TOURNEO CUSTOM

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

Zobrazený model je Tourneo Custom
Titanium se stříbrnými 17'' koly z lehkých slitin
(standardní výbava) s metalickou barvou
karoserie stříbrná Diffused (výbava na přání).

OBSAHOBSAH

Verze .Titanium .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .  .8 .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Tourneo Custom
Tourneo
PHEV
Custom
 .  .  .  .  .PHEV
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 .  .  .  .  .  .  .  .  .Verze
 . 2 Titanium .
VerzeX .Titanium
 .  .  .  .  .  .  .  .  .X . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .  .0 .  .  .  .  .  .  .  .  .30
Tourneo Custom
Tourneo
Active
Custom
 .  .  .  .  .Active
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 .  .  .  .  .  .  .  .  .Verze
 . 4 Titanium
Verze
 .  .  .  .Active .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .32
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
Interiér  .  .  . Interiér
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6 .  .  .  .  .  .  .  .  .Verze
 . 6 Active .
 .  .  .  .  .Sport
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .34
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
VšestrannáVšestranná
konfiguracekonfigurace
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 .  .  .  .  .  .  .  .  .Verze
 . 8 SportVerze
Čalounění .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .36
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Audio a připojení .
Audio a . připojení .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Čalounění .
14
Barvy . karoserie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .38
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38
Asistenční technologie
Asistenční technologie
řidiče .  .  .  .  .  .řidiče .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Barvy
16 karoserie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .39
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
Vnější osvětlení
Vnější .  .osvětlení
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .  .0 .  .  .  .  .  .  .  .  .Kola
20  .  .  .  .  .  . Kola
Příslušenství
Příslušenství
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Motory  .  .  . Motory
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .22
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Rozměry .  . Rozměry .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .43
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
Pokročilé technologie
Pokročilé technologie
Ford .  .  .  .  .  .  .Ford .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .24
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
Specifikace .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Verze TrendVerze
 .  .  .  .  .Trend
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .  .6 .  .  .  .  .  .  .  .  .Specifikace .
26

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
Tourneo
je Tourneo
CustomCustom
Titanium
Titanium
se
se
zadní parkovací
zadní parkovací
kamerou
kamerou
(výbava(výbava
na přání)
nase
přání) se
speciálním
speciálním
metalickým
metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
oranžová
oranžová
Glow (výbava
Glow (výbava
na přání).
na přání).
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Plug-in
Plug-in
hybrid
hybrid
Se svým
Sepokročilým
svým pokročilým
hybridním
hybridním
pohonným
pohonným
systémem
systémem
má Tourneo
má Tourneo
CustomCustom
Plug-in Plug-in
Hybrid schopnost
Hybrid schopnost
dojezdudojezdu
s nulovými
s nulovými
emisemi
emisemi
až do 53
ažkm*
do ,53
cožkm*
z něho
, což dělá
z něho
ideální
dělá ideální
vůz provůz
jízdu
pro
vejízdu
městě.
ve Přední
městě. kola
Přední
jsou
kola
poháněna
jsou poháněna
elektomotorem
elektomotorem
a energie
a energie
je
je
dodávána
dodávána
kompaktním,
kompaktním,
kapalinou
kapalinou
chlazeným
chlazeným
lithium-iontovým
lithium-iontovým
akumulátorem
akumulátorem
13,6 kWh.
13,6
Akumulátor
kWh. Akumulátor
byl pečlivě
byl pečlivě
umístěnumístěn
pod podlahu,
pod podlahu,
aby byl aby
zachován
byl zachován
veškerýveškerý
prostor prostor
v kabiněv vozidla.
kabině vozidla.
Napájení
Napájení
akumulátoru
akumulátoru
je možné
je možné
za použití
za standardního
použití standardního
napájecího
napájecího
kabelu a
kabelu
zároveň
a zároveň
je dojezdová
je dojezdová
vzdálenost
vzdálenost
vozu prodloužena
vozu prodloužena
úsporným
úsporným

motorem
motorem
1.0 EcoBoost,
1.0 EcoBoost,
který pohání
který pohání
alternátor
alternátor
a zajišťuje
a zajišťuje
elektrickou
elektrickou
energii při
energii
jízdě.při jízdě.
Technologie
Technologie
geofencingu
geofencingu
standardní
standardní
pro Tourneo
pro Tourneo
CustomCustom
Plug-in Plug-in
Hybrid je
Hybrid
navržena
je navržena
pro zlepšení
pro zlepšení
kvality ovzduší.
kvality ovzduší.
TourneoTourneo
CustomCustom
PHEV dokáže
PHEV dokáže
rozeznat
rozeznat
průjezdprůjezd
nízkoemisní
nízkoemisní
zónou azónou
automaticky
a automaticky
přepnout
přepnout
jízdní režim
jízdnína
režim
,EV nyní',
na ,EV
který
nyní',
neaktivuje
který neaktivuje
spalovací
spalovací
motor. motor.

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
Tourneo
je Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
Plug-in Hybrid
Plug-ins Hybrid
bixenonovými
s bixenonovými
světlomety
světlomety
s funkcí s funkcí
odbočovacích
odbočovacích
světel a předními
světel a předními
mlhovými
mlhovými
světlomety
světlomety
(výbava (výbava
na přání)na
s metalickým
přání) s metalickým
lakem lakem
karoseriekaroserie
modrá Metallic
modrá (výbava
Metallic (výbava
na přání).na přání).
*Výsledky zaznamenány
*Výsledky zaznamenány
na základě testu
na základě
UN ECE
testu
R101,
UN
maximální
ECE R101,dojezd
maximální
na elektrickou
dojezd na energii
elektrickou
v městském
energii vprovozu.
městském
Proprovozu.
více
Pro více
informací ohledně
informací
spotřeby
ohledně
a emisí
spotřeby
přejděte
a emisí
na přejděte
stranu specifikací.
na stranu specifikací.
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Tourneo
Tourneo
Custom
Custom
Active
Active
ObjevteObjevte
TourneoTourneo
CustomCustom
ve verzive
Active
verzistvořený
Active stvořený
pro jakákoliv
pro jakákoliv
dobrodružství.
dobrodružství.
Díky Díky
jeho atraktivnímu,
jeho atraktivnímu,
sportovnímu
sportovnímu
designu,
designu,
vyspělým
vyspělým
technologiím
technologiím
a pohodlnému,
a pohodlnému,
skvěle vypadajícímu
skvěle vypadajícímu
interiéruinteriéru
se stane
sekaždá
stanejízda
každá
dobrodružstvím.
jízda dobrodružstvím.
TourneoTourneo
CustomCustom
Active vychází
Active vychází
z verze Titanium
z verze Titanium
a je vylepšený
a je vylepšený
o několik
o několik
atraktivních
atraktivních
prvků jako
prvků
jsou
jako jsou
17'' kola17''
z lehkých
kola z lehkých
slitin Active,
slitin unikátní
Active, unikátní
maska chladiče
maska chladiče
Active, střešní
Active, ližiny
střešní
nebo
ližiny nebo
nástupní
nástupní
schůdkyschůdky
u posuvných
u posuvných
dveří v prodloužené
dveří v prodloužené
délce. Částečně
délce. Částečně
kožené kožené
čalounění
čalounění
sedadelsedadel
je doplněno
je doplněno
modrými
modrými
nápisy Active.
nápisy Pro
Active.
ještě
Pro
lepší
ještě
jízdní
lepší jízdní
vlastnosti
vlastnosti
jsou modely
jsou modely
s manuální
s manuální
převodovkou
převodovkou
nabízeny
nabízeny
s mechanickým
s mechanickým
samosvorným
samosvorným
diferenciálem
diferenciálem
mLSD (výbava
mLSD (výbava
na přání).
na přání).

Mechanický
Mechanický
samosvorný
samosvorný
diferenciál
diferenciál
mLSD mLSD
Mechanický
Mechanický
samosvorný
samosvorný
diferenciál
diferenciál
je
je
nabízen nabízen
jako výbava
jakona
výbava
přání.na
Díky
přání.
tétoDíky této
výbavě můžete
výbavě docílit
můžete
jistější
docílit
jízdy
jistější
na jízdy na
nezpevněném
nezpevněném
povrchu,povrchu,
jelikož zabraňuje
jelikož zabraňuje
nechtěnému
nechtěnému
protáčení
protáčení
kol. Tatokol. Tato
technologie
technologie
směruje směruje
výkon navýkon
kolo sna kolo s
největší přilnavostí
největší přilnavostí
a vůz díky
a vůz
tomu
díky tomu
dosahujedosahuje
větší trakce
větší
a trakce
stability
a stability
při jízdě vpři jízdě v
náročnějších
náročnějších
podmínkách
podmínkách
(výbava (výbava
na
na
přání v kombinaci
přání v kombinaci
s manuální
s manuální
převodovkou).
převodovkou).

Zobrazený model
Zobrazený
je Tourneo
modelCustom
je Tourneo
Active
Custom
se 17''Active
koly zse
lehkých
17'' koly
slitin
z lehkých slitin
(standardní(standardní
výbava) s metalickým
výbava) s metalickým
lakem karoserie
lakem
oranžová
karoserie
Glow
oranžová Glow
(výbava na přání).
(výbava na přání).
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Posaďte
Posaďte
se do
se do
první
první
třídy
třídy
Pokud hodnotíme
Pokud hodnotíme
komfortkomfort
a pohodlí,
a pohodlí,
TourneoTourneo
CustomCustom
excelujeexceluje
- nabízí-styl
nabízí
a styl a
kvalitu společně
kvalitu společně
s všestranností
s všestranností
a prostorností
a prostorností
interiéruinteriéru
pro až 9pro
osob.
až 9Díky
osob. Díky
spoustěspoustě
promyšleného
promyšleného
vybavení
vybavení
si jej můžete
si jej můžete
ještě více
ještě
přizpůsobit
více přizpůsobit
svým svým
potřebám.
potřebám.
Sedadlo
Sedadlo
řidiče a řidiče
volantajsou
volant
plně
jsou
nastavitelné,
plně nastavitelné,
takže můžete
takže můžete
najít najít
svou ideální
svou polohu
ideální polohu
při dlouhých
při dlouhých
jízdách,jízdách,
zatímcozatímco
spolucestující
spolucestující
si mohou
si mohou
odpočinout
odpočinout
a využítaklimatizaci
využít klimatizaci
v zadním
v zadním
prostoru,
prostoru,
sklopnásklopná
opěradla
opěradla
sedadelsedadel
a
a
luxusní luxusní
kožené kožené
potahy.potahy.

