979
2285-23432285-2343

2272

2272

2272

2080 2080

2272

2272

2080 2080

2272
2080

RozvorDnáprav
Rozvor náprav

2933

2933 2933

2933 3300

3300 3300

3300

Přední Epřevis
Přední převis

1012

1012

1012

1012

1012

F

Zadní převis
F Zadní převis

1028

1028

1028

1028

1028

1028

1028

1028

G

Maximální
G šířka
Maximální
vstupního
šířkaotvoru
vstupního
bočních
otvoru
posuvných
bočních posuvných
dveří
dveří 930

930

930

930

930

930

930

930

1012

1012

1012

H Maximální
H výška
Maximální
vstupního
výškaotvoru
vstupního
bočních
otvoru
posuvných
bočních posuvných
dveří
dveří1292

1292

1292

1292

1292

1292

1292

1292

I

Maximální
I šířka
Maximální
vstupního
šířkaotvoru
vstupního
zadních
otvoru
dveří
zadních dveří

1404

1404

1404

1404

1404

1404

1404

Maximální šířka
Maximální
vstupního
šířkaotvoru
vstupního
zadních
otvoru
dveří
zadních
s klimatizací
dveří s klimatizací
vzadu 1215
vzadu

1215

1215

1215

1215

1215

1215

1215

J

Maximální
J výška
Maximální
vstupního
výškaotvoru
vstupního
zadních
otvoru
dveří
zadních dveří

1297

1297

1660

1660 1297

1297

1660

1660

K

Maximální délka
Maximální
nákladového
délka nákladového
prostoru u podlahy
prostoru(za
u podlahy
2. řadou(za 2. řadou
K
1545
sedadel) sedadel)

1545

1545

1545

1912

1912

1912

1912

Maximální délka
Maximální
nákladového
délka nákladového
prostoru u podlahy
prostoru(za
u podlahy
3. řadou(za 3. řadou
687
sedadel) sedadel)

687

687

687

1054

1054

1054

1054

Maximální
L šířka
Maximální
nákladového
šířka nákladového
prostoru prostoru

1404

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1351

1351

1351

1351

1351

1351

1351

1351

N Maximální
N výška
Maximální
nákladového
výška nákladového
prostoru odprostoru
podlahyod
kepodlahy
stropu ke stropu
1382

1382

1754

1754

1382

1382

1754

O Výška nákladové
O Výška hrany*
nákladové hrany*

511-564511-564

511-564513-536

513-536513-536

513-536

3,1/1,3 3,8/1,6

3,8/1,6 3,8/2,0

3,8/2,0 4,7/2,5

4,7/2,5

511-564

6/9 sedadel
3,1/1,3
Maximální
P objem
Maximální
nákladového
objem nákladového
prostoru (SAE,
prostoru
m3) –(SAE,
m3) – 6/9 sedadel

1754

Průměr otáčení
Průměr (m)
otáčení (m)

G
I

–

L1 = KrátkýL1rozvor,
= Krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká H1
střecha,
= nízká
H2střecha,
= vysoká
H2střecha.
= vysoká
Všechny
střecha.
rozměry
Všechny
(v rozměry
mm) podléhají
(v mm)výrobním
podléhajítolerancím
výrobním tolerancím
a platí pro a platí pro
vozidla s minimální
vozidla svýbavou.
minimálníVýbava
výbavou.
na přání
Výbava
není
nazohledněna.
přání není zohledněna.
VyobrazeníVyobrazení
jsou pouze ilustrativní.*Výškové
jsou pouze ilustrativní.*Výškové
rozměry jsou
rozměry
v rozsahu
jsouminima
v rozsahu
a maxima:
minima a maxima:
od plně naloženého
od plně naloženého
vozidla s nejmenší
vozidla snosnostní
nejmenšípo
nosnostní
nenaložené
po nenaložené
vozidlo s největší
vozidlonosností.
s největšíMetoda
nosností.
Metoda
VDA
(Verband
VDAder
(Verband
Automobilindustrie)
der Automobilindustrie)
určuje
určuje
objem tak, objem
že se nákladový
tak, že se prostor
nákladový
zaplní
prostor
kvádry
zaplní
o objemu
kvádry1 olitrobjemu
a rozměrech
1 litr a 200x100x50
rozměrech 200x100x50
mm. Kvádrymm.
jsouKvádry
poté spočítány
jsou potéaspočítány
výsledek je
a výsledek
převedenjena
převeden na
3
3
. Metoda
měří objem
SAE měří
jemně
objem
zrnitého
jemně
materiálu
zrnitého(např.
materiálu
písku(např.
nebo písku
rýže),nebo
kterýrýže),
se vejde
který
dose
nákladového
vejde do nákladového
prostoru. prostoru.
m . MetodamSAE

5340 5340

D

P

Průměr otáčení
Průměr (m)
otáčení (m)
15" kola – stopový/obrysový
15" kola – stopový/obrysový

4973 5340

E

L
3* 4,7 m3*
L2 H2 4,7
L2mH2

4973 4973

Celková šířka
Celková
se sklopenými
šířka se sklopenými
zrcátky zrcátky

M Maximální
M šířka
Maximální
nákladového
šířka nákladového
prostoru mezi
prostoru
podběhy
mezi podběhy
3* 3,8 m3*
L1 H2 3,8
L1m
H2

4973

L1 H2
Kombi Van/
Kombi
L2 H1
Kombi Van/
Kombi

L1 H1
Kombi Van/
Kombi
L1 H1 1,3L1
m3H1
* 1,3 m3*

1778

513-536513-536

Objem nákladového
Objem nákladového
prostoru (zaprostoru
přepážkou)
(za přepážkou)
(SAE) (m3)(SAE) (m3) 5,7
5,4

3 6,8 m3
L2 H1 6,8
L2mH1
*
*

3
L1 H1 6,0L1mH1
* 6,0 m3*

3300

F

K

Rozměry
Rozměry
(mm)
(mm)

Kombi
Kombi

L2 H2 Van

L2 H2 Van

L2 H1 Van

L2 H1 Van

L1 H2 Van

L1 H2 Van

L1 H1 Van

L1 H1 Van

Van Van

L1 H1
Kombi Van/
Kombi
L1 H2
Kombi Van/
Kombi

Rozměry
Rozměry
(mm)
(mm)

C J

N

K

K

M

M

N

H

L

D

B

A

D

A

E

C

J

C

F

L

J

O

N
H

L

K

K

M

M

E

D

O

B
F

G

H
E

O

B

G

H
L

C J

O

N

I

G

A

D

E

16" kola – stopový/obrysový
16" kola – stopový/obrysový

11,6/12,2

11,6/12,211,6/12,2

11,6/12,212,8/13,4 12,8/13,412,8/13,4 12,8/13,4

17" kola – stopový/obrysový
17" kola – stopový/obrysový

11,8/12,3

11,8/12,3–

–

13,0/13,5 13,0/13,5–

–

L1 = KrátkýL1rozvor,
= Krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká H1
střecha,
= nízká
H2střecha,
= vysoká
H2střecha.
= vysoká
Všechny
střecha.
rozměry
Všechny
(v rozměry
mm) podléhají
(v mm)výrobním
podléhajítolerancím
výrobním tolerancím
a platí pro a platí pro
vozidla s minimální
vozidla svýbavou.
minimálníVýbava
výbavou.
na přání
Výbava
není
nazohledněna.
přání není zohledněna.
VyobrazeníVyobrazení
jsou pouze ilustrativní.
jsou pouze ilustrativní.
*Výškové rozměry
*Výškové
jsou
rozměry
v rozsahu
jsouminima
v rozsahu
a maxima:
minima a maxima:
od plně naloženého
od plně naloženého
vozidla s nejmenší
vozidla snosností
nejmenšíponosností
nenaložené
po nenaložené
vozidlo s největší
vozidlonosností.
s největšíMetoda
nosností.
Metoda
VDA
(Verband
VDAder
(Verband
Automobilindustrie)
der Automobilindustrie)
určuje
určuje
objem tak, objem
že se nákladový
tak, že se prostor
nákladový
zaplní
prostor
kvádry
zaplní
o objemu
kvádry1 olitrobjemu
a rozměrech
1 litr a 200x100x50
rozměrech 200x100x50
mm. Kvádrymm.
jsouKvádry
poté spočítány
jsou potéaspočítány
výsledek je
a výsledek
převedenjena
převeden na
3
. Metoda
měří objem
SAE měří
jemně
objem
zrnitého
jemně
materiálu
zrnitého(např.
materiálu
písku(např.
nebo písku
rýže),nebo
kterýrýže),
se vejde
který
dose
nákladového
vejde do nákladového
prostoru. prostoru.
m3. MetodamSAE

A

B
F

F
*Metoda SAE.
*Metoda SAE.
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Trend

Trend

Spotřeba paliva
WLTP (l/100 km)

j

j

SVO výbava
SVO výbava
Přídavný pojistkový
Přídavnýpanel
pojistkový panel

ØØØ

ØØØ

Spotřeba paliva
WLTP (l/100 km)

Emise CO2
WLTP (g/km)ØØØ

Emise CO2
WLTP (g/km)ØØØ

ØØØ

Spotřeba paliva
NEDC (l/100 km)

ØØØ

Spotřeba paliva
NEDC (l/100 km)

Emise CO2
NEDC (g/km)ØØØ

Emise CO2
NEDC (g/km)ØØØ

Převodový
poměrØØ

Speciální
Speciální
výbava
výbava
na přání
na přání
(SVO)
(SVO)
Převodový
poměrØØ

Spotřeba
Spotřeba
paliva
paliva
a emise
a emise

Transit Custom
Transit Custom

Manuální regenerace
Manuální regenerace
DPF filtru (nelze
DPF filtru
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)

j/–

j/–

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105mHEV
k (77 kW) mHEV

4,43

4,43

149-157

149-157

5,7-6,0

5,7-6,0

185-190

185-190

7,1-7,3

7,1-7,3

Zdvojená AGM
Zdvojená
baterie,
AGM
regulace
baterie,
otáček
regulace
a podpěťová
otáček a podpěťová
ochrana baterie
ochrana baterie

j/–

j/–

2.0 EcoBlue2.0
108EcoBlue
k (79,2 108
kW)k (79,2 kW)

4,43

4,43

164-169

164-169

6,3-6,5

6,3-6,5

190-193

190-193

7,3-7,4

7,3-7,4

PodpěťováPodpěťová
ochrana baterie
ochrana
(nelze
baterie
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)

j/–

j/–

Příprava proPříprava
přestavbu:
pro přestavbu:
bez zadníchbez
sedadel
zadních
a bez
sedadel
obložení
a bez
stropu,
obložení
boků
stropu,
a podlahy
bokůvzadu;
a podlahy
nenívzadu;
k dispozici
není vkkombinaci
dispozici v se
kombinaci
zadním topením
se zadním
nebo
topením
zadnínebo
klimatizací
zadní klimatizací
(pouze Kombi
(pouze Kombi
j/–
Van a Kombi,
Vannelze
a Kombi,
pro PHEV)
nelze pro PHEV)

j/–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

4,43/3,39 4,43/3,39

159-182

159-182

6,1-6,9

6,1-6,9

189-231

189-231

7,2-8,8

7,2-8,8

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 mHEV
k (96 kW) mHEV

4,43

149-157

149-157

5,7-6,0

5,7-6,0

185-190

185-190

7,1-7,3

7,1-7,3

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k (125 kW)

4,43/4,19/3,39
4,43/4,19/3,39155-182

155-182

6,0-6,9

6,0-6,9

185-231

185-231

7,0-8,8

7,0-8,8

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kmHEV
(125 kW) mHEV

4,43

149-157

149-157

5,7-6,0

5,7-6,0

185-190

185-190

7,1-7,3

7,1-7,3

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k (136 kW)

4,43/3,39 4,43/3,39

155-169

155-169

6,0-6,5

6,0-6,5

187-229

187-229

7,1-8,7

7,1-8,7

Zdvojený
Zdvojený
AGM akumulátor
AGM akumulátor

60-70

60-70

2,7-3,1

2,7-3,1

70-81

70-81

3,1-3,6

3,1-3,6

Dostupný
Dostupný
pro zvýšenou
pro zvýšenou
elektrickou
elektrickou
zátěž, zátěž,
poskytuje
poskytuje
zvýšenouzvýšenou
odolnostodolnost
v náročných
v náročných
cyklech (výbava
cyklech (výbava
na přání).
na přání).

