TOURNEO CONNECT
CENÍK

VYUŽIJTE ÚROK 1,99 %

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

s financováním FORD CREDIT

Ford Protect 5 let / 100 000 km
vč. zajištění mobility až na 5 dní

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

CENÍK
Cena bez DPH
(Cena s DPH)

TOURNEO CONNECT
Benzín

Výkon

Převodovka

1.5 EcoBoost

114 k (84 kW)

6st. manuální

1.5 EcoBoost

114 k (84 kW)

7st. Powershift

2.0 EcoBlue

122 k (90 kW)

6st. manuální

2.0 EcoBlue

122 k (90 kW)

7st. Powershift

2.0 EcoBlue AWD

122 k (90 kW)

6st. manuální

Výkon

Převodovka

1.5 EcoBoost

114 k (84 kW)

6st. manuální

1.5 EcoBoost

114 k (84 kW)

7st. Powershift

2.0 EcoBlue

122 k (90 kW)

6st. manuální

2.0 EcoBlue

122 k (90 kW)

7st. Powershift

2.0 EcoBlue AWD

122 k (90 kW)

6st. manuální

Titanium

Active

632 800

657 800

(765 688)

(795 938)

682 800

707 800

(826 188)

(856 438)

Nafta
676 800

701 800

(818 928)

(849 178)

726 800

751 800

(879 428)

(909 678)

746 800

771 800

(903 628)

(933 878)

Titanium

Active

670 800

695 800

(811 668)

(841 918)

GRAND TOURNEO CONNECT
Benzín

720 800

745 800

(872 168)

(902 418)

714 800

739 800

(864 908)

(895 158)

Nafta

764 800

789 800

(925 408)

(955 658)

784 800

809 800

(949 608)

(979 858)

Vydáno 16. 12. 2022. Ceny platné od 16. 12. 2022. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vůz kategorie M1. Standardně 5místný vůz. Tourneo
Connect - vozidlo s krátkým rozvorem 2 755 mm, Grand Tourneo Connect - vozidlo s dlouhým rozvorem 2 970 mm. Pohon přední nápravy (pokud není uvedeno jinak).
AWD = pohon všech kol
7st. Powershift = dvouspojková automatická převodovka
Ford Credit úvěr 1,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 31. 3. 2023. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není
návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na
získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

Aktuálně jsou dostupné pouze varianty objednávané na centrální sklad s příplatkovou výbavou uvedenou na
straně 3. Pro verze Titanium i Active lze zvolit z jedné ze dvou variant balíčků výbavy na přání. Změny
vyhrazeny. Informace o aktuální dostupnosti jednotlivých verzí vám poskytne autorizovaný prodejce Ford.

PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ
Titanium
Hlavní prvky standardní výbavy:
· 16" kola z lehkých slitin Titanium
· Rádio s 8,25" dotykovým displejem,
AppleCar Play a Android Auto,
4 reproduktory, 2 vstupy USB-C
· Startovací tlačítko
· Elektronická parkovací brzda s funkcí
Auto Hold
· Přední a zadní parkovací senzory
· Manuální klimatizace
· Automatické světlomety
· Mlhová světla s přisvícením do zatáčky
· Automatické stěrače s dešťovým senzorem
· Tempomat s nastavitelným omezovačem
rychlosti

· eCall - tlačítko SOS pro automatické
i vyžádané nouzové volání
· Pre-Collision Assist a asistent pro jízdu
v pruzích
· Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
· Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná,
nastavitelná, vyhřívaná
· Elektricky ovládaná přední okna, pevná
okna v druhé a třetí řadě
· Boční posuvné dveře vpravo i vlevo,
výklopné dveře vzadu
· Střešní ližiny ve stříbrném odstínu
· Elektrické přídavné topení pro naftové
verze

Active
Navíc oproti výbavě Titanium:
· Exteriérová sada Active
- unikátní přední maska chladiče Active s
chromovanou obvodovou lištou
- nelakované spodní části nárazníků,
nástavce blatníků a spodní lišty dveří
- spodní ochranné kryty předního a zadního
nárazníku ve stříbrném odstínu

· 17" kola z lehkých slitin Active
· Černá lišta bočních posuvných dveří
· Látkové potahy sedadel Glacier Active
s modrým prošíváním
· Lampičky na čtení ve všech řadách
· Odpadkový koš ve dveřích spolujezdce

VÝBAVA VOZŮ OBJEDNÁVANÝCH NA CENTRÁLNÍ SKLAD
Aktuálně jsou dostupné pouze varianty s následující příplatkovou výbavou. Pro verze Titanium i Active lze zvolit z jedné ze dvou variant balíčků
výbavy na přání níže. Změny vyhrazeny. Ohledně dostupnosti konkrétní verze se prosím obraťte na autorizovaného prodejce Ford.
Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Balíček výbavy Titanium Komfort
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu

