SNADNÁ CESTA
K VAŠEMU NOVÉMU VOZU
FORD TRANSIT CONNECT
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OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

SPECIFIKACE

VLASTNICTVÍ

Zobrazený model je Transit Connect Van Sport s metalickým lakem karoserie
modrá Metallic (výbava na přání).

1

OBJEVTE

PRACUJTE CHYTŘEJI
Funkčnost je klíčovou vlastností modelu Transit Connect.
Objevte všestranný a snadno přístupný nákladový prostor,
možnost výběru z několika rozvorů a komfortní pracovní
prostředí řidiče.
Transit Connect je konstruován především pro náročné
pracovní prostředí. Navíc je vybaven motory využívajícími
vyspělé technologie, které zvyšují výkon a snižují emise a
spotřebu.

Zobrazený model je Transit Connect Van Active s 17" koly z lehkých
slitin s nemetalickým lakem karoserie bílá Frozen (standardní
výbava) a Transit Connect Van Limited s 16" koly z lehkých slitin s
metalickým lakem karoserie modrá Metallic (výbava na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
SPOLEHLIVOST
SPOLEHLIVOST
ZA ZA
JÍZDY
JÍZDY
MECHANICKÝ
MECHANICKÝ
SAMOSVORNÝ
SAMOSVORNÝ
DIFERENCIÁL
DIFERENCIÁL
Transit Transit
Connect
Connect
je nabízen
je nabízen
s moderním
s moderním
systémem,
systémem,
který vám
který
pomůže
vám pomůže
snadnosnadno
se vypořádat
se vypořádat
s náročným
s náročným
terénem.
terénem.
Mechanický
Mechanický
samosvorný
samosvorný
diferenciál
diferenciál
mLSD, dostupný
mLSD, dostupný
na přánína
pro
přání
120k
pro
motor
120ksmotor
manuální
s manuální
převodovkou,
převodovkou,
redukuje
redukuje
nežádoucí
nežádoucí
protáčení
protáčení
kol zejména
kol zejména
na
na
uvolněném
uvolněném
nebo nerovném
nebo nerovném
povrchupovrchu
tak, že přenáší
tak, že přenáší
výkon na
výkon
kolona kolo
s největší
s největší
trakcí. To
trakcí.
udržíTo
vozidlo
udrží vozidlo
v pohybu
v pohybu
a zlepšíajeho
zlepší
stabilitu,
jeho stabilitu,
když když
to nejvíce
to nejvíce
potřebujete
potřebujete
(výbava(výbava
na přání).
na přání).

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Van Active
Van
seActive
17" koly
sez17"
lehkých
koly zslitin
lehkých
s slitin s
nemetalickým
nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
bílá Frozen
bílá(standardní
Frozen (standardní
výbava) výbava)
a TransitaConnect
Transit Connect
Van Active
Van
s metalickým
Active s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
oranžováoranžová
Sedona (výbava
Sedona (výbava
na přání).na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
PŘEVEZMĚTE
PŘEVEZMĚTE
KONTROLU
KONTROLU
VAŠEVAŠE
POJÍZDNÁ
POJÍZDNÁ
KANCELÁŘ
KANCELÁŘ
JakmileJakmile
se posadíte
se posadíte
do kabiny
do vozu
kabiny
Transit
vozu Transit
Connect,
Connect,
zjistíte, zjistíte,
že byla že byla
zkonstruována
zkonstruována
přesně pro
přesně
vás.pro
Všechny
vás. Všechny
ovládací
ovládací
prvky jsou
prvky
logicky
jsou logicky
rozmístěny
rozmístěny
a začleněny
a začleněny
do celkového
do celkového
designudesignu
interiéruinteriéru
a díky nim
a díky
je nim je
jakýkoliv
jakýkoliv
úkon intuitivní
úkon intuitivní
a efektivní.
a efektivní.
Promyšlený
Promyšlený
design je
design
praktický
je praktický
a nadčasový
a nadčasový
a zároveň
a zároveň
poskytuje
poskytuje
spoustuspoustu
užitečného
užitečného
úložného
úložného
prostoru.
prostoru.
S využitím
S využitím
řady chytrých
řady chytrých
technologií,
technologií,
které máte
které
namáte
dosah
narukou,
dosahvčetně
rukou, nejnovějšího
včetně nejnovějšího
dostupného
dostupného
systému
systému
Ford SYNC
Ford3*
SYNC
(standardně
3* (standardně
pro verzi
pro
Active,
verzi na
Active, na
přání pro
přání
verzi
pro
Trend,
verziHP
Trend,
Trend
HPaTrend
Sport),
a Sport),
vám může
vámTransit
může Transit
Connect
Connect
sloužit jako
sloužit
pojízdná
jako pojízdná
kancelář.
kancelář.

*Neřiďte, pokud
*Neřiďte,
se plně
pokud
nesoustředíte.
se plně nesoustředíte.
Pokud je to možné,
Pokud jepoužívejte
to možné,hlasově
používejte
ovládané
hlasově
systémy;
ovládané
během
systémy;
řízení
během řízení
nedržte v ruce
nedržte
žádnév zařízení.
ruce žádné
Některé
zařízení.
funkce
Některé
mohou
funkce
být při
mohou
zařazeném
být při rychlostním
zařazeném rychlostním
stupni nepřístupné.
stupni nepřístupné.
Ne
Ne
všechny funkce
všechny
jsou funkce
kompatibilní
jsou kompatibilní
se všemi telefony.
se všemi telefony.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Van Limited.
Van Limited.

1OBJEVTE
1OBJEVTE
SEZNAMTE
SEZNAMTE
SE SSE
NEJLEPŠÍM
S NEJLEPŠÍM
PŘÍTELEM
PŘÍTELEM
VAŠEHO
VAŠEHO
TELEFONU
TELEFONU
FORDFORD
SYNCSYNC
3* 3*
Jedinečné
Jedinečné
propojení
propojení
systému
systému
SYNC 3SYNC
a vašeho
3 a vašeho
mobilního
mobilního
telefonu
telefonu
zajistí jednoduchý
zajistí jednoduchý
přístup přístup
k
k
oblíbeným
oblíbeným
funkcím,
funkcím,
a to od a
telefonních
to od telefonních
hovorů hovorů
a textových
a textových
zpráv ažzpráv
po poslech
až po poslech
hudby –hudby
to vše– to vše
prostřednictvím
prostřednictvím
6" dotykové
6" dotykové
obrazovky
obrazovky
nebo pomocí
nebo pomocí
intuitivního
intuitivního
hlasového
hlasového
ovládání
ovládání
dostupného
dostupného
v
v
českémčeském
jazyce. jazyce.

FUNKCE
FUNKCE
SYNCSYNC
3* 3*
■
■
■

■

■

Ovládání
■ Ovládání
telefonu,
telefonu,
aplikací,aplikací,
navigace
navigace
a přehrávání
a přehrávání
hudby pomocí
hudby pomocí
intuitivních
intuitivních
hlasových
hlasových
příkazů příkazů
Funkce
■ Funkce
předčítání
předčítání
textových
textových
zpráv1 zpráv1
† je technologie,
Funkce
■ Funkce
automatického
automatického
volání Emergency
volání Emergency
Assist† je
Assist
technologie,
která v případě
která v případě
nehodynehody
může může
kontaktovat
kontaktovat
tísňovou
tísňovou
linku. linku.
Aplikace,
■ Aplikace,
které jsou
které
kompatibilní
jsou kompatibilní
se systémem
se systémem
SYNC 3,SYNC
můžete
3, můžete
ovládatovládat
pomocípomocí
funkce AppLink,
funkce AppLink,
zatímcozatímco
s funkcemi
s funkcemi
Apple CarPlay
Apple CarPlay
a Android
a Android
Auto budete
Auto budete
moci procházet
moci procházet
uživatelské
uživatelské
rozhranírozhraní
svého svého
chytrého
chytrého
telefonu
telefonu
prostřednictvím
prostřednictvím
domovské
domovské
obrazovky
obrazovky
systému
systému
SYNC 3SYNC
podobným
3 podobným
způsobem,
způsobem,
jako
jako
byste telefon
byste telefon
drželi v drželi
ruce. v ruce.
Dotyková
■ Dotyková
obrazovka
obrazovka
systému
systému
SYNC 3SYNC
podporuje
3 podporuje
vícedotyková
vícedotyková
gesta tažení
gestaatažení
oddalování
a oddalování
či
či
přibližování
přibližování
pomocípomocí
prstů a prstů
umožňuje
a umožňuje
vám uspořádat
vám uspořádat
zobrazení
zobrazení
ikon aplikací
ikon aplikací
a pozadí
a podobným
pozadí podobným
způsobem
způsobem
jako v chytrém
jako v chytrém
telefonu.
telefonu.

Upozornění:
Upozornění:
Plné propojení
Plné
jednotky
propojení
SYNC
jednotky
3 a chytrého
SYNC 3telefonu
a chytrého
je ktelefonu
dispozicijepouze
k dispozici
u verzí
pouze
iPhone
u verzí
5/Android
iPhone5.0
5/Android
(Lollipop)
5.0nebo
(Lollipop)
vyšších.
nebo
Některé
vyšších.
funkce
Některé
systému
funkce
SYNC
systému
3 vyžadují
SYNCdatové
3 vyžadují
připojení,
datové
zapřipojení,
které se platí
za které
poplatky.
se platí
Nejnovější
poplatky.informace
Nejnovějšíoinformace o
dostupnostidostupnosti
aplikací Apple
aplikací
CarPlay
Apple
a Android
CarPlayAuto
a Android
na vašem
Autotrhu
na vašem
najdetetrhu
na oficiálních
najdete nawebových
oficiálníchstránkách
webovýchjejich
stránkách
výrobců.
jejich výrobců.
*Neřiďte, pokud
*Neřiďte,
se plně
pokud
nesoustředíte.
se plně nesoustředíte.
Pokud je to možné,
Pokud jepoužívejte
to možné,hlasově
používejte
ovládané
hlasově
systémy;
ovládané
během
systémy;
řízení
během
nedržte
řízení
v ruce
nedržte
žádnév zařízení.
ruce žádné
Některé
zařízení.
funkce
Některé
mohou
funkce
být při
mohou
zařazeném
být při rychlostním
zařazeném rychlostním
stupni nepřístupné.
stupni nepřístupné.
Ne všechny Ne
funkce
všechny
jsou funkce
kompatibilní
jsou kompatibilní
se všemi telefony.
se všemi telefony.
†Ford Emergency
†Ford Emergency
® ke
® ke kontaktování
Assistance je
Assistance
inovativníje
funkce
inovativní
systému
funkce
SYNC
systému
3, která
SYNC
využívá
3, která
vašeho
využívá
připojeného
vašeho připojeného
telefonu přes
telefonu
Bluetooth
přes
Bluetooth
kontaktování
záchrannýchzáchranných
složek při nehodě,
složek kdy
při nehodě,
dojde k kdy
aktivaci
dojde
airbagů
k aktivaci
ve voze.
airbagů
Tato
vefunkce
voze. Tato
je dostupná
funkce jevedostupná
více než 40
ve více než 40
evropských evropských
zemích.
zemích.
1
1
Funkce předčítání
Funkcetextových
předčítánízpráv
textových
je k dispozici
zpráv jepouze
k dispozici
s kompatibilním
pouze s kompatibilním
mobilním telefonem.
mobilním telefonem.

1 OBJEVTE
100% KONEKTIVITA
Ford dokáže z vašeho vozu vytvořit fungující on-line prostředí díky pokročilým
technologiím. Modem FordPass Connect a aplikace FordPass Pro vám
mnoho věcí ulehčí a poskytnou spoustu užitečných a bezpečnostních funkcí.

FORDPASS
FORDPASS
CONNECT
CONNECT
■

FORDPASS PRO
Bez ohledu na to, zda pracujete s jedním vozidlem, nebo jich provozujete pět,
aplikace FordPass Pro vám pomůže zachovat jejich kondici, zabezpečení a

■

hladký provoz.
■

■
■

Rychlé spárování - pro snadné přidání vozidla do vašeho účtu můžete
použít fotoaparát ve vašem mobilním telefonu. Stačí ho namířit na štítek
VIN a je hotovo.
Upozornění na stav vozu - mějte přehled o kondici vozidla.
Lokalizátor vozového parku - sledujte všechna vaše vozidla na mapě se
zobrazením jejich reálného stavu. Zkontrolujte svůj vozový park na začátku
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a na konci pracovního dne.
■

■

Zamykání a odemykání na dálku - zónové uzamykání umožňuje dálkový

přístup k různým částem vozidla, např. k bočním nákladovým dveřím,
dveřím řidiče atd.
Startování na dálku - připravte za chladných dní svůj vozový park na práci
a podle potřeby ohřejte nebo ochlaďte kabinu (dostupné pouze pro
modely s automatickou převodovkou).

■

■

SecuriAlert - uveďte své vozidlo do stavu zvýšeného zabezpečení a

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

■

Online objednávání servisu - objednejte si servis přímo v aplikaci.

Stáhněte si aplikaci FordPass Pro z App Store nebo Google Play.
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metrů*.metrů*.
Zadní dveře
Zadnís dveře
širokým
s širokým
úhlem otevření
úhlem otevření
a bočníaposuvné
boční posuvné
dveře dveře
umožňují
umožňují
snadnýsnadný
přístup přístup
do nákladového
do nákladového
prostoru.
prostoru.
■

■

Zadní■ dveře
Zadnísdveře
úhlem
s otevírání
úhlem otevírání
do 180 do
stupňů
180 stupňů
je možné
je možné
zajistit vzajistit v

úhlu 90úhlu
stupňů,
90 stupňů,
kdy umožňují
kdy umožňují
bezpečnější
bezpečnější
práci vepráci
větruve
nebo
větru
přinebo při
nakládání
nakládání
ve svahu
ve(standardně
svahu (standardně
pro Van,pro
Kombi
Van, Van
Kombi
a Kombi
Van a N1).
Kombi N1).
Přepážka
■ Přepážka
s průvlakem
s průvlakem
poskytuje
poskytuje
přístup přístup
k dalšímu
k dalšímu
úložnému
úložnému
prostoru.
prostoru.
Umožňuje
Umožňuje
přepravovat
přepravovat
delší předměty,
delší předměty,
například
například
trubky trubky
nebo sloupky
nebo sloupky
až 3,0 m
aždlouhé
3,0 m dlouhé
(Van L1),
(Van
nebo
L1),
3,4
nebo
m (Van
3,4 m
L2)
(Van L2)
(výbava(výbava
na přání).
na přání).

■

■

Boční■ posuvné
Boční posuvné
dveře vpravo
dveře vpravo
nabízejínabízejí
snadnýsnadný
přístup přístup
do
do
nákladového
nákladového
prostoru
prostoru
(standardní
(standardní
výbava).
výbava).
Boční■ posuvné
Boční posuvné
dveře vpravo
dveře vpravo
i vlevo pro
i vlevo
ještě
pro
větší
ještě
všestrannost
větší všestrannost
(výbava(výbava
na přánína
pro
přání
Van,pro
standardně
Van, standardně
pro Kombi
pro aKombi
Kombia Van).
Kombi Van).