Plug-in hybrid
Plug-in
(elektromotor
hybrid (elektromotor
126 k/92 kW
126
+ prodlužovač
k/92 kW + prodlužovač
dojezdu 1.0dojezdu
EcoBoost)
1.0 EcoBoost)

-

4,43

4,43

-

6 g/km
6 g/km apaliva
spotřebu
o 0,2–0,3
palival/100
o 0,2–0,3
km. l/100
Uvedený
km. převodový
Uvedený poměr
převodový
je dostupný
poměr jepro
dostupný
daný model,
pro daný
danou
model,
přípustnou
danou přípustnou
hmostnosthmostnost
vozidla a vozidla a
Všechny hodnoty
Všechny
jsou
hodnoty
uvedeny
jsou
seuvedeny
systémem
se Stop-Start
systémem Stop-Start
(pokud je dostupný).
(pokud je dostupný).
Systém Stop-Start
Systém Stop-Start
snižuje emise
snižuje
CO2 oemise
COa2 ospotřebu
ØØØ
ØØØ
Údaje o emisích
ÚdajeCO
o 2emisích
v g/kmCO
a o2 spotřebě
v g/km a opaliva
spotřebě
byly paliva
získánybyly
pomocí
získány
metodiky
pomocítzv.
metodiky
celosvětově
tzv. celosvětově
harmonizovaného
harmonizovaného
zkušebníhozkušebního
postupu propostupu
lehká vozidla
pro lehká
(WLTP)
vozidla
zavedené
(WLTP)nařízením
zavedenéKomise
nařízením
C(2017)
Komise
3521
C(2017)
a v souladu
3521 asv souladu s
pro danou kombinaci
pro danou motoru/převodovky.
kombinaci motoru/převodovky.
nahradí
zcela
původní
nahradí
metodiku
původníNEDC
metodiku
(novýNEDC
evropský
(novýjízdní
evropský
cyklus)
jízdní
od roku
cyklus)
2021.
odNaměřené
roku 2021. hodnoty
Naměřené hodnoty
nařízením Komise
nařízením
(EU)
Komise
2017/1151
(EU)ve2017/1151
znění pozdějších
ve znění předpisů.
pozdějšíchWLTP
předpisů.
představuje
WLTP představuje
novou reálnější
novou
metodiku
reálnějšítestování
metodikuhodnot
testování
spotřeby
hodnotpaliva
spotřeby
a emisí
paliva
CO2a, která
emisízcela
CO2, která
nové
pomocí
metodiky
novéWLTP
metodiky
jsou WLTP
aktuálně
jsoupřepočítávány
aktuálně přepočítávány
zpět na hodnoty
zpět na
odpovídající
hodnoty odpovídající
metodice NEDC.
metodice NEDC.
spotřeby paliva
spotřeby
a emisí
paliva
CO2apomocí
emisí CO
2
ØØ

ØØ

Speciální SVO
Speciální
lakování
SVO
nemetalické/metalické*
lakování nemetalické/metalické*
u

j

j

Při zvoleníu SVO
Při zvolení
lakování
SVO
je lakování
vůz dodán
je bez
vůz dodán
lakovaných
bez lakovaných
nárazníků, postranních
nárazníků, postranních
lišt, krytů zrcátek
lišt, krytů
a klik
zrcátek
dveří.a klik dveří.

Pro oba testovací
Pro obapostupy
testovací
a cykly
postupy
všaka platí,
cykly že
však
zjištěné
platí, hodnoty
že zjištěné
spotřeby
hodnotya spotřeby
emisí se nevztahují
a emisí se na
nevztahují
konkrétní
najednotlivé
konkrétnívozidlo
jednotlivé
a musí
vozidlo
být achápány
musí býtvýhradně
chápányjako
výhradně
směrnéjako
hodnoty
směrné
umožňující
hodnoty umožňující
srovnání mezi
srovnání
různými
mezi
modely
různými
vozů
modely
a jejichvozů
výrobci.
a jejich
Výbava
výrobci.
na Výbava
přání na přání
konkrétního
vozu navíc neovlivňuje
vozu navíc neovlivňuje
pouze účinnost
pouze
využívání
účinnostpaliva
využívání
motorem,
palivaale
motorem,
také jízdní
alestyl
takéajízdní
další netechnické
styl a další netechnické
faktory, faktory,
nebo výbava
nebo
z příslušenství
výbava z příslušenství
může mít vliv
může
na zvýšení
mít vliv hodnot
na zvýšení
emisí
hodnot
a spotřeby
emisí apaliva
spotřeby
vozidla.
paliva
Konkrétní
vozidla.spotřebu
Konkrétnípaliva
spotřebu
a výšipaliva
emisíauvýši
CO2emisí
u CO2 konkrétního
jako např. aktuální
jako např.
jízdní
aktuální
podmínky,
jízdní celkový
podmínky,
jízdní
celkový
výkonjízdní
a údržba
výkonvozu.
a údržba vozu.
Pro bližší informace
Pro bližší oinformace
spotřebě oa spotřebě
emisích sea obraťte
emisích na
se obraťte
autorizovaného
na autorizovaného
prodejce vozů
prodejce
Ford. vozů Ford.

Podpěťová
Podpěťová
ochranaochrana
baterie baterie
Tento patentovaný
Tento patentovaný
systém správy
systémbaterie
správyvás
baterie vás
ochrání před
ochrání
náhlým
před vybitím
náhlýmakumulátoru
vybitím akumulátoru
(výbava (výbava
na přání).
na přání).

VšechnyVšechny
funkce afunkce
specifikace
a specifikace
(které neobsahuje
(které neobsahuje
vytištěný
vytištěný
katalog)katalog)

wwwwww

K zobrazení
K zobrazení
všech funkcí
všech
a specifikací
funkcí a specifikací
si stáhněte
si stáhněte
e-katalog,
e-katalog,
popřípadě
popřípadě
navštivtenavštivte
stránku sstránku
interaktivní
s interaktivní
brožurou.brožurou.
Veškeré materiály
Veškeré materiály
naleznete
naleznete
na www.ford.cz,
na www.ford.cz,
nebo stačí
nebo
naskenovat
stačí naskenovat
QR kód. QR kód.

52

53

Minimální pohotovostní
hmotnost (bez řidiče)
(kg)
Max. hrubá nosnost
(kg)

Max. hrubá nosnost
(kg)

837

320 L1 H1 320 L1 H1

3190

3190 2244

2244 996

996

1963 1037

1037

320 L1 H1 mHEV
320 L1 H1 mHEV

3190

3190 2233

2233 967

967

300 L2 H1 300 L2 H1

3000

3000 2016

2016 984

984

320 L2 H1 320 L2 H1

3190 2293

320 L1 H1 320 L1 H1

3200

3200 1963-2028 1963-2028
1072-1237 1072-1237

320 L2 H1 mHEV
320 L2 H1 mHEV

Minimální pohotovostní
hmotnost (bez řidiče)
(kg)
Max. hrubá nosnost
(kg)

K výpočtu
K výpočtu
nosnostinosnosti
potřebujete
potřebujete
znát dvěznát
věci:dvě
maximální
věci: maximální
přípustnou
přípustnou
hmotnost
hmotnost
vozidla avozidla
pohotovostní
a pohotovostní
hmotnost.
hmotnost.

Výbava Výbava
na přánína
z výroby
přání z výroby

SprávnýSprávný
vůz pro vaše
vůz pro
podnikání
vaše podnikání

UžitkovéUžitkové
vozy Ford
vozy
jsouFord
dostupné
jsou dostupné
se širokou
seřadou
širokou řadou
Většina výbavy
Většinana
výbavy
přání na
z výroby
přání zovlivňuje
výroby ovlivňuje
nosnost nosnost
vozu.
vozu.
standardních
standardních
prvků i výbavy
prvků ina
výbavy
přání.na
Autorizovaný
přání. Autorizovaný
prodejceprodejce
Přípustná
Přípustná
hmotnost
hmotnost
vozidla jevozidla
maximální
je maximální
přípustná
přípustná
hmotnost
hmotnost
Například
Například
klimatizace
klimatizace
může zvýšit
může
pohotovostní
zvýšit pohotovostní
hmotnost
hmotnost
Ford vám
Ford
pomůže
vám pomůže
s výběrem
s výběrem
správného
správného
vozu provozu
vašepro vaše
naloženého
naloženého
vozidla připraveného
vozidla připraveného
k jízdě – ktedy
jízděhmotnost
– tedy hmotnost vozu o cca
vozu
18 o
kg,
cca
a tak
18 kg,
snížit
a tak
jeho
snížit
nosnost.
jeho nosnost.
podnikání,
podnikání,
včetně technických
včetně technických
detailů, které
detailů,
jsou
které
potřeba
jsou potřeba
vozidla samotného,
vozidla samotného,
přídavných
přídavných
zařízení, zařízení,
řidiče a cestujících
řidiče a cestujících
napříkladnapříklad
pro přestavbu
pro přestavbu
vozu.
vozu.
Nicméně,
Nicméně,
výběr samostatného
výběr samostatného
sedadla sedadla
spolujezdce
spolujezdce
namísto namísto
(75 kg/osoba),
(75 kg/osoba),
provozních
provozních
kapalin, zkapalin,
90% plné
z 90%
nádrže
plné nádrže
standardního
dvojsedadla
dvojsedadla
může snížit
může
pohotovostní
snížit pohotovostní
hmotnost
hmotnost
(1 l nafty(1
= lcca
nafty
0,85
= cca
kg),0,85
výbavy
kg),na
výbavy
přání na
(i té
přání
domontované
(i té domontovanéstandardního
vozu o cca
vozu
12 kg
o cca
a zvýšit
12 kgtak
a zvýšit
jeho tak
nosnost
jeho nosnost
o stejnouohodnotu.
stejnou hodnotu.
dodatečně)
dodatečně)
a nákladu.
a nákladu.
Poznámka:Poznámka:
Technické informace
Technickékinformace
nástavbám
k nástavbám
naleznete online
naleznete
na stránkách
online na stránkách
Autorizovaný
Autorizovaný
prodejceprodejce
Ford vám
Ford
poradí,
vámkterá
poradí,
výbava
kterámůže
výbava můžewww.etis.ford.com
www.etis.ford.com
Pro usnadnění
Pro usnadnění
jsou modely
jsou vozů
modely
Ford
vozů
Transit
Fordoznačeny
Transit označeny
podle podle
zvýšit nebo
zvýšit
snížit
nebo
pohotovostní
snížit pohotovostní
hmotnost
hmotnost
vašeho vozu.
vašeho vozu.
jejich celkové
jejich hmotnosti.
celkové hmotnosti.
Například
Například
model 280
model
má 280
celkovou
má celkovou
hmotnost
hmotnost
přibližněpřibližně
2 800 kg2a800
model
kg a300
model
má 300
celkovou
má celkovou
Stupně výbavy
Stupně výbavy
Pokud jePokud
nosnost
je nosnost
stěžejním
stěžejním
bodem vašeho
bodem podnikání
vašeho podnikání
nebo nebo
hmotnost
hmotnost
přibližněpřibližně
3 000 kg.
3 000 kg.
pokud plánujete
pokud plánujete
převážetpřevážet
náklad blížící
náklad
seblížící
maximální
se maximální
VšechnyVšechny
pohotovostní
pohotovostní
hmotnosti
hmotnosti
uvedenéuvedené
v tomto katalogu
v tomto katalogu
Pohotovostní
Pohotovostní
hmotnost
hmotnost
vozidla vvozidla
nejnižším
v nejnižším
výbavovém
výbavovém platí pro platí
nosnostinosnosti
vozu, může
vozu,
vám
může
poradit
vám autorizovaný
poradit autorizovaný
prodejceprodejce
vozidla
prosvozidla
nejnižším
s nejnižším
výbavovým
výbavovým
stupněmstupněm
se
se
stupni spolu
stupni
s provozními
spolu s provozními
kapalinami,
kapalinami,
z 90 % plnou
z 90 %
nádrží,
plnouale
nádrží,standardní
ale
Ford.
jejich
Díky
odborným
jejich odborným
zkušenostem
zkušenostem
a znalostem
a znalostem
vám
vám
standardní
výbavou.výbavou.
Ostatní verze
Ostatní
mají
verze
kvůlimají
vícekvůli
prvkům
více prvkům Ford. Díky
bez hmotnosti
bez hmotnosti
řidiče, cestujícíh
řidiče, cestujícíh
a nákladu.
a nákladu.
Maximální
Maximální
nosnost nosnost
mohou poradit,
mohou poradit,
co se přesné
co sespecifikace
přesné specifikace
vašeho vozu
vašeho
týče.
vozu týče.
standardní
standardní
výbavy vyšší
výbavy
pohotovostní
vyšší pohotovostní
hmotnost
hmotnost
a nižší a nižší
vozu je tedy
vozurozdílem
je tedy rozdílem
těchto dvou.
těchto dvou.
HodnotyHodnoty
hmotností
hmotností
v tomto katalogu
v tomto katalogu
zobrazujízobrazují
rozsahy rozsahy
nosnost.nosnost.
hmotností
hmotností
a nevztahují
a nevztahují
se tak kese
konkrétnímu
tak ke konkrétnímu
vozu.
vozu.
Přípustná
Přípustná
hmotnost
hmotnost
vozidla minus
vozidla
pohotovostní
minus pohotovostní
hmotnost
hmotnost
vozidla =
vozidla
nosnost
= nosnost

