
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
 

Ford Protect 4 roky / 200 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

VYUŽIJTE ÚROK 1,99 %
 

s financováním FORD CREDIT

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

 

TOURNEO CUSTOM
CENÍK
 

8-9místný vůz



CENÍK

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

TOURNEO CUSTOM
Cena bez DPH

(Cena s DPH)

Motor Převodovka Pohon Rozvor Titanium

2.0 EcoBlue 110 kW/ 150 k 6st. manuální přední

L1
1 053 000
(1 274 130)

L2
1 068 000
(1 292 280)

2.0 EcoBlue 125 kW/ 170 k 8st. automatická

přední

L1
1 140 500

(1 380 005)

L2
1 155 500
(1 398 155)

AWD

L1
1 217 500
(1 473 175)

L2
1 232 500
(1 491 325)

L1 = krátky rozvor 3 100 mm, L2 = dlouhý rozvor 3 500 mm. AWD = pohon všech kol. Vůz kategorie M1. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. 

Vydáno 16. 5. 2023. Ceny platné od 16. 5. 2023.

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



PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Titanium
Hlavní prvky standardní výbavy:

· 17“ kola z lehkých slitin s tmavě šedým 
lakováním Carbonised Grey

· SYNC 4 s 13" dotykovým displejem, rádio 
DAB / DAB+, 10 reproduktorů, bezdrátové 
připojení funkcí Android Auto
a Apple CarPlay

· Zadní parkovací kamera
· Přední a zadní parkovací senzory 
· Automatická klimatizace vpředu
· Manuální klimatizace

a topení v zadní části vozu
· Elektricky vyhřívané čelní sklo 
· Elektricky ovládaná, vyhřívaná

a automaticky sklopná vnější zpětná 
zrcátka lakovaná v barvě karoserie

· Systém KeyFree - vstup do vozu
a startování bez použití klíče, dva pasivní 
klíče dálkového ovládání 

· Tempomat 
· Automatické LED světlomety včetně 

denního svícení s LED technologií
a s automatickým přepínáním dálkových 
světlometů

· Automatické stěrače s dešťovým senzorem 
· Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, 

Kluzký povrch, Sport (pro automat
s předním pohonem), Tažení/vlečení (pro 
automat), Nezpevněná cesta (pro AWD
a mLSD) 

· Vestavěný 5G modem umožňující vzdálené 
ovládání vozu 

· Systém Pre-Collision Assist

· Asistent pro jízdu v pruzích
· Funkce rozpoznávání dopravních značek 

omezujících rychlost a předjíždění 
· Inteligentní asistent rychlosti 
· Sledování bdělosti řidiče 
· Elektronická parkovací brzda s funkcí

Auto Hold
· Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce 

podélně a výškově nastavitelné s bederní
a loketní opěrkou, tmavé látkové potahy 
sedadel 

· Tři samostatná sedadla v druhé řadě, 
dvojsedadlo a samostatné sedadlo v třetí 
řadě, kolejnicový systém pro uchycení 
zadních sedadel (samostatné kolejnice pro 
každou řadu)

· ISOFIX úchyty pro upevnění dětských 
sedaček na vnějších sedadlech 2. a 3. řady 

· Boční airbagy vpředu, stropní airbagy ve 
všech řadách 

· Elektricky ovládaná přední okna s funkcí 
stažení/vytažení jedním stisknutím, pevná 
okna v druhé a třetí řadě 

· Boční posuvné dveře vpravo 
· Zadní výklopné dveře, prosklené se 

stěračem a ostřikovačem 
· Zadní tónovaná skla Privacy, od druhé řady 
· Lakovaný přední a zadní nárazník 
· LED osvětlení zavazadlového prostoru 
· Úchytná oka v zavazadlovém prostoru

- 2 ks pro L1, 4 ks pro L2 
· Monitoring tlaku v pneumatikách

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

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

Cena bez DPH / Cena s DPH

Obj. kód Titanium

SADA TECHNOLOGY

- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - max. rychlost vozu)

- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (5 km/h - 30 km/h)

- inteligentní asistent rychlosti

- tempomat

- asistent pro jízdu v pruzích: varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu

- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění

- přední a zadní parkovací senzory

- zadní parkovací kamera

- sledování bdělosti řidiče
 

A

SADA TECHNOLOGY PLUS

Navíc oproti sadě Technology:

- vestavěný navigační systém

- adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go)

- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

- aktivní brzdění při couvání

Cena před lomítkem platí pro manuální převodovku, cena za lomítkem platí pro automatickou převodovku. 