3 500
(4 235)

Balíček výbavy Titanium Premium
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu
Přední LED světlomety, automatické přepínání dálkových světlometů, prediktivní svícení, automatické nastavení sklonu světlometů
Dvouzónová automatická klimatizace
SADA WINTER
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaný volant
- 5l nádrž kapaliny ostřikovače s kontrolou hladiny
SADA ASSIST 2

63 500

- adaptivní tempomat
- pro automatickou převodovku funkce Stop & Go
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění

(76 835)

AUDIO SADA 4
Navigace, 10" dotykový displej, rádio FM/DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu, Bluetooth, 6 reproduktorů, hlasové ovládání a ovládání pomocí gest, AppleCar Play
a Android Auto (Android Auto je nutné mít připojené přes USB). Balíček online připojené navigace Connected Nav (předplatné na 1 rok zdarma od registrace vozu),
FordPass Connect - vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (na omezenou dobu zdarma)
Výklopná okna v druhé řadě
Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)

Balíček výbavy Active Komfort
Dvouzónová automatická klimatizace
Vyhřívané čelní sklo

19 500
(23 595)

Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu

Balíček výbavy Active Premium
Příprava pro tažné zařízení vč. systému stabilizace přívěsu
Přední LED světlomety, automatické přepínání dálkových světlometů, prediktivní svícení, automatické nastavení sklonu světlometů
Dvouzónová automatická klimatizace
Zadní LED světla
SADA WINTER
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaný volant
- 5l nádrž kapaliny ostřikovače s kontrolou hladiny
AUDIO SADA 4
Navigace, 10" dotykový displej, rádio FM/DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu, Bluetooth, 6 reproduktorů, hlasové ovládání a ovládání pomocí gest, AppleCar Play
a Android Auto (Android Auto je nutné mít připojené přes USB). Balíček online připojené navigace Connected Nav (předplatné na 1 rok zdarma od registrace vozu),
FordPass Connect - vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (na omezenou dobu zdarma)

74 600
(90 266)

Výklopná okna v druhé řadě
Panoramatická střecha; odstraňuje stropní konzolu vpředu
Bezdrátové dobíjení telefonu pro kompatibilní mobilní telefony (Qi)
Textilní podlahové rohože vpředu a vzadu

Další výbava na přání
2 sklopná a vyjímatelná samostatná sedadla ve třetí řadě vč. upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy

Nemetalický lak karoserie

Metalický lak karoserie

21 100
(25 531)

0
12 000
(14 520)

BARVY KAROSERIE

Bílá Frozen
nemetalická

Šedá Comet
nemetalická

Černá Ink
metalická

Stříbrná Stardust
metalická

Šedá Graphite
metalická

Červená Maple
metalická

Stříbrná Dusky
metalická

Modrá Boundless
metalická

Barvy Černá Ink, Stříbrná Stardust, Červená Maple a Stříbrná Dusky jsou dostupné pouze pro Titanium.
Barvy Šedá Comet a Modá Boundless jsou dostupné pouze pro Active.

STANDARDNÍ VÝBAVA
FUNKČNÍ VÝBAVA
Titanium

Active

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti

A

A

Přední a zadní parkovací senzory

A

A

Halogenové světlomety vč. funkce denního svícení

A

A

Automatické světlomety se zpožděným zhasínáním

A

A

Přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

A

A

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

A

A

Startovací tlačítko

A

A

2 sklopné klíče dálkového ovládání

A

A

Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

A

A

Systém Stop-Start

A

A

Palivová nádrž: 50 l

A

A

A / -

A / -

Titanium

Active

Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, středový airbag vpředu (mezi sedadlem řidiče a spolujezdce), možnost deaktivace airbagu spolujezdce

A

A

Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel (u 7místné verze i 3. řady sedadel)

A

A

A

A

Emisní norma Euro 6.2 pro motor EcoBlue využívající vstřikování AdBlue, v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue i mimo
servisní intervaly

BEZPEČNOST

Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 - 130km/h)
- asistent vyhýbacího manévru (30 - 150 km/h)
- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (aktivní do rychlosti 15 km/h)
- výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění

BEZPEČNOST
Titanium

Active

Sledování bdělosti řidiče

A

A

Asistent pro jízdu v pruzích (varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW) a systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA))

A

A

A

A

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších sedadlech 2. řady (u 7místné verze i u obou sedadel 3. řady sedadel)

A

A

Dětská pojistka bočních posuvných dveří

A

A

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy 1. a 2. řady sedadel

A

A

Titanium

Active

AUDIO SADA 2
8,25" dotykový displej, rádio FM/DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu, Bluetooth, 4 reproduktory, AppleCar Play a Android Auto (AppleCar Play a Android Auto
je nutné mít připojené přes USB)

A

A

eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání.