*Kapacita nákladového
*Kapacita nákladového
prostoru je omezena
prostoru je
hmotností
omezenanákladu
hmotností
a jeho
nákladu
rozložením.
a jeho rozložením.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Van Limited
Vanse
Limited
speciálním
se speciálním
metalickým
metalickým
lakem lakem
karoseriekaroserie
stříbrná Solar
stříbrná
(výbava
Solar (výbava
na přání).naZobrazené
přání). Zobrazené
příslušenství
příslušenství
je součástí
je součástí
výbavy na
výbavy
přání.na přání.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE

VELKÝ PROSTOR, VELKÝ VÝBĚR
OPTIMALIZOVANÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

SNADNÝ
SNADNÝ
PŘÍSTUP
PŘÍSTUP
DO NÁKLADOVÉHO
DO NÁKLADOVÉHO
PROSTORU
PROSTORU

250 000
250ZAVŘENÍ
000 ZAVŘENÍ
DVEŘÍDVEŘÍ

Přístup Přístup
do prostorného
do prostorného
nákladového
nákladového
prostoru
prostoru
je snadný
je snadný
díky široce
díkyotevíratelným
široce otevíratelným
dveřím dveřím
(pro (pro
verzi Kombi
verzi M1
Kombi
standardně
M1 standardně
výklopné
výklopné
dveře) adveře)
nízké a
nakládací
nízké nakládací
výšce. výšce.

Dveře kabiny
Dveře akabiny
nákladového
a nákladového
prostoru
prostoru
jsme otevřeli
jsme otevřeli
a
a
zavřeli 250
zavřeli
000krát
250 000krát
ve skutečných
ve skutečných
podmínkách,
podmínkách,
do
do
jakých se
jakých
vůz může
se vůzdostat.
může dostat.
Jen tak Jen
lze zajistit,
tak lze zajistit,
že vás že vás
váš vůzváš
nikdy
vůz
nezklame.
nikdy nezklame.

Vyberte si ze dvou délek rozvoru a tří provedení karoserie a získejte tak objem nákladového prostoru od 1,2 m3 do 3,6 m3 a maximální nosnost až 982 kg.*

■

■
■
■

Plná prosklená nebo neprosklená přepážka (Van)
Posuvná přepážka oddělující nákladový prostor (Kombi Van a Kombi N1)
Plná prosklená a neprosklená přepážka s průvlakem umožňuje převážení
předmětů o délce 3,4 m (Van L2) nebo 3,0 m (Van L1) (výbava na přání)
Prostor pro převážení až čtyř palet o rozměrech 2,4 x 1,2 m (Van L2)
Boční posuvné dveře vpravo (standardní výbava)
Boční posuvné dveře vpravo i vlevo (standardní výbava pro Kombi
a Kombi Van)

■
■

■

Samostatné jednosedadlo i dvojsedadlo spolujezdce v první řadě (Van)
Samostatné jednosedadlo spolujezdce v první řadě a tři sedadla v druhé
řadě (Kombi Van a Kombi)
Samostatné jednosedadlo spolujezdce v první řadě, tři sedadla v druhé

A: 511**
A: 511**
mm (L1)
mm/(L1)
728**
/ 728**
mm (L2)
mm (L2)
B: 1249**
B: 1249**
mm mm
C: 1 263**
C: 1 263**
mm mm

řadě a dvě sedadla v třetí řadě (Kombi M1 L2)

A

A

3,0 m/3,4 m
Délka nákladového prostoru s
nákladem procházejícím
přepážkou s průvlakem
Díky důmyslně řešené přepážce s
průvlakem se ve voze Van s rozvorem
L1 dají převážet předměty o délce až
3,0 m. Modely s rozvorem L2 pojmou
předměty o délce až 3,4 m (výbava
na přání, pouze s dvojsedadlem
spolujezdce).

C
1819-1844** mm

■

1819-1844** mm

■

B

C

B

L1 4 425L1
/4
4 462**
425 / 4mm
462** mm
L2 4 825L2
/ 4 862**
825 / 4mm
862** mm

Náklad, nebo cestující? Nemusíte
se rozhodovat
Díky všestrannému uspořádání
sedadel a možnosti odebrání
jednotlivých sedadel se nemusíte
rozhodovat zda povezete více osob
nebo pouze náklad. Transit Connect
zvládne obojí.
Měřeno dle metody SAE.
*Maximální nosnost závisí na výbavě a konfiguraci
vozidla. Více informací se dozvíte na sloupku dvěří
vozidla.
**Obrázky zobrazují karoserii Van. Maximální
rozměry jsou platné pro verzi Active.
†

ZADNÍZADNÍ
SEDADLA
SEDADLA
VOZUVOZU
KOMBI
KOMBI
Díky sklopným
Díky sklopným
zadnímzadním
sedadlům
sedadlům
nabízí model
nabízí model
Transit Transit
Connect
Connect
Kombi vyšší
Kombi
úroveň
vyšší všestrannosti
úroveň všestrannosti
(zobrazen
(zobrazen
je model
je smodel
rozvorem
s rozvorem
L2).
L2).

1 OBJEVTE

KAROSÁŘSKÉ
KAROSÁŘSKÉ
VARIANTY
VARIANTY
A HMOTNOSTI
A HMOTNOSTI

Van s krátkým rozvorem (L1)

2,9

Kombi sKombi
krátkým
s krátkým
rozvorem
rozvorem
(L1)
(L1)

m3†

1,3 1,3

Europaleta x1
2 sedadla

Van s dlouhým rozvorem (L2)

3,6

Max. celkové užitečné zatížení až 982 kg*
Přípustná hmotnost vozidla od 2 090 kg do 2 501 kg

m3†
Europaleta x2

m3‡

m3‡
Europaleta
Europaleta
x1
x1

Flexibilní dvojsedadlo spolujezdce
Prostřední sedadlo je možné sklopit
a vytvořit tak psací plochu. Zvednutím
sedadla se naopak odkryje úložný prostor.
Sedák vnějšího sedadla lze vyklopit
dozadu, aby mohl být do prostoru
spolujezdce vložen dlouhý náklad nebo
krabice (výbava na přání).

5 sedadel5 sedadel

Kombi sKombi
dlouhým
s dlouhým
rozvorem
rozvorem
(L2)
(L2)

1,5 1,5
m3‡

2 sedadla

Max. celkové
Max.
užitečné
celkovézatížení
užitečné
ažzatížení
815 kg*až 815 kg*
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
2 320 kg
oddo
2 320
2 390
kg kg
do 2 390 kg

m3‡
Europaleta
Europaleta
x1
x1

Posuvná
Posuvná
dělicí přepážka
dělicí přepážka
pro Kombi
pro Kombi
a KombiaVan
Kombi Van
Dělící přepážka
Dělící přepážka
oddělujeodděluje
nákladový
nákladový
prostor od
prostor
kabiny
odpro
kabiny
cestující.
pro cestující.
Vybrat siVybrat si
lze z vícelze
možností
z více možností
konfigurace,
konfigurace,
prostor prostor
můžete přizpůsobit
můžete přizpůsobit
k převážení
k převážení
cestujících,
cestujících,
nebo k maximalizaci
nebo k maximalizaci
nákladového
nákladového
prostoru.prostoru.

5 sedadel5 sedadel

Max. celkové užitečné zatížení až 939 kg*
Přípustná hmotnost vozidla od 2 195 kg do 2 501 kg

Kombi Van s krátkým rozvorem (L1)

Kombi sKombi
dlouhým
s dlouhým
rozvorem
rozvorem
(L2)
(L2)

1,2

0,3 0,3

m3†

m3‡

Europaleta x1
5 sedadel

Max. celkové
Max.
užitečné
celkovézatížení
užitečné
ažzatížení
746 kg*až 746 kg*
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla odvozidla
2 290 kg
oddo
2 290
2 405
kg kg
do 2 405 kg

m3‡
7 sedadel 7 sedadel
(jen M1) (jen M1)

Kombi Van s dlouhým rozvorem (L2)

Max. celkové užitečné zatížení až 777 kg*
Přípustná hmotnost vozidla 2 375 kg

1,6

Přepážka
Díky speciálně navržené přepážce se do
nákladového prostoru modelu L2 vejdou
desky o rozměru až 120x240 cm.

m3†

Max. celkové
Max.
užitečné
celkovézatížení
užitečné
ažzatížení
698 kg*
až 698 kg*
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla 2 405
vozidla
kg 2 405 kg

Europaleta x1
5 sedadel

Max. celkové užitečné zatížení až 748 kg*
Přípustná hmotnost vozidla 2 405 kg

†Měřeno dle†metody
Měřeno dle
SAE.
metody SAE.
*Kapacita nákladového
*Kapacita nákladového
prostoru je omezena
prostoru je
hmotností
omezenanákladu
hmotností
a jeho
nákladu
rozložením.
a jeho rozložením.
Maximální nosnost
Maximální
závisí
nosnost
na výbavě
závisíana
konfiguraci
výbavě a vozidla.
konfiguraci
Vícevozidla.
informací
Více
seinformací
dozvíte se dozvíte
na sloupku dveří
na sloupku
vozidla.
dveří vozidla.
‡
‡
Všechna sedadla
Všechna
ve vzpřímené
sedadla vepoloze.
vzpřímené poloze.

Europaleta
Europaleta
1 200 mm
1 200
x 800
mm
mm.
x 800 mm.

1 OBJEVTE
OSOBY, NÁKLAD NEBO OBOJÍ
TRANSIT CONNECT KOMBI VAN A KOMBI

Všestranný Ford Transit Connect Kombi Van nabízí pohodlné
posezení až pro pět osob plus nákladový prostor pro veškerá
zavazadla či pracovní náčiní, které vaši spolucestující potřebují.
Boční posuvné dveře vpravo i vlevo usnadňují nástup a výstup
cestujících a zadní prosklené dveře s širokým úhlem otevírání
umožňují neomezený přístup do velkorysého nákladového prostoru.
Pokud byste potřebovali více místa pro cestující, řešením pro vás
bude Transit Connect Kombi. Flexibilitu a všestrannost zajišťuje třetí
řada sedadel, kterou lze do vozu dodat (výbava na přání pro verzi
s delším rozvorem L2). Mimo jiné je Transit Connect Kombi M1
vybaven prosklenými zadními výklopnými dveřmi k zajištění
pohodlného přístupu k zavazadlovému prostoru.

Zobrazený vůz obsahuje příslušenství, které je součástí výbavy na přání.

Zobrazený model je Transit Connect Kombi Van se speciálním metalickým lakem
karoserie stříbrná Solar (výbava na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE

MAXIMÁLNÍ
MAXIMÁLNÍ
VŠESTRANNOST
VŠESTRANNOST
TRANSIT
TRANSIT
CONNECT
CONNECT
KOMBI
KOMBI
VAN AVAN
KOMBI
A KOMBI
Pokud potřebujete
Pokud potřebujete
přepravit
přepravit
velké množství
velké množství
cestujících
cestujících
a zároveň
a zároveň
jejich zavazadla
jejich zavazadla
či náčiní,
či jsou
náčiní,
verze
jsou
Kombi
verze Van
Kombi
nebo
Van
Kombi
nebo ideální
Kombi ideální
variantou.
variantou.
Transit Transit
Connect
Connect
Kombi Van
Kombi
i Kombi
Van i nabízí
Kombidostatečný
nabízí dostatečný
nákladový
nákladový
prostor prostor
spolu s spolu
prostornou
s prostornou
kabinoukabinou
vozidla.vozidla.
Obě verze
Obě
umožňují
verze umožňují
přepravit
přepravit
cestujícícestující
s jejich náčiním
s jejich náčiním
bezpečně
bezpečně
za
za
mřížovou
mřížovou
přepážkou.
přepážkou.
Díky možnosti
Díky možnosti
sklopit sedadla
sklopit sedadla
v poslední
v poslední
řadě řadě
docílítedocílíte
ještě více
ještě
flexibilního
více flexibilního
nákladového
nákladového
prostoru
prostoru
a můžete
a můžete
tak
tak
přepravit
přepravit
větší množství
větší množství
náčiní, vybavení
náčiní, vybavení
či zboží*
či. zboží*.
■

■

■

■

■

Snadný
■ Snadný
přístuppřístup
k zadním
k zadním
sedadlům
sedadlům
je umožněn
je umožněn
díky bočním
díky bočním

posuvným
posuvným
dveřím dveřím
vpravo (standardní
vpravo (standardní
výbava)výbava)
Flexibilní
■ Flexibilní
zadní sedadla
zadní sedadla
je možné
je možné
překlopit
překlopit
dopředu,
dopředu,
nebo zcela
nebo zcela

vyjmout,
vyjmout,
a maximalizovat
a maximalizovat
tak nákladový
tak nákladový
prostor prostor
Pohyblivá
■ Pohyblivá
přepážka
přepážka
odděluje
odděluje
prostor prostor
pro cestující
pro cestující
od nákladového
od nákladového
prostoru
prostoru
(standardně
(standardně
pro Kombi
pro Van
Kombi
a Kombi
Van a N1)
Kombi N1)
Závěsné
■ Závěsné
zadní dveře
zadní(prosklené)
dveře (prosklené)
umožňují
umožňují
snadnýsnadný
přístup přístup
do
do

zadní části
zadní
nákladového
části nákladového
prostoru
prostoru
vozu Transit
vozu Transit
Connect
Connect
(standardně
(standardně
pro Kombi
pro Van
Kombi
a Kombi
Van a N1)
Kombi N1)
Zadní■ výklopné
Zadní výklopné
dveře (prosklené)
dveře (prosklené)
jsou standardní
jsou standardní
výbavou
výbavou
verze verze
Kombi M1,
Kombi
pro M1,
verzi
pro
Kombi
verzi N1
Kombi
je možné
N1 je možné
výklopné
výklopné
dveře doobjednat
dveře doobjednat
jako výbavu
jako výbavu
na přánína přání

*Kapacita nákladového
*Kapacita nákladového
prostoru je omezena
prostoru je
hmotností
omezenanákladu
hmotností
a jeho
nákladu
rozložením.
a jeho rozložením.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Kombi Van
Kombi
s čalouněním
Van s čalouněním
Capitol/City
Capitol/City
v barvě v barvě
Ebony. Ebony.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
ZÁŽITEK
ZÁŽITEK
Z JÍZDY
Z JÍZDY
Transit Transit
Connect
Connect
s sebouspřináší
sebou řadu
přináší
pokročilých
řadu pokročilých
technologií
technologií
navržených
navržených
tak, abytak,
zlepšily
aby zlepšily
váš zážitek
váš zážitek
z jízdy. Všechny
z jízdy. Všechny
systémysystémy
od adaptivního
od adaptivního
tempomatu
tempomatu
s inteligentním
s inteligentním
asistentem
asistentem
rychlosti
rychlosti
s funkcísrozpoznávání
funkcí rozpoznávání
dopravních
dopravních
značekØ1)
značek
, kterýØ1)umí
, který
automaticky
umí automaticky
detekovat
detekovat
aktuálníaktuální
rychlostní
rychlostní
limity alimity
následně
a následně
upravit upravit
Ø1)
vaši rychlost,
vaši rychlost,
až po systém
až po systém
Pre-Collision
Pre-Collision
Assist sAssist
indikátorem
s indikátorem
bezpečné
bezpečné
vzdálenosti
vzdálenosti
, kterýØ1)dokáže
, který dokáže
odvrátitodvrátit
potenciální
potenciální
kolizi, vám
kolizi,
umožňují
vám umožňují
se plně se
soustředit
plně soustředit
na děnína
před
dění
vámi
před
a užít
vámisiajízdu
užít ve
si jízdu
vozeve
Transit
voze Transit
Connect.
Connect.