Zadní vzduchové
Zadní vzduchové
pérovánípérování
Pro plynulejší
Pro plynulejší
a pohodlnější
a pohodlnější
jízdu se automaticky
jízdu se automaticky
nastaví tak,
nastaví
aby byla
tak, aby
zajištěna
byla zajištěna
konstantní
konstantní
světlá výška
světlá
podvozku
výška podvozku
bez ohledu
bezna
ohledu
zatížení
na (výbava
zatížení (výbava
na přání).
na přání).
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Prostor
Prostor
propro
všechny
všechny
VozidlaVozidla
pro přepravu
pro přepravu
osob nemohou
osob nemohou
být všestrannější
být všestrannější
než strhující
než strhující
Tourneo
Tourneo
Custom.
Custom.
Díky konferenčnímu
Díky konferenčnímu
uspořádání
uspořádání
je interiér
je interiér
vozů Tourneo
vozů Tourneo
CustomCustom
flexibilní,
flexibilní,
prostorný
prostorný
a komfortní.
a komfortní.
K dispozici
K dispozici
jsou dvějsou
verze:
dvěvšestranné
verze: všestranné
konferenční
konferenční
uspořádání
uspořádání
sedadelsedadel
(standardně
(standardně
pro model
pro Trend)
model Trend)
nabízející
nabízející
druhou druhou
řadu tří řadu
samostatných
tří samostatných
sedadelsedadel
a třetí řadu
a třetí řadu
sedadelsedadel
v uspořádání
v uspořádání
2+1 a vysoce
2+1 a vysoce
univerzální
univerzální
konferenční
konferenční
uspořádání
uspořádání
sedadelsedadel
(standardně
(standardně
pro modely
pro modely
Titanium,
Titanium,
Titanium
Titanium
X, Active
X,aActive
Sport)
a sSport)
individuálními
s individuálními
sedadlysedadly
druhé i druhé i
třetí řady
třetí
prořady
dokonalou
pro dokonalou
všestrannost.
všestrannost.
Individuální
Individuální
sedadlasedadla

Tourneo Tourneo
Custom Custom
L1
L1
Tourneo Tourneo
Custom Custom
L2
L2

druhé řady
druhé
můžete
řady můžete
umístit umístit
ve směru
venebo
směru
proti
nebo
směru
protijízdy
směru
a jízdy a
všechna
všechna
sedadlasedadla
se mohou
se mohou
skládat,skládat,
sklápět,sklápět,
nebo vyjmout,
nebo vyjmout,
aby vyhovovala
aby vyhovovala
vašim požadavkům.
vašim požadavkům.
I kratší verze
I kratší
L1verze
můžeL1převézt
může převézt
až 9 osob,
až 9delší
osob,
verze
delší
L2verze
nabízí
L2 nabízí
objemnější
objemnější
zavazadlový
zavazadlový
prostor.prostor.
Bez ohledu
Bez ohledu
na to, jaký
na to,
model
jaký si
model
vyberete,
si vyberete,
zjistíte, zjistíte,
že jeho že jeho
adaptabilní
adaptabilní
interiér interiér
lze snadno
lze snadno
přizpůsobit
přizpůsobit
vašim pracovním
vašim pracovním
potřebám
potřebám
či při přepravě
či při přepravě
rodiny arodiny
přátel.a přátel.

Tourneo Tourneo
Custom Custom
L1
L1
9 sedadel
9 sedadel
Obrázek Obrázek
vlevo: Navlevo:
obrázku
Na je
obrázku
vyobrazen
je vyobrazen
model Tourneo
model Tourneo
Custom Custom
TitaniumTitanium
s koženým
s koženým
čalouněním
čalouněním
Salerno vSalerno
barvě Palazzo
v barvě Grey
Palazzo
(výbava
Grey (výbava
na přání).na přání).

Tourneo Tourneo
Custom Custom
L2
L2
9 sedadel
9 sedadel

Tourneo Tourneo
Custom Custom
Shuttle Bus
Shuttle
L2 Bus L2
9 sedadel
9 sedadel
(není v nabídce
(není v nabídce
pro ČR) pro ČR)

Poznámka:Poznámka:
Dětská sedačka
Dětská
nesmí
sedačka
být namontována
nesmí být namontována
na sedadlona
druhé
sedadlo
řady,druhé
pokudřady,
totopokud
sedadlo
toto
směřuje
sedadlo
směrem
směřuje
dozadu
směrem
k dozadu k
třetí řadě. třetí řadě.
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Více
Více
místa,
místa,
méně
méně
úsilí
úsilí
Přepravte
Přepravte
až devět
ažosob
devět
veosob
vysokém
ve vysokém
komfortu.
komfortu.
SklopteSklopte
opěradla
opěradla
zadníchzadních
sedadel,
sedadel,
abyste získali
abysterovnou
získali rovnou
plochu plochu
podlahypodlahy
interiéru.
interiéru.
Sedadla
Sedadla
můžetemůžete
sklápět,sklápět,
překlápět
překlápět
a přemístit
a přemístit
do různých
do různých
poloh, apoloh,
tak měnit
a taktransportní
měnit transportní
kapacitu,
kapacitu,
aniž byste
anižjebyste
museli
je museli
vyndavat
vyndavat
z vozu. z vozu.
Při dodání
Při dodání
jsou sedadla
jsou sedadla
konferenčně
konferenčně
uspořádána,
uspořádána,
takže řady
takže
zadních
řady zadních
sedadelsedadel
jsou
jsou
umístěny
umístěny
proti sobě
proti
pro
sobě
usnadnění
pro usnadnění
konverzace
konverzace
mezi cestujícími.
mezi cestujícími.
Zadní sedadla
Zadní sedadla
však však
mohou mohou
být snadno
být snadno
uspořádána
uspořádána
ke spokojenosti
ke spokojenosti
všech cestujících.
všech cestujících.
Pokud potřebujete
Pokud potřebujete
ještě větší
ještě
prostor,
větší prostor,
můžetemůžete
zadní sedadla
zadní sedadla
úplně vyjmout
úplně vyjmout
a nechat
a nechat
tak velký
tak
a velký
všestranný
a všestranný
prostor prostor
pro vše,pro
co chcete
vše, co přepravovat.
chcete přepravovat.
Poznámka:Poznámka:
Dětská sedačka
Dětská
nesmí
sedačka
být namontována
nesmí být namontována
na sedadlona
druhé
sedadlo
řady,druhé
pokudřady,
totopokud
sedadlo
toto
směřuje
sedadlo
směrem
směřuje
dozadu
směrem
k dozadu k
třetí řadě. třetí řadě.

Poznámka:Poznámka:
Model TrendModel
obsahuje
Trend
třetí
obsahuje
řadu sedadel
třetí řadu
v uspořádání
sedadel v uspořádání
2 + 1 namísto
2+
jednotlivých
1 namísto jednotlivých
sedadel.
sedadel.
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FORD TOURNEO CUSTOM Chytré prvky výbavy

Integrovaný
Integrovaný
střešní nosič
střešní nosič
Tourneo Tourneo
Custom Custom
je dostupný
je dostupný
s integrovaným
s integrovaným
střešnímstřešním
nosičem,nosičem,
který lze který
sklopit
lzedo
sklopit
úrovně
dostřechy,
úrovně čímž
střechy,
(oproti
čímž (oproti
běžnému
běžnému
nosiči) snížíte
nosiči)spotřebu
snížíte spotřebu
paliva a hlučnost
paliva a hlučnost
při
při
jízdě. Nosič
jízdě.
nabízí
Nosič
nosnost
nabízí nosnost
100 kg a100
je vybaven
kg a je vybaven
tzv.
tzv.
T-drážkou,
T-drážkou,
která umožňuje
která umožňuje
umístěníumístění
různého různého
příslušenství
příslušenství
(výbava (výbava
na přání na
propřání
Titanium
pro Titanium
a Titanium
a Titanium
X). Možnosti
X). Možnosti
instalaceinstalace
střešníchstřešních
boxů si ověřte
boxů si
u ověřte u
autorizovaného
autorizovaného
prodejceprodejce
Ford.
Ford.

Nabitý prostorem
S jeho štědrým interiérem a flexibilním rozvržením
sedadel je Tourneo Custom vždy připraven vyhovět vám i
vašim spolucestujícím. Dostatek místa zbyde i na
všechna vaše zavazadla.

Ford Tourneo Custom je ideální volbou pro
přepravu osob. Díky širokým bočním posuvným
dveřím a velkým proskleným zadním výklopným
dveřím nabízí snadný přístup do elegantního a
prostorného interiéru. Je vybaven spoustou
důmyslných funkcí, jako jsou praktické schůdky u

Elektricky nastavitelné a vyhřívané sedadlo řidiče

Boční posuvné
Boční posuvné
dveře a integrovaný
dveře a integrovaný
schůdekschůdek

Tónovaná
Tónovaná
skla a sluneční
skla a sluneční
clony naclony
zadních
na zadních
oknech oknech

Vyhřívané sedadlo lze nastavit v 10 směrech tak, abyste
snadno nalezli tu nejpohodlnější polohu při řízení.
(standardně pro Titanium X, Active a Sport, výbava na
přání pro Titanium)

SchůdkySchůdky
umístěné
umístěné
pod bočními
pod bočními
posuvnými
posuvnými
dveřmi dveřmi
usnadňují
usnadňují
nastupování
nastupování
a vystupování
a vystupování
a současně
a současně
umocňujíumocňují
luxusní vzhled
luxusnívozu
vzhled
Tourneo
vozu Tourneo
Custom Custom
(standardně
(standardně
pro Trend,
pro
Titanium
Trend, Titanium
a Titanium
a Titanium
X; nástupní
X; nástupní
schůdkyschůdky
v prodložené
v prodložené
délce standardně
délce standardně
pro Active).
pro Active).

Snadno Snadno
ovladatelné
ovladatelné
rolovací sluneční
rolovací sluneční
clony chrání
clony chrání
cestující cestující
na zadních
na sedadlech
zadních sedadlech
před obtěžujícím
před obtěžujícím
slunečním
slunečním
světlem.světlem.
Tónovaná
Tónovaná
skla Privacy
sklazvyšují
Privacyúroveň
zvyšují úroveň
odstíněníodstínění
a přispívají
a přispívají
k elegantnímu
k elegantnímu
vzhledu (výbava
vzhledu (výbava
na přání na
propřání
model
proTrend
model
a standardní
Trend a standardní
výbava pro
výbava pro
modely Titanium,
modely Titanium,
TitaniumTitanium
X, ActiveX,
a Active
Sport).a Sport).

Automatická převodovka SelectShift

posuvných dveří a řada užitečných odkládacích
schránek, které zvyšují jeho prostornost a

Ford Tourneo Custom může být vybaven automatickou
šestistupňovou převodovkou, která rovněž umožňuje
manuální řazení za použití voliče na řadicí páce.
(k dispozici pro motory 185 k)

všestrannost.