A

A

Titanium

Active

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s nastavením sklonu, s nastavitelnou bederní opěrkou a přihrádkou pod sedadlem,
sedadlo spolujezdce sklopné do roviny, sklopné stolky v druhé řadě

A

A

Sedadla v druhé řadě sklopná, překlopitelná a vyjímatelná v poměru 60/40, s nastavením sklonu opěradel

A

A

Látkové potahy sedadel ,Bubble Titanium' s šedým prošíváním

A

-

Látkové potahy sedadel ,Glacier Active' s modrým prošíváním

-

A

A

A

Elektrické přídavné topení; pouze pro naftové verze

- / A

- / A

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

A

A

Stropní konzola vpředu

A

A

Prémiová středová konzola - posuvná loketní opěrka s velkou úložnou přihrádkou, dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V), 2x USB typu C pro
cestující vzadu (pouze pro nabíjení)

A

A

-

A

A

A

Rolovací kryt zavazadlového prostoru pro Tourneo

A/-

A/-

Plato zavazadlového prostoru pro Grand Tourneo

-/A

-/A

A

A

Řadicí páka s hlavicí ve vinylu Sensico pro manuální převodovku

A/-

A/-

Sekvenční řazení pádly na volantu pro automatickou převodovku

- / A

- / A

4" displej palubního počítače

A

A

Stropní osvětlení ve všech řadách, lampičky na čtení u předních sedadel

A

-

-

A

Elektronický stabilizační systém ESC
-

automatická aktivace brzd po nárazu
asistent pro rozjezd ve svahu
trakční kontrola TCS
bezpečnostní brzdový asistent
protiblokovací brzdový systém ABS

AUDIOSYSTÉMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

INTERIÉR

Manuální klimatizace

Odpadkový koš do dveří řidiče nebo spolujezdce
Textilní podlahové rohože vpředu

Výškově a podélně nastavitelný volant - vinyl Sensico

Stropní osvětlení a lampičky na čtení ve všech řadách

EXTERIÉR
Titanium

Active

A

-

-

A

Lakované kliky dveří

A

A

Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná

A

A

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívaná

A

A

Lišta bočních posuvných dveří ve stříbrném odstínu

A

-

Černá lišta bočních posuvných dveří

-

A

Boční posuvné dveře vlevo a vpravo

A

A

Prosklené výklopné dveře vzadu se stěračem a ostřikovačem, vyhřívané okno

A

A

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

A

A

Pevná okna v druhé a třetí řadě

A

A

Střešní ližiny ve stříbrném odstínu

A

A

Automatické stěrače s dešťovým senzorem

A

A

Titanium

Active

A

-

-

A

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

A

A

Sada na opravu pneumatik

A

A

Titanium

Active

A

A

Exteriérová sada Titanium - maska chladiče s chromovanou obvodovou lištou, chromovaná obvodová lišta mlhových světlometů, lakovaný přední
a zadní nárazník
Exteriérová sada Active - unikátní přední maska chladiče Active s chromovanou obvodovou lištou, nelakované spodní části nárazníků, nástavce blatníků
a spodní lišty dveří, spodní ochranné kryty předního a zadního nárazníku ve stříbrném odstínu

KOLA

16 x 6.5 kola z lehkých slitin Titanium, pneumatiky o rozměru 205/60 R16

17 x 6.5 kola z lehkých slitin Active, pneumatiky o rozměru 215/55 R17

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let /100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 6 let /150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

Prodloužená záruka FORD PROTECT - 7 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

14 100

14 100

(17 061)

(17 061)

28 000

28 000

(33 880)

(33 880)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce
(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

15 149

15 149

(18 330)

(18 330)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let
(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

30 388

30 388

(36 769)

(36 769)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich
vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford.
Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. K novému vozu: Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když
přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford, získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další
předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford
Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného partnera Ford.