Ø1)
Ø1)
Ø1)
Ø1)
IndikaceIndikace
bezpečné
bezpečné
vzdálenosti
vzdálenosti
Inteligentní
Inteligentní
asistentasistent
rychlostirychlosti
a funkcearozpoznávání
funkce rozpoznávání
Tempomat
Tempomat
s nastavitelným
s nastavitelným
omezovačem
omezovačem
rychlostirychlosti
dopravních
dopravních
značekØ1)
značekØ1)
Displej na
Displej
přístrojové
na přístrojové
desce neustále
desce neustále
indikuje vzdálenost
indikuje vzdálenost
Tempomat
Tempomat
umožňuje
umožňuje
nastavit nastavit
požadovanou
požadovanou
rychlost,rychlost,

vozidel před
vozidel
vámi.
před
Pokud
vámi.sePokud
přiblížíte
se přiblížíte
k vozidlukpřed
vozidlu
vámi
před vámi
kterou potom
kterouautomaticky
potom automaticky
udržuje. Nechybí
udržuje. Nechybí
ani
ani
DetekujeDetekuje
omezeníomezení
rychlosti,rychlosti,
včetně proměnných
včetně proměnných
omezeníomezení
na již nebezpečnou
vzdálenost,
vzdálenost,
systém vás
systém
na tuto
vás na tuto nastavitelný
nastavitelný
omezovač
omezovač
rychlosti,rychlosti,
který pomáhá
který pomáhá
a značekazákazu
značekpředjíždění
zákazu předjíždění
pomocí přední
pomocí
kamery
přední akamery a na již nebezpečnou
skutečnost
upozorníupozorní
barevnou
barevnou
ikonou na
ikonou
přístrojovém
na přístrojovémdodržovat
dodržovat
přednastavenou
přednastavenou
maximální
maximální
rychlost rychlost
zobrazí jezobrazí
na displeji
je napřístrojového
displeji přístrojového
panelu. Inteligentní
panelu. Inteligentnískutečnost
panelu (výbava
panelu (výbava
na přání na
jako
přání
součást
jako součást
systémusystému
(standardně
(standardně
pro verzepro
Sport,
verze
Active
Sport,
a Active
Kombi aM1
Kombi
Trend,M1 Trend,
asistent asistent
rychlostirychlosti
využívá tyto
využívá
informace,
tyto informace,
aby vámaby vám
Pre-Collision
Assist). Assist).
výbava na
výbava
přání na
propřání
ostatní
proverze).
ostatní verze).
pomohl při
pomohl
dodržování
při dodržování
místníchmístních
rychlostních
rychlostních
omezeníomezeníPre-Collision
2].
(výbava (výbava
na přání)na
přání)2].

ØPoužívá
1)Asistenční
Používá senzory.
senzory. 1)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.
Poznámka:Poznámka:
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce
slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně
pozornost
řidičovuapozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.
[2]
Rychlostní[2]limit
Rychlostní
se může
limit
lišitse
dle
může
silnice
lišitadle
velikosti
silnicevozidla.
a velikosti
Řidič
vozidla.
je vždyŘidič
odpovědný
je vždy za
odpovědný
dodržování
za rychlostních
dodržování rychlostních
limitů.
limitů.
Ø

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Van Trend
Van
s čalouněním
Trend s čalouněním
Capitol/City
Capitol/City
v barvě Dark
v barvě
Palazzo
Dark Grey/Ebony.
Palazzo Grey/Ebony.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
CHYTRÉ
CHYTRÉ
PARKOVÁNÍ
PARKOVÁNÍ
Ø1)
Ø1)
Aktivní parkovací
Aktivní parkovací
asistentasistent
zaparkuje
zaparkuje
váš Transit
váš Transit
Connect
Connect
za vás. Systém
za vás. Systém
dokáže dokáže
nalézt vhodné
nalézt vhodné
podélnépodélné
nebo příčné
neboparkovací
příčné parkovací
místo amísto
automaticky
a automaticky
do něhodo
vozidlo
něho vozidlo
nasměrovat,
nasměrovat,
zatímcozatímco
vy pouze
vy pouze
sešlapujete
sešlapujete
plynovýplynový
a brzdový
a brzdový
pedál. Dokáže
pedál. Dokáže
vám také
vám
účinně
také pomáhat
účinně pomáhat
při vyjíždění
při vyjíždění
z podelných
z podelných
parkovacích
parkovacích
míst. míst.

Ø1)a
Parkovací
Parkovací
senzoryØ1)
senzory
vpředu
vpředu
vzadu a vzadu

Zadní parkovací
Zadní parkovací
kamera1)kamera1)

Parkovací
kamera se
kamera
aktivuje
se automaticky
aktivuje automaticky
po zařazení
po zařazení
Nemusíte
Nemusíte
se vzdávat
se míst,
vzdávat
na míst,
která na
se těžko
která se
parkuje.
těžko parkuje. Parkovací
zpátečkyzpátečky
a zobrazíavše,
zobrazí
co se
vše,
děje
coza
sevozem.
děje zaJejí
vozem.
obrazJejí
seobraz se
ZvukovéZvukové
signály vám
signály
pomohou
vám pomohou
lépe posoudit
lépe posoudit
vzdálenost
vzdálenost
přenáší
napřímo
obrazovku
na obrazovku
ve středové
ve středové
konzoli nebo
konzoli
do nebo do
mezi vaším
mezi
vozidlem
vaším vozidlem
a překážkami
a překážkami
vepředu vepředu
a vzadu a vzadu apřenáší přímo
zpětného
zpětného
zrcátka dle
zrcátka
výbavy
dle(výbava
výbavy (výbava
na přání).
na přání).
zjednoduší
zjednoduší
tak parkování
tak parkování
a manévrování
a manévrování
(výbava (výbava
na
na vnitřníhovnitřního
přání). přání).

ØPoužívá
1)Asistenční
Používá senzory.
senzory. 1)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.
Poznámka:Poznámka:
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce
slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně
pozornost
řidičovuapozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.

Ø

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Van Limited
VansLimited
nemetalickým
s nemetalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
červená Race.
červená Race.

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
VŽDY
VŽDY
VE STŘEHU
VE STŘEHU
Transit Transit
Connect
Connect
je vždy připraven
je vždy připraven
na nečekané.
na nečekané.
Sofistikovaný
Sofistikovaný
radar sleduje
radar sleduje
prostor prostor
před vámi
před
a upozorňuje
vámi a upozorňuje
vás na vozidla
vás na vozidla
a chodce
a chodce
před vámi.
předSpeciálně
vámi. Speciálně
umístěná
umístěná
kamerakamera
navíc monitoruje
navíc monitoruje
vaši polohu
vaši polohu
na silnici
naasilnici
pomáhá
a pomáhá
vám udržovat
vám udržovat
vaše vozidlo
vaše vozidlo
v jízdním
v jízdním
pruhu. pruhu.

Ø1) s chodců
Pre-Collision
Pre-Collision
AssistØ1)Assist
s detekcí
detekcí a
chodců
cyklistů*
a cyklistů*AsistentAsistent
pro jízdupro
v pruzích
jízdu vØ1)
pruzíchØ1)

Systém Systém
ochranyochrany
proti bočnímu
proti bočnímu
větruØ2) větruØ2)

Rozpozná,
Rozpozná,
když se vůz
když
přiblíží
se vůzk přiblíží
vodicí čáře
k vodicí
bezčáře
použití
bez použitíPomáháPomáhá
řidiči zůstat
řidiči
v jízdním
zůstat vpruhu
jízdním
v silných
pruhu v silných
Systém rozpoznává
Systém rozpoznává
vozidla avozidla
chodceanacházející
chodce nacházející
se na se na
směrového
směrového
světla, a světla,
upozorní
a upozorní
na potenciální
na potenciální
nebezpečí
nebezpečí
povětrnostních
povětrnostních
podmínkách
podmínkách
s využitím
s využitím
systémusystému
ESP
ESP
silnici před
silnici
vámi
před
nebo
vámi
chystající
nebo chystající
se zkřížitse
dráhu
zkřížit
vašemu
dráhu vašemu
vibracemi
volantu. volantu.
Pokud nijak
Pokud
nereagujete,
nijak nereagujete,
systém vám
systém vám
(výbava (výbava
na přání).
na přání).
vozidlu avozidlu
upozorňuje
a upozorňuje
vás na jejich
vás na
přítomnost.
jejich přítomnost.
Pokud Pokud vibracemi
pomůže pomůže
mírným tlakem
mírnýmna
tlakem
volantna
dostat
volantsedostat
zpět do
se zpět do
nereagujete
nereagujete
na varovné
na varovné
signály systému,
signály systému,
aktivní brzdění
aktivní brzdění
jízdního pruhu**
(standardní
(standardní
výbava pro
výbava
verzipro
Kombi
verziM1,
Kombi M1,
předem připraví
předembrzdový
připraví systém
brzdovýasystém
může automaticky
a může automaticky jízdního pruhu**
propřání
všechny
pro všechny
ostatní typy
ostatní
karoserie).
typy karoserie).
aktivovataktivovat
brzdy, aby
brzdy,
zabránilo
aby zabránilo
nebo zmírnilo
nebo zmírnilo
následkynásledky na přání na
možné kolize
možné
(standardně
kolize (standardně
pro Kombi
proM1,
Kombi
výbava
M1,na
výbava
přání na přání
pro ostatní
proverze).
ostatní verze).

ØPoužívá
1)Asistenční
. 2)Bezpečnostní
Používá senzory.
senzory. 1)funkce
Asistenční
řidičefunkce
řidiče. 2)Bezpečnostní
prvek. Poznámka:
prvek. Poznámka:
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce
slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně
pozornost
řidičovuapozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.
*Detekce chodců
*Detekce
a cyklistů
chodců
je anavržena
cyklistů je
pro
navržena
provoz do
prorychlosti
provoz do
80rychlosti
km/h. Systém
80 km/h.
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.
**Funguje při
**Funguje
rychlostech
při rychlostech
nad 65 km/h
nad
na65
silnicích
km/h sna
více
silnicích
pruhy,skteré
více pruhy,
jsou jasně
kteréviditelné.
jsou jasně
Asistent
viditelné.
proAsistent
jízdu v pruzích
pro jízdu
neovládá
v pruzích
řízení.
neovládá řízení.

Ø

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
TransitjeConnect
Transit Connect
Van Limited
VansLimited
metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
stříbrná Moondust
stříbrná Moondust
(výbava (výbava
na přání).na přání).

1 OBJEVTE
1 OBJEVTE
JE ZDE
JE ZDE
NA NA
POMOC
POMOC
Transit Transit
Connect
Connect
je tu, aby
je vám
tu, aby
pomohl.
vám pomohl.
Jeho dostupné
Jeho dostupné
bezpečnostní
bezpečnostní
a asistenční
a asistenční
systémysystémy
pro řidiče
prosledují
řidiče silnici
sledujíasilnici
podmínky
a podmínky
kolem vás
kolem
a pomáhají,
vás a pomáhají,
aby vášaby váš
pracovní
pracovní
den bylden
snadnější
byl snadnější
a bezpečnější.
a bezpečnější.

Ø2) (ESP)
Elektronický
Elektronický
stabilizační
stabilizační
systémØ2)
systém
(ESP)

Ø2)
Ø2)
NouzovýNouzový
brzdovýbrzdový
asistentasistent

Ø2)
Ø2)
Adaptivní
Adaptivní
kontrolakontrola
nákladunákladu

Asistent Asistent
byl navržen
byl pro
navržen
rozpoznání
pro rozpoznání
nouzovénouzové
situace situace Systém byl
Systém
navržen,
byl navržen,
aby na základě
aby na odezvy
základěze
odezvy
systému
ze systému
Systém ESP
Systém
byl navržen
ESP byl tak,
navržen
abyste
tak,siabyste
zachovali
si zachovali
kontrolukontrolu
zvýšeníatlaku
zvýšení
v brzdové
tlaku v brzdové
soustavě,
soustavě,
aby
aby
ESP upravil
ESPvýšku
upravil
podle
výšku
toho,
podle
zdatoho,
je vozidlo
zda jeprázdné,
vozidlo prázdné,
nad vozem
nadi vvozem
extrémních
i v extrémních
jízdních podmínkách.
jízdních podmínkách.
Umí
Umí brzdění abrzdění
poskytovala
optimální
optimální
výkon pro
výkon
zastavení
pro zastavení
částečněčástečně
nebo plně
nebo
naložené
plně naložené
(standardní
(standardní
výbava).výbava).
rozpoznat
rozpoznat
odchýlení
odchýlení
z vybraného
z vybraného
směru a směru
snaží se
a snaží
vás se vásposkytovala
(standardní
výbava).výbava).
udržet v udržet
pruhu tím,
v pruhu
že automaticky
tím, že automaticky
reguluje reguluje
brzdění abrzdění a (standardní
výkon motoru
výkon (standardní
motoru (standardní
výbava).výbava).

ØPoužívá senzory.
ØPoužívá
2)Bezpečnostní
senzory. 2)Bezpečnostní
prvek.
prvek.
Poznámka:Poznámka:
Asistenční funkce
Asistenční
řidičefunkce
slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně
pozornost
řidičovuapozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.

ZobrazenZobrazen
je modelje
Transit
modelConnect
Transit Connect
Van Limited
VansLimited
metalickým
s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
stříbrná Moondust
stříbrná Moondust
(výbava (výbava
na přání).na přání).

1 OBJEVTE

FUNKCE
FUNKCE

Systém
Systém
sledování
sledování
bdělosti
bdělosti
Ø2)
Ø2)
řidičeřidiče

Systém
Systém
hlídání
hlídání
mrtvého
mrtvého
úhlu úhlu
BLISØ1)
BLISØ1)

Zásuvka 230 V/150 W
Praktická 230 V/150 W elektrická zásuvka mezi
sedadly řidiče a spolujezdce slouží k napájení
notebooků či jiných elektrických přístrojů.
Nepotřebujete k ní žádné speciální adaptéry
(výbava na přání pro Van a Kombi).