Max. hrubá nosnost
(kg)

320 L2 H1 320 L2 H1

3200

3200 2016-2081 2016-2081
1119-1184 1119-1184

320 L1 H1 PHEV
320 L1 H1 PHEV

340 L1 H1 340 L1 H1

3400

3400 1989

1989 1411

1411

340 L1 H1 mHEV
340 L1 H1 mHEV

340 L1 H1 PHEV
340 L1 H1 PHEV

3400

3400 2238

2238 1162

1162

340 L2 H1 mHEV
340 L2 H1 mHEV

340 L2 H1 340 L2 H1

3400

3400 2042-20902042-2090
1258-1310 1258-1310

L1 = KrátkýL1
rozvor,
= Krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká H1
střecha,
= nízká
PHEV
střecha,
= plug-in
PHEVhybrid.
= plug-in
Uvedené
hybrid.hodnoty
Uvedené
sehodnoty
vztahují se
k vozidlům
vztahují k vozidlům
s nízkou střechou
s nízkou(H1).
střechou
U vozů
(H1).
s vysokou
U vozů střechou
s vysokou(H2)
střechou
je pohotovostní
(H2) je pohotovostní
hmotnost vyšší
hmotnost
a nosnost
vyšší anižší.
nosnost
Pohotovostní
nižší. Pohotovostní
hmotnost jehmotnost
ovlivněnajemnoha
ovlivněna
faktory
mnoha
jakofaktory
například
jakotypem
například
karoserie,
typemvýběrem
karoserie,motoru
výběrem
a výbavou
motoru na
a výbavou
přání. Jena
to přání.
hmotnost
Je to hmotnost
vozidla se standardní
vozidla se standardní
výbavou včetně
výbavou
provozních
včetně provozních
kapalin, z 90
kapalin,
% plné
z 90
nádrže,
% plné
alenádrže,
bez řidiče
ale(75
bezkg),
řidiče
posádky
(75 kg),a posádky
nákladu. a nákladu.
Nosnost je Nosnost
rozdíl mezi
je rozdíl
přípustnou
mezi přípustnou
hmotností hmotností
vozidla a pohotovostní
vozidla a pohotovostní
hmotností hmotností
bez hmotnosti
bez hmotnosti
řidiče (75 kg).
řidiče
Skutečná
(75 kg). Skutečná
přípustná hmotnost
přípustná vždy
hmotnost
podléhá
vždyvýrobním
podléhátolerancím,
výrobním tolerancím,
které mohou
které
véstmohou
k rozdílům
vést kv rozdílům
nosnostech
v nosnostech
uvedených uvedených
v tomto v tomto
katalogu a katalogu
skutečných
a skutečných
hodnot. Pokud
hodnot.
mátePokud
v plánu
máte
naložit
v plánu
vašenaložit
vozidlovaše
k hranici
vozidlo
maximální
k hranici maximální
nosnosti, doporučujeme
nosnosti, doporučujeme
vám
vám
před výpočtem
před přidat
výpočtem
odchylku
přidat5 odchylku
% k hodnotě
5 % pohotovostní
k hodnotě pohotovostní
hmotnosti,hmotnosti,
abyste snížili
abyste
rizikosnížili
přetížení.
rizikoProvozovatel
přetížení. Provozovatel
vozidla vozidla
je zodpovědný,
je zodpovědný,
aby vozidloaby
splňovalo
vozidlovšechny
splňovalo
předpisy
všechny
propředpisy
daný silniční
pro daný
provoz.
silniční
Konkrétní
provoz. Konkrétní
hodnoty pro
hodnoty
váš vůz
pro
zjístíte
váš vůz zjístíte
u autorizovaných
u autorizovaných
prodejců Ford.
prodejců Ford.

3190
3190

3240

3400

3400

3190 2272
3240 2441

3400 2249

3400 2298

2293 947

947

2272 918

918

2441 799
2249 1151

2298 1102

Max. hrubá nosnost
(kg)

tolerance
tolerance
Abychom
Abychom
vám poradili
vám ve
poradili
správném
ve správném
výběru vozidla
výběruna
vozidla
míru, na míru,VýrobníVýrobní
Ford Transit
Ford Custom
Transit Custom
je konstruován
je konstruován
k převážení
k převážení
nákladunákladu
naleznete
naleznete
zde dalšízde
upřesněné
další upřesněné
vysvětlení
vysvětlení
faktorů, které
faktorů,
mohou
které mohou
– spousty
– spousty
nákladu.nákladu.
VšechnyVšechny
provozníprovozní
hmotnosti
hmotnosti
podléhajípodléhají
výrobnímvýrobním
tolerancím.
tolerancím.
ovlivnit nosnost
ovlivnit nosnost
vozu. Jsou
vozu.
jimiJsou
například:
jimi například:
Výběr nového
Výběružitkového
nového užitkového
vozu je důležité
vozu je důležité
rozhodnutí,
rozhodnutí,
při
při
Příslušenství
Příslušenství
kterém jekterém
potřeba
je potřeba
zohlednitzohlednit
spoustu spoustu
faktorů. Některé,
faktorů. Některé,
jako
jako Řidič a cestující
Řidič a cestující
vybrat vhodnou
vybrat vhodnou
verzi a určit
verzi
potřebný
a určit potřebný
objem nákladového
objem nákladového
Je důležité
Je důležité
vědět, jaké
vědět,
máte
jaké
plány
máte
s převzatým
plány s převzatým
vozidlem.
vozidlem.
Dle průmyslového
standardu
standardu
počítáme
počítáme
s hmotností
s hmotností
75 kg/ 75 kg/
prostoru,prostoru,
jsou celkem
jsousnadné.
celkem snadné.
Jiné, jakoJiné,
například
jako například
vypočístvypočíst Dle průmyslového
JakákolivJakákoliv
výbava domontovaná
výbava domontovaná
později může
později
ovlivnit
můženosnost
ovlivnit nosnost
osoba.
Pamatujte,
osoba.
Pamatujte,
že
řidič
a
že
cestující
řidič
a
cestující
nejsou
součastí
nejsou
součastí
nosnost nosnost
vozu, jsou
vozu,
již složitější.
jsou již složitější.
vozu. Provozu.
více informací
Pro více informací
se obraťte
sena
obraťte
autorizovaného
na autorizovaného
prodejceprodejce
pohotovostní
pohotovostní
hmotnosti,
hmotnosti,
tudíž jejich
tudíž
přítomnost
jejich přítomnost
ve voze snižuje
ve voze snižuje
Ford.
Ford.
nosnost nosnost
vozu.
vozu.
NosnostNosnost

Kombi M1
Kombi M1

Maximální celková
přípustná hmotnost
vozu (kg) pohotovostní
Minimální
hmotnost (bez řidiče)
(kg)

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

Maximální celková
přípustná hmotnost
vozu (kg) pohotovostní
Minimální
hmotnost (bez řidiče)
(kg)

1963 837

3000 1963

Maximální celková
přípustná hmotnost
vozu (kg)

2800 1963

3000

Van

Maximální celková
přípustná hmotnost
vozu (kg)

Chceme
Chceme
vám pomoct
vám pomoct
využít váš
využít
vůzváš
Ford
vůz
naplno.
Ford naplno.
Abychom
Abychom
toho docílili,
toho docílili,
potřebujete
potřebujete
být informováni
být informováni
o tom, kolik
o tom,
je vůz
kolikschopný
je vůz schopný
bezpečně
bezpečně
uvézt, auvézt,
to v hodnotách
a to v hodnotách
nosnosti
nosnosti
i
i
objemuobjemu
nákladového
nákladového
prostoru.
prostoru.

Minimální pohotovostní
hmotnost (bez řidiče)
(kg) hrubá nosnost
Max.
(kg)

2800

300 L1 H1 300 L1 H1

Van

Maximální celková
přípustná hmotnost
vozu(kg) pohotovostní
Minimální
hmotnost (bez řidiče)
(kg)

280 L1 H1 280 L1 H1

Maximální celková
přípustná hmotnost
vozu(kg)

Využijte
Využijte
váš
váš
vůz
vůz
Ford
Ford
naplno
naplno

Hmotnosti
Hmotnosti
a zatížení
a zatížení

799
1151

1102

Kombi
L1Kombi
= krátkýVan
L1
rozvor,
= krátký
L2 Van
=rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká střecha,
H1 = nízká
mHEV
střecha,
= mild-hybrid,
mHEV = mild-hybrid,
PHEV = plug-in
PHEVhybrid.
= plug-in
Uvedené
hybrid.hodnoty
Uvedené
sehodnoty se
vztahují k vozidlům
vztahují ks vozidlům
nízkou střechou
s nízkou(H1).
střechou
U vozů(H1).
s vysokou
U vozůstřechou
s vysokou(H2)
střechou
je pohotovostní
(H2) je pohotovostní
hmotnost vyšší
hmotnost
a nostnost
vyšší anižší.
nostnost nižší.
320
L1
H1
320
L1
H1
3190
3190
2161
2161
1079
1079
Pohotovostní
Pohotovostní
hmotnost jehmotnost
ovlivněnajemnoha
ovlivněna
faktory
mnoha
jakofaktory
například
jakotypem
například
karoserie,
typemvýběrem
karoserie,
motoru
výběrem
a výbavou
motoruna
a výbavou
přání. Jena přání. Je
to hmotnost
to vozidla
hmotnost
se standardní
vozidla se standardní
výbavou včetně
výbavou
provozních
včetně provozních
kapalin, z 90
kapalin,
% plnéz 90
nádrže,
% plné
ale nádrže,
bez řidiče
ale(75
bezkg),
řidiče
posádky
(75 kg), posádky
320 L1 H1 mHEV
320 L1 H1 mHEV
3190
3190 2140
2140 1050
1050
a nákladu. aNosnost
nákladu.je Nosnost
rozdíl mezi
je rozdíl
přípustnou
mezi přípustnou
hmotností hmotností
vozidla a pohotovostní
vozidla a pohotovostní
hmotností hmotností
bez hmotnosti
bez hmotnosti
řidiče (75 kg).
řidiče (75 kg).
Skutečná
Skutečná
hmotnost
přípustná vždy
hmotnost
podléhá
vždy
výrobním
podléhátolerancím,
výrobním tolerancím,
které3190
mohou
které
vést
mohou
k rozdílům
vést vk nosnostech
rozdílům
v nosnostech
uvedených
v
v
320 L2 H1přípustná
320 L2 H1
3190
2209
2209 1031
1031uvedených
tomto katalogu
tomtoa skutečných
katalogu a skutečných
hodnot. Pokud
hodnot.
mátePokud
v plánu
máte
naložit
v plánu
vašenaložit
vozidlovaše
k hranici
vozidlo
maximální
k hranici maximální
nostnosti, doporučujeme
nostnosti, doporučujeme
vám
vám
výpočtem
přidat5odchylku
% k hodnotě
5 % kpohotovostní
hodnotě pohotovostní
hmotnosti,
abyste
abyste
rizikosnížili
přetížení.
riziko
přetížení.
320 před
L2 H1výpočtem
mHEV
320 před
L2 H1přidat
mHEVodchylku
3190 hmotnosti,
3190 snížili
2188
2188
1002Provozovtel
1002Provozovtel
vozidla je zodpovědný,
vozidla je zodpovědný,
aby vozidloaby
splňovalo
vozidlovšechny
splňovalo
předpisy
všechny
pro
předpisy
daný silniční
pro daný
provoz.
silniční
Konkrétní
provoz. Konkrétní
hodnoty pro
hodnoty
váš vůz
pro váš vůz
340 L1 H1
mHEV
340 L1 H1
mHEVprodejců Ford.
3400
3400 2166
2166 1234
1234
zjístíte
u autorizovaných
zjístíte
u autorizovaných
prodejců Ford.
340 L2 H1 mHEV
340 L2 H1 mHEV