SPOTŘEBA PALIVA, VÝKONNOSTNÍ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY
1.5 EcoBoost
6stupňová
manuální
převodovka

1.5 EcoBoost
7stupňová
Powershift
převodovka

2.0 EcoBlue
6stupňová
manuální
převodovka

2.0 EcoBlue
6stupňová
manuální
převodovka
AWD

2.0 EcoBlue
7stupňová
Powershift
převodovka

114 (84)

114 (84)

122 (90)

122 (90)

122 (90)

220

220

320

320

320

Kombinované emise CO₂ v g/km

145 - 148

152 - 154

128 - 130

140 - 143

136 - 138

Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km

6,4 - 6,5

6,7 - 6,8

4,9 - 5,0

5,4 - 5,5

5,2 - 5,3

Max. výkon v k (kW)
Max. točivý moment (Nm)

Emisní norma

Euro 6.2

TOURNEO CONNECT
Výkon
Max. rychlost (km/h)

181

182

187

175

186

Zrychlení 0-100 km/h (s)

11,9

11,9

11,1

12,1

11,4

Pohotovostní hmotnost vč. řidiče (5místné / 7místné)

1 619 - 1 624 /
1 664 - 1 668

1 648 - 1 653 /
1 693 - 1 697

1 690 - 1 695 /
1 739 - 1 743

1 785 - 1 790 /
1 834 - 1 838

1 716 - 1 721 /
1 765 - 1 769

Max. přípustná hmotnost vozu (5místné / 7místné)

2 150 / 2 300

2 150 / 2 300

2 220 / 2 350

2 300/ 2 450

2 250 / 2 400

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání
(5místné / 7místné)

1 400 / 1 300

1 500 / 1 400

1 500 / 1 500

1 500 / 1 500

1 500 / 1 500

750

750

750

750

750

75

75

75

75

75

3 550 / 3 600

3 650 / 3 700

3 720 / 3 850

3 800 / 3 950

3 750 / 3 900

Max. rychlost (km/h)

181

182

187

175

186

Zrychlení 0-100 km/h (s)

12,4

12,4

11,6

12,5

11,8

Pohotovostní hmotnost vč. řidiče (5místné / 7místné)

1 675 - 1 680 /
1 724 - 1 729

1 704 - 1709 /
1 753 - 1 758

1 746 - 1 751 /
1 796 - 1 800

1 845 - 1 850 /
1 891 - 1 895

1 772 - 1 777 /
1 822 - 1 826

Max. přípustná hmotnost vozu (5místné / 7místné)

2 220 / 2 350

2 220 / 2 350

2 300 / 2 450

2 350 / 2 500

2 300 / 2 450

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání (5místné / 7místné)

1 400 / 1 300

1 500 / 1 400

1 500 / 1 500

1 500 / 1 500

1 500 / 1 500

750

750

750

750

750

75

75

75

75

75

3 620 / 3 650

3 720 / 3 750

3 800 / 3 950

3 850 / 4 000

3 800 / 3 950

Hmotnosti a zatížení (kg)*

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. zatížení na kouli tažného zařízení
Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy (5místné / 7místné)

GRAND TOURNEO CONNECT
Výkon

Hmotnosti a zatížení (kg)*

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. zatížení na kouli tažného zařízení
Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy (5místné / 7místné)

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

Pohotovostní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90 % kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Uvedené pohotovostní hmotnosti jsou
platné pro vozy ve standardní výbavě bez dodatečných prvků. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Maximální zatížení
střechy je 100 kg. Veškeré uvedené hmotnosti podléhají výrobním tolerancím a můžou být ovlivněny dodatečnou výbavou na přání.

ROZMĚRY (MM)
Tourneo Connect

Grand Tourneo Connect

Celková délka verze Titanium

4 501

4 854

Celková délka verze Active

4 515

4 868

2 100 / 1 931 / 1 855

2 100 / 1 931 / 1 855

Celková výška vč. střešních ližin (nenaloženo)

1 833

1 836

Rozvor

2 755

2 970

Světlá výška (nenaloženo)

144

143

Šířka vstupního otvoru bočních dveří

666

797

Šířka vstupního otvoru 5. dveří u podlahy

1 185

1 185

Max. výška zavazadlového prostoru

1 200

1 211

562

563

Délka zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel

1 886

2 238

Délka zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel

1 073

1 426

Délka zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel

316

629

Stopový průměr otáčení (m)

11,4

12,1

Přední nájezdový úhel

19,3°

15,9°

Zadní nájezdový úhel

14,0°

14,6°

Přejezdový úhel

12,9°

11,8°

- za 1. řadou sedadel

2 556

3 105

- za 2. řadou sedadel

1 213

1 720

- za 3. řadou sedadel

248

650

Celková šířka se zrcátky / se sklopenými zrcátky / bez zrcátek

Výška nákladové hrany (nenaloženo)

Objem zavazadlového prostoru po střechu (l)

Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v základní výbavě bez dodatečných prvků na přání.

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)

infocz@ford.com

www.ford.cz

www.fordcredit.cz