Snímá vozidla
Snímá vozidla
kolem vás.
kolem
Pokud
vás.senzory
Pokud senzory

Tento systém
Tento systém
vás bude
vás
varovat,
bude varovat,
pokud pokud
zaznamená
zaznamená
snížení snížení
vaší pozornosti.
vaší pozornosti.
NejdříveNejdříve
se
se

zaznamenají
zaznamenají
vozidlo,vozidlo,
které sekteré
dostane
se dostane
do vašeho
do vašeho
mrtvého
mrtvého
úhlu, rozsvítí
úhlu, rozsvítí
se ve vnějším
se ve vnějším
zpětném
zpětném
zrcátkuzrcátku
na odpovídající
na odpovídající
straně výstražná
straně výstražná
kontrolka
kontrolka

rozsvítí rozsvítí
kontrolka
kontrolka
na přístrojovém
na přístrojovém
panelu.panelu.
Pokud Pokud
nedojdenedojde
ke zlepšení
ke zlepšení
pozornosti,
pozornosti,
systém systém
vás
vás
upozorní
upozorní
zvukovou
zvukovou
signalizací
signalizací
(součást
(součást
výbavy výbavy

(výbava(výbava
na přání,
nanení
přání,
dostupné
není dostupné
pro Kombi
pro Van).
Kombi Van).

AsistentAsistent
pro jízdu
pro
v pruzích).
jízdu v pruzích).

Ø

Ø
1)
Používá senzory.
Používá
Asistenční
senzory. 1)funkce
Asistenční
řidiče.
funkce řidiče.

Ø
2)
Používá senzory.
Používá
Bezpečnostní
senzory. 2)Bezpečnostní
prvek.
prvek.

Ø

Bixenonové světlomety s LED
denním svícením

Startovací tlačítko Ford Power

Automatická
Automatická
převodovka
převodovka

Umožňuje nastartovat vozidlo pouhým stisknutím

Vznětové
Vznětové
motorymotory
EcoBlueEcoBlue
o výkonu
o výkonu
120 k jsou
120 k jsou

Bixenonové světlomety modelu Transit Connect
jsou vybaveny úspornými výbojkami, které zajišťují

tlačítka (standardní výbava pro verzi Sport a
Active).

dostupné
dostupné
s 8stupňovou
s 8stupňovou
automatickou
automatickou
převodovkou,
převodovkou,
díky které
díky
je které
řízeníje
vozu
řízení
Transit
vozu Transit

vynikající osvětlení. Statická odbočovací světla při
zatáčení osvětlují prostor zatáčky. Kdykoli to
úroveň venkovního osvětlení vyžaduje, zapínají se
automatické světlometyØ1), aby byla silnice před
vámi dobře osvětlená (výbava na přání).
Používá senzory. 1)Asistenční funkce řidiče. Poznámka: Asistenční funkce řidiče
slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují plně řidičovu
pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.

Ø

Connect
Connect
ještě snazší
ještěasnazší
příjemnější
a příjemnější
(výbava(výbava
na
na
přání). přání).

2
VYBERTE SI

KAROSÁŘSKÉ
KAROSÁŘSKÉ
VARIANTY
VARIANTY

TRANSIT CONNECT
VYBERTE SI VOZIDLO, KTERÉ SE HODÍ PŘESNĚ PRO VÁS
Upravte si váš Transit Connect na míru pro vaše podnikání. Díky různým karosářským variantám, dvěma

FORDFORD
TRANSIT
TRANSIT
CONNECT
CONNECT
VAN VAN

délkám rozvoru a řadě výrazně odlišených designových možností můžete upravit svůj Transit Connect
přesně pro vás.

FORDFORD
TRANSIT
TRANSIT
CONNECT
CONNECT
KOMBI
KOMBI
VAN VAN

FORDFORD
TRANSIT
TRANSIT
CONNECT
CONNECT
KOMBI
KOMBI

2 VYBERTE SI
Base

(není dostupný pro český trh)

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Trend

Klíčové prvky vnější výbavy
■
■
■
■

■
■

16'' ocelová kola s celoplošnými kryty kol
Přední nárazník v barvě karoserie
Denní svícení a přední mlhové světlomety
Elektricky vyhřívané čelní sklo včetně el. ovládaných a
vyhřívaných zrcátek
Elektricky ovládaná přední okna
Boční posuvné dveře vpravo (vpravo i vlevo pro Kombi
a Kombi Van)

Klíčové prvky vnitřní výbavy
■
■

■
■
■
■
■
■

Rádio s USB, AUX, Bluetooth a příjmem DAB/DAB+
Vestavěný modem 4G umožňující vzdálené ovládání
vozu, Live Traffic a Wi-Fi Hotspot
Elektronický stabilizační systém ESP
Manuální klimatizace
12V zásuvka vpředu
Výškově a podélně nastavitelný kožený volant
Samostatné sedadlo spolujezdce
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Provedení karoserie
■
■
■

Van
Kombi Van
Kombi

Motory
■
■
■
■

Zážehový 1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)
Vznětový 1.5 EcoBlue 75 k (55 kW)
Vznětový 1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)
Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company
Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Limited

Klíčové prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend
■

■

■

■

16'' kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky s povrchovou
úpravou Sparkle Silver
Boční lišty, kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě
karoserie
Přední mlhové světlomety včetně statických
odbočovacích světel
Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s
automatickým sklápěním při uzamknutí

Klíčové prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend
■
■
■

Motory
■

Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

4,2'' TFT displej rádia
Automatická dvouzónová klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla

Provedení karoserie
■

Van

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company
Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Sport

Klíčové prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend
■
■

17'' kola z lehkých slitin Premium
Sportovní pruhy vpředu a vzadu, sportovně tvarovaný
přední a zadní nárazník, střešní ližiny

Klíčové prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend
■
■
■
■

4,2'' TFT displej rádia
Automatická dvouzónová klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla
Sedadla s částečně koženým čalouněním a červeným
prošíváním

Provedení karoserie
■

Van

Motor
■

Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

2 VYBERTE SI

STUPNĚ
STUPNĚ
VÝBAVY
VÝBAVY

Active

Klíčové prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend
■
■

■
■
■
■

17'' kola z lehkých slitin
Exteriér Active - unikátní mřížka chladiče Active,
kontrastní spodní části nárazníků, lakovaná madla
dveří, střešní ližiny
Vyšší světlá výška o 17 mm
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zrcátka
Automatické světlomety vč. automatických stěračů
Přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích
světel

Klíčové prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend
■

■
■
■
■

6" dotykový displej, systém SYNC 3 s hlasovým
ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist*,
Apple CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera,
parkovací senzory vzadu
Automatická dvouzónová klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla
Látkové čalounění s modrými detaily
Kožená hlavice řadicí páky s modrými detaily

Provedení karoserie
■

Van

Motory
■

Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Poznámka: Slovní známka a loga Bluetooth® jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto známek společností Ford Motor Company Limited a s
ní spojených společností je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
*Funkce automatického nouzového volání Emergency Assist je pokročilou
funkcí systému, která využívá mobilní telefon spárovaný pomocí technologie
Bluetooth® ke kontaktování dispečinku záchranných složek poté, co se
u havarovaného vozidla aktivuje airbag nebo odpojí palivové čerpadlo. Tuto
funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a regionech.

3

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ
Vyberte si lak karoserie, kola,
výbavu na přání a
příslušenství a přizpůsobte si
váš Transit Connect přesně
podle svých potřeb.

*Metalické barvy karoserie jsou výbavou na přání za příplatek.
†
Není dostupné pro Sport a Active.
Poznámka: Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů laku karoserie a
nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo dostupnosti produktu na trhu. Laky
karoserie a čalounění zobrazené v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných laků
v důsledku nastavení monitoru.

LAKY KAROSERIE
LAKY KAROSERIE

ŽIVOT V NÁDHERNÝCH
BARVÁCH

Bílá Frozen
Bílá Frozen

† Blazer†
Modrá Blazer
Modrá

ČervenáČervená
Race
Race

Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

Nemetalický
Nemetalický
lak karoserie
lak karoserie

Šedá Magnetic
Šedá Magnetic

StříbrnáStříbrná
Moondust
Moondust

Černá Agate
Černá Agate

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

Modrá Metallic
Modrá Metallic

StříbrnáStříbrná
Solar Solar

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

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

Oranžová Sedona
Metalický lak karoserie*

Pozinkování
PozinkováníPovrchová
Povrchová
úprava úprava
fosfátováním
fosfátováním

Elektrostatický
Elektrostatický
nátěr nátěr
ZákladníZákladní
nátěr nátěr

Záruka 12
Záruka
let proti
12 let
prorezavění
proti prorezavění
Na model
NaFord
model
Transit
FordConnect
Transit Connect
se
se
vztahujevztahuje
záruka proti
záruka
prorezavění
proti prorezavění
Ford
Ford
v délce 12
v délce
let od 12
data
let první
od data
registrace.
první registrace.
Viz obchodní
Viz obchodní
podmínky.
podmínky.
Horní vrstva
Hornínátěru
vrstva nátěru Krycí lakKrycí lak

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ ČALOUNĚNÍ

Capitol/City v barvě Dark Palazzo Grey/Ebony
(není dostupné pro český trh)

(není dostupné pro český trh)

Standardní výbava u verze Trend a Trend HP

Ligne/Marl v barvě Dark Palazzo Grey/Ebony

Dynamo/Salerno v barvě Dark Palazzo Grey/Ebony*

Nunatuk/Combo v barvě Eton/Ebony s modrými prvky

Standardní výbava u verze Limited

Standardní výbava u verze Sport

Standardní výbava u verze Active

*Částečně kožená sedadla.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.

2.

11.

3.

1.

17'' kola z lehkých slitin

2.

Sada pojistných matic kol

3.

Varovné zařízení zpátečky
Bosch®+

4.

Ochranná mříž zadních oken*

5.

Střešní přepravní koš Q-Top®

6.

Deflektory vzduchu ClimAir®+

7.

Potahy sedadel HDD+

8.

Loketní opěrka Rati+

9.

Gumové podlahové rohože

10.

10.

(Q-Tech)+

12.

10. Základní střešní nosič*
11.

Držák žebříku Thule®+

12. Zadní žebřík
13. Pevné tažné zařízení*
14. Lapače nečistot*
+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od jiného
dodavatele, naleznete na zadní straně katalogu.
*Výbava na přání a příslušenství.

4.

5.

6.

13.

Zde si můžete stáhnout úplného
průvodce příslušenstvím pro Transit
Connect.
Další příslušenství pro Transit Connect
naleznete na adrese

www.prislusenstvi-ford.cz
Značkové zboží Ford si můžete zakoupit
7.

8.

9.

na adrese

fordlifestylecollection.com/cz

14.

14.

11.

13.

12.

3 PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ SVO VÝBAVA
SPECIÁLNÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Užitková vozidla Ford jsou navržena, testována a vyrobena tak, aby pro vás a vaše podnikání tvrdě pracovala. S řadou speciální SVO výbavy Ford instalované
již z výroby, bude vaše vozidlo lépe vyhovovat vašim pracovním podmínkám a požadavkům. Další informace o speciálních doplňcích získáte u autorizovaného
prodejce vozů Ford.

® Van
® Van
Sada polic
Sada
Sortimo
polic Sortimo

Speciální lak karoserie

Prosklené zadní výklopné dveře

Příprava pro vestavbu nájezdové rampy pro vozíčkáře

Vaše značka vyjadřuje vaše podnikání, proto je Transit
Connect k dispozici s rozšířenou řadou barev, abyste si
mohli vytvořit ještě přitažlivější automobil, který bude na
silnici lépe vidět (výbava na přání).
Poznámka: Nabídka se vztahuje na minimální
objednávku 14 vozidel.

Upravte si svůj nový Transit Connect podle potřeb vašeho
podnikání. Prosklené zadní výklopné dveře umožňují lepší
výhled dozadu a snadnější manévrování.

Tato sada je navržena pro přestavbu vozidla na vůz
umožňující přepravu invalidního vozíku (WAV). Sada
obsahuje upravenou nádrž kapaliny AdBlue®. Alternativní
poloha nádrže umožňuje montáž ramp pro přístup
invalidního vozíku (výbava na přání).

Poznámka: Uvedené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí představovat Transit Connect.

Prémiové
Prémiové
řešení montáže
řešení montáže
polic, které
polic,
nabízí
které
maximální
nabízí maximální
efektivituefektivitu
pro vaši každodenní
pro vaši každodenní
práci. Tato
práci.
lehká
Tato
modulární
lehká modulární
sada zahrnuje
sada zahrnuje
protiskluzovou
protiskluzovou
podlahu,podlahu,
zásuvky zásuvky
se
se
zádržnými
zádržnými
boxy a koncové
boxy a koncové
panely, které
panely,
je možné
které jevyužít
možné využít
pro celoupro
řadu
celou
přídavných
řadu přídavných
zařízení. zařízení.
Lze ji snadno
Lze ji vyjmout
snadno vyjmout
a přenést
a do
přenést
jinéhodo
vozidla.
jiného Podle
vozidla.
crash
Podle
testů
crash
úprava
testů úprava
splňuje aktuální
splňuje aktuální
evropskou
evropskou
legislativu
legislativu
(speciální
(speciální
výbava výbava
na přání,na
vyobrazení
přání, vyobrazení
pouze ilustrační).
pouze ilustrační).

4
SPECIFIKACE

Seznamte se se svým novým vozem
Ford Transit Connect od účinných
technologií motoru až po bohaté
úrovně výbavy.

MOTORY
MOTORY

UŽITEČNÝ POMOCNÍK PRO VAŠI FIRMU

170 Nm
170 Nm
Od

VYBERTE SI MOTOR, KTERÝ SE HODÍ PŘESNĚ PRO VÁS
Vůz Transit Connect je poháněn motory poslední generace. K dispozici je zážehový motor EcoBoost či vznětový motor
EcoBlue. Motory jsou kostruovány tak, aby za vás převzaly tvrdou práci. Díky spojení výkonu, odolnosti a úspory, jsou
ideálním partnerem pro vaše podnikání. Navíc všechny verze s přehledem splňují nejnovější emisní normu Euro 6.2.
Zážehový motor 1.0 EcoBoost

Vznětový motor 1.5 EcoBlue

Díky přeplňování turbodmychadlem a přímému vstřikování
benzínu poskytuje motor EcoBoost stejný výkon jako větší
jednotky, ale s mnohem nižší spotřebou paliva a nižšími
emisemi*.

Vůz Transit Connect je nabízen také se vznětovým motorem
EcoBlue. Můžete si vybrat z několika variant; motor s výkonem
75 k (55 kW), 100 k (74 kW) nebo 120 k (88 kW). Motory
kombinují flexibilní výkon pro převážení těžkých nákladů a nízké
provozní náklady*.

VYŠŠÍ VÝKON, MÉNĚ EMISÍ
Vznětové motory EcoBlue v modelu Transit Connect vyhovují přísným emisním normám Euro 6.2. Systém selektivní
katalytické redukce (SCR – Selective Catalytic Reduction) používá kapalinu AdBlue®, která je založena na směsi
močoviny a vody k přeměně emisí NOx ve výfukových plynech na dusík a vodu a filtr pevných částic je navržen tak, aby
zachytil 99 % vypouštěných pevných částic z výfuku vozidla*.