DBCAG
28 900
(34 969)

/ 
33 900
(41 019)

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

Obj. kód Titanium

FordPass Connect - vestavěný modem 5G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu) A

AUDIO SADA 2

- rádio a systém SYNC 4 s 13" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce)

- bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay

- Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+

- 10 reproduktorů, ovládání audia na volantu

- 1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu
 

A

Vestavěný navigační systém; dostupný také v sadě Technology PLUS HKCAB
12 000
(14 520)

/ S



FUNKČNÍ VÝBAVA

Obj. kód Titanium

Automatická klimatizace vpředu - jednozónová A

Třízónová automatická klimatizace (samostatné ovládání teploty pro řidiče, spolujezdce a cestující vzadu) vč. elektrického přídavného topení AC--M
9 600
(11 616)

Manuální klimatizace a topení v zadní části vozu A

Programovatelné nezávislé teplovodní topení, vč. zdvojené AGM baterie H7 GZAAF
20 000
(24 200)

Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním, vč. zdvojené AGM baterie H7 GZAAJ
25 000
(30 250)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním A

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání A

Zapouzdřené zámky s dvojitým zamykáním CBAAM
2 500
(3 025)

Konfigurovatelné zamykání - 1 stisknutí: dveře 1. a 2. řady, 2 stisknutí: všechny dveře A

Obvodový a prostorový alarm vč. zapouzdřených zámků s dvojitým zamykáním HNAAG
8 500

(10 285)

Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi) IEXAB
2 200

(2 662)

Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze s manuální převodovkou EGKAC
40 500
(49 005)

/ -

Samostatná AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A A

Samostatná AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A HTABG
1 000
(1 210)

Zdvojená AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A HTAAC
4 800

(5 808)

Zdvojená AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A HTAAZ
6 500
(7 865)

Alternátor Eco 240 A A

Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole A

Palivová nádrž cca 55 l A

Palivová nádrž cca 70 l GBAAC
1 200
(1 452)

Systém Stop-Start A

Funkce regulace zrychlení C7JAB
1 000
(1 210)

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

intervaly, cca 20l nádrž na AdBlue®
A

Přepínatelné jízdní režimy - Normální, EKO, Kluzký povrch, Sport (pro automat s předním pohonem), Tažení/těžký náklad (pro automat),

Nezpevněná cesta (pro AWD a mLSD)
A

LED světlomety včetně denního svícení s LED technologií A

Automatické světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů A



BEZPEČNOST

Obj. kód Titanium

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (u spolujezdce s možností deaktivace), boční airbagy vpředu, stropní airbagy ve všech řadách A

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších sedadlech 2. a 3. řady A

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy 1., 2. a 3. řady sedadel A

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, 

automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
A

INTERIÉR

Obj. kód Titanium

Volant - vinyl Sensico, výškově a podélně nastavitelný A

Vyhřívaný volant GTBAB
2 400

(2 904)

Řadicí páka ve vinylu Sensico pro manuální převodovku A / -

Řadicí páka pod volantem pro automatickou převodovku A / -

Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold A

8,3" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít A

Zásuvka 12 V vpředu a v zavazadlovém prostoru A

Zásuvka 230 V/400 W vpředu HUKAJ
4 000
(4 840)

1 dvojitý USB-C vstup vzadu (pouze pro nabíjení) A

3 dvojité USB-C vstupy vzadu (pouze pro nabíjení) A2EAW
1 500
(1 815)

Stropní konzola vpředu A

Středová konzola s výklopným držákem nápojů, pro automatickou převodovku volně průchozí kabina A

Rozšířená středová konzola s odkládací přihrádkou; pouze se samostatným sedadlem spolujezdce B5WAB
3 000
(3 630)