3400

3400 2214

2214 1186

1186

L1 = KrátkýL1rozvor,
= Krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká H1
střecha,
= nízká
mHEV
střecha,
= mild-hybrid.
mHEV = mild-hybrid.
Uvedené hodnoty
Uvedenésehodnoty
vztahují se
k vozidlům
vztahují k vozidlům
s nízkou střechou
s nízkou(H1).
střechou
U vozů
(H1).
s vysokou
U vozů střechou
s vysokou(H2)
střechou
je pohotovostní
(H2) je pohotovostní
hmotnost vyšší
hmotnost
a nosnost
vyšší anižší.
nosnost
Pohotovostní
nižší. Pohotovostní
hmotnost jehmotnost
ovlivněnajemnoha
ovlivněna
faktory
mnoha
jakofaktory
například
jakotypem
například
karoserie,
typemvýběrem
karoserie,motoru
výběrem
a výbavou
motoru na
a výbavou
přání. Jena
to přání.
hmotnost
Je to hmotnost
vozidla se standardní
vozidla se standardní
výbavou včetně
výbavou
provozních
včetně provozních
kapalin, z 90
kapalin,
% plné
z 90
nádrže,
% plné
alenádrže,
bez řidiče
ale(75
bezkg),
řidiče
posádky
(75 kg),a posádky
nákladu. a nákladu.
Nostnost jeNostnost
rozdíl mezi
je rozdíl
přípustnou
mezi přípustnou
hmotností hmotností
vozidla a pohotovostní
vozidla a pohotovostní
hmotností hmotností
bez hmotnosti
bez hmotnosti
řidiče (75 kg).
řidiče
Skutečná
(75 kg). Skutečná
přípustná hmotnost
přípustná vždy
hmotnost
podléhá
vždyvýrobním
podléhátolerancím,
výrobním tolerancím,
které mohou
které
véstmohou
k rozdílům
vést kv rozdílům
nosnostech
v nosnostech
uvedených uvedených
v tomto v tomto
katalogu a katalogu
skutečných
a skutečných
hodnot. Pokud
hodnot.
mátePokud
v plánu
máte
naložit
v plánu
vašenaložit
vozidlovaše
k hranici
vozidlo
maximální
k hranici maximální
nostnosti, doporučujeme
nostnosti, doporučujeme
vám
vám
před výpočtem
předpřidat
výpočtem
odchylku
přidat5 odchylku
% k hodnotě
5 % pohotovostní
k hodnotě pohotovostní
hmotnosti,hmotnosti,
abyste snížili
abyste
rizikosnížili
přetížení.
rizikoProvozovtel
přetížení. Provozovtel
vozidla je vozidla je
Konkrétní
hodnoty pro
hodnoty
váš vůz
pro
zjístíte
váš vůz
u zjístíte u
zodpovědný,
zodpovědný,
aby vozidloaby
splňovalo
vozidlovšechny
splňovalo
předpisy
všechny
propředpisy
daný silniční
pro daný
provoz.
silniční
provoz. Konkrétní
autorizovaných
autorizovaných
prodejců Ford.
prodejců Ford.

280

280

320**

320**

340

340

–

–

2.0 EcoBlue2.0
108EcoBlue
k (79,2 108
kW)k (79,2 kW)

4,43

4,43

–

–

2800

2800

–

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

4,43

4,43

–

–

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

4,43

4,43

5240

5240

5240

5240

5240

5240

5365

5365

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 automatická
k (96 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

1950

1950

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 automatická
k (96 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

4200-42404200-4240 4365

4365

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k (125 kW)

4,43

4,43

–

–

2800

2800

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 mHEV
k (96 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

5240

5240

5365

5365

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k(Sport)
(136 kW) (Sport)

4,19

4,19

–

–

–

–

2800

2800

–

–

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k (125 kW)

4,43

4,43

–

–

–

–

–

–

5365

5365

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k(Sport)
(136 kW)
automatická
(Sport) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

1850

1850

–

–

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kautomatická
(125 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

4200-42404200-4240 4365

4365

L1 KombiL1Van/Kombi
Kombi Van/Kombi
M1
M1

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kmHEV
(125 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

5240

5240

5365

5365

Plug-in hybrid
Plug-in
(elektromotor
hybrid (elektromotor
126 k/92 kW
126
+ prodlužovač
k/92 kW + prodlužovač
dojezdu 1.0dojezdu
EcoBoost)
1.0 automatická
EcoBoost) automatická
převodovkapřevodovka

Elektromotor
Elektromotor–

–

–

–

0

0

–

–

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k (136 kW)

4,43

4,43

–

–

–

–

5240

5240

–

–

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105mHEV
k (77 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

2150-24002150-2400 –

–

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 kautomatická
(136 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

4100-42004100-4200 –

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 mHEV
k (96 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

2350-25002350-2500 2450-25002450-2500

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 automatická
k (96 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

1350-1550 1350-1550

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kmHEV
(125 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

2350-25002350-2500 2450

2450

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kautomatická
(125 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

1350-1550 1350-1550

–

–

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105mHEV
k (77 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

2150-2350 2150-2350 –

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 mHEV
k (96 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

2300-25502300-2550 2400-26502400-2650

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 automatická
k (96 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

1300-1500 1300-1500 –

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kmHEV
(125 kW) mHEV

4,43

4,43

–

–

–

–

2300-25502300-2550 2400-26502400-2650

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 kautomatická
(125 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

1300-1500 1300-1500 –

L2 Van L2 Van

ØØ
ØØ
Uvedený
Uvedený poměr
převodový
je dostupný
poměr jepro
dostupný
daný model,
pro daný
danou
model,
přípustnout
danou přípustnout
hmotnost vozidla
hmotnost
a provozidla
danouakombinaci
pro danoumotoru.
kombinaci motoru.
Všechny motory
Všechny
splňují
motory
emisní
splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 a jsou
Eurovybaveny
6.2 a jsoufiltrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
výfukových
částic výfukových
plynů (DPF),
plynů
pokud
(DPF),
nenípokud
uvedeno
není
jinak
uvedeno
jinak převodový
**Vozidla vybavená
**Vozidlavolitelným
vybavená volitelným
zavěšením zavěšením
zadních kolzadních
s pneumatickým
kol s pneumatickým
pérováním pérováním
nejsou vhodná
nejsou
provhodná
tažení nákladu,
pro taženía nákladu,
proto nemají
a proto
na štítku
nemajížádnou
na štítku
hodnotu
žádnoupro
hodnotu
přívěs. Maximální
pro přívěs. Maximální
hmotnost nebržděného
hmotnost nebržděného
přívěsu je 750
přívěsu
kg. Konkrétní
je 750 kg. Konkrétní
hodnoty pro
hodnoty
váš vůz
pro váš vůz
zjístíte u autorizovaných
zjístíte u autorizovaných
prodejců Ford.
prodejců Ford.

Maximální
Maximální
hmotnost
hmotnost
brzděného
brzděného
přívěsu
přívěsu
(kg)(kg)

–

–

300

300

320**

320**

340

340

Plug-in hybrid
Plug-in
(elektromotor
hybrid (elektromotor
126 k/92 kW
126
+ prodlužovač
k/92 kW + prodlužovač
dojezdu 1.0dojezdu
EcoBoost)
1.0 automatická
EcoBoost) automatická
převodovkapřevodovka

Elektromotor
Elektromotor–

–

–

–

–

–

0

0

2.0 EcoBlue2.0
108EcoBlue
k (79,2 108
kW)k (79,2 kW)

4,43

4,43

2500

2500

2500

2500

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

4,43

4,43

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 automatická
k (96 kW) automatická
převodovkapřevodovka

3,39

3,39

–

–

–

–

2000

2000

–

–

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k (125 kW)

4,43

4,43

–

–

2500

2500

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k(Sport)
(136 kW) (Sport)

4,19

4,19

–

–

–

–

2500

2500

–

–

3,39

–

–

–

–

1800

1800

–

–

280

280

Převodový
poměrØØ

Převodový
poměrØØ

L2 Kombi
L2Van/Kombi
Kombi Van/Kombi
M1
M1

L1 Van L1 Van

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k(Sport)
(136 kW)
automatická
(Sport) automatická
převodovkapřevodovka

300

Převodový
poměrØØ

5040

–

Transit Custom
Transit Custom

300

Převodový
poměrØØ

5040

5040

340

–

5040

340

–

5040

320**

–

5040

320**

–

4,43

300

4,43

4,43

300

4,43

2.0 EcoBlue2.0
108EcoBlue
k (79,2 108
kW)k (79,2 kW)

280

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105 k (77 kW)

280

Převodový
poměrØØ

Maximální
Maximální
hmotnost
hmotnost
brzděného
brzděného
přívěsu
přívěsu
(kg)(kg)
Převodový
poměrØØ

Maximální
Maximální
hmotnost
hmotnost
jízdní
jízdní
soupravy
soupravy
(kg)(kg)

3,39

Uvedený
Uvedený převodový
poměr je dostupný
poměr jepro
dostupný
daný model,
pro daný
danou
model,
přípustnou
danou přípustnou
hmotnost vozidla
hmotnost
a pro
vozidla
danoua kombinaci
pro danou kombinaci
Všechny motory
Všechny
splňují
motory
emisní
splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 a jsou
Eurovybaveny
6.2 a jsoufiltrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
výfukových
částic výfukových
plynů (DPF),
plynů
pokud
(DPF),
nenípokud
uvedeno
neníjinak.
uvedeno
jinak. převodový
motoru. Maximální
motoru. hmotnost
Maximálnínebrzděného
hmotnost nebrzděného
přívěsu je 750
přívěsu
kg. **Vozidla
je 750 kg.vybavená
**Vozidlavolitelným
vybavená volitelným
zavěšením zavěšením
zadních kolzadních
s pneumatickým
kol s pneumatickým
pérováním pérováním
nejsou vhodná
nejsou
provhodná
tažení nákladu,
pro tažení
a proto
nákladu,
nemají
a proto
na štítku
nemajížádnou
na štítku
hodnotu
žádnou
pro
hodnotu
přívěs. pro přívěs.
ØØ

ØØ

–

–

ØØ
Uvedený
převodový
Uvedený převodový
poměr je dostupný
poměr jepro
dostupný
daný model,
pro daný
danou
model,
přípustnou
danou přípustnou
hmotnost vozidla
hmotnost
a pro
vozidla
danoua kombinaci
pro danou kombinaci
Všechny motory
Všechny
splňují
motory
emisní
splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 a jsou
Eurovybaveny
6.2 a jsoufiltrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
výfukových
částic výfukových
plynů (DPF),
plynů
pokud
(DPF),
nenípokud
uvedeno
neníjinak.
uvedeno
jinak. ØØ
motoru. Maximální
motoru. hmotnost
Maximálnínebrzděného
hmotnost nebrzděného
přívěsu je 750
přívěsu
kg. **Vozidla
je 750 kg.vybavená
**Vozidlavolitelným
vybavená volitelným
zavěšením zavěšením
zadních kolzadních
s pneumatickým
kol s pneumatickým
pérováním pérováním
nejsou vhodná
nejsou
provhodná
tažení nákladu,
pro tažení
a proto
nákladu,
nemají
a proto
na štítku
nemajížádnou
na štítku
hodnotu
žádnou
pro
hodnotu
přívěs. pro přívěs.

2.0 EcoBlue2.0
108EcoBlue
k (79,2 108
kW)k (79,2 kW)

i

i i

i i

i –

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

i

i i

i i

i i

i i

i i

i i

i

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 –k 6stupňová
(96 kW) – 6stupňová
automatická
automatická
převodovkapřevodovka

–

–

–

–

–

–

i

i i

i –

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k(Sport)
(136 kW) (Sport)

–

–

–

–

–

–

i

i i

i –

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 k–(136
6stupňová
kW) – 6stupňová
automatická
automatická
převodovkapřevodovka
(Sport) (Sport)

–

–

–

–

–

–

i

i i

i –

–

–

–

340 L2 mHEV

–

340 L2 mHEV

i –

340 L1 mHEV

i

–

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105 k (77 kW)

–

–

–

–

i

i i

i –

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

–

–

–

–

i

i i

i i

i i

i

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 –k 6stupňová
(96 kW) – 6stupňová
automatická
automatická
převodovkapřevodovka

i

i i

i –

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k (125 kW)

–

–

–

i i

i –

–

i

i

Poznámka:
Poznámka:
i = dostupné,
i =–dostupné,
= nedostupné.
– = nedostupné.
L1 = krátký L1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2
rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká střecha,
H1 = nízká
H2střecha,
= vysokáH2střecha.
= vysoká
Všechny
střecha.
motory
Všechny
splňují
motory
emisní
splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 a jsou
Eurovybaveny
6.2 a jsou6stupňovou
vybaveny 6stupňovou
manuální převodovkou,
manuální převodovkou,
pokud nenípokud
uvedeno
není
jinak.
uvedeno
Aktuální
jinak. Aktuální
nabídka verzí
nabídka
se řídí verzí
platnými
se řídíceníky.
platnými ceníky.