*Další informace o úspoře spotřeby pohonných hmot a emisích získáte v aktuálním ceníku.

100 k 100 k

of the year
of the
awards
year awards
2019 2019
ukimediaevents.com/engineoftheyear
ukimediaevents.com/engineoftheyear

270 Nm
270 Nm
Od

158 g/km*
158 g/km*

Od

120 k 120 k

Od

134 g/km*
134 g/km*

ÚSPORNÝ
ÚSPORNÝ

VÝKONNÝ
VÝKONNÝ

Zážehový
Zážehový
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost

Vznětový
Vznětový
motor 1.5
motor
EcoBlue
1.5 EcoBlue

Mnohokrát
Mnohokrát
oceněnýoceněný
zážehovýzážehový
motor motor
EcoBoost
EcoBoost
s výkonem
s výkonem
100 k (74100
kW)
k (74 kW)
poskytuje
poskytuje
pozoruhodnou
pozoruhodnou
směs úspory
směsaúspory a
výkonu. Kompaktní,
výkonu. Kompaktní,
lehký a promyšlený
lehký a promyšlený
–
–
ideální pomocník
ideální pomocník
pro kratšípro
cesty
kratší
a městský
cesty a městský
provoz. provoz.

Jako většina
Jakovýkonných
většina výkonných
motorů vmotorů
této řadě
v této řadě
vytváří vznětový
vytváří vznětový
motor Ford
motor
EcoBlue
Ford EcoBlue
s
s
výkonemvýkonem
120 k (88
120
kW)
k (88
točivý
kW)
moment
točivý moment
270 Nm.270
Jedná
Nm.
seJedná
o ideální
se ovolbu
ideální
pro
volbu
převoz
pro převoz
těžších nákladů
těžších nákladů
a tažení přívěsů,
a tažení zároveň
přívěsů, se
zároveň se
motor vyznačuje
motor vyznačuje
výjimečně
výjimečně
nízkou nízkou
spotřebou
spotřebou
(kombinovaná
(kombinovaná
spotřebaspotřeba
již od
již od
5,1 l/1005,1
km*).
l/100 km*).

*Měřeno dle*Měřeno
metodiky
dle
WLTP.
metodiky WLTP.

*Měřeno dle*Měřeno
metodiky
dle
WLTP.
metodiky WLTP.

Transit Connect
Transit
Van L2 Connect
Kombi Van L1

Transit Connect
Transit
Connect
Kombi Van
L1
Kombi Van L2

Transit Connect
Transit
Connect
Kombi Van
L2
Kombi L1

Transit Connect
Kombi 7místný

Transit Connect
Transit
Van L1 Connect
Van L2

Transit Connect
Transit
Connect
Kombi L2
Kombi 7místný

Transit Connect
Van L1

1967

Transit Connect
Kombi 7místný

Celková šířka (se sklopenými zpětnými zrcátky)

Transit Connect
Kombi L2

B

Transit Connect
Kombi L1

Celková délka

4825/
4862*

Transit Connect
Kombi Van L2

A

4425/
4462*

Transit Connect
Kombi Van L1

Transit Connect
Van L2

Rozměry
Rozměry
(mm)
(mm)
Transit Connect
Van L1

Rozměry (mm)

Transit Connect
Transit
Connect
Kombi L1
Kombi L2

4 SPECIFIKACE ROZMĚRY

4425

4825

4425

4825

4825

Objem nákladového
Objem nákladového
prostoru zaprostoru
přepážkou
za (VDA/
přepážkou (VDA/
2,6/
SAE)
SAE)
2,9 m3

2,6/
3,2/
2,93,6
m3m3

3,2/
–/
3 3
3,61,2mm

– /– /
1,21,6
m3m3

–/
–
1,6 m3

––

––

–

1967

1967

1967

1967

1967

1967

Objem nákladového
Objem nákladového
prostoru (zaprostoru
druhou(za
řadou
druhou řadou
–
sedadel) sedadel)

––

––

––

– 1,3 m3

1,31,5
m3m3

1,51,3
m3m3

1,3 m3

Objem nákladového
Objem nákladového
prostoru (seprostoru
sklopenou
(se druhou
sklopenou druhou
–
řadou sedadel)
řadou sedadel)

––

––

––

– 2,2 m3

2,22,8
m3m3

2,82,6
m3m3

2,6 m3

Objem nákladového
Objem nákladového
prostoru (zvednutých
prostoru (zvednutých
7 sedadel) 7 sedadel)
–

––

––

––

––

––

– 0,3 m3

0,3 m3

Nákladový
Nákladový
prostor prostor

G

M

O1

H

Q

O3

J

L

K
N

C

O2

I

P

E

S

A
R

B

F

Celková šířka (se zpětnými zrcátky)

2137

2137

2137

2137

2137

2137

2137

C

Celková výška (nenaloženo)

1830/
1837*

1828/
1835*

1837

1834

1819

1820

1820

D

Převis vpředu

885

885

885

885

885

885

885

E

Rozvor náprav

2662

3062

2662

3062

2662

3062

3062

F

Převis vzadu

878

878

878

878

878

878

878

G

Maximální vstupní šířka bočních dveří

511

728

615

833

615

833

833

Maximální vstupní šířka bočních dveří
(s přepážkou s průvlakem)

425

642

–

–

–

–

–

Interiér –Interiér
vpředu– vpředu

H

Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří

1249

1249

1193

1193

1193

1193

1193

Prostor proProstor
hlavu pro hlavu

I

Maximální šířka nákladového prostoru
(mezi podběhy)

1249

1249

1193

1193

1193

1193

1193

J

Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří

1202

1156

1150

1154

1150

1154

1154

K

Maximální šířka nákladového prostoru
(u podlahy)

1543

1496

1533

1533

1533

1496

1496

L

Maximální výška otvoru bočních dveří

1128

1128

1057

955

1057

955

955

M

Maximální výška nákladového prostoru

1263

1263

1185

1239

1185

1239

1078

N

Maximální délka nákladového prostoru
(u podlahy, k přepážce)

1786

2152

–

–

–

–

–

O1

Maximální délka nákladového prostoru
(s přepážkou, naloženo po úroveň pásů)

1558

1958

–

–

–

–

–

O2

Maximální délka nákladového prostoru
(u podlahy, k první řadě sedadel)

–

–

1394

2164

1394

2174

2174

Maximální délka nákladového prostoru
(u podlahy, k druhé řadě sedadel)

–

–

861

1061

890

1264

1264

O3

Maximální délka nákladového prostoru
(s přepážkou s průvlakem)

3000

3400

–

–

–

–

–

P

Výška nákladové hrany (nenaloženo)

599

599

593

586

616

597

597

D

Q

Rozchod předních kol

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

R

Rozchod zadních kol

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

S

Světlá výška (nenaloženo)

148/
165*

149/
166*

144

144

144

144

144

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Na všechny rozměry se vztahuje výrobní tolerance, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi
a nezahrnují další vybavení. Ilustrace jsou pouze orientační. Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě. *Verze Active.

Průměr otáčení
Průměr (m)
otáčení (m)
Stopový Stopový

11,0

11,012,2

12,2
11,0

11,012,2

12,2
11,0

11,012,2

12,2
12,2

12,2

Obrysový Obrysový

11,7

11,712,5

12,5
11,7

11,712,5

12,5
11,7

11,712,5

12,5
12,5

12,5

1190

1190
1190

1190
1190

1190
1190

1190
1190

1190
1190

1190
1190

1190

Další informace
Další informace

Maximální využitelný
Maximálníprostor
využitelný
proprostor
nohy pro nohy

1027

1027
1027

1027
1074

1074
1074

1074
1074

1074
1074

1074
1074

1074

Prostor proProstor
ramenapro ramena

1464

1464
1464

1464
1464

1464
1464

1464
1464

1464
1464

1464
1464

1464

Prostor proProstor
boky pro boky

1376

1376
1376

1376
1376

1376
1376

1376
1376

1376
1376

1376
1376

1376

L1 = krátkýL1rozvor,
= krátký
L2 =
rozvor,
dlouhý
L2rozvor.
= dlouhý
Na rozvor.
všechnyNarozměry
všechnyserozměry
vztahujesevýrobní
vztahuje
tolerance,
výrobní vztahují
tolerance,sevztahují
na modely
se na
s minimálními
modely s minimálními
specifikacemi
specifikacemi
a nezahrnujía další
nezahrnují
vybavení.
dalšíIlustrace
vybavení.
jsou
Ilustrace
pouze jsou
orientační.
pouze orientační.
Rozměry seRozměry
mohou lišit
se mohou
v závislosti
lišit vnazávislosti
modelu na
a výbavě.
modelu*Verze
a výbavě.
Active.
*Verze Active.

Palivo
Palivo
a emise
a emise

Transit Connect Van Trend

Kombinovaná

Kombinovaná

Kombinované

Převodovka

Převodovka

Motor

Motor

CO2 emise vCO
g/km*
emise vSpotřeba
g/km* paliva
Spotřeba paliva
2
v litrech nav100
litrech
km*na 100 km*

Kombinovaná

Kombinované

Převodovka

Motor

CO2 emise v g/km* Spotřeba paliva
v litrech na 100 km*

Kombinované

Palivo a emise

Transit Connect
Transit Connect
Kombi Kombi

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)

Zážehový

6stupňová manuální

155-158

6,8-7,0

1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100N1
k (74 kW) N1

Vznětový Vznětový
6stupňová 6stupňová
manuální manuální
141-146

141-146

5,4-5,6

5,4-5,6

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW)

Vznětový

6stupňová manuální

135

5,1

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 N1
k (88 kW) N1

Vznětový Vznětový
6stupňová 6stupňová
manuální manuální
140-146

140-146

5,3-5,6

5,3-5,6

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)

Vznětový

6stupňová manuální

135-138

5,1-5,3

1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100M1
k (74 kW) M1

Vznětový Vznětový
6stupňová 6stupňová
manuální manuální
144-147

144-147

5,5-5,6

5,5-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Vznětový

6stupňová manuální

134-138

5,1-5,3

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 M1
k (88 kW) M1

Vznětový Vznětový
6stupňová 6stupňová
manuální manuální
144-147

144-147

5,5-5,6

5,5-5,6

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)

Vznětový

6stupňová manuální

142-147

5,4-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Vznětový

6stupňová manuální

142-147

5,4-5,6

Transit Connect Kombi Van

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka: Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF).
*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. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly
však 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.

L1 = krátký L1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor.
= dlouhý
Poznámka:
rozvor. Poznámka:
Všechny vznětové
Všechnymotory
vznětové
jsoumotory
vybaveny
jsoufiltrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
(DPF).
částic (DPF).
v g/kmCO
a o2 vspotřebě
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 asvnařízením
souladu sKomise
nařízením Komise
*Údaje o emisích
*ÚdajeCO
o emisích
2
která zcelapůvodní
nahradila
metodiku
původníNEDC
metodiku
(novýNEDC
evropský
(novýjízdní
evropský
cyklus).
jízdní
Procyklus).
testovací
Propostupy
testovací
a cykly
postupy a cykly
(EU) 2017/1151
(EU)ve2017/1151
znění pozdějších
ve znění předpisů.
pozdějšíchWLTP
předpisů.
představuje
WLTP představuje
novou reálnější
novou
metodiku
reálnějšítestování
metodikuhodnot
testování
spotřeby
hodnot
paliva
spotřeby
a emisí
paliva
CO2,akterá
emisízcela
CO2, nahradila
však platí, 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 chápány
a musí být
výhradně
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 přání
Výbava
nebo
na přání
výbava
nebo
z výbava z
konkrétního
vozu navíc neovlivňuje
vozu navíc neovlivňuje
pouze účinnost
pouze
využívání
účinnostpaliva
využívání
motorem,
palivaale
motorem,
také jízdní
alestyl
takéajízdní
další styl
netechnické
a další netechnické
příslušenství
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
faktory, jakofaktory,
např. aktuální
jako např.
jízdní
aktuální
podmínky,
jízdní celkový
podmínky,
jízdní
celkový
výkonjízdní
a údržba
výkonvozu.
a údržba vozu.

VYUŽIJTE VÁŠ VŮZ FORD NAPLNO

Ford Transit Connect je konstruován k převážení
nákladu – spousty nákladu.
Výběr nového užitkového vozu je důležité rozhodnutí, při
kterém je potřeba zohlednit spoustu faktorů. Některé,
jako vybrat vhodnou verzi a určit potřebný objem
nákladového prostoru, jsou celkem snadné. Jiné, jako
například vypočítat nosnost vozu, jsou již složitější.
Nosnost
K výpočtu nosnosti potřebujete znát dvě věci: maximální
přípustnou hmotnost vozidla a pohotovostní hmotnost.
Přípustná hmotnost vozidla je maximální přípustná
hmotnost naloženého vozidla připraveného k jízdě – tedy
hmotnost vozidla samotného, přídavných zařízení, řidiče
a cestujících (75 kg/osoba), provozních kapalin, z 90 %
plné nádrže (1 l nafty = cca 0,85 kg), výbavy na přání (i té
domontované dodatečně) a nákladu.
Pohotovostní hmotnost v nejnižším výbavovém stupni
spolu s provozními kapalinami, z 90 % plnou nádrží, ale
bez hmotnosti řidiče, cestujících a nákladu. Maximální
nosnost vozu je tedy rozdílem těchto dvou.
Nosnost je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami.
Přípustná hmotnost vozidla minus pohotovostní
hmotnost = nosnost

Abychom vám poradili ve správném výběru vozidla na
míru, naleznete zde další upřesněné vysvětlení faktorů,
které mohou ovlivnit nosnost vozu. Jsou jimi například:
Řidič a cestující
Dle průmyslového standardu počítáme s hmotností
75 kg/osoba. Pamatujte, že řidič a cestující nejsou
součastí pohotovostní hmotnosti, tudíž jejich přítomnost
ve voze snižuje nosnost vozu.
Výbava na přání z výroby
Většina výbavy na přání z výroby ovlivňuje nosnost vozu.
Například klimatizace může zvýšit pohotovostní
hmotnost vozu o cca 13 kg, a tak snížit jeho nosnost.
Autorizovaný prodejce Ford vám poradí, která výbava
může zvýšit nebo snížit pohotovostní hmotnost vašeho
vozu.

Max. hmotnost
přívěsu (kg)
brzděný (nebrzděný)

Max. přípustná
hmotnost jízdní
Max.
hmotnost
soupravy
(kg)
přívěsu (kg)
brzděný (nebrzděný)

Min. pohotovostní
hmotnost vozidla –
Max.
přípustná
bez řidiče
(kg)†
hmotnost jízdní
soupravy (kg)

Max. přípustná
hmotnost
Min.
pohotovostní
vozidla
(kg)
hmotnost vozidla –
bez řidiče (kg)†

Max. hrubá
nosnost
Max.
(kg)Øpřípustná
hmotnost
vozidla (kg)

Max. hrubá
nosnost
(kg)Ø

Převodovka

Převodovka

Palivo

Chceme vám pomoct využít váš vůz Ford naplno. Abychom toho docílili, potřebujete být informováni o tom, kolik je vůz schopný bezpečně uvézt, a to v
hodnotách nosnosti i objemu nákladového prostoru. Autorizovaný prodejce užitkových vozů Ford vám poskytne odborné rady ohledně důležitých
specifikačních aspektů a pomůže vám vybrat užitkový vůz na míru vašim potřebám.