Uzamykatelná schránka před spolujezdcem A

Lampičky na čtení v zadních řadách A

Podlahová krytina - koberec A

Textilní podlahové rohože vpředu BBHAB
1 500
(1 815)

Odolná rohož do zavazadlového prostoru A65AB
500

(605)

Úchytná oka v zavazadlovém prostoru - 2 ks; standardně pro L1, nelze pro L2 A / -

Úchytná oka v zavazadlovém prostoru - 4 ks; standardně pro L2, za příplatek pro L1 BDEAD A / 
1 200
(1 452)

LED osvětlení zavazadlového prostoru A



INTERIÉR

Sady předních sedadel se samostatným sedadlem spolujezdce

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 16 - TMAVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou

- tmavé látkové potahy sedadel
 

A

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 9 - SVĚTLÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou

- světlé látkové potahy sedadel
 

BVFAK
2 000
(2 420)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 4 - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA, TMAVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, loketní opěrky na obou stranách 

sedadel, bederní opěrky elektricky nastavitelné ve 4 směrech, opěrky hlavy nastavitelné ve 4 směrech

- tmavé látkové potahy sedadel
 

BVFAE
4 500
(5 445)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 11 - ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA, SVĚTLÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, loketní opěrky na obou stranách 

sedadel, bederní opěrky elektricky nastavitelné ve 4 směrech, opěrky hlavy nastavitelné ve 4 směrech

- světlé látkové potahy sedadel
 

BVFAM
8 500

(10 285)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 22 - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ, TMAVÉ VINYLOVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky podélně a výškově nastavitelné s nastavitelným sklonem sedáku, loketní opěrky na obou stranách 

sedadel, elektricky nastavitelné bederní opěrky

- tmavé potahy sedadel ve vinylu Sensico

Nutno kombinovat se sadou zadních sedadel 14 

BVFAY
18 000
(21 780)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 14 - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ, SVĚTLÉ VINYLOVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky podélně a výškově nastavitelné s nastavitelným sklonem sedáku, loketní opěrky na obou stranách 

sedadel, elektricky nastavitelné bederní opěrky

- světlé potahy sedadel ve vinylu Sensico

Nutno kombinovat se sadou zadních sedadel 14 

BVFAQ
20 000
(24 200)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 23 - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA,

TMAVÉ VINYLOVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky podélně a výškově nastavitelné s manuálně nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, bederní opěrky 

elektricky nastavitelné ve 4 směrech, loketní opěrky na obou stranách sedadel, opěrky hlavy nastavitelné ve 4 směrech

- tmavé potahy sedadel ve vinylu Sensico

Nutno kombinovat se sadou zadních sedadel 14 

BVFAZ
22 000
(26 620)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 15 - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ ERGONOMICKÁ SEDADLA FORD S CERTIFIKACÍ AGR PRO ZDRAVÁ ZÁDA,

SVĚTLÉ VINYLOVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky podélně a výškově nastavitelné s manuálně nastavitelnou délkou a sklonem sedáku, bederní opěrky 

elektricky nastavitelné ve 4 směrech, loketní opěrky na obou stranách sedadel, opěrky hlavy nastavitelné ve 4 směrech

- světlé potahy sedadel ve vinylu Sensico

Nutno kombinovat se sadou zadních sedadel 14 

BVFAR
24 000
(29 040)

Sady předních sedadel s dvojsedadlem spolujezdce

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 49 - TMAVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou

- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek

- tmavé látkové potahy sedadel
 

BVFBS 0

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 18A - SVĚTLÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou

- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek

- světlé látkové potahy sedadel
 

BVFBG
2 000
(2 420)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 55 - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ, TMAVÉ VINYLOVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče elektricky podélně a výškově nastavitelné s nastavitelným sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, el. nastavitelná bederní opěrka

- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek

- tmavé potahy sedadel ve vinylu Sensico

Nutno kombinovat se sadou zadních sedadel 14 

BVFBY
17 000

(20 570)

SADA PŘEDNÍCH SEDADEL 10A - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ, SVĚTLÉ VINYLOVÉ POTAHY

- vyhřívané sedadlo řidiče elektricky podélně a výškově nastavitelné s nastavitelným sklonem sedáku, 2 loketní opěrky, el. nastavitelná bederní opěrka