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k–(125
6stupňová
kW) – 6stupňová
automatická
automatická
převodovkapřevodovka

i

i i

–

–

–

–

–

340 L1 mHEV

–

320 L2 mHEV

–

320 L2 mHEV

–

Van

320 L1 mHEV

–

320 L1 mHEV

–

320 L2

–

320 L2

–

320 L1

–

320 L1
–

340 L2

340 L1

–

340 L2

320 L2

Plug-in hybrid
Plug-in
(elektromotor
hybrid (elektromotor
126 k/92 kW
126
+ prodlužovač
k/92 kW + prodlužovač
dojezdu 1.0dojezdu
EcoBoost)
1.0 automatická
EcoBoost) automatická
převodovkapřevodovka

Kombi Van
Kombi
M1 Van M1

–

i

i –

–

–

–

Poznámka:
Poznámka:
i = Dostupné,
i = –Dostupné,
= nedostupné.
– = nedostupné.
L1 = KrátkýL1
rozvor,
= Krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká střecha,
H1 = nízká
H2střecha,
= vysoká
H2střecha,
= vysoká
mHEV
střecha,
= mild-hybrid.
mHEV = mild-hybrid.
Všechny motory
Všechny
splňují
motory
emisní
splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 a jsou
Eurovybaveny
6.2 a jsou6stupňovou
vybaveny 6stupňovou
manuální převodovkou,
manuální převodovkou,
pokud nenípokud není
uvedeno jinak.
uvedeno
Aktuální
jinak.
nabídka
Aktuální
verzí
nabídka
se řídí verzí
platnými
se řídíceníky.
platnými ceníky.

320 L1 PHEV

340
mHEV
320 L1 PHEV

340 L1 mHEV

340 L2 mHEV

340 L2 mHEV

–

–

i i

i –

i
–

i i

i

i –

–

–

–

–

–

–

i i

i –

i
–

i i

i

–

–

–

–

–

320 L2 mHEV

–

320 L2 mHEV

–

320 L1 mHEV

i –

320 L1 mHEV

–

320 L2

–

320 L2

–

320 L1

i
–

320 L1

i

Plug-in hybrid
Plug-in
(elektromotor
hybrid (elektromotor
126 k/92 kW
126
+ prodlužovač
k/92 kW + prodlužovač
dojezdu 1.0dojezdu
EcoBoost)
1.0 automatická
EcoBoost) automatická
převodovkapřevodovka

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105 k (77 kW)

–

–

i

i i

i i

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 k (96 kW)

–

–

–

–

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130 –k 6stupňová
(96 kW) – 6stupňová
automatická
automatická
převodovkapřevodovka

i

i i

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k (125 kW)

–

–

2.0 EcoBlue2.0
170EcoBlue
k (125 kW)
170 k–(125
6stupňová
kW) – 6stupňová
automatická
automatická
převodovkapřevodovka

i

i i

Kombi M1
Kombi M1

–

i

i

i –

–

–

–

–

–

–

Poznámka:
Poznámka:
i = Dostupné,
i = –Dostupné,
= nedostupné.
– = nedostupné.
L1 = krátkýL1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor,
= dlouhý
H1 =rozvor,
nízká H1
střecha,
= nízká
H2střecha,
= vysoká
H2střecha,
= vysoká
mHEV
střecha,
= mild-hybrid,
mHEV = mild-hybrid,
PHEV = plug-in
PHEVhybrid.
= plug-in
Všechny
hybrid.
motory
Všechny
splňují
motory
emisní
splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 a jsou
Eurovybaveny
6.2 a jsou6stupňovou
vybaveny 6stupňovou
manuální manuální
převodovkou,
převodovkou,
pokud nenípokud
uvedeno
není
jinak.
uvedeno
Aktuální
jinak.
nabídka
Aktuální
verzí
nabídka
se řídí verzí
platnými
se řídíceníky.
platnými ceníky.

Trend

Vnější
Vnější
výbava
výbava

Dostupnost
Dostupnost
modelu
modelu

Trend

Van

340 L1

320 L2

300 L2

320 L1

300 L1

320 L1

300 L1

300 L2

280 L1

Dostupnost
Dostupnost
modelu
modelu
280 L1

Dostupnost
Dostupnost
modelu
modelu

Monitoring Monitoring
tlaku v pneumatikách
tlaku v pneumatikách
(standardně
(standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/j

i/j

Ocelové ráfky
Ocelové
6 1/2 xráfky
15 – 6pneumatiky
1/2 x 15 – pneumatiky
o rozměru 215/65
o rozměru
R15**
215/65
(standardně
R15** (standardně
pro Van 280-300
pro Vans 280-300
manuálníspřevodovkou,
manuální převodovkou,
nelze pro Kombi
nelze Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/–

i/–

Ocelové ráfky
Ocelové
6,5 x 16
ráfky
– s 6,5
pneumatikami
x 16 – s pneumatikami
o rozměru 215/65
o rozměru
R16**
215/65
(standardně
R16** (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi,
VanVan
a Kombi,
Trend 320-340
Van Trendnebo
320-340
s automatickou
nebo s automatickou
převodovkou)
převodovkou)

i/–

i/–

Ráfky z lehkých
Ráfkyslitin
z lehkých
6,5 x 16
slitin
v černém
6,5 x 16designu
v černém
– sdesignu
pneumatikami
– s pneumatikami
o rozměru 215/65
o rozměru
R16**
215/65
(standardně
R16** (standardně
pro Van Trail)
pro Van Trail)

i/–

i/–

Ráfky z lehkých
Ráfkyslitin
z lehkých
6 1/2 xslitin
16 –6s 1/2
pneumatikami
x 16 – s pneumatikami
o rozměru 215/65
o rozměru
R16215/65 R16

j/–

j/–

Ráfky z lehkých
Ráfkyslitin
z lehkých
7x17 s slitin
antracitovým
7x17 s antracitovým
lakováním –lakováním
pneumatiky
– pneumatiky
o rozměru 215/60
o rozměru
R17,215/60
ocelováR17,
minirezerva
ocelová minirezerva
(pouze pro (pouze
Kombi)pro Kombi)

j/–

j/–

Plné kryty kol
Plné kryty kol

i

i

Rezervní kolo
Rezervní
plnohodnotné
kolo plnohodnotné

i

i

Nízká střecha;
Nízká
maximální
střecha; maximální
nosnost 150nosnost
kg
150 kg

i

i

Vysoká střecha,
Vysoká
maximální
střecha, maximální
nosnost 100nosnost
kg (nelze
100pro
kgPHEV)
(nelze pro PHEV)

j

j

Boční posuvné
Boční
dveře
posuvné
vpravo
dveře vpravo

i

i

Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky

Karoserie
Karoserie
a okna a okna

Boční posuvné
Boční
dveře
posuvné
vpravo
dveře
a vlevo
vpravo
(pouze
a vlevo
pro (pouze
Van) pro Van)

j

j

Nástupní schůdek
Nástupní
– vpravo
schůdek
(pro
– vpravo
Kombi(pro
a Kombi
Kombi
Van)
a Kombi Van)

j/–

j/–

Nástupní schůdek
Nástupní
vpravo
schůdek
i vlevo
vpravo
– včetně
i vlevo
posuvných
– včetně posuvných
dveří i na levé
dveří
straně;
i na levé
nelze
straně;
kombinovat
nelze kombinovat
s vysokou střechou
s vysokou(pro
střechou
Kombi(pro
a Kombi
Kombi
Van)
a Kombi Van)

j/–

j/–

Závěsné dveře
Závěsné
vzadudveře
– s vyhřívaným
vzadu – s vyhřívaným
zadním sklem,
zadním
otevíratelné
sklem, otevíratelné
do 90° (standardně
do 90° (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/–

i/–

Závěsné dveře
Závěsné
vzadudveře
– neprosklené,
vzadu – neprosklené,
otevíratelnéotevíratelné
do 180° (standardně
do 180° (standardně
pro Van) pro Van)

i/–

i/–

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek.
přání, zaf
příplatek.
= součást
fvybraných
= součást sad
vybraných
za přípatek,
sad za– přípatek,
= nelze. – = nelze.
** Zvolená **
kola
Zvolená
budoukola
vybavena
budouuvedeným
vybavena uvedeným
rozměrem pneumatik,
rozměrem pneumatik,
nelze zvolitnelze
výrobce
zvolit
pneumatik.
výrobce pneumatik.

Trend

Trend

Trend

Vnější
Vnější
výbava
výbava
Trend

Vnější
Vnější
výbava
výbava

j/–

j/–

HalogenovéHalogenové
projektorové
projektorové
světlometysvětlomety
včetně denního
včetně
svícení
denního
s LED
svícení
technologií
s LED technologií

i

i

Světlomety
Světlomety
Výklopné dveře
Výklopné
vzadudveře
– neprosklené;
vzadu – neprosklené;
nelze kombinovat
nelze kombinovat
s vysokou střechou
s vysokou(jen
střechou
pro Van)
(jen pro Van)
Prosklené zadní
Prosklené
dveřezadní
s vyhříváním
dveře s vyhříváním
– nutno kombinovat
– nutno kombinovat
s prosklenou
s prosklenou
přepážkou*přepážkou*
(jen pro Van)
(jen pro Van)

j/–

j/–

BixenonovéBixenonové
světlometysvětlomety
včetně denního
včetně
svícení
denního
s LED
svícení
technologií
s LED technologií
s funkcí odbočovacích
s funkcí odbočovacích
světel
světel

j

j

Neprosklené
Neprosklené
zadní dveře,zadní
bez rezervního
dveře, bez kola
rezervního
(jen pro
kola
Kombi
(jen Van)
pro Kombi Van)

j/–

j/–

Přední mlhové
Přední
světlomety
mlhové světlomety

i

i

Výklopné dveře
Výklopné
vzadudveře
– s vyhřívaným
vzadu – s vyhřívaným
zadním sklem;
zadním
nelzesklem;
kombinovat
nelze kombinovat
s vysokou střechou
s vysokou(jen
střechou
pro Kombi
(jen Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

j/–

j/–

Sady viditelnosti
Sady viditelnosti
a zrcátkaa zrcátka

Zadní stěračZadní
(pro stěrač
Van nutno
(pro kombinovat
Van nutno kombinovat
s prosklením
s prosklením
zadních dveří)
zadních dveří)

j/–

j/–

Vnější zpětná
Vnější
zrcátka
zpětná
– elektricky
zrcátka –ovládaná,
elektrickyvyhřívaná
ovládaná, vyhřívaná

i

i

IntegrovanýIntegrovaný
sklopný střešní
sklopný
nosičstřešní
– nelze
nosič
kombinovat
– nelze kombinovat
s vysokou střechou
s vysokouanistřechou
s posuvnými
ani s posuvnými
bočními dveřmi
bočními
vlevo,
dveřmi
maximální
vlevo, maximální
nosnost 100nosnost
kg, na nosič
100 kg,
u verze
na nosič
L2 nelze
u verze
umístit
L2 nelze
střešní
umístit
box střešní
(nelze pro
boxTrail,
(nelze
PHEV)
pro Trail, PHEV)

j/–

j/–

Vnější zpětná
Vnější
zrcátka
zpětná
– elektricky
zrcátka –ovládaná,
elektrickyvyhřívaná
ovládaná,avyhřívaná
sklopná (standardně
a sklopná (standardně
pro Sport apro
Trail)
Sport a Trail)

i/j

i/j

Střešní ližiny
Střešní
v černém
ližinyprovedení
v černémaprovedení
nástupní aschůdky
nástupní
u posuvných
schůdky u posuvných
dveří v prodloužené
dveří v prodloužené
délce (nelzedélce
pro Sport,
(nelzePHEV)
pro Sport, PHEV)

j/–

j/–

Sada Viditelnost
Sada Viditelnost
– elektricky–vyhřívané
elektrickyčelní
vyhřívané
sklo, elektricky
čelní sklo,ovládaná
elektrickyaovládaná
vyhřívanáavnější
vyhřívaná
zrcátka,
vnější
ukazatel
zrcátka,
hladiny
ukazatel
ostřikovače;
hladiny ostřikovače;
nelze kombinovat
nelze kombinovat
se sklopnými
se zrcátky
sklopnými
(nelze
zrcátky
pro Sport
(nelzeapro
Trail,
Sport
standardně
a Trail, standardně
pro PHEV) pro PHEV)

j

j

j

j

Částečně lakovaný
Částečněpřední
lakovaný
nárazník
přední
(nelze
nárazník
pro Trail
(nelze
a Sport)
pro Trail a Sport)

i/–

i/–

Boční ochranné
Bočnílišty
ochranné
– široké,
lišty
nelakované
– široké, nelakované
(nelze pro Sport)
(nelze pro Sport)

i/–

i/–

i

i

Maska chladiče
Maska
s 3chladiče
žebry (vszákladním
3 žebry (v designu
základním
prodesignu
Trend, spro
černým
Trend,lakováním
s černým pro
lakováním
Sport, unikátní
pro Sport,
s logem
unikátní
FORD
s logem
pro Trail)
FORD pro Trail)
Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak(Bílá
karoserie
Frozen,
(Bílá
Červená
Frozen,
Race,
Červená
ModráRace,
Blazer)
Modrá Blazer)

i

i

j/–

j/–

Lapače nečistot
Lapače
vpředu
nečistot
a vzadu
vpředu
(pro
a vzadu
Sport pouze
(pro Sport
vpředu)
pouze vpředu)