Palivo

Hmotnosti
Hmotnosti
a zatížení
a zatížení

Transit Connect
Transit Connect
Van L1 Van L1
1.0 EcoBoost
1.0100
EcoBoost
k (74 kW)
100 k (74 kW)

6stupňová 6stupňová
Zážehový Zážehový
679
manuální manuální

679 2090

20901411

1411 3250

3250 1200 (740)1200 (740)

Všechny provozní hmotnosti podléhají výrobním
tolerancím.

1.5 EcoBlue1.5
75 EcoBlue
k (55 kW)
75 k (55 kW)

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
688
manuální manuální

688 2175

2175 1487

1487 3350

3350 1200 (750)1200 (750)

Příslušenství

1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100 k (74 kW)

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
684-887 684-887
2170-2380 2170-2380
1486-1493 1486-1493
3500
manuální manuální

35001350 (750)1350 (750)

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 k (88 kW)

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
688-982 688-982
2170-2501 2170-2501
1482-1525 1482-1525
3590
manuální manuální

3590

1470-1500 1470-1500
(750)
(750)

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 k (88 kW)

8stupňová 8stupňová
Vznětový Vznětový
893-959 893-959
2405-2501 2405-2501
1512-1542 1512-1542
3540
automatická
automatická

3540

1470-1500 1470-1500
(750)
(750)

1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100 k (74 kW)

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
777
manuální manuální

777 2375

2375 1598

1598 3500

35001350 (750)1350 (750)

Nakonfigurujte si dodávku podle svých potřeb

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 k (88 kW)

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
777
manuální manuální

777 2375

2375 1598

1598 3590

3590 1500 (750)1500 (750)

Užitkové vozy Ford jsou dostupné se širokou řadou
standardních prvků i výbavy na přání. Váš prodejce vám
pomůže s výběrem správného vozu pro vaše podnikání
včetně technických parametrů, které jsou potřeba
například pro přestavbu vozu.

Transit Connect
Transit Connect
Kombi L1Kombi L1
1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100–kN1
(74 kW) – N1

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
743
manuální manuální

743 2320

2320 1577

1577 3500

35001350 (750)1350 (750)

1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100–kM1
(74 kW) – M1

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
812
manuální manuální

812 2390

2390 1577

1577 3500

35001350 (750)1350 (750)

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 –k N1
(88 kW) – N1

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
745
manuální manuální

745 2320

2320 1575

1575 3590

3590 1500 (750)1500 (750)

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 –k M1
(88 kW) – M1

6stupňová 6stupňová
Vznětový Vznětový
815
manuální manuální

815 2390

2390 1575

1575 3590

3590 1500 (750)1500 (750)

Výrobní tolerance

Je důležité vědět, jaké máte plány s převzatým vozidlem.
Jakákoliv výbava domontovaná později může ovlivnit
nosnost vozu. Pro více informací se obraťte na
autorizovaného prodejce Ford.
Pokud je pro vaše podnikání užitečné zatížení vozidla
důležité, či pokud hodláte využívat (téměř) celou
maximální kapacitu vozidla, obraťte se na Transit Centra.
Specialisté vám dokáží říct, která specifikace vozidla
přesně splňuje nároky vašeho konkrétního podnikání.

Poznámka: Technické informace k nástavbám naleznete online na stránkách
www.etis.ford.com

Transit Connect
Transit Connect
Kombi Van
Kombi
L1 Van L1

†
Pohotovostní
hmotnosthmotnost
= Hmotnost= celého
Hmotnost
vozidla
celého
s veškerou
vozidla výbavou
s veškerou
včetně
výbavou
90 %
včetně
hladiny
90 paliva
% hladiny
a dalších
paliva a dalších
L1 = krátkýL1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor.
= dlouhý
Poznámka:
rozvor. Poznámka:
Všechny vznětové
Všechnymotory
vznětové
jsoumotory
vybaveny
jsoufiltrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
(DPF).
částic
(DPF). †Pohotovostní
provozních provozních
kapalin, avšak
kapalin,
bez nákladu,
avšak bezřidiče
nákladu,
i spolujezdců.
řidiče i spolujezdců.
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
vozidla = Celková
vozidlapřípustná
= Celkováhmotnost
přípustnávozidla
hmotnost
– tj.vozidla
karoserie,
– tj.nákladu,
karoserie,výbavy
nákladu,
na přání,
výbavypříslušenství,
na přání, příslušenství,
paliva, oleje,paliva,
provozních
oleje, provozních
kapalin, řidiče
kapalin,
a spolujezdců.
řidiče a spolujezdců.
Ø
Ø
Hrubá nosnost
Hrubá=nosnost
rozdíl mezi
= rozdíl
přípustnou
mezi přípustnou
hmotností vozu
hmotností
a pohotovostní
vozu a pohotovostní
hmotností.hmotností.
V hrubé nosnosti
V hrubé
je nosnosti
zahrnutajehmotnost
zahrnuta hmotnost
PřípustnáPřípustná
hmotnosthmotnost
jízdní soupravy
jízdní =soupravy
Celková přípustná
= Celkováhmotnost
přípustnávozidla
hmotnost
společně
vozidlas přívěsem
společně as přívěsem
nákladem.
a nákladem.
řidiče (dle průmyslové
řidiče (dle průmyslové
normy 75 kg),
normy
pro vypočtení
75 kg), pročisté
vypočtení
nosnosti
čisté
je nosnosti
tak nutnoje75
takkgnutno
odečíst.
75 kg
Všechny
odečíst.
hmotnosti
Všechny uvedené
hmotnosti
v tomto
uvedené
katalogu
v tomtoplatí
katalogu
pro vozy
platí
v základní
pro vozyvýbavě
v základní
a zobrazují
výbavě arozsahy
zobrazují
hmotností
rozsahy pro
hmotností
různé výbavové
pro různéstupně.
výbavové
Jakákoli
stupně. Jakákoli
další výbavadalší
vozidla
výbava
snížívozidla
nosnost
sníží
odpovídajícím
nosnost odpovídajícím
způsobem.způsobem.
Je třeba poznamenat,
Je třeba poznamenat,
že skutečnéžehmotnosti
skutečné budou
hmotnosti
vždybudou
podléhat
vždyvýrobním
podléhattolerancím,
výrobním tolerancím,
které mohou
které
véstmohou
k odchylkám
vést k odchylkám
mezi údaji vmezi
tétoúdaji
tabulce
v této
a skutečnou
tabulce a hmotností.
skutečnou hmotností.
Pozn.: Je Pozn.: Je
Pokud
je pro
Pokud
vás nosnost
je pro vásstěžejním
nosnost stěžejním
parametrem,
parametrem,
obraťte seobraťte
prosím se
naprosím
autorizovaného
na autorizovaného
prodejce vozů
prodejce
Ford.vozů Ford.
zodpovědností
zodpovědností
provozovatele
provozovatele
vozidla, abyvozidla,
zajistil,aby
že jeho
zajistil,
vozidla
že jeho
budou
vozidla
právně
budou
vyhovovat
právně požadavkům
vyhovovat požadavkům
silniční dopravy.
silniční
dopravy.

Transit Connect Van L2
Zážehový

6stupňová
manuální

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)

Vznětový

6stupňová
manuální

726-939

2285-2501

1559-1562

3500

1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Vznětový

6stupňová
manuální

720-939

2280-2501

1560-1591

3590

1470-1500
(750)

8stupňová
automatická

900-928

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Vznětový

716

2195

2501

1479

1573-1601

3250

3540

Vznětový

6stupňová
manuální

745

2405

1660

3500

1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Vznětový

6stupňová
manuální

748

2405

1657

3590

1500 (750)

Transit Connect Kombi L2
1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – N1

Vznětový

6stupňová
manuální

726

2380

1654

3500

1350 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – M1

Vznětový

6stupňová
manuální

636

2290

1654

3500

1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – N1

Vznětový

6stupňová
manuální

746

2405

1659

3590

1500 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – M1

Vznětový

6stupňová
manuální

631

2290

1659

3590

1470 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – M1

Vznětový

6stupňová
manuální

698

2405

1707

3500

1182 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – M1

Vznětový

6stupňová
manuální

693

2405

1712

3590

1267 (750)

Transit Connect Kombi L2 se 7 sedadly

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka: Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF). †Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších
provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Přípustná hmotnost vozidla = Celková přípustná hmotnost vozidla – tj. karoserie, nákladu, výbavy na přání, příslušenství, paliva, oleje, provozních kapalin, řidiče a spolujezdců.
Přípustná hmotnost jízdní soupravy = Celková přípustná hmotnost vozidla společně s přívěsem a nákladem. ØHrubá nosnost = rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost
řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. Všechny hmotnosti uvedené v tomto katalogu platí pro vozy v základní výbavě a zobrazují rozsahy hmotností pro různé výbavové stupně. Jakákoli
další výbava vozidla sníží nosnost odpovídajícím způsobem. Je třeba poznamenat, že skutečné hmotnosti budou vždy podléhat výrobním tolerancím, které mohou vést k odchylkám mezi údaji v této tabulce a skutečnou hmotností. Pozn.: Je
zodpovědností provozovatele vozidla, aby zajistil, že jeho vozidla budou právně vyhovovat požadavkům silniční dopravy. Pokud je pro vás nosnost stěžejním parametrem, obraťte se prosím na autorizovaného prodejce vozů Ford.

Maximální
točivý momentØ

Maximální
výkonØ
Maximální
točivý momentØ

1.5 EcoBlue1.5
75 EcoBlue
k (55 kW)
75 k (55 kW)

4válcový, naftový,
4válcový,
řadový,
naftový,
DOHC,
řadový,
16 ventilů,
DOHC,hliníková
16 ventilů,hlava
hliníková
válcůhlava
s otevřeným
válců s otevřeným
provedením,
provedením,
přímé vstřikování
přímé vstřikování
6stupňová 6stupňová
elektromagnetickými
elektromagnetickými
vstřikovači,vstřikovači,
systém vstřikování
systém vstřikování
paliva Common
palivaRail
Common
3. generace,
Rail 3.turbodmychadlo
generace, turbodmychadlo
75 k
75 k 220 Nm 220 Nm
manuální manuální
s pevnou geometrií
s pevnoulopatek
geometrií
a mezichladičem,
lopatek a mezichladičem,
objemové olejové
objemové
čerpadlo,
olejovépotlačení
čerpadlo,na
potlačení
základě na
teploty,
základě teploty,
(55 kW) (55 kW)
(1750-2000)
(1750-2000)
rozdělená jímka,
rozdělená
elektronický
jímka, elektronický
ovladač a řiditelný
ovladačvodou
a řiditelný
chlazený
vodouchladič
chlazený
plnicího
chladič
vzduchu
plnicího vzduchu

1.5 EcoBlue1.5
100EcoBlue
k (74 kW)
100 k (74 kW)

4válcový, naftový,
4válcový,
řadový,
naftový,
DOHC,
řadový,
16 ventilů,
DOHC,hliníková
16 ventilů,hlava
hliníková
válcůhlava
s otevřeným
válců s otevřeným
provedením,
provedením,
přímé vstřikování
přímé vstřikování
6stupňová 6stupňová
elektromagnetickými
elektromagnetickými
vstřikovači,vstřikovači,
systém vstřikování
systém vstřikování
paliva Common
palivaRail
Common
3. generace,
Rail 3.turbodmychadlo
generace, turbodmychadlo
100 k
manuální manuální
s pevnou geometrií
s pevnoulopatek
geometrií
a mezichladičem,
lopatek a mezichladičem,
objemové olejové
objemové
čerpadlo,
olejovépotlačení
čerpadlo,na
potlačení
základě na
teploty,
základě teploty,
(74 kW)
rozdělená jímka,
rozdělená
elektronický
jímka, elektronický
ovladač a řiditelný
ovladačvodou
a řiditelný
chlazený
vodouchladič
chlazený
plnicího
chladič
vzduchu
plnicího vzduchu

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 k (88 kW)

4válcový, naftový,
4válcový,
řadový,
naftový,
DOHC,
řadový,
16 ventilů,
DOHC,hliníková
16 ventilů,hlava
hliníková
válcůhlava
s otevřeným
válců s otevřeným
provedením,
provedením,
přímé vstřikování
přímé vstřikování
120 k
120 k 270 Nm 270 Nm
elektromagnetickými
elektromagnetickými
vstřikovači,vstřikovači,
systém vstřikování
systém vstřikování
paliva Common
palivaRail
Common
3. generace,
Rail 3.turbodmychadlo
generace, turbodmychadlo
6stupňová 6stupňová
(88 kW) (88 kW)
(1750-2000)
(1750-2000)
s pevnou geometrií
s pevnoulopatek
geometrií
a mezichladičem,
lopatek a mezichladičem,
objemové olejové
objemové
čerpadlo,
olejovépotlačení
čerpadlo,na
potlačení
základě na
teploty,
základě teploty,
manuální manuální
rozdělená jímka,
rozdělená
elektronický
jímka, elektronický
ovladač a řiditelný
ovladačvodou
a řiditelný
chlazený
vodouchladič
chlazený
plnicího
chladič
vzduchu
plnicího vzduchu

1.5 EcoBlue1.5
120EcoBlue
k (88 kW)
120 k (88 kW)

4válcový, naftový,
4válcový,
řadový,
naftový,
DOHC,
řadový,
16 ventilů,
DOHC,hliníková
16 ventilů,hlava
hliníková
válcůhlava
s otevřeným
válců s otevřeným
provedením,
provedením,
přímé vstřikování
přímé vstřikování
120 k
120 k 270 Nm 270 Nm
elektromagnetickými
elektromagnetickými
vstřikovači,vstřikovači,
systém vstřikování
systém vstřikování
paliva Common
palivaRail
Common
3. generace,
Rail 3.turbodmychadlo
generace, turbodmychadlo
8stupňová 8stupňová
(88 kW) (88 kW)
(1750-2000)
(1750-2000)
s pevnou geometrií
s pevnoulopatek
geometrií
a mezichladičem,
lopatek a mezichladičem,
objemové olejové
objemové
čerpadlo,
olejovépotlačení
čerpadlo,na
potlačení
základě na
teploty,
základě teploty,
automatická
automatická
rozdělená jímka,
rozdělená
elektronický
jímka, elektronický
ovladač a řiditelný
ovladačvodou
a řiditelný
chlazený
vodouchladič
chlazený
plnicího
chladič
vzduchu
plnicího vzduchu

TestovánoØpodle
Testováno
ISO 1585.
podlePoznámka:
ISO 1585. Poznámka:
Všechny vznětové
Všechnymotory
vznětové
jsoumotory
vybaveny
jsoufiltrem
vybaveny
pevných
filtrem
částic
pevných
(DPF)
částic
a splňují
(DPF)
emisní
a splňují
normu
emisní
Euronormu
6.2 (Euro
Euro6d6.2TEMP-EVAP-ISC).
(Euro 6d TEMP-EVAP-ISC).