Zadní parkovací kamera
Zařaďte zpátečku a obraz ze zadní parkovací kamery se
automaticky zobrazí na displeji. Zobrazené linie
znázorňují, kam vůz směřuje. (standardně pro Titanium
X, pro ostatní verze výbava na přání) Poznámka: Kamera
je zapnuta pouze při rychlosti max do 10 km/h.

Upevňovací
Upevňovací
body ISOFIX
body pro
ISOFIX
uchycení
pro uchycení
dětských
dětských
sedačeksedaček
Pro zvýšení
Probezpečnosti
zvýšení bezpečnosti
cestujících
cestujících
jsou vybraná
jsou vybraná
sedadla sedadla
druhé a třetí
druhé
řady
a třetí
vybavena
řady vybavena
čtyřmi upevňovacími
čtyřmi upevňovacími
body
body
ISOFIX pro
ISOFIX
uchycení
pro uchycení
dětskýchdětských
sedačeksedaček
(standardní
(standardní
výbava, umístění
výbava, umístění
se liší podle
se liší
modelové
podle modelové
řady). řady).
Poznámka:Poznámka:
Dětská sedačka
Dětská
nesmí
sedačka
být namontována
nesmí být namontována
na sedadlona
druhé
sedadlo druhé
řady, pokudřady,
totopokud
sedadlo
toto
směřuje
sedadlo
směrem
směřuje
dozadu
směrem
k třetí
dozadu
řadě.k třetí řadě.
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Užitečné odkládací schránky

230V zásuvka
230V zásuvka
(150 W)(150 W)

Možnosti ukládání zahrnují držáky na nápoje a úložnou
plochu ukrytou pod úhledným roletovým krytem, velké
kapsy na mapy na dveřích a uzamykatelnou odkládací
schránkou (standardní výbava).

Provozujte
Provozujte
nebo nabíjejte
nebo nabíjejte
své oblíbené
své oblíbené
zařízení bez
zařízení bez
nutnostinutnosti
použití speciálních
použití speciálních
adaptérů.
adaptérů.
Jednoduše
Jednoduše
je
je
připojte do
připojte
zásuvky,
do zásuvky,
jako byste
jako
byli
byste
doma
byli
(výbava
doma (výbava
na
na
přání). přání).
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100%
100%
konektivita
konektivita
Ford dokáže
Ford dokáže
z vašeho
z vašeho
vozu vytvořit
vozu vytvořit
fungující
fungující
on-line on-line
prostředí
prostředí
díky pokročilým
díky pokročilým
technologiím.
technologiím.
ModemModem
FordPass
FordPass
Connect
Connect
a aplikace
a aplikace
FordPass
FordPass
vám mnoho
vám mnoho
věcí
věcí
ulehčí aulehčí
poskytne
a poskytne
spoustuspoustu
užitečných
užitečných
a bezpečnostních
a bezpečnostních
funkcí. funkcí.

■ Live Traffic**
zasílá aktuální
zasílá aktuální
informace
informace
o dopravní
o dopravní
situaci přímo
situacido
přímo do
Aplikace
Aplikace
FordPass
FordPass
Pro vámPro
přináší
vám nástroje,
přináší nástroje,
které jednoduše
které jednoduše
využijete
využijete
pro
pro ■ Live Traffic**
navigačního
navigačního
systému
systému
SYNC 3.SYNC
Systém
3. Systém
tyto informace
tyto informace
vyhodnotí
vyhodnotí
a
a
správu a
správu
zabezpečení
a zabezpečení
až pěti vozidel.
až pěti vozidel.
automaticky
automaticky
upraví trasu
upraví
tak,
trasu
abyste
tak, se
abyste
do cíle
se dostali
do cíle dostali
co nejrychleji
co nejrychleji
a
a
■ Informujte
■ Informujte
se o stavu
se ovašich
stavu vašich
vozidel,vozidel,
ať už jste
aťkdekoliv.
už jste kdekoliv.
VčasnéVčasné
informace
informace
netrávilinetrávili
zbytečně
zbytečně
čas v dopravních
čas v dopravních
zácpách.
zácpách.
o údržbě
o údržbě
zajistí delší
zajistí
životnost
delší životnost
vozů. vozů.
■ Informace
■ Informace
o nebezpečí
o nebezpečí
v okolí v
(LHI)**
okolí (LHI)**
využívávyužívá
lokálních
lokálních
zdrojů pro
zdrojů pro
■ Zkontrolujte
■ Zkontrolujte
si, kde se
si,nachází
kde se nachází
vozidla vozidla
vaší flotily
vašína
flotily
jedné
namapě,
jednéamapě, a
získávání
získávání
informacích
informacích
o nebezpečí,
o nebezpečí,
které sekteré
vyskytují
se vyskytují
ve vaší bezprostřední
ve vaší bezprostřední
informujte
informujte
se o stavu
se okaždého
stavu každého
z nich. z nich.
blízkosti.
blízkosti.
Například
Například
porouchané
porouchané
vozidlo vozidlo
ve vozovce,
ve vozovce,
či jiná překážka
či jiná překážka
■ Funkce
■ Funkce
dálkového
dálkového
ovládání
ovládání
v aplikaci
v aplikaci
FordPass
FordPass
Pro, umožňuje
Pro, umožňuje
zónové zónové
zabraňující
zabraňující
bezpečnému
bezpečnému
projetí vozovkou.
projetí vozovkou.
zamykání
zamykání
částí vozidla.
částí vozidla.
Tím zajistíte
Tím zajistíte
maximální
maximální
ochranuochranu
nákladového
nákladového
■ Pokročilé
■ Pokročilé
funkcefunkce
pro elektrifikované
pro elektrifikované
vozy vám
vozy
umožní
vám umožní
zkontrolovat
zkontrolovat
stav stav
prostoru
prostoru
a věcí vaněm.
věcí Využijte
v něm. Využijte
také například
také například
funkce startování
funkce startování
na dálku
na dálku
akumulátoru
akumulátoru
a nabíjení.
a nabíjení.
Pomůžou
Pomůžou
také přitaké
hledávání
při hledávání
nabíjecích
nabíjecích
stanic stanic
k úpravě
k úpravě
teploty teploty
kabiny před
kabiny
odjezdem.*
před odjezdem.*
kolem vás.
kolem vás.
■ Aktivujte
■ Aktivujte
si v aplikaci
si v aplikaci
funkci Guard
funkci Mode,
Guard která
Mode,
sekterá
postará
se postará
o maximální
o maximální
zabezpečení
zabezpečení
vašeho vašeho
vozidla.vozidla.

Nejlepší přítel vašeho telefonu
Ford SYNC 3
Systém Ford SYNC 3 umožňuje snadnou integraci vašeho chytrého telefonu, díky čemuž máte stále pod kontrolou
všechny funkce od telefoních hovorů a textových zpráv až po poslech hudby a satelitní navigaci - to vše
prostřednictvím 8'' dotykové obrazovky nebo prostřednictvím jednoduchých hlasových příkazů (standardní výbava).
Vlastnosti systému SYNC 3
■
■
■
■

■

Vytáčení a přijímání hovorů v režimu handsfree
Poslech textových zpráv
Emergency Assist† je technologie, která v případě nehody vytočí nouzové číslo. Díky tomu lze vůz lépe lokalizovat.
Ovládání kompatibilní s rozhraním AppLink, zatímco rozhraní Apple CarPlay/Android Auto umožňují ovládat telefon
přes 8'' displej systému SYNC 3

■

Stáhněte si aplikaci FordPass Pro
v obchodě App Store nebo Google
Play.

poruchy.
poruchy.
Zarezervujte
■ Zarezervujte
si servisní
si servisní
prohlídku
prohlídku
u vašeho
u vašeho
preferovaného
preferovaného
prodejce
prodejce
přímo vpřímo
aplikaci.
v aplikaci.
Je to jednoduché
Je to jednoduché
a trvá toa jen
trvápár
to jen
vteřin
pár vteřin

Barevný dotykový displej podporující vícedotyková gesta tažení a oddalování či přibližování pomocí prstů
Poznámka: Plné propojení jednotky SYNC 3 a chytrého
telefonu je k dispozici pouze u verzí iPhone 5/Android 5.0
(Lollipop) nebo vyšších. Některé funkce systému SYNC 3
vyžadují datové připojení, za které se platí poplatky.
Nejnovější informace o dostupnosti aplikací Apple CarPlay
a Android Auto na trhu najdete na oficiálních webových
stránkách aplikací
†
Ford Emergency Assistance je inovativní schopnost
systému SYNC 3, která využívá vašeho připojeného
telefonu přes Bluetooth® ke kontaktování záchranných
složek při nehodě, kdy dojde k uvolnění airbagů ve voze.
Tato schopnost je dostupná ve více než 40 evropských
zemích.
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■

Silniční
■ Silniční
asistence
asistence
je tu projevás
tu pro
vždy,
vás
když
vždy,
ji potřebujete.
když ji potřebujete.
Udržujte
Udržujte
svůj
svůj
vozový park
vozový
v provozu
park v provozu
a spolehněte
a spolehněte
se na Ford
se na
Assistance
Ford Assistance
v případě
v případě

*Funkce startování
*Funkcena
startování
dálku je dostupná
na dálku jepouze
dostupná
u vybraných
pouze uvozů.
vybraných vozů.
** Služba Live
** Služba
Traffic aLive
Informace
Traffic aoInformace
nebezpečíovnebezpečí
okolí (LHI)vjsou
okolík (LHI)
dispozici
jsouve
k dispozici
zkušebním
ve období
zkušebním
na 1 období
rok zdarma.
na 1 rok
Jednotlivé
zdarma.funkce
Jednotlivé
se mohou
funkcev se
průběhu
mohoučasu
v průběhu
lišit. Některé
času lišit.
služby,
Některé
včetně
služby,
služeb
včetně
původně
služeb
nabízených
původně nabízených
bezplatně, mohou
bezplatně,
být dodatečně
mohou být dodatečně
zpoplatněnyzpoplatněny
a vyžadují samostatné
a vyžadují samostatné
předplatné. předplatné.
Funkčnost služeb
Funkčnost
je ovlivněna
služeb je
lokálním
ovlivněna
pokrytí
lokálním
mobilního
pokrytísignálu.
mobilního
O dostupnosti
signálu. O dostupnosti
služeb se informujte
služeb seuinformujte
svého autorizovaného
u svého autorizovaného
dealera Ford.
dealera Ford.
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Když není čas přemýšlet, Tourneo Custom již zareagoval
Systém přední kamery ve spojení s radarem Tournea Custom pomáhá v různých jízdních situacích. Od technologie Pre-Collision Assist (výbava na přání),
která detekuje ostatní vozidla a upozorní vás na potenciální kolizi, přes adaptivní tempomat, až po systém Inteligentního asistenta rychlosti (výbava na přání),
který vám pomáhá nepřekračovat rychlostní omezení.