- dvojsedadlo spolujezdce s vyhříváním vnější poloviny sedadla, výklopný stolek

- světlé potahy sedadel ve vinylu Sensico

Nutno kombinovat se sadou zadních sedadel 14 

BVFBJ
19 000

(22 990)

Sady zadních sedadel (potahy dle zvolené sady předních sedadel)

SADA ZADNÍCH SEDADEL 5

- kolejnicový systém pro uchycení zadních sedadel (samostatné kolejnice pro každou řadu)

- tři samostatná sedadla v druhé řadě

- dvojsedadlo a samostatné sedadlo v třetí řadě

- možnost konferenčního uspořádání (otočení 2. řady sedadel proti směru jízdy)
 

A

SADA ZADNÍCH SEDADEL 14

- boční posuvné dveře vpravo a vlevo vč. slunečních clon

- kolejnicový systém pro uchycení zadních sedadel (samostatné kolejnice pro každou řadu)

- tři samostatná sedadla v druhé řadě, prostřední sedadlo s úložným prostorem a stolkem včetně držáku nápojů na zadní straně opěradla (stolek 

využitelný po sklopení sedadla)

- dvojsedadlo s úložným prostorem a samostatné sedadlo v třetí řadě

- možnost konferenčního uspořádání (otočení 2. řady sedadel proti směru jízdy)
 

BYYAQ
11 000
(13 310)



EXTERIÉR

Obj. kód Titanium

Elektricky vyhřívané čelní sklo A

Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače A

Boční posuvné dveře vpravo A

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo; dostupné v sadě zadních sedadel 14 S

Zadní výklopné dveře, prosklené se stěračem a ostřikovačem A

Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení jedním stisknutím A

Pevná okna v druhé a třetí řadě A

Výklopná okna v druhé řadě B3AAB
1 100
(1 331)

Zadní tónovaná skla Privacy, od druhé řady A

Lehce tónovaná skla ve všech řadách (méně než Privacy) B2GAB
200

(242)

Integrovaný sklopný střešní nosič - max. nosnost 75/155 kg (při využití 2/3 příčníků); na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box BLYA2
12 000
(14 520)

Panoramatická střecha; nelze s integrovaným sklopným střešním nosičem A1GAP
22 000
(26 620)

Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu C1DAD
4 000
(4 840)

Tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu C1MAB
8 500

(10 285)

Lakovaný přední a zadní nárazník, lakované kliky A

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie A

Lapače nečistot vpředu A3EAB
500

(605)

Lapače nečistot vzadu A1KAB
500

(605)

Zesílená ochrana podvozku proti korozi CJHAB
5 500
(6 655)

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

Metalický a speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)
19 800

(23 958)

KOLA

Obj. kód Titanium

Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 s tmavě šedým lakováním Carbonised Grey - pneumatiky o rozměru 215/60 R17 A

Kola z lehkých slitin 7,5 x 19 se stříbrným lakováním Lustre Nickel - pneumatiky o rozměru 235/50 R19 D2VL1
10 000
(12 100)

Sada na opravu pneumatik A

Ocelové rezervní kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozměru 215/65 R16; pouze pro přední pohon D17CK
3 500
(4 235)

/ -

Ocelová minirezerva 4,5 x 17 - pneumatika o rozměru T155/70 R17; pouze pro AWD D17CJ
3 500
(4 235)

/ -



KOLA

Obj. kód Titanium

Monitoring tlaku v pneumatikách A

Uzamykatelné matice kol D5EAD
2 000
(2 420)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Obj. kód Titanium

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní A

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní
5 000

(6 050)

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní
52 000
(62 920)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)
15 736

(19 041)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 5 plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let
34 231

(41 420)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 2 plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let (pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané 

výrobcem) a spotřební díly na 3 roky / 60 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

30 496
(36 900)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, 
jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.