Ø

Maximální
výkonØ

Technické
parametry
motoru

6stupňová 6stupňová
3válcový, benzinový,
3válcový, řadový,
benzinový,
DOHC,
řadový,
12 ventilů,
DOHC,litinová
12 ventilů,
hlava
litinová
válců,hlava
příméválců,
vysokotlaké
přímé vysokotlaké
vstřikování,vstřikování,
systém systém
100 k
manuální manuální
vstřikování vstřikování
paliva Common
palivaRail,
Common
turbodmychadlo
Rail, turbodmychadlo
s mezichladičem
s mezichladičem
stlačenéhostlačeného
vzduchu vzduchu
(74 kW)

Transit Connect Kombi Van L2
1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)

Technické
parametry
motoru

1.0 EcoBoost
1.0100
EcoBoost
k (74 kW)
100 k (74 kW)
1200 (750)

1470 (750)

Převodovka

Převodovka

Max. hmotnost
přívěsu (kg)
brzděný (nebrzděný)

Max. přípustná
hmotnost jízdní
soupravy (kg)

Min. pohotovostní
hmotnost vozidla –
bez řidiče (kg)†

Max. přípustná
hmotnost
vozidla (kg)

Max. hrubá
nosnost
(kg)Ø

Převodovka

ÚdajeÚdaje
o motoru
o motoru

Palivo

Hmotnosti a zatížení

100 k 170 Nm 170 Nm
(74 kW)
(1400-4000)
(1400-4000)

100 k 240 Nm 240 Nm
(74 kW)
(2000-2500)
(2000-2500)

Vnější
Vnější
výbava
výbava

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW)
1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)
1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)
1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Kód
MFC

Kód
Trend Van
MFC

L2

Karoserie,
Karoserie,
okna a zrcátka
okna a zrcátka

Transit Connect Van
1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)

L1 L2
Trend Van

Active

Sport

Trend HP

L1

Trend

Active

Sport

Trend HP

L2

Trend

Převodovka

L1

Trend Van
Trend Van

Dostupnost modelů

6stupňová manuální
6stupňová manuální
6stupňová manuální
6stupňová manuální
8stupňová
automatická

i
i
i
i
–

–
–
i
i
i

–
–
–
i
–

–
–
–
i
i

i
–
i
i
–

–
–
i
i
i

–
–
–
i
–

–

Elektricky vyhřívané
Elektrickyčelní
vyhřívané
sklo čelní sklo

i

ii

i
B3MAB

B3MAB

–

Elektricky ovládaná
Elektrickyaovládaná
vyhřívanáazrcátka
vyhřívaná zrcátka

i

ii

i
BSHAX

BSHAX

–

Elektricky ovládaná,
Elektrickyvyhřívaná
ovládaná,avyhřívaná
sklopná zrcátka;
a sklopná
nelze
zrcátka;
v kombinaci
nelze v skombinaci
BLIS
s BLIS

j

jj

j
BSHAZ

BSHAZ

i

Velká vnějšíVelká
zpětná
vnější
zrcátka
zpětná
dělená;
zrcátka
nelze
dělená;
v kombinaci
nelze v skombinaci
BLIS
s BLIS

j

jj

j
BSYAC

BSYAC

i

Boční posuvné
Boční
dveře
posuvné
vpravo
dveře vpravo

i

ii

i
A4LAB

A4LAB

Boční posuvné
Boční
dveře
posuvné
vpravo
dveře
i vlevo
vpravo i vlevo

j

jj

j
A4LAC

A4LAC

Pevné oknoPevné
v druhé
okno
řadě
v druhé
vpravořadě vpravo

j

jj

j
B3AAC

B3AAC

Transit Connect Kombi Van
1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)

6stupňová manuální

i

–

–

–

i

–

–

–

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

6stupňová manuální

i

–

–

–

i

–

–

–

Transit Connect Kombi
1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) N1

6stupňová manuální

i

–

–

–

i

–

–

–

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) M1

6stupňová manuální

i

–

–

–

i

–

–

–

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) N1

6stupňová manuální

i

–

–

–

i

–

–

–

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) M1

6stupňová manuální

i

–

–

–

i

–

–

–

i = k dispozici; Poznámka: Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (cDPF). L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.

Pevné oknoPevné
v druhé
okno
řadě
v druhé
vlevo –řadě
nutno
vlevo
kombinovat
– nutno kombinovat
s posuvnými
s posuvnými
dveřmi vlevo
dveřmi vlevo

j

jj

j
B3BAC

B3BAC

Neprosklené
Neprosklené
závěsné dveře
závěsné
vzadudveře
s otevíráním
vzadu s otevíráním
do 180° do 180°

i

ii

i
A6KAB

A6KAB

Prosklené závěsné
Prosklené
dveře
závěsné
vzadudveře
s otevíráním
vzadu s otevíráním
do 180° – sdo
vyhříváním
180° – s vyhříváním
zadního skla;
zadního
nutnoskla;
kombinovat
nutno kombinovat
s prosklenou
s prosklenou
přepážkou přepážkou

j

jj

j
B3HAC

B3HAC

Prosklené výklopné
Prosklenédveře
výklopné
vzadudveře
– s vyhříváním
vzadu – s vyhříváním
zadního skla;
zadního
nutnoskla;
kombinovat
nutno kombinovat
s prosklenou
s prosklenou
přepážkou přepážkou

j

jj

j
A6KAC

A6KAC

Zadní stěračZadní
s ostřikovačem
stěrač s ostřikovačem

j

jj

j
CFEAB

CFEAB

Elektricky ovládaná
Elektrickypřední
ovládaná
oknapřední
– okno
okna
řidiče
– okno
s jednodotykovým
řidiče s jednodotykovým
otevřením otevřením

i

ii

i
B2CAG

B2CAG

Přední nárazník
Přední
lakovaný
nárazník lakovaný

i

ii

i
CLFGF

CLFGF

Boční ochranná
Bočnílišta
ochranná
nelakovaná
lišta nelakovaná

i

ii

i
BMBAC

BMBAC

Kryty vnějších
Kryty
zrcátek
vnějších
nelakované
zrcátek nelakované

i

ii

i
BSLAF

BSLAF

Tažné zařízení
Tažné
pevné
zařízení
– včetně
pevné
systému
– včetně
stabilizace
systému stabilizace
přívěsu TCS,přívěsu
13pólová
TCS,zásuvka
13pólová zásuvka

j

jj

j
C1DAB

C1DAB

Tažné zařízení
Tažné
odnímatelné
zařízení odnímatelné
– včetně systému
– včetně
stabilizace
systému stabilizace
přívěsu TCS,přívěsu
13pólová
TCS,zásuvka
13pólová zásuvka

j

jj

j
C1MAC

C1MAC

Střešní ližiny
Střešní ližiny

j

jj

j
BLYA3

BLYA3

Lapače nečistot
Lapače
vpředu
nečistot
a vzadu
vpředu a vzadu

j

jj

j
A3EAB

A3EAB

Ocelová kola
Ocelová
6.5x16kola
s celoplošnými
6.5x16 s celoplošnými
kryty kol – pneumatiky
kryty kol – pneumatiky
o rozměru 205/60
o rozměru
R16*
205/60 R16*

i

ii

i
D2XAD

D2XAD

Kola z lehkých
Kolaslitin
z lehkých
6.5x16slitin
– pneumatiky
6.5x16 – pneumatiky
o rozměru 205/60
o rozměru
R16*
205/60 R16*

j

jj

j
D2XA1

D2XA1

Rezervní ocelové
Rezervní
koloocelové kolo

j

jj

j
D17AD

D17AD

Sada na opravu
Sadapneumatik
na opravu pneumatik

i

ii

i
AHTAB

AHTAB

Monitoring Monitoring
tlaku v pneumatikách
tlaku v pneumatikách

j

jj

j
HJCAB

HJCAB

Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky

i = standardní
i = standardní
výbava, jvýbava,
= na přání,
j=
zana
příplatek.
přání, zaL1příplatek.
= krátký L1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor.
= dlouhý
*Zvolené
rozvor.disky
*Zvolené
budoudisky
osazeny
budou
uvedeným
osazeny uvedeným
rozměrem pneumatik,
rozměrem pneumatik,
nelze však zvolit
nelze výrobce
však zvolit
pneumatik.
výrobce pneumatik.

Vnitřní
Vnitřní
výbava
výbava
L2

i

i

JBCAB

MechanickýMechanický
samosvornýsamosvorný
diferenciál mLSD;
diferenciál
pouze
mLSD;
pro 120k
pouze
verze
pro s120k
manuální
verze spřevodovkou
manuální převodovkou

Přední mlhové světlomety

i

i

JBKAB

Přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích světel

j

j

JBKAL

Automatické světlomety vč. automatických stěračů - včetně funkce Follow me home, nutno kombinovat se Sadou audio 154, 9 nebo 10

j

j

Automatické přepínání dálkových světlometů, včetně automatických stěračů; pouze se Sadou audio 154, 9 nebo 10

j

Bixenonové světlomety s LED denním svícením

j

j/–
j/–

j/–
EGKAC

Elektrický posilovač
Elektrickýs posilovač
proměnlivým
s proměnlivým
účinkem účinkem

i

ii

i

Ford EasyFuel
Ford– EasyFuel
bezzátkový
– bezzátkový
systém doplňování
systém doplňování
paliva
paliva

i

ii

i

JEDAD

TempomatTempomat
s nastavitelným
s nastavitelným
omezovačem
omezovačem
rychlosti rychlosti

j

jj

j
GTDAJ

GTDAJ

j

JEDAF

TempomatTempomat
s nastavitelným
s nastavitelným
omezovačem
omezovačem
rychlosti, inteligentní
rychlosti, inteligentní
asistent rychlosti
asistent
a funkce
rychlosti
rozpoznávání
a funkce rozpoznávání
dopravníchdopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost a zákaz
rychlost
předjíždění
a zákaz předjíždění

j/f

j/f
j/f

j/f
GTDAY

GTDAY

j

JBBAC

Kód
MFC

j/–

Světlomety

i = standardní výbava, j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.

L2

Trend Van
Trend Van

Kód
MFC

Funkce denního svícení

L1 L2
Trend Van

Trend Van

L1

Trend Van

L1

Kód
Trend Van
MFC

Světlomety

KomfortKomfort

Adaptivní tempomat,
Adaptivní tempomat,
inteligentníinteligentní
asistent rychlosti
asistent
a funkce
rychlosti
rozpoznávání
a funkce rozpoznávání
dopravníchdopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost a zákaz
rychlost
předjíždění,
a zákaz předjíždění,
systém Pre-Collision
systém Pre-Collision
Assist 2 Assist 2
Parkovací senzory
Parkovací
vzadu
senzory vzadu

EGKAC

j

jj

j
GTDAZ

GTDAZ

j/f

j/f
j/f

j/f
HNKAB

HNKAB

Sada Parkování
Sada–Parkování
vyhřívané–čelní
vyhřívané
sklo a čelní
parkovací
sklo asenzory
parkovací
vzadu;
senzory
nelzevzadu;
kombinovat
nelze kombinovat
se sadou City
se asadou
sadouCity
Viditelnost
a sadou Viditelnost

j

jj

j
AGJAF

AGJAF

Parkovací senzory
Parkovací
vpředu
senzory
a vzadu
vpředu a vzadu

j

jj

j
HNLAB

HNLAB

Aktivní parkovací
Aktivníasistent
parkovací
– včetně
asistent
parkovacích
– včetně parkovacích
senzorů vpředu
senzorů
a vzadu;
vpředu
nutno
a vzadu;
kombinovat
nutno kombinovat
se Sadou audio
se Sadou
9 nebo
audio
10 9 nebo 10

j

jj

j
HNSAC

HNSAC

Parkovací kamera
Parkovací
– zobrazení
kamera –ve
zobrazení
vnitřnímve
zpětném
vnitřnímzrcátku,
zpětném
parkovací
zrcátku,senzory
parkovací
vzadu;
senzory
nelzevzadu;
kombinovat
nelze kombinovat
se Sadou audio
se Sadou
9 nebo
audio
10 9 nebo 10

j

jj

j
J3KAM

J3KAM

Sada City –Sada
tempomat
City – tempomat
s nastavitelným
s nastavitelným
omezovačem
omezovačem
rychlosti; nelze
rychlosti;
kombinovat
nelze kombinovat
s automatickou
s automatickou
dvouzónovou
dvouzónovou
klimatizací,klimatizací,
se sadou Parkování
se sadouaParkování
sadou Viditelnost
a sadou Viditelnost

j

jj

j
AGJAB

AGJAB

Sada Viditelnost
Sada Viditelnost
– přední mlhové
– přední
světlomety
mlhové světlomety
vč. statických
vč. odbočovacích
statických odbočovacích
světel, automatické
světel, automatické
světlometysvětlomety
a funkce Follow
a funkce
me home,
Followtempomat
me home, tempomat
s nastavitelným
s nastavitelným
omezovačem
omezovačem
rychlosti, rychlosti,
j
parkovací senzory
parkovací
vzadu;
senzory
nutno
vzadu;
kombinovat
nutno kombinovat
se Sadou audio
se Sadou
154, 9audio
nebo154,
10, nelze
9 nebo
kombinovat
10, nelze kombinovat
se sadou Parkování
se sadouaParkování
sadou Citya sadou City

jj

j
AGJAE

AGJAE

Baterie Heavy
Baterie
DutyHeavy
80 AhDuty 80 Ah

i

ii

i
HTAAC

HTAAC

Alternátor –Alternátor
150 A pro–1.0
150
EcoBoost,
A pro 1.0165
EcoBoost,
A pro 1.5165
EcoBlue
A pro 1.5 EcoBlue

i

ii

i
HUAAB

HUAAB

ii

i
IEPAM

IEPAM

Audiosady
Audiosady
a navigace
a navigace
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
Informace
vozu), oInformace
nebezpečíovnebezpečí
okolí (LHI)v okolí
a Live(LHI) ai
Live
Traffic 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 přístrojů
pro až 10
(předplatné
přístrojů (předplatné
na 1 měsíc nebo
na 1 měsíc
1 GB dat
nebo
od1aktivace)
GB dat od aktivace)
Audio sadaAudio
2 – rádio
sadaAM/FM/DAB/DAB+,
2 – rádio AM/FM/DAB/DAB+,
USB, AUX, Bluetooth
USB, AUX, Bluetooth
, 4 reproduktory,
, 4 reproduktory,
bez multifunkčního
bez multifunkčního
displeje displeje

i

ii

i
ICFAC

ICFAC

®
, 4 reproduktory,
, 4 reproduktory,
4,2" TFT displej
4,2" TFT displej
Audio sadaAudio
154 – sada
rádio 154
AM/FM/DAB/DAB+,
– rádio AM/FM/DAB/DAB+,
USB, AUX, Bluetooth
USB, AUX,®Bluetooth