Inteligentní omezovač rychlostiØ2)
Po aktivaci systém automaticky omezuje rychlost vozidla na limit zjištěný systémem rozpoznávání dopravních značek (výbava na přání).

Pre-Collision Assist

Adaptivní tempomatØ2)

Systém přední kamery ve spojení s radarem umožňuje
využívat technologii Pre-Collision AssistØ2), která dokáže
identifikovat vozidla i chodce. Systém monitoruje vaši
vzdálenost od jiných vozidel a chodců i ve tmě, když jste
oslněni protijedoucími vozidly, a upozorní vás na riziko
kolize. Pokud řidič na upozornění nereaguje, může systém
automaticky použít brzdy, aby zabránil nebo zmírnil
následky možné kolizeØ2) (výbava na přání).

Nastavte požadovanou rychlost a adaptivní tempomat ji
bude udržovat společně s přednastavenou vzdáleností
od vozidla před vámi. Pokud senzory detekují zpomalující
se provoz, vaše vozidlo automaticky zpomalí. Když se
dopravní situace uvolní, vaše vozidlo znovu zrychlí na
přednastavenou rychlost. Nyní navíc s Asistentem pro
jízdu v pruzích (výbava na přání).

Sledování bdělosti řidičeØ2)
Tento systém vás bude varovat, pokud zaznamená
snížení vaší pozornosti. Nejdříve se rozsvítí kontrolka na
přístrojovém panelu. Pokud nedojde ke zlepšení
pozornosti, systém vás upozorní zvukovou signalizací
(součást výbavy Varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu).

Používá senzory.
Poznámka Asistenční technologie řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují plně řidičovu pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
Asistenční funkce řidiče.
Poznámka Systém Pre-Collision Assist s funkcí nouzového brzdění je schopný detekovat chodce a zabránit srážce. Je nutné podotknout, že tento systém plně nenahrazuje schopnosti řidiče. Pro více informací o limitech systému nahlédněte do manuálu.

Ø

2)
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Sleduje
Sleduje
i to,i to,
co nevidíte
co nevidíte
TourneoTourneo
CustomCustom
využívávyužívá
nejnovější
nejnovější
technologie,
technologie,
které vám
které
pomáhají
vám pomáhají
sledovat
sledovat
vaše vozidlo
vaše vozidlo
a ostatní
a ostatní
účastníky
účastníky
silničního
silničního
provozuprovozu
kolem vás.
kolem
Jeden
vás.ze
Jeden
systémů
ze systémů
je navržen
je navržen
tak, abytak,
vám
aby
pomáhal
vám pomáhal
při výjezdu
při výjezdu
z
z
parkovacího
parkovacího
místa, kde
místa,
je rozhled
kde je rozhled
zakryt vozidly
zakryt vozidly
zaparkovanými
zaparkovanými
po oboupo
stranách.
obou stranách.
SystémSystém
přispívápřispívá
ke
ke
snížení snížení
rizika kolize
rizikaskolize
blížícím
s blížícím
se vozidlem
se vozidlem
pomocípomocí
zvukového
zvukového
i vizuálního
i vizuálního
upozornění.
upozornění.

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

Funkce Live
Funkce
Traffic
Live Traffic

Hlídání mrtvého
Hlídání mrtvého
úhlu BLIS
úhlu BLIS

Část informačního
Část informačního
systémusystému
BLIS, varování
BLIS, varování
před
před
Hlídání mrtvého
Hlídání mrtvého
úhlu (BLIS)
úhlusleduje
(BLIS)pomocí
sleduje radarových
pomocí radarových
Poskytuje
Poskytuje
vám informace
vám informace
o dopravě
o dopravě
v reálném
v reálném
čase, jako
čase, jako
projíždějícími
projíždějícími
vozy při couvání
vozy při zcouvání
parkovacího
z parkovacího
místa, místa, je rychlost
vozidla po
vozidla
oboupo
stranách
obou stranách
vozu v oblasti
vozu vmrtvých
oblasti mrtvých
je rychlost
dopravy,dopravy,
dopravnídopravní
nehody anehody
uzavírky
a uzavírky
silnic, silnic, senzorů senzorů
skenuje prostor
skenujevlevo
prostor
a vpravo,
vlevo apři
vpravo,
couvání
při zcouvání
kolmého
z kolmého stejně jako
úhlů.senzory
Pokud zaznamenají
senzory zaznamenají
vozidlo, které
vozidlo,
vám
které vám
stejně
alternativní
jako alternativní
trasy a mapování,
trasy a mapování,
které vám
které vám úhlů. Pokud
parkovacího
parkovacího
místa. Pokud
místa.jePokud
detekováno
je detekováno
pohybující
pohybující
se
sepomohou
zůstává skryto,
zůstávározsvítí
skryto,se
rozsvítí
ve vnějším
se ve zpětném
vnějším zpětném
zrcátku na
zrcátku na
pomohou
vyhnout vyhnout
se problémovým
se problémovým
oblastem.
oblastem.
K
K
vozidlo nebo
vozidlo
jinénebo
nebezpečí,
jiné nebezpečí,
systém vás
systém
upozorní
vás upozorní
odpovídající
odpovídající
straně jasně
straně
viditelná
jasně viditelná
oranžováoranžová
kontrolka.
kontrolka.
dispozicidispozici
prostřednictvím
prostřednictvím
aplikaceaplikace
FordPassFordPass
přes systém
přes systém
vizuálními
vizuálními
a zvukovými
a zvukovými
výstrahami
výstrahami
(výbava (výbava
na přání).
na přání).SYNC 3 sSYNC
Nyní funguje
Nyní také
funguje
s připojeným
také s připojeným
přívěsem.
přívěsem.
navigací.
3 s navigací.

Ø
2)
Využívá senzory.
Využívá
Asistenční
senzory. 2)technologie
Asistenční technologie
řidiče.
řidiče.
Poznámka Poznámka
Asistenční technologie
Asistenční technologie
řidiče slouží řidiče
pouzeslouží
jako doplněk
pouze jako
při doplněk
provozu vozidla
při provozu
a nenahrazují
vozidla a nenahrazují
plně řidičovu
plně
pozornost
řidičovuapozornost
zodpovědnost
a zodpovědnost
při řízení vozidla.
při řízení vozidla.
** Služba Live
** Služba
Traffic je
Live
k dispozici
Traffic jeve
k dispozici
zkušebním
ve období
zkušebním
na 1 období
rok zdarma.
na 1 rok
Jednotlivé
zdarma.funkce
Jednotlivé
se mohou
funkcev se
průběhu
mohoučasu
v průběhu
lišit. času lišit.

Ø
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Vaše cesta v novém světle
Vylepšené osvětlení pro vynikající viditelnost.
Stylové světlomety modelu Tourneo Custom dávají vozu silnou identitu. Všechny verze zahrnují
světlomety pro denní svícení. Prémiové výkonné bixenonové světlomety (výbava na přání)
poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek.

Automatická dálková světla
Dočasně se přepnou na tlumená světla, když detekují protijedoucí vůz nebo vozidlo před vámi, a poté se pro
zajištění maximální viditelnosti automaticky vrátí k dálkovému světlu (součást vybraných sad za příplatek).

Zobrazený
Zobrazený
model jemodel
Tourneo
je Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
se 17'' koly
sez17''
lehkých
koly zslitin
lehkých
s antracitovým
slitin s antracitovým
lakováním
lakováním
(výbava (výbava
na přání)na
s metalickým
přání) s metalickým
lakem karoserie
lakem karoserie
stříbrná Moondust
stříbrná Moondust
(výbava (výbava
na přání).na přání).

20

21

Výkon bez kompromisů
Ford Tourneo Custom je poháněn vysoce výkonnými EcoBlue naftovými motory, novými mild-hybridními a pokrokovými plug-in hybridními motory. Všechny
verze splňují nejnovější emisní normy, nabízejí spolehlivý výkon a hospodárnost. Naftové motory EcoBlue jsou postavené na špičkovém výkonu a technologii
našich oceňovaných zážehových motorů.

415 Nm
415 Nm
Od

360 360
Nm Nm
310 Nm
310 Nm
Od

Klíčové technologie
■
■
■
■
■

Systém Stop-Start
Inteligentní rekuperační dobíjení
Indikátor řazení – napomáhá ekonomické jízdě
Systém AdBlue – využívá kapalinu AdBlue® pro přeměnu emisí NOx ve výfukových plynech na dusík a vodu.
Ford Easy Fuel bezzátkový systém doplňování paliva znemožňuje natankování nesprávného paliva

105 k105 k

Od

130 k130 k

Od

198 g/km*
198 g/km*

2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
105 k 105 k
Vznětový
Vznětový
motor Ford
motor
EcoBlue
Ford EcoBlue
105 k (77
105
kW)
k (77 kW)
kombinuje
kombinuje
úsporu úsporu
paliva spaliva
vynikajícími
s vynikajícími
jízdnímijízdními

Od

198 g/km*
198 g/km*

185 k185 k

Od

195 g/km*
195 g/km*

2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
185 k 185 k

Vznětový
Vznětový
motor Ford
motor
EcoBlue
Ford EcoBlue
185 k (136
185kW)
k (136
s kW) s
točivýmtočivým
momentem
momentem
415 Nm415
je nejsilnější
Nm je nejsilnější
motor vmotor v
2.0 EcoBlue
2.0 EcoBlue
130 k 130 k
této řadě,
této
který
řadě,
představuje
který představuje
ideální volbu
ideálnípro
volbu pro
Vznětový
Vznětový
motor Ford
motor
EcoBlue
Ford EcoBlue
130 k (96
130kW)
k (96 kW)
pravidelné
pravidelné
využívání
využívání
tažnéhotažného
zařízenízařízení
a zároveň
a zároveň
nabízí výkon
nabízíavýkon
točivýamoment
točivý moment
potřebný
potřebný
ke zvýšení
ke zvýšení
zajišťujezajišťuje
vynikající
vynikající
spotřebu
spotřebu
paliva paliva
přípustné
přípustné
hmotnosti
hmotnosti
jízdní soupravy
jízdní soupravy
a hmotnosti
a hmotnosti
(již od 7,4
(jižl od
/100
7,4km).
l /100 km).
brzděného
brzděného
přívěsu přívěsu
bez zvýšení
bez zvýšení
emisí. emisí.

vlastnostmi.
vlastnostmi.
Jeho nejmodernější
Jeho nejmodernější
konstrukce
konstrukce
pomáhá
pomáhá
udržovat
udržovat
nízké provozní
nízké provozní
náklady,náklady,
aniž by aniž by
došlo kedošlo
snížení
ke snížení
užitečného
užitečného
zatíženízatížení
nebo výkonu.
nebo výkonu.
*Hodnoty testů
*Hodnoty
WLTP.testů WLTP.