i

i

Ochrana pod
Ochrana
motorem
pod motorem

j

j

Zesílená ochrana
Zesílená
podvozku
ochranaproti
podvozku
koroziproti korozi

j

j

Vnitřní krytyVnitřní
podběhů
krytyvpředu
podběhů
i vzadu
vpředu i vzadu

i

i

Ochranná mřížka
Ochranná
zadního
mřížka
okna
zadního
(pro Van
okna
včetně
(pro Van
zadního
včetně
okna
zadního
s vyhříváním,
okna s vyhříváním,
nutno kombinovat
nutno kombinovat
s prosklenou
s prosklenou
přepážkou;přepážkou;
pro Kombi apro
Kombi
Kombi
Van
a Kombi
nelze kombinovat
Van nelze kombinovat
s výklopnými
s výklopnými
dveřmi nebo
dveřmi
s neprosklenými
nebo s neprosklenými
dveřmi) dveřmi)

j

j

Pevná oknaPevná
v druhé
okna
řadě
v druhé
(standardně
řadě (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/–

i/–

Pevné oknoPevné
v druhé
okno
řadě
v druhé
vpravořadě
– omezená
vpravo –délka
omezená
posuvu
délka
bočních
posuvu
dveří
bočních
na 930
dveří
mm*
na(pouze
930 mm*
Van)
(pouze Van)

j/–

j/–

Pevná oknaPevná
v třetíokna
řadě v(jen
třetíKombi)
řadě (jen Kombi)

i/–

i/–

Výklopná okna
Výklopná
v druhé
okna
řadě
v druhé
(pouzeřadě
Kombi
(pouze
Van Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/–

i/–

Elektricky ovládaná
Elektrickypřední
ovládaná
oknapřední okna

i

i

Tónovaná skla
Tónovaná skla

i

i

j/–

j/–

Metalický lak
Metalický
(Stříbrná
lakDiffused,
(StříbrnáOranžová
Diffused,Glow,
Oranžová
Modrá
Glow,
Metallic,
Modrá
Stříbrná
Metallic,
Moondust,
Stříbrná Moondust,
Šedá Magnetic,
ŠedáČervená
Magnetic,
Dark
Červená
Carmine,
DarkČerná
Carmine,
Agate)
Černá
– pro
Agate)
Trail pouze
– pro Trail
Modrá
pouze
Metallic,
Modrá
Stříbrná
Metallic,
Moondust,
Stříbrná Moondust,
Červená Dark
Červená
Carmine
Dark
a Černá
Carmine
Agate
a Černá Agate

Zadní tónovaná
Zadnískla
tónovaná
Privacyskla
– odPrivacy
druhé –řady
od druhé
(pouzeřady
pro (pouze
Kombi Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek.
přání, zaf
příplatek.
= součást
fvybraných
= součást sad
vybraných
za přípatek,
sad za– přípatek,
= nelze. – = nelze.
** Zvolená **
kola
Zvolená
budoukola
vybavena
budouuvedeným
vybavena uvedeným
rozměrem pneumatik,
rozměrem pneumatik,
nelze zvolitnelze
výrobce
zvolit
pneumatik.
výrobce pneumatik.

Sada Viditelnost
Sada Viditelnost
Premium –Premium
elektricky–vyhřívané
elektrickyčelní
vyhřívané
sklo, elektricky
čelní sklo,ovládaná,
elektrickysklopná
ovládaná,
a vyhřívaná
sklopná avnější
vyhřívaná
zrcátka,
vnější
ukazatel
zrcátka,
hladiny
ukazatel
ostřikovače,
hladiny ostřikovače,
automatické
automatické
světlomety,světlomety,
automatické
automatické
stěrače s dešťovým
stěrače ssenzorem,
dešťovým varování
senzorem,
před
varování
opuštěním
před opuštěním j
jízdního pruhu,
jízdního
sledování
pruhu,bdělosti
sledování
řidiče,
bdělosti
automatické
řidiče, automatické
přepínání dálkových
přepínání světlometů,
dálkových světlometů,
zadní parkovací
zadníkamera
parkovací
(nutno
kamera
kombinovat
(nutno kombinovat
s Audio sadami
s Audio
21, 24,
sadami
25) 21, 24, 25)

i/j
j

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek.
přání, za příplatek.

Provozní
Provozní
náklady
náklady
Trend

Zadní žebříkZadní
(nelze
žebřík
kombinovat
(nelze kombinovat
s výklopnými
s výklopnými
dveřmi) dveřmi)

i/j/– i/j/–

Sada Viditelnost
Sada Viditelnost
Plus – elektricky
Plus –vyhřívané
elektrickyčelní
vyhřívané
sklo, elektricky
čelní sklo,ovládaná,
elektrickysklopná
ovládaná,
vyhřívaná
sklopnávnější
vyhřívaná
zrcátka,
vnější
ukazatel
zrcátka,
hladiny
ukazatel
ostřikovače,
hladiny ostřikovače,
automatické
automatické
světlomety,světlomety,
automatické
automatické
stěrače s dešťovým
stěrače ssenzorem,
dešťovým ovládání
senzorem,
podsvícení
ovládání podsvícení
přístrojové přístrojovéi/j
desky (standardně
desky (standardně
pro Sport apro
Trail)
Sport a Trail)

Trend

Tažné zařízení
Tažné
včetně
zařízení
systému
včetně
stabilizace
systému stabilizace
přívěsu (nelze
přívěsu
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)

i

i

závislosti
– vnazávislosti
provozuna
bude
provozu
nutnébude
doplňovat
nutné kapalinu
doplňovat
AdBlue
kapalinu
i mimo
AdBlue
servisní
i mimo
intervaly
servisní
(nelze
intervaly
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)
Emisní norma
Emisní
Euronorma
6.2 využívající
Euro 6.2vstřikování
využívající vstřikování
AdBlue – vAdBlue

i

i

Funkce regulace
Funkce
zrychlení;
regulacenelze
zrychlení;
pro automatickou
nelze pro automatickou
převodovkupřevodovku

j

j

Filtr pevných
Filtr
částic
pevných částic

i

i

Technologie
Technologie
Systém Stop-Start
Systém Stop-Start
(nelze pro PHEV)
(nelze pro PHEV)
®

®

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek.
přání, za příplatek.

®

®

Trend

Trend

Trend

Komfort
Komfort
a prvky
a prvky
vnitřní
vnitřní
výbavy
výbavy
Trend

Komfort
Komfort
a prvky
a prvky
vnitřní
vnitřní
výbavy
výbavy

Výškově a podélně
Výškověnastavitelný
a podélně nastavitelný
kožený volant
kožený volant

i

i

Manuální klimatizace
Manuální klimatizace
vpředu, včetně
vpředu,
pylového
včetněfiltru
pylového filtru

i

i

Kožená hlavice
Kožená
řadicí
hlavice
páky řadicí
(pouze
páky
pro (pouze
Sport) pro Sport)

i

i

Palubní počítač
Palubní počítač

i

i

Nezávislé teplovodní
Nezávislé teplovodní
topení, programovatelné,
topení, programovatelné,
s dálkovýmsovládáním,
dálkovým ovládáním,
včetně zařízení
včetně
prozařízení
start dopro
-29°C
startvčetně
do -29°C
zdvojené
včetněbaterie
zdvojené
(nelze
baterie
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)

j/–

j/–

Topení v zadní
Topení
částiv zadní
vozu; zmenšená
části vozu; šířka
zmenšená
nákladového
šířka nákladového
otvoru na 121
otvoru
cm (pouze
na 121 cm
pro (pouze
Kombi Van
pro Kombi
a Kombi,
Vannelze
a Kombi,
pro PHEV)
nelze pro PHEV)

j/–

j/–

TempomatTempomat
– včetně koženého
– včetněvolantu
koženého
a nastavitelného
volantu a nastavitelného
omezovačeomezovače
rychlosti rychlosti

i

Adaptivní tempomat
Adaptivní tempomat
včetně systému
včetně
Pre-Collision
systému Pre-Collision
Assist (výstraha
Assistv(výstraha
případě hrozícího
v případěnebezpečí
hrozícího+nebezpečí
pokročilé+nouzové
pokročilé
brzdění),
nouzovéasistent
brzdění),
proasistent
jízdu v pruzích;
pro jízdujen
v pruzích;
v kombinaci
jen v skombinaci
Audio sadami
s Audio
21 nebo
sadami
24,21
nelze
nebopro
24,PHEV
nelze pro PHEV

j

i

Zadní klimatizace
Zadní klimatizace
včetně topení
včetně
v zadní
topení
částiv zadní
vozu; zmenšená
části vozu; šířka
zmenšená
nákladového
šířka nákladového
otvoru na 121
otvoru
cm (pouze
na 121 cm
pro (pouze
Kombi Van
pro Kombi
a Kombi,
Vannelze
a Kombi,
pro PHEV)
nelze pro PHEV)

j/–

j/–

j

Elektrické přídavné
Elektrickétopení
přídavné
vpředu
topení
(standardně
vpředu (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/–

i/–

Odkládací přihrádka
Odkládacípřed
přihrádka
spolujezdcem
před spolujezdcem
s uzamykatelným
s uzamykatelným
víkem
víkem

i

i

SedadlaSedadla

Vzduchové Vzduchové
pérování vzadu
pérování
– snížení
vzaduGVM
– snížení
na 310,GVM
pro na
L2 310,
nelzepro
s automatickou
L2 nelze s automatickou
převodovkou,
převodovkou,
nelze kombinovat
nelze kombinovat
s tažným zařízením
s tažným(pouze
zařízením
Kombi,
(pouze
nelze
Kombi,
pro PHEV)
nelze pro PHEV)

j

j

Sada předních
Sadasedadel
předních
13 –sedadel
sedadlo13řidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
dvojsedadlo
opěrkou, dvojsedadlo
spolujezdcespolujezdce
se sklopným
sestolkem
sklopným
(u stolkem
Van nutno
(u kombinovat
Van nutno kombinovat
s přepážkous spřepážkou
průvlakem;
s průvlakem;
nelze pro Van
nelze
Sport
proaVan
Trail)
Sport a Trail)

i/–

i/–

Zásuvka 12 Zásuvka
V vpředu12 V vpředu

i

i

j/–

i/j

i/j

Sada předních
Sadasedadel
předních
14 –
sedadel
sedadlo
14řidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
jednosedadlo
opěrkou, jednosedadlo
spolujezdcespolujezdce
nastavitelné
nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
opěrkou,
s loketní
vyhřívání
opěrkou,sedadla
vyhřívání
řidiče
sedadla
a spolujezdce
řidiče a spolujezdce
(u Van nutno
(u kombinovat
Van nutno kombinovat
s přepážkous přepážkou
j/–
bez průvlaku;
beznelze
průvlaku;
pro Van
nelze
Sport
proaVan
Trail)
Sport a Trail)

Zásuvka 230
Zásuvka
V/150 W
230 V/150 W

j

Sada předních
Sadasedadel
předních
15 –sedadel
sedadlo
15řidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
dvojsedadlo
opěrkou, dvojsedadlo
spolujezdcespolujezdce
se sklopným
sestolkem,
sklopným
vyhřívání
stolkem,sedadla
vyhřívání
řidiče
sedadla
a vnějšího
řidičesedadla
a vnějšího
spolujezdce
sedadla spolujezdce
(u Van nutno
(u kombinovat
Van nutno kombinovat
s přepážkous spřepážkou sj/–
průvlakem;průvlakem;
nelze pro Van
nelze
Sport
proaVan
Trail)
Sport a Trail)

j/–

j

Přední a zadní
Přední
parkovací
a zadnísenzory
parkovací senzory

i

i

Sada předních
Sadasedadel
předních
16Asedadel
– sedadlo
16Ařidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
jednosedadlo
opěrkou, jednosedadlo
spolujezdcespolujezdce
nastavitelné
nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
opěrkou,
s loketní
vyhřívání
opěrkou,sedadla
vyhřívání
řidiče
sedadla
a spolujezdce.
řidiče a spolujezdce.
Čelní airbagČelní
spolujezdce
airbag spolujezdce
a boční a a bočníj/–
a
hlavové airbagy
hlavové
vpředu
airbagy
(u Van
vpředu
nutno
(u kombinovat
Van nutno kombinovat
s přepážkous bez
přepážkou
průvlaku;
beznelze
průvlaku;
pro Van
nelze
Sport
proaVan
Trail)
Sport a Trail)

j/–

Aktivní parkovací
Aktivníasistent
parkovací
– podélné
asistent a–příčné
podélné
parkování,
a příčné bez
parkování,
nutnosti
bez
otáčení
nutnosti
volantem,
otáčeníasistent
volantem,
proasistent
vyjetí z pro
podélného
vyjetí z podélného
parkovacíhoparkovacího
místa (nelze
místa
v kombinaci
(nelze v skombinaci
Audio sadou
s Audio
13 či sadou
15" koly)
13 či 15" koly)

j

j

Parkovací kamera
Parkovací
(nelze
kamera
v kombinaci
(nelze v skombinaci
Audio sadou
s Audio
13) sadou 13)

j

j

Sada předních
Sadasedadel
předních
17Asedadel
– sedadlo
17Ařidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
dvojsedadlo
opěrkou, dvojsedadlo
spolujezdcespolujezdce
se sklopným
sestolkem,
sklopným
vyhřívání
stolkem,sedadla
vyhřívání
řidiče
sedadla
a vnějšího
řidičesedadla
a vnějšího
spolujezdce.
sedadla spolujezdce.
Čelní airbagČelní
spolujezdce
airbag spolujezdce
a boční a hlavové
a boční a hlavové
i/j/– i/j/–
airbagy vpředu
airbagy
(u Van
vpředu
nutno
(u kombinovat
Van nutno kombinovat
s přepážkous spřepážkou
průvlakem;
s průvlakem;
standardněstandardně
pro PHEV, nelze
pro PHEV,
pro Van
nelze
Sport
proaVan
Trail)
Sport a Trail)