j

jj

j
ICFFZ

ICFFZ

Audio sadaAudio
10 - rádio
sadaAM/FM/DAB/DAB+,
10 - rádio AM/FM/DAB/DAB+,
AUX, 2 vstupy
AUX,
USB,
2 vstupy
6" dotykový
USB, 6"displej,
dotykový
4 reproduktory,
displej, 4 reproduktory,
systém SYNC
systém
3 s hlasovým
SYNC 3 sovládáním
hlasovým ovládáním
a nouzovýma voláním
nouzovým
Emergency
voláním Emergency
Assist, Apple
Assist, Apple j
CarPlay, Android
CarPlay,
Auto,
Android
zadníAuto,
parkovací
zadníkamera
parkovací
se zobrazením
kamera se zobrazením
na displeji rádia,
na displeji
parkovací
rádia,senzory
parkovací
vzadu
senzory vzadu

jj

j
ICFAL

ICFAL

Audio sadaAudio
9 – navigace,
sada 9 –rádio
navigace,
AM/FM/DAB/DAB+,
rádio AM/FM/DAB/DAB+,
2 vstupy USB,
2 vstupy
AUX, 6"
USB,
dotykový
AUX, 6"displej,
dotykový
4 reproduktory,
displej, 4 reproduktory,
systém SYNC
systém
3 s hlasovým
SYNC 3 sovládáním
hlasovým ovládáním
a nouzovýma voláním
nouzovým
Emergency
voláním Emergency
Assist,
Assist,
j
Apple CarPlay,
Apple
Android
CarPlay,
Auto,
Android
zadníAuto,
parkovací
zadníkamera
parkovací
se zobrazením
kamera se zobrazením
na displeji rádia,
na displeji
parkovací
rádia,senzory
parkovací
vzadu
senzory vzadu

jj

j
ICFAK

ICFAK

Držák pro uchycení
Držák promobilních
uchycenízařízení
mobilních
MyFord
zařízení
Dock
MyFord
– nelze
Dock
v kombinaci
– nelze v skombinaci
Audio sadou
s Audio
154, 9
sadou
nebo154,
10 9 nebo 10

j

jj

j
C2PAB

C2PAB

CD přehrávač
CD–přehrávač
nelze v kombinaci
– nelze v skombinaci
bezdrátovým
s bezdrátovým
dobíjením telefonu,
dobíjenímpouze
telefonu,
se Sadou
pouzeaudio
se Sadou
154, 9audio
nebo154,
10 9 nebo 10

j

jj

j
IBPAC

IBPAC

BezdrátovéBezdrátové
dobíjení telefonu
dobíjení
– nelze
telefonu
v kombinaci
– nelze v skombinaci
CD přehrávačem
s CD přehrávačem

j

jj

j
IEXAB

IEXAB

®

®

i = standardní
i = standardní
výbava, jvýbava,
= na přání,
j =zana
příplatek,
přání, zaf
příplatek,
= součást
fvybraných
= součást sad
vybraných
za příplatek.
sad zaL1příplatek.
= krátký L1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor.
= dlouhý
Slovní
rozvor.
označení
SlovníBluetooth
označení Bluetooth
a loga jsou avlastnictvím
loga jsou vlastnictvím
společnostispolečnosti
Bluetooth SIG,
Bluetooth
Inc. a veškeré
SIG, Inc.jejich
a veškeré
použití
jejich použití
společnostíspolečností
Ford MotorFord
Company
MotorLimited
Company
a přidružených
Limited a přidružených
společnostíspolečností
je předmětem
je předmětem
licence. Další
licence.
ochranné
Dalšíznámky
ochranné
a obchodní
známky anázvy
obchodní
jsou majetkem
názvy jsou příslušných
majetkem příslušných
vlastníků. vlastníků.
®

®

Bezpečnost
Bezpečnost
a zabezpečení
a zabezpečení

i

i

BVFAE

Čelní airbagČelní
řidičeairbag řidiče

Sada sedadel 18 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce; nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem

j

j

Sada sedadel 30 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče; nutno kombinovat
s přepážkou s průvlakem

j

j

Sada sedadel 20 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče, čelní, boční a stropní airbagy, nutno
kombinovat s přepážkou s průvlakem

j

Sada sedadel 35 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, vyhřívaná sedadla; nutno kombinovat
s přepážkou bez průvlaku

j

Sada sedadel 42 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, vyhřívaná přední sedadla, čelní, boční a stropní
airbagy vpředu; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku

j

j

BVFC1

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů sedadla řidiče a samostatného sedadla spolujezdce

i

i

BY5AI

L2

Kód
MFC

Sada sedadel 4 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku

Kód
MFC

Trend Van

Trend Van

L1 L2

Kód
Trend Van
MFC

L1

L2
Trend Van

L1

Trend Van
Trend Van

Vnitřní výbava

Bezpečnost
Bezpečnost

Sedadla a boční airbagy

i

ii

i
CPGAB

BVFAU

Čelní airbagČelní
spolujezdce,
airbag spolujezdce,
vypínatelnývypínatelný

j

jj

j
CPHAB

CPHAB

BVFA7

ElektronickýElektronický
stabilizačnístabilizační
systém ESPsystém
- včetně
ESP
trakční
- včetně
kontroly,
trakční
nouzového
kontroly, nouzového
brzdového brzdového
asistenta, asistenta
asistenta,pro
asistenta
rozjezd pro
do svahu,
rozjezdautomatických
do svahu, automatických
varovných světel
varovných
při nouzovém
světel při brzdění
nouzovém brzdění i

ii

i
FEAAN

FEAAN

j

BVFAW

Asistent proAsistent
jízdu v pruzích
pro jízdu– vvarování
pruzích před
– varování
neúmyslným
před neúmyslným
opuštěním opuštěním
jízdního pruhu
jízdního
(LDW)
pruhu
a systém
(LDW)pro
a systém
automatické
pro automatické
navrácení do
navrácení
jízdního do
pruhu
jízdního
(LKA)
pruhu
včetně
(LKA)
sledování
včetněbdělosti
sledování
řidiče;
bdělosti
jen řidiče;j
jen
v kombinaciv skombinaci
Audio sadou
s Audio
154 nebo
sadou9 154 nebo 9

jj

j
HLNAB

HLNAB

j

BVFB3

BLIS systémBLIS
hlídání
systém
mrtvého
hlídání
úhlu
mrtvého
včetněúhlu
elektricky
včetněovládaných
elektricky ovládaných
a vyhřívaných
a vyhřívaných
zrcátek; nelze
zrcátek;
s velkými
nelzevnějšími
s velkými
zpětnými
vnějšímizrcátky
zpětnými
a sklopnými
zrcátky a zpětnými
sklopnýmizrcátky
zpětnými zrcátky

j

jj

j
HLLAD

HLLAD

Pre-Collision
Pre-Collision
Assist 1 – snižuje
Assistriziko
1 – snižuje
nehody
riziko
s chodcem,
nehody scyklistou
chodcem,(5cyklistou
km/hod (5
- 80
km/hod
km/hod)
- 80nebo
km/hod)
jinýmnebo
vozem
jiným
(5 km/hod
vozem (5
- 130
km/hod
km/hod)
- 130+km/hod)
výstraha +
v případě
výstrahahrozícího
v případěnebezpečí
hrozícího+nebezpečí +
autonomníautonomní
nouzové brzdění)
nouzové brzdění)

j

jj

j
FBFAB

FBFAB

Pre-Collision
Pre-Collision
Assist 2 – Pre-Collision
Assist 2 – Pre-Collision
Assist funkční
Assist
navíc
funkční
do max.
navíc
rychlosti
do max.
vozu
rychlosti
pro odvrácení
vozu prokolize
odvrácení
s jiným
kolize
vozem,
s jiným
indikace
vozem,
bezpečné
indikacevzdálenosti
bezpečné vzdálenosti

j

jj

j
FBFAC

FBFAC

Systém ochrany
Systém
proti
ochrany
bočnímu
protivětru
bočnímu větru

j

jj

j
FEAA2

FEAA2

Centrální zamykání
Centrálníszamykání
dálkovýmsovládáním
dálkovým ovládáním

i

ii

i
CBAAB

CBAAB

1 sklopný klíč
1 sklopný
a 1 klíč sklíč
pevným
a 1 klíčdříkem
s pevným
– bez
dříkem
dálkového
– bez ovládání
dálkového ovládání

i

ii

i
CADAE

CADAE

Funkce My Key
Funkce
– možnost
My Key –nastavení
možnostvybraných
nastavení omezení
vybraných
proomezení
klíče dálkového
pro klíče ovládání,
dálkovéhovčetně
ovládání,
dvouvčetně
sklopných
dvouklíčů
sklopných klíčů

j

jj

j
A64AB

A64AB

Automatické
Automatické
zamykání po
zamykání
rozjezdupo rozjezdu

i

ii

i
CB1AB

CB1AB

Obvodový alarm
Obvodový alarm

j

jj

j
HNAAD

HNAAD

Topení a klimatizace

u

u

CPGAB

Zabezpečení
Zabezpečení
a zamykání
a zamykání

Manuální klimatizace vpředu

i

i

AC--S

Automatická dvouzónová klimatizace; nelze se sadou City

j

j

AC--G

Elektrické přídavné topení vpředu

j

j

G2AAF

Programovatelné nezávislé topení

j

j

GZAAF

Palubní počítač

i

i

HEBAD

Výškově a podélně nastavitelný volant

i

i

GRAAF

12V zásuvka vpředu

i

i

J3EAF

Zásuvka 230 V/150 W

j

j

HUKAD

Kuřácká sada

j

j

J3CAB

Stropní odkládací přihrádka vpředu

i

i

JATAB

Odkládací přihrádka s víkem před spolujezdcem

i

i

B5LAC

Obložení interiéru Trend - látková sedadla, tmavé provedení interiéru

i

i

3KPZH

Interiér

i = standardní výbava, j = na přání, za příplatek, f = součást vybraných sad za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. 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. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
®

i = standardní
i = standardní
výbava, jvýbava,
= na přání,
j=
zana
příplatek.
přání, zaL1příplatek.
= krátký L1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor.
= dlouhý rozvor.
u
u
Poznámka:
Poznámka:
Dětská sedačka
Dětská
otočená
sedačka
proti
otočená
směruproti
jízdysměru
nesmíjízdy
být nikdy
nesmíumístěna
být nikdyna
umístěna
přednímna
sedadle
předním
spolujezdce,
sedadle spolujezdce,
je-li vozidloje-li
Fordvozidlo
vybaveno
Fordfunkčním
vybavenoairbagem
funkčnímspolujezdce.
airbagem spolujezdce.

Nákladový prostor

Provozní
Provozní
náklady
náklady
L1

L1 L2

L2

A6AAF

Systém Stop-Start
Systém Stop-Start

i

ii

i
DECAU

DECAU

Plná neprosklená přepážka – pouze pro vozy s jednosedadlem spolujezdce

i

i

A6AAC

Tlačítko EcoTlačítko
pro úspornější
Eco pro jízdu
úspornější jízdu

i

ii

i
FLNAM

FLNAM

Plná neprosklená přepážka s průvlakem – pouze pro vozy s dvojsedadlem spolujezdce

j

j

A6AA3

Manuální regenerace
Manuální regenerace
DPF; nelze pro
DPF;motorizaci
nelze pro motorizaci
1.0 EcoBoost
1.0 EcoBoost

j/–

j/–
j/–

j/–
A6YAB

A6YAB

Plná neprosklená přepážka s průvlakem – pouze pro vozy s dvojsedadlem spolujezdce

j

j

A6AA4

závislosti
– vnazávislosti
provozuna
bude
provozu
nutnébude
doplňovat
nutné provozní
doplňovat
kapalinu
provozní
AdBlue
kapalinu
i mimo
AdBlue
servisní
i mimo
intervaly
servisní intervaly
Emisní norma
Emisní
Euronorma
6.2 využívající
Euro 6.2vstřikování
využívající vstřikování
AdBlue – vAdBlue

i/–

i/–
i

i

Osvětlení nákladového prostoru

i

i

JCMAB

Osvětlení nákladového prostoru s LED

j

j

JCMAD

Podlahová krytina v nákladovém prostoru

i

i

BDIAJ

Částečné obložení stěn nákladového prostoru

i

i

BBAAD

6 upínacích ok pro náklad

i

i

A9JAE

12V zásuvka vzadu

j

j

J3FAD

i = standardní výbava, j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.

Kód
MFC

Kód
MFC

j

Kód
Trend Van
MFC

j

Nákladový prostor

Trend Van
Trend Van

Plná prosklená přepážka – pouze pro vozy s jednosedadlem spolujezdce

Trend Van

Trend Van

L2
Trend Van

L1

ProvozníProvozní
náklady náklady

®

®

i = standardní
i = standardní
výbava, jvýbava,
= na přání,
j=
zana
příplatek.
přání, zaL1příplatek.
= krátký L1
rozvor,
= krátký
L2 =rozvor,
dlouhýL2rozvor.
= dlouhý rozvor.

®

®

5
VLASTNICTVÍ

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

VLASTNICTVÍ
VLASTNICTVÍ

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

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

Servisní programy

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

Více ochrany a méně starostí

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

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

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

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

Prodejce Ford vám s výběrem individuálního

svého vozidla.

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

Záruka Ford Protect nabízí řadu zásadních výhod,

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

včetně následujících:
■

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

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

■

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

■

Ford.
Pomáhá chránit hodnotu vašeho vozidla při

■
■

dalším prodeji.

telefonním čísle: 800 3673 29 (FORD CZ).
Bližší informace a adresu nejbližšího
autorizovaného partnera Ford najdete na adrese
www.ford.cz
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Pro další informace se můžete obrátit na naše
Zákaznické Centrum Ford na telefonním čísle
800 3673 29 (800 FORD CZ).

*Opravy budou zahájeny ve stejný pracovní den (pokud je vozidlo přivezeno do
servisu do 15:00) nebo nejpozději do 24 hodin od přivezení vozidla do servisu.
Pokud budeme muset objednat díly, začnou práce v den jejich dodání. Opravy
nepojízdných vozidel by měly být provedeny do 24 hodin.
**Vaše Transit Centrum může zorganizovat vyzvednutí vašeho vozidla a jeho
dodání zpět k vám po provedení servisu nebo opravy, takže budete moci
nerušeně pokračovat ve svém podnikání. Služba platí na základě dohody a je
omezena do určité dojezdové vzdálenosti od autorizovaného servisu. Obraťte se
na svého prodejce a své požadavky s ním projednejte.
†K dispozici pouze u zapojených autorizovaných partnerů. Asistenční služba Ford
Assistance je aktivována automaticky při každé servisní prohlídce s
prodlouženým krytím platným od data servisní údržby po dobu 12 měsíců nebo
do doby další servisní údržby podle toho, která možnost nastane dříve. Více
informací naleznete na www.ford.cz/servis/udrzba-a-nabidky/assistance.
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