Technologie mild-hybrid

Technologie plug-in hybrid

Tourneo Custom je k dispozici s inovativní mild-hybridní
technologií. Integrovaný startér/generátor získává energii
během jízdy a ukládá ji do 48V lithium-iontového
akumulátoru. Uložená energie je pak využívána při jízdě a
zrychlení stejně jako k pohánění elektrických doplňků
vozidla. Systém dále zlepšuje spotřebu paliva, především
v provozu s častým zastavováním.

Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid disponuje
pokročilou pohonnou jednotkou, která má schopnost
nulových emisí do 53 km* a využívá benzínový motor
1.0 EcoBoost pro zvýšení dojezdové vzdálenost až do
500 km tím, že motor pohání alternátor a zajišťuje
elektrickou energii při jízdě. Tourneo Custom Plug-in
Hybrid nabízí stejně prostorný interiér jako jeho dieselová
verze a zároveň zajišťuje volnost při dlouhých cestách
bez nutnosti nabíjení.

*maximální dojezd na elektrickou energii v městském provozu
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Inteligentní technologie, díky kterým máte vše pod
kontrolou
Model Tourneo Custom je k dispozici s řadou bezpečnostních a asistenčních prvků, které pomocí nejnovějších technologií chrání vás i vaše
spolucestující a usnadňují vám každou cestu.
Aktivní parkovací asistentØ

Elektronický stabilizační systém (ESP)Ø1)

Aktivní parkovací asistent dokáže hravě zaparkovat vozidlo na podélných i příčných
parkovacích místech. Stačí stisknout tlačítko a senzory tohoto systému vyhledají
vhodné místo pro zaparkování. Systém ovládá volant, zatímco vám stačí pouze
ovládat pedály a řadicí páku (výbava na přání).

Navržen tak, aby systém prostřednictvím zásahů do řízení pomáhal zvládnout
složité jízdní podmínky. Zaznamenává vychýlení vozidla od zvoleného směru jízdy a
udržuje zvolený směr pomocí automatické regulace brzdění a výkonu motoru
(standardní výbava).

Ochrana proti převráceníØ1)

Systém stabilizace přívěsuØ1)

Jedinečný senzor monitorující náklon vozidla pomáhá udržovat pneumatiky v
kontaktu se silnicí v případě, že je těžiště vozu vysoko nebo při jízdě klopenými
zatáčkami (standardní výbava).

Jakmile systém rozpozná, že se tažený přívěs začíná kývat ze strany na stranu, sníží
točivý moment motoru a přibrzděním zpomalí vozidlo tak, aby byla zajištěna
stabilita soupravy (dostupné pouze s tažným zařízením z výroby).

Systém Stop-Start

Asistent rozjezdu do svahuØ2)

Systém regulace prokluzu kol

Tento systém je určen k tomu, aby zabránil sjetí v kopci při přešlápnutí z brzdového
na plynový pedál. Funguje při jízdě vpřed i při couvání a je tak ideální pro tažení
přívěsů nebo při rozjezdu do svahu (standardní výbava).

Pokud je při nízké rychlosti zjištěn prokluz kol, tento systém dokáže zvýšit točivý
moment pro kolo s nejvyšší trakcí (standardní výbava).

Airbagy

Zajišťuje, aby vaše jízda byla maximálně úsporná (standardní výbava).
Ø

Nouzový brzdový asistentØ1)

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční a stropní airbagy vpředu jsou standardní
výbavou pro každý model.

Zajišťuje maximální brzdný účinek zvýšením tlaku v brzdové soustavě při nouzovém
brzdění (standardní výbava).

Vyhřívané čelní sklo
Dokáže rychle odmlžit čelní sklo, a to i při mrazivých ránech (standard pro Titanium,
Titanium X, Active a Sport)

Systém využívá senzory.
Bezpečnostní funkce.
Asistenční funkce řidiče.
Poznámka Asistenční technologie řidiče slouží pouze jako doplněk při provozu vozidla a nenahrazují plně řidičovu pozornost a zodpovědnost při řízení vozidla.
◊
Poznámka: Dětská sedačka nesmí být namontována na sedadlo druhé řady, pokud toto sedadlo směřuje směrem dozadu k třetí řadě.
Ø

1)

2)
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Na obrázku je vyobrazen model Tourneo Custom Trend L1 s metalickým lakem karoserie stříbrná Moondust
(výbava na přání).

Verze Trend
Hlavní prvky vnější výbavy
■
■

■

■

■

■
■

16" kola z lehkých slitin
Denní svícení s LED technologií, halogenové
projektorové světlomety
Přední mlhové světlomety s funkcí
odbočovacích světel
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a automaticky
sklopná vnější zpětná zrcátka v barvě
karoserie
Dálkově ovládané centrální zamykání se
dvěma klíči
Přední a zadní parkovací senzory
Výklopná okna v druhé řadě

Hlavní prvky vnitřní výbavy
■

■

■
■
■
■
■
■

■

SYNC 3 lite, rádio FM/AM/DAB/DAB+,
4" displej, Bluetooth, 2x USB, automatické
nouzové volání Emergency Assist, AppLink,
FordPass Connect
Všestranné konferenční uspořádání sedadel s
druhou řadou individuálních sedadel, které lze
otáčet, a třetí řadou sedadel v uspořádání 2+1.
Všechna sedadla se mohou skládat, sklápět
nebo vyjmout
Manuální klimatizace vpředu
Topení v zadní části vozu
Kožený volant
Tempomat
Tónovaná skla ve všech řadách
Elektricky ovládaná přední okna s
jednorázovým otvíráním / zavíráním na straně
řidiče
Airbag řidiče, airbag◊ spolujezdce, boční a
stropní airbagy vpředu

Dostupné sady výbavy na přání:
Sada Viditelnost
■
■

Vyhřívané čelní sklo
Ukazatel hladiny ostřikovače

Sada Viditelnost Plus
Dodatečné prvky k Sadě
Viditelnost
■
■

Automatické světlomety
Stěrače s dešťovým senzorem

Sada Viditelnost Premium
Dodatečné prvky k Sadě
Viditelnost Plus
■

■

Systém SYNC Lite se 4" TFT displejem Integrovaný střešní nosič
(standardní výbava)
(výbava na přání)

Naftové motory
■

105 k (77 kW)

Varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu včetně systému
sledování bdělosti řidiče
Zadní parkovací kamera
◊
Je-li vůz Ford vybaven aktivním airbagem spolujezdce na předním sedadle, nesmí být na tomto sedadle umístěna
dětská sedačka otočená proti směru jízdy. Chcete-li svému dítěti zajistit maximální bezpečí, řádně ho připoutejte na
některém ze zadních sedadel.
Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití
společností Ford Motor Company Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Na obrázku je vyobrazen model Tourneo Custom Titanium L1 s metalickým lakem karoserie modrá Metallic
(výbava na přání).

Verze Titanium
Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Trend:
■

■
■
■
■
■

17" kola z lehkých slitin se stříbrnou
povrchovou úpravou
Elektricky vyhřívané čelní sklo
Automatické světlomety
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Ukazatel hladiny ostřikovače
Obvodový alarm

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Trend:
■

■
■
■

SYNC 3 s hlasovým ovládáním, 8'' dotykový
displej, Android Auto a Apple CarPlay
Klimatizace v zadní části vozu
Sluneční clony vzadu
Vysoce všestranné konferenční uspořádání
sedadel s individuálními sedadly druhé a třetí
řady

Naftové motory
■

Sada výbavy na přání:

Sada Viditelnost Premium

■
■
■
■
■
■
■

Elektricky vyhřívané čelní sklo
Ukazatel hladiny ostřikovače
Automatické světlomety
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Varování před opuštěním jízdního pruhu
Sledování bdělosti řidiče
Zadní parkovací kamera

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k

Mild-hybrid (naftové motory)
■
■

2.0 EcoBlue mHEV 96 kW/130 k
2.0 EcoBlue mHEV 136 kW/185 k

Plug-in hybrid
■

1.0 EcoBoost PHEV 92 kW/126 k

Kožené čalounění sedadel
(výbava na přání)

Elektricky nastavitelné a vyhřívané
sedadlo řidiče (výbava na přání)

Poznámka: Prvky plug-in hybridní verze se mírně liší. Specifikace jsou upřesněny v ceníku.
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Na obrázku je vyobrazen model Tourneo Custom Titanium X L1 s metalickým lakem karoserie stříbrná Diffused
(výbava na přání).

Verze Titanium X
Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Titanium:
■
■
■

17'' kola s antracitovým lakováním
Zadní parkovací kamera
Bixenonové světlomety včetně světlometů
pro denní svícení s funkcí odbočovacích světel
a přední mlhové světlomety

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Titanium:
■

■

■

Kožené čalounění - kůže Salerno v barvě
Palazzo Grey nebo v barvě Dark Palazzo Grey
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v deseti
směrech s bederní opěrkou
Navigace

Sada výbavy na přání:
Sada Viditelnost Premium
■
■
■
■
■
■
■

Elektricky vyhřívané čelní sklo
Ukazatel hladiny ostřikovače
Automatické světlomety
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Varování před opuštěním jízdního pruhu
Sledování bdělosti řidiče
Zadní parkovací kamera

Naftové motory
■

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k

Mild-hybrid (naftové motory)
■

2.0 EcoBlue mHEV 136 kW/185 k

Bixenonové světlomety
(standardní výbava)
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Kožené čalounění (standardní výbava)

Na obrázku je vyobrazen model Tourneo Custom Active L1 s metalickým lakem karoserie oranžová Glow (výbava na přání).

Verze Active
Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Titanium
■
■
■
■

■
■

■

17'' kola Active z lehkých slitin
Unikátní maska chladiče Active
Střešní ližiny
Nástupní schůdky u posuvných dveří v
prodloužené délce
Kontrastně lakovaná vnější zpětná zrcátka
Kontrastní spodní části nárazníků, bočních
dvěří a lemy blatníků
Logo Active na bocích vozu

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
výbavě Titanium
■

Částečně kožené tmavé čalounění sedadel s
modrými detaily

Sada výbavy na přání:
Sada Viditelnost Premium
■
■
■
■
■
■
■

Elektricky vyhřívané čelní sklo
Ukazatel hladiny ostřikovače
Automatické světlomety
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Varování před opuštěním jízdního pruhu
Sledování bdělosti řidiče
Zadní parkovací kamera

Naftové motory
■

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k

Mild-hybrid (naftové motory)
■

2.0 EcoBlue mHEV 136 kW/185 k

Unikátní maska chladiče Active
(standardní výbava)

17'' kola Active z lehkých slitin
(standardní výbava)

*Funkce automatického volání Emergency Assist je pokročilou funkcí systému SYNC 3, 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. Tato funkce je aktivní ve více než 40 evropských zemí.
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Na obrázku je vyobrazen Tourneo Custom Sport L1 s nemetalickým lakem karoserie bílá Frozen (standardní výbava).