KomfortKomfort

Zásuvka 12 Zásuvka
V vzadu (standardně
12 V vzadu (standardně
pro Kombi)pro Kombi)

MechanickýMechanický
samosvornýsamosvorný
diferenciál mLSD;
diferenciál
nelze
mLSD;
pro automatickou
nelze pro automatickou
převodovku,převodovku,
standardněstandardně
pro Trail s manuální
pro Trail spřevodovkou
manuální převodovkou

Klimatizace
Klimatizace
a topení a topení

i/j/– i/j/–

Sada předních
Sadasedadel
předních
18Asedadel
– sedadlo
18Ařidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
dvojsedadlo
opěrkou, dvojsedadlo
spolujezdcespolujezdce
se sklopným
sestolkem.
sklopným
Černé
stolkem.
čalounění
Černékůže/vinyl.
čalounění kůže/vinyl.
Nutno kombinovat
Nutno kombinovat
s přepážkous spřepážkou
průvlakem.
s průvlakem.
(pouze pro (pouze
Van Trail)
pro Van Trail)i/–

i/–

Sada předních
Sadasedadel
předních
4Asedadel
– sedadlo
4Ařidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
dvojsedadlo
opěrkou, dvojsedadlo
spolujezdcespolujezdce
se sklopným
sestolkem,
sklopným
vyhřívání
stolkem,sedadla
vyhřívání
řidiče
sedadla
a vnějšího
řidičesedadla
a vnějšího
spolujezdce.
sedadla spolujezdce.
Černé čalounění
Černékůže/vinyl.
čalounění kůže/vinyl.
Čelní airbagČelní airbagj/–
spolujezdcespolujezdce
a boční a hlavové
a bočníairbagy
a hlavové
vpředu.
airbagy
Nutno
vpředu.
kombinovat
Nutno kombinovat
s přepážkous spřepážkou
průvlakem.
s průvlakem.
(pouze pro (pouze
Van Trail)
pro Van Trail)

j/–

Samostatná
Samostatná
baterie baterie

i

i

AGM baterieAGM
– zdvojená
baterie –(nelze
zdvojená
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)

j

j

Sada předních
Sadasedadel
předních
3Asedadel
– sedadlo
3Ařidiče
– sedadlo
nastavitelné
řidiče nastavitelné
v 8 směrechv s8loketní
směrech
a bederní
s loketníopěrkou,
a bederní
jednosedadlo
opěrkou, jednosedadlo
spolujezdcespolujezdce
nastavitelné
nastavitelné
v 8 směrechv s8bederní
směrecha sloketní
bederní
opěrkou,
a loketní
vyhřívání
opěrkou,sedadla
vyhřívání
řidiče
sedadla
a spolujezdce.
řidiče a spolujezdce.
Černé čalounění
Černékůže/vinyl.
čalounění kůže/vinyl.
j/–
Čelní airbagČelní
spolujezdce
airbag spolujezdce
a boční a hlavové
a bočníairbagy
a hlavové
vpředu.
airbagy
Nutno
vpředu.
kombinovat
Nutno kombinovat
s přepážkous bez
přepážkou
průvlaku.
bez(pouze
průvlaku.
pro (pouze
Van Trail)
pro Van Trail)

j/–

Zařízení proZařízení
start dopro
-29°C
startvčetně
do -29°C
zdvojené
včetněbaterie
zdvojené
(nelze
baterie
pro PHEV)
(nelze pro PHEV)

j

j

Sedadla v druhé
Sedadla
a třetí
v druhé
řaděa(pouze
třetí řadě
pro (pouze
Kombi)pro Kombi)

i/–

i/–

Alternátor heavy
Alternátor
dutyheavy
210 A (nelze
duty 210
proAPHEV)
(nelze pro PHEV)

i

i

Sedadla v druhé
Sedadla
řadě
v druhé
(pouzeřadě
pro (pouze
Kombi Van)
pro Kombi Van)

i/–

i/–

Kuřácká sada
Kuřácká sada

j

j

Loketní opěrky
Loketní
vzadu
opěrky
– navzadu
vnější –straně
na vnější
vnějších
straně
sedadel
vnějších
v druhé
sedadel
řadě
v druhé
a polohovatelná
řadě a polohovatelná
opěradla v opěradla
druhé a třetí
v druhé
řaděa(dostupné
třetí řadě (dostupné
pouze pro Kombi)
pouze pro Kombi)

j/–

j/–

BezzátkovýBezzátkový
systém doplňování
systém doplňování
paliva s detektorem
paliva s detektorem
správné palivové
správné
pistole
palivové
Fordpistole
Easy Fuel
Ford Easy Fuel

i

i

Stropní konzola
Stropní
vpředu
konzola vpředu

i

i

Palivová nádrž
Palivová
70 l nádrž 70 l

i/–

i/–

Palivová nádrž
Palivová
54 l (pouze
nádrž 54
prol (pouze
PHEV) pro PHEV)

i/–

i/–

Madlo na BMadlo
sloupku
na(standardně
B sloupku (standardně
pro Kombi apro
Kombi
Kombi
Van)
a Kombi Van)

i/–

i/–

i

i

FordPass Connect
FordPass
– Vestavěný
Connect – modem
Vestavěný
4G,modem
vzdálené
4G,ovládání
vzdálené
vozu
ovládání
pomocí
vozu
aplikace
pomocí
mobilního
aplikace telefonu
mobilního
(předplatné
telefonu (předplatné
na 10 let odna
registrace
10 let odvozu),
registrace
Live vozu),
Traffic Live
pro navigaci
Traffic pro
SYNC
navigaci
3 (předplatné
SYNC 3 (předplatné
na 1 rok od registrace
na 1 rok odvozu),
registrace
Wi-Fivozu),
HotSpot
Wi-Fi
pro
HotSpot
až 10 pro ažj
10
přístrojů (předplatné
přístrojů (předplatné
na 3 měsícena
nebo
3 měsíce
3 GB dat
nebo
od3aktivace)
GB dat od aktivace)

j

Osvětlení kabiny
Osvětlení
řidiče
kabiny
– ve stropním
řidiče – vepanelu
stropním
s postupným
panelu s postupným
stmíváním stmíváním
a lampičkami
a lampičkami
pro čtení map
pro čtení map
Audiosady
Audiosady
a navigace
a navigace

Audio sadaAudio
13 – autorádio
sada 13 –AM/FM/DAB/DAB+
autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáníms ovládáním
rádia na volantu,
rádia na
4 reproduktory,
volantu, 4 reproduktory,
Bluetooth, Bluetooth,
USB, držák USB,
pro uchycení
držák promobilních
uchycenízařízení
mobilních
(standardně
zařízení (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Van; nelze
Van a pro
Van;Van
nelze
Sport)
pro Van Sport)
Audio sadaAudio
17 – autorádio
sada 17 –AM/FM/DAB/DAB+
autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáníms ovládáním
rádia na volantu,
rádia na
4 reproduktory,
volantu, 4 reproduktory,
4" displej, Bluetooth,
4" displej, Bluetooth,
USB, automatické
USB, automatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
Assist (standardně
Assist (standardně
pro Kombi apro
Van
Kombi
PHEV,a nelze
Van PHEV,
pro Van
nelze
Sport)
pro Van Sport)

i/–

i/–

j

j

Audio sadaAudio
21 – SYNC
sada2.5
21 –s SYNC
dotykovým
2.5 s dotykovým
8" displejem
8"adisplejem
hlasovýmaovládáním
hlasovým ovládáním
(přes Android
(přes
Auto™/CarPlay),
Android Auto™/CarPlay),
autorádio AM/FM/DAB/DAB+
autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáníms ovládáním
rádia na volantu,
rádia na
4 reproduktory,
volantu, 4 reproduktory,
Bluetooth, Bluetooth,
USB, automatické
USB, automatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
j
Assist
Assist

j

Audio sadaAudio
24 – SYNC
sada 324s –dotykovým
SYNC 3 s dotykovým
8" displejem
8"adisplejem
hlasovýmaovládáním,
hlasovým ovládáním,
navigace, autorádio
navigace,AM/FM/DAB/DAB+
autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáníms ovládáním
rádia na volantu,
rádia na
4 reproduktory,
volantu, 4 reproduktory,
Bluetooth, Bluetooth,
USB, Android
USB,
Auto™/CarPlay,
Android Auto™/CarPlay,
automatické
automatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
j
Assist
Assist

j

Audio sadaAudio
25 – SYNC
sada 325s –dotykovým
SYNC 3 s dotykovým
8" displejem
8"adisplejem
hlasovýmaovládáním,
hlasovým ovládáním,
navigace, autorádio
navigace,AM/FM/DAB/DAB+
autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáníms ovládáním
rádia na volantu,
rádia na
6 reproduktorů,
volantu, 6 reproduktorů,
Bluetooth, Bluetooth,
USB, Android
USB,
Auto™/CarPlay,
Android Auto™/CarPlay,
automatické
automatické
nouzové volání
nouzové volání
EmergencyEmergency
Assist; adaptivní
Assist;tempomat
adaptivní tempomat
+ inteligentní
+ inteligentní
omezovač rychlosti
omezovač
vč.rychlosti
rozpoznávání
vč. rozpoznávání
dopravníchdopravních
značek, 4,2"značek,
barevný
4,2"
multifunkční
barevný multifunkční
displej palubního
displej počítače
palubního počítače

j

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek.
přání, za příplatek.

j

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek.
přání, za příplatek.

i

i/j

i/j

i

i

j
Varování před
Varování
opuštěním
před opuštěním
jízdního pruhu
jízdního
– včetně
pruhu
automatických
– včetně automatických
světlometůsvětlometů
a stěračů s adešťovým
stěračů ssenzorem,
dešťovým sledováním
senzorem, sledováním
bdělosti řidiče
bdělosti
a 4,2"řidiče
monochromatického
a 4,2" monochromatického
multifunkčního
multifunkčního
displeje, koženého
displeje,volantu
koženého
a vyhřívaného
volantu a vyhřívaného
čelního skla;čelního
nutnoskla; nutno
kombinovatkombinovat
s Audio sadou
s Audio
21 nebo
sadou
24221 nebo 242

j

Airbag řidičeAirbag řidiče
1)

u1
u1
Airbag spolujezdce
Airbag spolujezdce
(standardně
(standardně
u Kombi Van,
u Kombi
KombiVan,
a Van
Kombi
Sport)
a Van Sport)

ABS a ESP –
ABS
včetně
a ESP
asistenta
– včetněpro
asistenta
rozjezd pro
do svahu,
rozjezdochrany
do svahu,
proti
ochrany
převrácení,
proti převrácení,
automatických
automatických
varovných světel
varovných
při nouzovém
světel při brzdění,
nouzovém
včetně
brzdění,
systému
včetně
ochrany
systému
proti
ochrany
bočnímu
protivětru
bočnímu větru
2