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

BARVY KAROSERIE

Bílá Frozen Červená Race Modrá Blazer Šedá Matter
nemetalická nemetalická nemetalická speciální nemetalická

Červená Artisan Modrá Metallic Stříbrná Moondust Šedá Magnetic
metalická metalická metalická metalická

Černá Agate
metalická



KOLA

17" x 6.5"
 

kola z lehkých slitin
Standardní výbava

19" x 7.5"
 

kola z lehkých slitin
Na přání

ROZMĚRY (MM)

L1 L2

Celková délka 5 050 5 450

Celková šířka vč. zrcátek 2 275 2 275

Celková šířka se sklopenými zrcátky 2 148 2 148

Celková šířka bez zrcátek 2 032 2 032

Celková výška* 1 973 - 1 988 1 973 - 1 988

Rozvor 3 100 3 500

Převis vpředu 958 958

Převis vzadu 992 992

Rozchod vpředu 1 730 1 730

Rozchod vzadu 1 724 1 724

Světlá výška (minimální) 140 140

Výška vstupního otvoru bočních dveří v druhé řadě 1 259 1 259

Šířka vstupního otvoru bočních dveří v druhé řadě 930 930

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v nejnižším výbavovém stupni bez dodatečné výbavy.
*Výškové rozměry zobrazují rozsah od minima do maxima plně naloženého vozu s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. Max. celková výška s 19" koly bez další 
dodatečné výbavy je 2 000 mm.

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (L)

Rozvor

Za 1. řadou sedadel 

(vyjmutá sedadla 

vzadu)

Za 2. řadou sedadel 

(posunutou dozadu, 

vyjmutá sedadla

3. řady) (min.)

Za 2. řadou sedadel 

(posunutou dopředu, 

vyjmutá sedadla

3. řady) (max.)

Za 3. řadou sedadel 

(posunutou dozadu) 

(min.)

Za 3. řadou sedadel 

(posunutou dopředu) 

(max.)

L1
Po opěradla sedadel 3 727 1 515 1 735 514 787

Po střechu 4 683 2 102 2 408 673 1 045

L2
Po opěradla sedadel 4 343 2 064 2 285 632 999

Po střechu 5 472 2 879 3 202 819 1 345



HMOTNOSTNÍ PARAMETRY, SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2

Rozvor Převodovka, pohon

Emise CO2

v g/km v 

kombinovaném 

režimu

Kombinovaná 

spotřeba paliva

v l/100 km

Max. hrubá 

nosnost vozu 

(kg)

Max. celková 

přípustná 

hmotnost vozu 

(kg)

Min. 

pohotovostní 

hmotnost - bez 

řidiče (kg)

Max. přípustná 

hmotnost jízdní 

soupravy (kg)

Max. hmotnost 

brzděného 

přívěsu (kg)

L1

6stupňová manuální, přední 194 7,4 1 020 3 225 2 205 5 725 2 500

8stupňová automatická, přední 210 8,0 982 3 225 2 243 5 725 2 500

8stupňová automatická, AWD 226 8,6 958 3 300 2 342 5 700 2 400

L2

6stupňová manuální, přední 196 7,5 974 3 225 2 251 5 725 2 500

8stupňová automatická, přední 212 8,1 936 3 225 2 289 5 725 2 500

8stupňová automatická, AWD 227 8,7 912 3 300 2 388 5 700 2 400

Výše uvedené údaje nejsou finálně homologované.

Všechny hmotnosti uvedené výše zobrazují hodnoty pro dostupné varianty v základní výbavě. Jakákoli další výbava na přání není v hmotnostech zahrnuta a bude mít vliv na hmotnosti 
uvedené výše. Maximální hmotnost nebrzděného přívesu je pro všechny verze 750 kg. Veškeré uvedené hmotnosti jsou orientační a podléhají výrobním tolerancím.
Pokud jsou pro vás hmotnosti stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené 
nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. Pro testovací postupy a cykly platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se 
nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z 
příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání 
paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford.

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORŮ

Motor Zdvihový objem Maximální výkon Maximální točivý moment

2.0 EcoBlue 1996 cm3

110 kW (150 k) při 3 500 min⁻¹ 360 Nm při 1 500 - 2 500 min⁻¹

125 kW (170 k) při 3 500 min⁻¹ 390 Nm při 1 750 - 2 500 min⁻¹

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

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