Verze Sport
Hlavní prvky vnější výbavy navíc oproti
výbavě Titanium:
■

■

■

17" kola z lehkých slitin Sport s černým
lakováním a stříbrnou povrchovou úpravou
Exteriérový designový paket Sport dynamicky tvarovaný přední nárazník,
lakované sportovní prahy, lakované lemy
blatníků, sportovní pruhy na kapotě
Maska chladiče s 5 žebry v černém designu

Hlavní prvky vnitřní výbavy navíc oproti
modelu Titanium:
■

Částečně kožené čalounění sedadel

Sada výbavy na přání:

Sada Viditelnost Premium
■
■
■
■
■
■
■

Elektricky vyhřívané čelní sklo
Ukazatel hladiny ostřikovače
Automatické světlomety
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Varování před opuštěním jízdního pruhu
Sledování bdělosti řidiče
Zadní parkovací kamera

Naftové motory
■

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k

Mild-hybrid (naftové motory)
■

2.0 EcoBlue mHEV 136 kW/185 k

Sportovní pruhy a mřížka chladiče v
černém designu (standardní výbava)

34

17" kola z lehkých slitin s černým
lakováním a stříbrnou povrchovou
úpravou (standardní výbava)

FORD TOURNEO CUSTOM Čalounění

Pohodlně se usaďte a relaxujte
Hypoalergenní interiér
V interiéru jsou použity materiály, které nezpůsobují alergické reakce. Vozy jsou vybaveny vysoce
účinným pylovým filtrem, který brání průniku prachu a pylů do kabiny.

není dostupné pro český trh
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Trend (standard)
Trend (standard)

Trend (na
Trend
přání)
(na přání)

Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Capitol
LátkavCapitol
barvě černá
v barvě
Ebony
černá Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Látka City
Látka
v barvě
Cityčerná
v barvě
Ebony
černá Ebony

Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Capitol
LátkavCapitol
barvě šedá
v barvě
Palazzo
šedá Palazzo
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Látka City
Látka
v barvě
Cityšedá
v barvě
Palazzo
šedá Palazzo

není dostupné
není dostupné
pro český
pro
trhčeský trh

Titanium (standard)

Titanium (na přání) / Titanium X (standard)

Titanium
Titanium
/ Titanium
/ Titanium
X (na přání)
X (na přání)

Active Active

Sport (standard)
Sport (standard)

Střed sedadel: Látka Inroad Emboss v barvě šedá Dark
Palazzo
Boky sedadel: Látka Marl v barvě šedá Dark Palazzo

Střed sedadel: Kůže Salerno v barvě šedá Dark Palazzo
Boky sedadel: Kůže Salerno v barvě šedá Dark Palazzo

Střed sedadel:
Střed sedadel:
Kůže Salerno
Kůže vSalerno
barvě šedá
v barvě
Palazzo
šedá Palazzo
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Kůže Salerno
Kůže vSalerno
barvě šedá
v barvě
Palazzo
šedá Palazzo

Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Capitol
LátkasCapitol
modrými
s modrými
prvky
prvky
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Kůže Salerno
Kůže vSalerno
barvě šedá
v barvě
Palazzo
šedá Palazzo

Střed sedadel:
Střed sedadel:
Látka Dynamo
Látka Dynamo
Emboss Emboss
v barvě černá
v barvě černá
Ebony Ebony
Boky sedadel:
Boky sedadel:
Kůže Salerno
Kůže vSalerno
barvě černá
v barvě
Ebony
černá Ebony
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FORD TOURNEO CUSTOM Barvy laků karoserie

Modrá Blazer**
Nemetalický lak karoserie

FORDFORD
TOURNEO
TOURNEO
CUSTOM
CUSTOM
Kola a
Kola
pneumatiky
a pneumatiky

Černá Agate

Červená Dark Carmine

Oranžová
Oranžová
Glow Glow

Metalický lak karoserie*

Metalický lak karoserie*

MetalickýMetalický
lak karoserie*
lak karoserie*

16" 16"

17" 17"

17" 17"

17" 17"

kola z lehkých
kola z lehkých
slitin slitin
(standardně
(standardně
pro Trend)
pro Trend)

Bílá Frozen

Modrá Metallic

Šedá Magnetic**

Metalický lak karoserie*

Metalický lak karoserie*

Červená Race**

Stříbrná Diffused

Stříbrná Moondust

Nemetalický lak karoserie

Metalický lak karoserie*

Metalický lak karoserie*

Nemetalický lak karoserie
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Poznámka: Obrázky vozidel slouží pouze pro ilustraci barevných odstínů a nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Barvy karoserie a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev z důvodu omezení použitých tiskařských
technologií/rozlišení obrazovky.
*Metalické laky karoserie jsou k dispozici jako výbava na přání, za příplatek. **Není dostupné pro verzi Active.
Na model Ford Tourneo Custom poskytuje společnost Ford záruku proti prorezivění v délce 12 let od data první registrace. Podléhá stanoveným pravidlům a podmínkám
Poznámka: Všechna kola z lehkých slitin jsou dostupná také jako příslušenství za příplatek. Pro kompletní nabídku příslušenství navštivte stránku https://www.ford.cz/pred-nakupem/navic/prislusenstvi.

17" 17"

kola z lehkých
kola z lehkých
slitin slitin
(standardně
(standardně
pro Active)
pro Active)

kola z lehkých
kola z lehkých
slitin s černým
slitin s lakováním
černým lakováním
(standardně
(standardně
pro Sport)
pro Sport)

kola z lehkých
kola z lehkých
slitin se slitin
stříbrnou
se stříbrnou
povrchovou
povrchovou
úpravouúpravou
kola z lehkých
kola z lehkých
slitin s antracitovým
slitin s antracitovým
lakováním
lakováním
(standardně
(standardně
pro Titanium,
pro Titanium,
na přání na
propřání
Titanium
pro Titanium
X)
X) (standardně
(standardně
pro Titanium
pro Titanium
X, na přání
X, na
propřání
Trendpro
a Trend a
Titanium)
Titanium)
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FORD TOURNEO CUSTOM Příslušenství
Integrovaný
Integrovaný
střešní
střešní
nosičnosič

BočníBoční
nástupní
nástupní
lišty lišty
ARP+ARP+

DokážeDokáže
přepravit
přepravit
až 100 kg
až nákladu
100 kg nákladu
a lze jejasklopit
lze jej do
sklopit
úrovně
do úrovně
střechy,střechy,
když sekdyž
nepoužívá.
se nepoužívá.
Je vybaven
Je vybaven
integrovanými
integrovanými
T drážkami,
T drážkami,
které které
jsou kompatibilní
jsou kompatibilní
se standardními
se standardními
doplňkydoplňky
střešních
střešních
nosičů, nosičů,
což
což
maximalizuje
maximalizuje
možnosti
možnosti
a
a
použitelnost
použitelnost
střešního
střešního
nosiče nosiče

Sada dvou
Sada
přídavných
dvou přídavných
nástavců
nástavců
pro
pro
Zvuková
Zvuková
signalizace
signalizace
pomáhá
pomáhá
při
při
snadnější
snadnější
nastupování.
nastupování.
Jsou Jsou
parkování
parkování
v omezeném
v omezeném
prostoru.
prostoru.
vyrobené
vyrobené
z velmi zodolného
velmi odolného
hliníku shliníkuDostupná
s
Dostupná
přední apřední
zadní asada
zadní sada
černýmčerným
protiskluzovým
protiskluzovým
povrchem
povrchem(příslušenství).
(příslušenství).
(příslušenství).
(příslušenství).

(výbava(výbava
na přánína
a příslušenství).
přání a příslušenství).
Ověřte si
Ověřte
možnost
si možnost
instalace
instalace
vybraného
vybraného
střešního
střešního
boxu. boxu.

Gumové rohože

Rohož do zavazadlového prostoru

Díky tažnému zařízení se zvýší přepravní kapacita

Odolné rohože vyrobené na míru, aby perfektně
pasovali na podlahu vozidla. Chrání podlahu před

Odolná rohož s logem Tourneo Custom má výšku
okrajů 50 mm a perfektně chrání podlahu

vozidla. Tažné zařízení může být demontováno,
pokud není používáno. K dispozici také pevná

nečistotami a vlhkostí. K podlaze jsou bezpečně
připevněny úchyty. Dostupné jsou přední rohože i

zavazadlového prostoru. Dostupná je pro vozidla s
krátkým či dlouhým rozvorem. (Příslušenství)

verze (příslušenství).

zadní pro konferenční uspořádání sedadel.
(Příslušenství)

Brink®+ odnímatelné tažné
zařízení

®+
®+
ClimAir
ClimAir
vzduchové
vzduchové
deflektory
deflektory

Snižují vzduchové
Snižují vzduchové
turbulence
turbulence
a hluk, a hluk,

Parkovací
Parkovací
senzory
senzory
+
+
Xvision
Xvision
(SCC)
(SCC)

®+
®+
Střešní
Střešní
box Thule
box Thule

Navržený
Navržený
tak, abytak,
přepravil
aby přepravil
širokou širokou
škálu zavazadel,
škálu zavazadel,
které chrání
kteréproti
chrání proti
povětrnostním
povětrnostním
podmínkám
podmínkám
i
i
krádeži.krádeži.
Disponuje
Disponuje
dvojitým
dvojitým
otevíráním
otevíráním
pro jednoduchý
pro jednoduchý
přístup přístup
z
z
obou stran
obou
vozidla.
stran vozidla.
Maximální
Maximální
povolené
povolené
zatíženízatížení
střechystřechy
je 300 je 300
litrů (příslušenství,
litrů (příslušenství,
k dispozici
k dispozici
v
v
různýchrůzných
velikostech).
velikostech).

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

Kryt motoru
Kryt motoru
Nerezový
Nerezový
spodní kryt
spodní
motoru,
kryt motoru,
chrání chrání
motor před
motor
odletujícími
před odletujícími
kamenykameny
a
a
možným
možným
poškozením
poškozením
od obrubníku.
od obrubníku.
Je snadné
Je snadné
jej demontovat
jej demontovat
v případě
v případě
provádění
provádění
běžné servisní
běžné servisní
údržby údržby
(příslušenství).
(příslušenství).