2

2
Asistent proAsistent
jízdu v pruzích
pro jízdu– vsystém
pruzíchpro
– systém
automatické
pro automatické
navrácení do
navrácení
jízdního do
pruhu
jízdního
včetně
pruhu
varování
včetně
před
varování
opuštěním
před opuštěním
jízdního pruhu,
jízdního
automatické
pruhu, automatické
přepínání dálkových
přepínání světlometů;
dálkových světlometů;
nutno kombinovat
nutno kombinovat
s Audio sadou
s Audio
21 nebo
sadou
24 21
(nelze
nebopro
24PHEV)
(nelze2pro PHEV)j/–

j/–

BLIS systémBLIS
hlídání
systém
mrtvého
hlídání
úhlu
mrtvého
včetněúhlu
varování
včetně
před
varování
projíždějícími
před projíždějícími
vozy při couvání
vozy při
z parkovacího
couvání z parkovacího
místa včetně
místa
sklopných
včetněvnějších
sklopných
zrcátek
vnějších
(nelze
zrcátek
pro PHEV)
(nelze1pro PHEV)1

j/–

j/–

Zabezpečení
Zabezpečení
a zamykání
a zamykání

Třetí klíč (nelze
Třetípro
klíčSport)
(nelze pro Sport)

j

j

j/–

j/–

Centrální zamykání
Centrální1*zamykání
(standardně
1* (standardně
pro Van) pro Van)

i/–

i/–

Centrální zamykání
Centrální2*
zamykání
(standardně
2* (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi)
Van a Kombi)

i/–

i/–

Centrální zamykání
Centrální3*
zamykání
(nelze pro
3*Sport)
(nelze pro Sport)

j/–

j/–

Centrální zamykání
Centrální7*(nelze
zamykání
pro
7*(nelze
Sport) pro Sport)

j/–

j/–

Zapouzdřené
Zapouzdřené
zámky vč. dvojitého
zámky vč.zamykání
dvojitého zamykání

j

j

Dva sklopnéDva
klíče
sklopné
s dálkovým
klíče sovládáním
dálkovým ovládáním
centrálníhocentrálního
zamykání zamykání

i

i

Obvodový alarm
Obvodový alarm

j

j

j/–

j/–

Automatické
Automatické
zamykání po
zamykání
rozjezdupo
(pouze
rozjezdu
pro (pouze
Kombi Van)
pro Kombi Van)

Oka na uchycení
Oka nanákladu
uchycení
– 8nákladu
ks (standardně
– 8 ks (standardně
pro Van) pro Van)

i/j

i/j

Oka na uchycení
Oka nanákladu
uchycení
(standardně
nákladu (standardně
pro Kombi Van
pro Kombi
a Kombi
Van
– 2aks
Kombi
pro L1,
– 24 ks pro L1,
L2)4 ks pro L2)

i/–

i/–

Boční kolejnice
Boční
s 8kolejnice
posuvnými
s 8 posuvnými
oky pro uchycení
oky pronákladu
uchycení
v polovině
nákladu výšky*
v polovině výšky*

j/–

j/–

Odolná podlahová
Odolná podlahová
krytina – plastová*
krytina – plastová*

i/–

i/–

Dřevěná podlahová
Dřevěná podlahová
krytina včetně
krytina
bočního
včetně
obložení
bočního
v plné
obložení
výšce*
v plné výšce*

j/–

j/–

Podlahová Podlahová
krytina – gumová
krytina(pouze
– gumová
pro (pouze
Kombi PHEV)
pro Kombi PHEV)

i/–

i/–

Nákladový
Nákladový
prostor prostor

1)

Funkce My Key
Funkce
– možnost
My Key –nastavení
možnostvybraných
nastavení omezení
vybraných
proomezení
jeden z pro
klíčůjeden
dálkového
z klíčů ovládání
dálkového ovládání

Trend

i

Bezpečnost
Bezpečnost

Trend

Trend

Funkční
Funkční
výbava
výbava
Trend

Bezpečnost
Bezpečnost
a zabezpečení
a zabezpečení

1)
Bezpečnostní
Bezpečnostní
funkce,2)Asistenční
funkce,2)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce
*Podrobné
řidiče. *Podrobné
informace oinformace
dostupných
o dostupných
konfiguracích
konfiguracích
vám poskytne
vámváš
poskytne
prodejce
vášvozidel
prodejce
Ford.
vozidel
Upozornění:
Ford. Upozornění:
PožadavekPožadavek
na funkci konfigurovatelného
na funkci konfigurovatelného
i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na
= výbava
přání, zanapříplatek,
přání, za1)příplatek,
u
u
Poznámka:
Poznámka:
Dětská sedačka
Dětskáotočená
sedačkaproti
otočená
směru
proti
jízdy
směru
nesmí
jízdy
býtnesmí
nikdy být
umístěna
nikdy umístěna
na předním
nasedadle
předním sedadle
zamykání musí
zamykání
být definován
musí být vdefinován
objednávce,
v objednávce,
funkci nelzefunkci
nechat
nelze
na přání
nechat
namontovat
na přání namontovat
u prodejce uaniprodejce
nemůžeani
býtnemůže
objednána
být objednána
jako příslušenství.
jako příslušenství.
spolujezdce,
spolujezdce,
je-li vozidlo
je-li
Ford
vozidlo
vybaveno
Ford vybaveno
funkčním funkčním
airbagem airbagem
spolujezdce.
spolujezdce.

Přepážka neprosklená
Přepážka neprosklená
– jen v kombinaci
– jen v skombinaci
jednosedadlem
s jednosedadlem
spolujezdce*
spolujezdce*

i/–

i/–

Přepážka s Přepážka
průvlakems průvlakem
neprosklená,
neprosklená,
jen v kombinaci
jen v skombinaci
dvojsedadlem
s dvojsedadlem
spolujezdce*
spolujezdce*

i/–

i/–

Přepážka prosklená
Přepážka–prosklená
jen v kombinaci
– jen v skombinaci
jednosedadlem
s jednosedadlem
spolujezdce*
spolujezdce*

j/–

j/–

Přepážka s Přepážka
průvlakems průvlakem
prosklená, jen
prosklená,
v kombinaci
jen v skombinaci
dvojsedadlem
s dvojsedadlem
spolujezdce*
spolujezdce*

j/–

j/–

Interiérový Interiérový
sklopný střešní
sklopný
nosičstřešní
– nelze
nosič
kombinovat
– nelze kombinovat
s výklopnými
s výklopnými
dveřmi, nelze
dveřmi,
kombinovat
nelze kombinovat
s prosklenými
s prosklenými
zadními dveřmi,
zadními
nelze
dveřmi,
s přepážkou
nelze s spřepážkou
oknem, maximální
s oknem, maximální
nosnost 50nosnost
kg*
50 kg*

j/–

j/–

Osvětlení nákladového
Osvětlení nákladového
prostoru* (nelze
prostoru*
pro Sport)
(nelze pro Sport)

i/–

i/–

Osvětlení nákladového
Osvětlení nákladového
prostoru – sprostoru
LED* (standardně
– s LED* (standardně
pro Sport) pro Sport)

j/i

j/i

Ochrana nákladového
Ochrana nákladového
prostoru – boční
prostoru
obložení
– boční
doobložení
polovičnídovýšky
poloviční
(nelzevýšky
pro Van
(nelze
Sport)
pro Van Sport)

i/–

i/–

Ochrana nákladového
Ochrana nákladového
prostoru – boční
prostoru
obložení
– boční
v plné
obložení
výšcev aplné
odolná
výšcepodlahová
a odolná podlahová
krytina* (standardně
krytina* (standardně
pro Sport) pro Sport)

j/i

j/i

Akustické varování
Akustické
provarování
chodce,pro
funkční
chodce,
do 50
funkční
km/hdo 50 km/h

i

i

Omezovač rychlosti
Omezovač
narychlosti
120 km/h
na 120 km/h

i

i

GeofencingGeofencing
– virtuální oplocení
– virtuální
(zajistí
oplocení
automatické
(zajistí automatické
přepnutí napřepnutí
elektrický
napohon
elektrický
při vjezdu
pohondo
přinízkoemisní
vjezdu do nízkoemisní
zóny)
zóny)

i

i

AkumulátorAkumulátor
13,6 kWh, uložený
13,6 kWh,
poduložený
podlahou
podprostoru
podlahou
proprostoru
náklad/posádku
pro náklad/posádku

i

i

Nabíjecí kabel
Nabíjecí
PHEVkabel
pro domácí
PHEV pro
nabíjení
domácí
ze nabíjení
zásuvky ze
230zásuvky
V
230 V

i

i

PHEV jízdníPHEV
režimyjízdní
– Auto
režimy
EV, EV
– Auto
nyní,EV,
EVEV
později,
nyní, EV
Nabíjení
později,
EVNabíjení EV

i

i

UnikátníUnikátní
výbava pro
výbava
vozy pro
PHEV
vozy PHEV

i = Standardní
i = Standardní
výbava,j výbava,j
= výbava na= přání,
výbava
zana
příplatek,*Pouze
přání, za příplatek,*Pouze
pro Van. pro Van.

Vynalézavý
Vynalézavý
design
design

10,9
10,9
mm
Integrovaný
Integrovaný
střešní
střešní
nosičnosič

Regulace
Regulace
vektoru
vektoru
točivého
točivého
momentu
momentu
10,9 m
10,9
průměr
m průměr
otáčení*
otáčení*

Důmyslný
Důmyslný
střešní nosič
střešní
s nosič
T-drážkou
s T-drážkou
unese náklad
unese náklad Regulace
Regulace
vektoruvektoru
točivého
točivého
momentu
momentu
100krát100krát
za
za
Bezkonkurenční
Bezkonkurenční
ovladatelnost
ovladatelnost
TransituTransitu
CustomCustom
je
je
o hmotnosti
o hmotnosti
až 100 kg
až (80
100 kg u
(80
modelu
kg u modelu
Sport). Sport).
Lze jej Lze sekundu
jej
sekundu
přizpůsobuje
přizpůsobuje
točivý moment
točivý moment
povrchupovrchu
silnice silnice
zajištěna
zajištěna
úchvatným
úchvatným
průměrem
průměrem
otáčení.otáčení.
složit naplocho,
složit naplocho,
abyste snížili
abystespotřebu
snížili spotřebu
paliva paliva
(to je 33krát
(to jerychleji
33krát rychleji
než mrknutí
než mrknutí
okem.) okem.)
Na základě
Na základě*Verze L1 s 15"
*Verze
ocelovými
L1 s 15"koly;
ocelovými
11,6 m skoly;
16" koly;
11,6 m11,8
s 16"
m se
koly;
17"11,8
koly.
m se 17" koly.
a aerodynamickou
a aerodynamickou
hlučnost
hlučnost
vozu (výbava
vozu (výbava
na přánína přání zjištěných
zjištěných
informací
informací
o povrchu
o povrchu
silnice vyvažuje
silnice vyvažuje
výkon výkon
a příslušenství
a příslušenství
pro modely
pro modely
s H1). s H1).
přenášený
přenášený
na jednotlivá
na jednotlivá
poháněná
poháněná
kola. Tím
kola.
zajišťuje
Tím zajišťuje
dokonalou
dokonalou
přilnavost
přilnavost
k vozovce,
k vozovce,
zlepšujezlepšuje
ovladatelnost
ovladatelnost
vozidla vozidla
a napomáhá
a napomáhá
řidiči přiřidiči
zatáčení
při zatáčení
nebo přinebo
jízděpři
pojízdě po
nerovných
nerovných
silnicíchsilnicích
(standardní
(standardní
výbava).
výbava).

Nastavitelné
Nastavitelné
odemykání
odemykání

Automatická
Automatická
převodovka
převodovka
SelectShift
SelectShift
ZadníZadní
vzduchové
vzduchové
pérování
pérování

VyspělýVyspělý
systém systém
uzamykání
uzamykání
dveří vozu
dveří
Transit
vozu Transit
CustomCustom
Pro vaše
Pro
větší
vaše
pohodlí
větší pohodlí
při jízděpři
může
jízděbýt
může
Transit
být Transit
Automaticky
Automaticky
se přizpůsobí
se přizpůsobí
a zajistíastálou
zajistívýšku
stálou výšku
je bezpečnější
je bezpečnější
než kdykoli
než kdykoli
předtím.
předtím.
UmožníUmožní
otevřít otevřít CustomCustom
vybaven
vybaven
6stupňovou
6stupňovou
převodovkou
převodovkou
nezávisle
nezávisle
na hmotnosti
na hmotnosti
nákladu.
nákladu.
Nabízí tak
Nabízí
příjemnější
tak příjemnější
jedny dveře
jednybez
dveře
automatického
bez automatického
odemčení
odemčení
ostatních
ostatníchSelectShift.
SelectShift.
Kromě hladkého,
Kromě hladkého,
citlivého
citlivého
a efektivního
a efektivníhopocit z jízdy
pocitpro
z jízdy
cestující
pro cestující
na zadních
na zadních
sedadlech
sedadlech
(výbava(výbava
dveří, které
dveří,
zůstanou
které zůstanou
uzamčené,
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vozu
v přímo v
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Zákaznické centrum Ford

Ford Assistance v České republice

Ford Assistance v zahraničí

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

V naléhavých případech vám kdekoliv v České republice poskytne
okamžitou pomoc linka 800 FORD CZ: 800 3673 29

Pečujeme o vás všude v Evropě. Spolehněte se na naše operátory
na lince 800 3673 29.

Až tuto publikaci nebudete
potřebovat, recyklujte ji, prosím.

www.ford.cz
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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.