Více informací ohledně veškerého nabízeného příslušenství naleznete zde.
Podívejte se také na nabídku brandovaných výrobků - od oblečení po lifestylové doplňky. Pro více informací
navštivte www.fordlifestylecollection.com/cz
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+Informace o položkách, na něž se vztahuje záruka od jiného dodavatele,
naleznete na zadní obálce.
*Přípustná celková hmotnost přívěsu závisí na motoru a na modelové řadě
vozidla, viz specifikace o hmotnosti vozidla a zatížení.
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2272/1986

1927-1979 / 1987Výška vozidla* C
2044**
Maximální šířka bočních dveří D

za 3. řadou
sedadel

5340

930

2272/1986
1927-1977 / 19872037**
930

Maximální šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol E

1351

1351

Maximální šířka zavazadlového prostoru F

1752

1752

Využitelná výška zavazadlového prostoru G

1294

1294

Maximální délka zavazadlového prostoru (za 3.řadou sedadel, na podlaze) H

650

1017

1200

1900

16" kola, stopový/obrysový

11,6/12,15

12,8/13,41

17" kola, stopový/obrysový

11,8/12,3

13,0/13,5

Objem zavazadlového prostoru (v litrech)
Maximální objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel)

Tourneo Custom L2

2,8 m

3

Průměr otáčení (m)

se sklopenými sedadly vzadu

1,9
m3*
za 3. řadou
sedadel

L1 = Krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Všechny rozměry (v mm) podléhají výrobním tolerancím a platí pro vozidla s minimální výbavou. Výbava na přání
není zohledněna. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní. *Výškové rozměry jsou v rozsahu minima a maxima: od plně naloženého vozidla s nejmenší nosností
po nenaložené vozidlo s největší nosností. **Hodnoty za lomítkem pro výbavový stupeň Active, který má standardně střešní ližiny.

1 927 - 2 044 mm / 1 927 - 2 037 mm (L1/L2)

1,2
m3*

Celková šířka (s/bez zrcátek) B

4973

1 927 - 2 044 mm / 1 927 - 2 037 mm (L1/L2)

se sklopenými sedadly vzadu

Délka vozidla A

L2

2,1 m3 *

Rozměry (mm)
L1

Tourneo Custom L1

2 272 mm
2 272
/ 1 mm
986 /mm
1 986
(semm
zrcátky/bez
(se zrcátky/bez

4 973 mm
4 973
/ 5mm
340/mm
5 340
(L1/L2)
mm (L1/L2)

zrcátek)zrcátek)

*Metoda SAE.
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Spotřeba
Spotřeba
paliva
paliva
a emise
a emise

2.0 EcoBlue2.0
105EcoBlue
k (77 kW)
105s kmanuální
(77 kW) spřevodovkou
manuální převodovkou 4,43
PHEV (Elektromotor
PHEV (Elektromotor
+ 1.0 EcoBoost
+ 1.0126
EcoBoost
k (92 kW))
126 ks automatickou
(92 kW)) s automatickou
převodovkou
převodovkou –

(Uvedený prvek není k dispozici pro český trh.)

4,43

182

182

6,9

6,9

198

198

7,6

7,6

–

70

70

3,1

3,1

75

75

3,3

3,3

WLTP

–

WLTP

–

Emise CO2
(g/km)Ø
WLTP

/–

Emise CO2
(g/km)Ø
WLTP

–

NEDC

Speciální SVO metalický lak; nelze pro Titanium X

NEDC

–

Emise CO2
(g/km)
Ø
NEDC

–

Emise CO2
(g/km)
Ø
NEDC

/–

Spotřeba Spotřeba
paliva v paliva v
l/100 kmØl/100 kmØ

Převodový
poměr

–

Spotřeba Spotřeba
paliva v paliva v
l/100 kmØl/100 kmØ
Převodový
poměr

Active

Speciální SVO nemetalický lak; nelze pro Titanium X

Trend

Sport

Titanium

Speciální výbava

2.0 EcoBlue2.0
130EcoBlue
k (96 kW)
130mHEV
k (96 kW)
s manuální
mHEV spřevodovkou
manuální převodovkou 4,43

4,43

165

165

6,3

6,3

198-199

198-199

7,6

7,6

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 mHEV
k (136 kW)
s manuální
mHEV spřevodovkou
manuální převodovkou 4,43

4,43

165

165

6,3

6,3

195-200

195-200

7,4-7,6

7,4-7,6

2.0 EcoBlue2.0
185EcoBlue
k (136 kW)
185 sk automatickou
(136 kW) s automatickou
převodovkou
převodovkou 3,39

3,39

192

192

7,3

7,3

219-222

219-222

8,4-8,5

8,4-8,5

(Uvedený prvek není k dispozici pro český trh.)

výbava na přání, za příplatek
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Ø
Ø
Ø
mHEV = mild-hybrid,
mHEV = mild-hybrid,
PHEV = plug-in
PHEVhybrid.
= plug-in
Všechny
hybrid.hodnoty
Všechny
jsou
hodnoty
uvedeny
jsou
seuvedeny
systémem
se Stop-Start
systémem Stop-Start
(pokud je dostupný).
(pokud je dostupný).
Systém Stop-Start
Systém Stop-Start
snižuje emise
snižuje
CO2 oemise
6 g/km
COa2 ospotřebu
6 g/km apaliva
spotřebu
o 0,2–0,3
palival/100
o 0,2–0,3
km.ØÚdaje
l/100 km.
o emisích
ÚdajeCO
o emisích
v g/ CO2 v g/
2
km a o spotřebě
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
(EU)
Komise
2017/1151
(EU)ve2017/1151
znění ve znění
pozdějších pozdějších
předpisů. WLTP
předpisů.
představuje
WLTP představuje
novou reálnější
novou
metodiku
reálnějšítestování
metodikuhodnot
testování
spotřeby
hodnotpaliva
spotřeby
a emisí
paliva
CO2a, která
emisízcela
CO2, která
nahradí
zcela
původní
nahradí
metodiku
původníNEDC
metodiku
(novýNEDC
evropský
(novýjízdní
evropský
cyklus)
jízdní
od roku
cyklus)
2021.
od Naměřené
roku 2021. Naměřené
hodnoty spotřeby
hodnotypaliva
spotřeby paliva
nové
pomocí
metodiky
novéWLTP
metodiky
jsou WLTP
aktuálně
jsoupřepočítávány
aktuálně přepočítávány
zpět na hodnoty
zpět na
odpovídající
hodnoty odpovídající
metodice NEDC.
metodice NEDC.
a emisí CO2apomocí
emisí CO
2
Pro oba testovací
Pro obapostupy
testovací
a cykly
postupy
všakaplatí,
cykly že
však
zjištěné
platí, hodnoty
že zjištěné
spotřeby
hodnotya spotřeby
emisí se nevztahují
a emisí se na
nevztahují
konkrétní
najednotlivé
konkrétnívozidlo
jednotlivé
a musí
vozidlo
být achápány
musí býtvýhradně
chápányjako
výhradně
směrnéjako
hodnoty
směrné
umožňující
hodnoty umožňující
srovnání mezi
srovnání
různými
mezi
modely
různými
vozů
modely
a jejichvozů a jejich
výrobci. Výbava
výrobci.
na Výbava
přání nebo
na přání
výbava
nebo
z příslušenství
výbava z příslušenství
může mít vliv
může
na zvýšení
mít vliv hodnot
na zvýšení
emisí
hodnot
a spotřeby
emisí apaliva
spotřeby
vozidla.
paliva
Konkrétní
vozidla.spotřebu
Konkrétnípaliva
spotřebu
a výšipaliva
emisíauvýši
CO2emisí
konkrétního
u CO2 konkrétního
vozu navíc vozu
neovlivňuje
navíc neovlivňuje
pouze účinnost
pouzevyužívání
účinnostpaliva
využívání paliva
motorem, ale
motorem,
také jízdní
ale styl
takéajízdní
další styl
netechnické
a další netechnické
faktory, jakofaktory,
např. aktuální
jako např.
jízdní
aktuální
podmínky,
jízdní celkový
podmínky,
jízdní
celkový
výkonjízdní
a údržba
výkonvozu.
a údržba vozu.
Pro bližší informace
Pro bližší oinformace
spotřebě oa spotřebě
emisích sea obraťte
emisích na
se obraťte
autorizovaného
na autorizovaného
prodejce vozů
prodejce
Ford. vozů Ford.
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Tourneo Custom L1

Převodo vý
Maximální
poměrØ
hmotnost
jízdní
soupravy
Maximální
(kg)
hmotnost
jízdní
Maximální
soupravy
hmotnost
(kg)
brzděného
přívěsu
Maximální
hmotnost
brzděného
Maximální
přívěsu
hmotnost
nebrzděného
přívěsu (kg)
Maximální
hmotnost
nebrzděného
přívěsu (kg)

Maximální
hrubá
nosnostØØ
(kg)
Maximální
hrubá
nosnostØØ
Maximální
(kg)
celková
přípustná
hmotnost
vozidla (kg)
Maximální
celková přípustná
hmotnost
Minimální
vozidla
(kg)
pohotovostní
hmotnost
(bez řidiče) (kg)u
Minimální
pohotovostní
hmotnost
u
(bez
řidiče)
Převodo
vý (kg)
poměrØ

Maximální
hmotnost
nebrzděného
přívěsu (kg)

Maximální
hmotnost
brzděného
přívěsu

Maximální
hmotnost
jízdní
soupravy
(kg)

Převodo vý
poměrØ

Minimální
pohotovostní
hmotnost
(bez řidiče) (kg)u

Maximální
celková přípustná
hmotnost
vozidla (kg)

Hmotnosti
Hmotnosti

Maximální
hrubá
nosnostØØ
(kg)

Hmotnosti

Tourneo Custom
Tourneo
L2Custom L2

2.0 EcoBlue 77 kW (105 k)

847

3190

2343

4,43

5040

2000

750

2.0 EcoBlue2.0
96EcoBlue
kW (13096
k) mHEV
kW (130 k) mHEV
780

5190 2050

2050 750

750

2.0 EcoBlue 96 kW (130 k) mHEV

776

3190

2414

4,43

5190

2100

750

2.0 EcoBlue2.0
136EcoBlue
kW (185136
k) mHEV
kW (185 k) mHEV
767-933

767-933 3240

32402307-2473 2307-24734,43

4,435190-5240 5190-52402050

2050 750

750

2.0 EcoBlue 136 kW (185 k) mHEV

763-856

3190

2334-2427

4,43

5190-5240

2100

750

2.0 EcoBlue2.0
136EcoBlue
kW (185136
k) skW
aut.
(185
převodovkou
k) s aut. převodovkou
746-759

746-759 3240

32402481-2494 2481-24943,39

3,39 4240

1100 750

750

2.0 EcoBlue 136 kW (185 k) s aut. převodovkou

792-858

3240

2382-2448

3,39

4140-4240

1000-1150

750

633

3240

2607

–

–*

–*

–*

PHEV (elektromotor 126 k/92 kW + prodlužovač dojezdu 1.0 EcoBoost)

780 3240

3240 2460

2460 4,43

4,43 5190

4240 1100

Poznámka:Poznámka:
mHEV = mild-hybrid,
mHEV = mild-hybrid,
PHEV = plug-in
PHEVhybrid;
= plug-in
* PHEV
hybrid;
není
* PHEV
homologován
není homologován
pro tažení přívěsu.
pro tažení přívěsu.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Elektromotor + 1.0 EcoBoost 126 k (92 kW), 1stupňová automatická převodovka, L1

–

–

2.0 EcoBlue 130 k (96 kW), manuální převodovka, L1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue 130 k (96 kW), manuální převodovka, L2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue 185 k (136 kW), manuální převodovka, L1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.0 EcoBlue 185 k (136 kW), manuální převodovka, L2

–

2.0 EcoBlue 185 k (136 kW), 6stupňová automatická převodovka, L1

–

–

2.0 EcoBlue 185 k (136 kW), 6stupňová automatická převodovka, L2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Active

–

Active
Sport

–

Sport
Titanium

–

2.0 EcoBlue 105 k (77 kW), manuální převodovka, L1

Titanium
Trend

Tourneo Custom

Trend

Sport
320 mHEV

Active
320 mHEV

Titanium X
320 mHEV

Titanium
320 mHEV

Sport
320

Active
320

Titanium X
320

Titanium
320 PHEV

Titanium
320

Vnější
Vnější
výbava
výbava
Trend
320

Dostupnost modelu

–

–

–

–

Kola a pneumatiky
Kola a pneumatiky
Kola z lehkých
Kolaslitin
z lehkých
6,5x16slitin
– pneumatiky
6,5x16 – pneumatiky
o rozměru 215/65
o rozměru
R16,215/65
plnohodnotné
R16, plnohodnotné
ocelové rezervní
ocelové
kolorezervní kolo
Kola z lehkých
Kolaslitin
z lehkých
7x17 stříbrná
slitin 7x17
– pneumatiky
stříbrná – pneumatiky
o rozměru 215/60
o rozměru
R17, 215/60
ocelováR17,
minirezerva;
ocelová minirezerva;
standardněstandardně
pro Titanium
pro Titanium
–

–/

–/

–

–

Kola z lehkých
Kolaslitin
z lehkých
7x17 s antracitovým
slitin 7x17 s antracitovým
lakováním –lakováním
pneumatiky
– pneumatiky
o rozměru 215/60
o rozměru
R17, 215/60
ocelováR17,
minirezerva;
ocelová minirezerva;
standardněstandardně
pro Titanium
proX Titanium
– X

–/

–/

–

–

Kola z lehkých
Kolaslitin
z lehkých
7x17 Sport
slitins7x17
černým
Sport
lakováním
s černým–lakováním
pneumatiky
– pneumatiky
o rozměru 215/60
o rozměru
R17, 215/60
ocelováR17,
minirezerva
ocelová minirezerva
–

–

–

–

–

Kola z lehkých
Kolaslitin
z lehkých
7x17 Active
slitin –7x17
pneumatiky
Active – pneumatiky
o rozměru 215/60
o rozměru
R17, 215/60
ocelováR17,
minirezerva
ocelová minirezerva
–

–

–

–

Ocelová minirezerva
Ocelová minirezerva
–

–

–

–

–

–

Monitoring tlaku
Monitoring
v pneumatikách
tlaku v pneumatikách
KaroserieKaroserie
a okna a okna
Boční posuvné
Boční
dveře
posuvné
na obou
dveře
stranách
na obou stranách
Nástupní schůdky
Nástupní
u posuvných
schůdky u dveří
posuvných dveří
Nástupní schůdky
Nástupní
u posuvných
schůdky u dveří
posuvných
v prodloužené
dveří v prodloužené
délce
délce
–

–

–

Zadní výklopné
Zadnídveře,
výklopné
prosklené
dveře,seprosklené
stěračemsea stěračem
ostřikovačem
a ostřikovačem
Maska chladiče
Maska
s 5chladiče
žebry v černém
s 5 žebrydesignu
v černém designu
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Lakovaný přední
Lakovaný
nárazník,
přední
spodní
nárazník,
částspodní
nárazníku
částvnárazníku
tmavém provedení
v tmavém provedení
–

–

–

–

Maska chladiče
Maska
s 5chladiče
žebry v chromovém
s 5 žebry v chromovém
designu designu
Unikátní maska
Unikátní
chladiče
maska
Active
chladiče
v černém
Activedesignu
v černém designu
–
Lakovaný přední
Lakovaný
a zadní
přední
nárazník
a zadní nárazník

–

–

Částečně lakovaný
Částečně
zadní
lakovaný
nárazník,
zadní
spodní
nárazník,
částspodní
nelakovaná
část nelakovaná
–

–

–

–

Spodní částiSpodní
bočních
části
dveří
bočních
v tmavém
dveříprovedení,
v tmavémkontrastní
provedení,lemy
kontrastní
blatníků
lemy blatníků
–

–

–

–

Boční ochranná
Bočnílišta
ochranná
a madla
lišta
dveří
a madla
nelakované
dveří nelakované

–

–

–

–

Boční ochranná
Bočnílišta
ochranná
a madla
lišta
dveří
a madla
lakované
dveří lakované
–

–
–

–

Vnější zpětná
Vnější
zrcátka
zpětná
lakovaná
zrcátkav barvě
lakovaná
karoserie
v barvě karoserie
Vnější zpětná
Vnější
zrcátka
zpětná
kontrastně
zrcátka lakovaná
kontrastně lakovaná
–

–

–

–

Exteriérový Exteriérový
designový paket
designový
Sportpaket
– dynamicky
Sport – tvarovaný
dynamickypřední
tvarovaný
nárazník,
přední
lakované
nárazník,sportovní
lakovanéprahy,
sportovní
lakované
prahy,lemy
lakované
blatníků,
lemy
sportovní
blatníků,pruhy
sportovní
na kapotě
pruhy na kapotě
–

–

–

–

–

Výklopná okna
Výklopná
v druhé
okna
řaděv druhé řadě

StandardníStandardní
výbava výbava
výbava na přání,
výbavazana
příplatek
přání, za příplatek
L1 = Krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor, mHEV = mild-hybrid, PHEV = plug-in hybrid. Všechny motory splňují emisní normu Euro 6.2.

Active
Sport

Active

Sport
Titanium

Titanium
Trend

Trend

Active

Sport

Titanium

JízdníJízdní
vlastnosti
vlastnosti
Trend

Vnější výbava

–

–

Sady viditelnosti,
Sady viditelnosti,
světlomety
světlomety
a zrcátkaa zrcátka
Pevná okna v druhé řadě

HalogenovéHalogenové
projektorovéprojektorové
světlomety světlomety
– přední mlhové
– přední
světlomety
mlhové světlomety
s funkcí odbočovacích
s funkcí odbočovacích
světel; nelzesvětel;
pro Titanium
nelze proX Titanium X

Pevná okna v třetí řadě

BixenonovéBixenonové
světlomety světlomety
– s funkcí odbočovacích
– s funkcí odbočovacích
světel a přední
světel
mlhové
a přední
světlomety;
mlhové světlomety;
standardněstandardně
pro Titanium
proX,Titanium
za příplatek
X, za
propříplatek
Titanium
pro Titanium

Tónovaná skla ve všech řadách

–

Sada Viditelnost
Sada –Viditelnost
elektricky –vyhřívané
elektrickyčelní
vyhřívané
sklo, ukazatel
čelní sklo,
hladiny
ukazatel
ostřikovače
hladiny ostřikovače

Lapače nečistot vpředu

–

Sada Viditelnost
Sada Plus
Viditelnost
– elektricky
Plus –vyhřívané
elektrickyčelní
vyhřívané
sklo, ukazatel
čelní sklo,
hladiny
ukazatel
ostřikovače,
hladiny ostřikovače,
automatickéautomatické
světlomety,světlomety,
automatickéautomatické
stěrače s dešťovým
stěrače ssenzorem
dešťovým senzorem

Lapače nečistot vzadu

–

Sada Viditelnost
Sada Premium
Viditelnost– Premium
elektricky –vyhřívané
elektrickyčelní
vyhřívané
sklo, ukazatel
čelní sklo,
hladiny
ukazatel
ostřikovače,
hladiny ostřikovače,
automatickéautomatické
světlomety,světlomety,
automatickéautomatické
stěrače s dešťovým
stěrače ssenzorem,
dešťovýmvarování
senzorem,
před
varování
opuštěním
před jízdního
opuštěním
pruhu,
jízdního pruhu,
sledování bdělosti
sledování
řidiče,
bdělosti
zadnířidiče,
parkovací
zadníkamera;
parkovací
prokamera;
Trend nutno
pro Trend
kombinovat
nutno kombinovat
s audio sadou
s audio
23 nebo
sadou
vyšší
23 nebo vyšší

Zesílená ochrana podvozku proti korozi

–

–

Elektricky vyhřívaná,
Elektrickyovládaná
vyhřívaná,a ovládaná
automaticky
a automaticky
sklopná vnější
sklopná
zpětná
vnější
zrcátka
zpětná zrcátka

Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
Integrovaný sklopný střešní nosič – nelze v kombinaci se zadním vzduchovým pérováním, nosnost 100 kg; na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box

–

Střešní ližiny ve stříbrném odstínu

–

Tažné zařízení, pevné; nelze pro verzi Sport s automatickou převodovkou

/–
/

Denní svícení
Denní
s LEDsvícení
technologií
s LED technologií

Zadní tónovaná skla Privacy, od druhé řady

Střešní ližiny ve stříbrném odstínu a nástupní schůdky u posuvných dveří v prodloužené délce; nelze

/–
/

–
–
/–

–

–
–
/–

–

ProvozníProvozní
náklady náklady
®
– vAdBlue
závislosti– na
v závislosti
provozu na
bude
provozu
nutnébude
doplňovat
nutnéprovozní
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 AdBlue
vstřikování
®

®

®

Filtr pevnýchFiltr
částic
pevných
výfukových
částic výfukových
plynů
plynů
Palivová nádrž
Palivová
70 l nádrž 70 l
Ford Easy Fuel
Ford– Easy
bezzátkový
Fuel – bezzátkový
systém doplňování
systém doplňování
paliva
paliva
Systém Stop-Start
Systém Stop-Start

StandardníStandardní
výbava výbava
výbava na přání,
výbavazana
příplatek
přání, za příplatek

*Podrobné*Podrobné
informace oinformace
dostupných
o dostupných
konfiguracích
konfiguracích
vám poskytne
vámváš
poskytne
prodejce
vášvozidel
prodejce
Ford.
vozidel Ford.

Audio sada Audio
19 – SYNC
sada319lite,
– SYNC
rádio FM/AM/DAB/DAB+,
3 lite, rádio FM/AM/DAB/DAB+,
4" displej, Bluetooth,
4" displej,2x
Bluetooth,
USB, automatické
2x USB, automatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
Assist, AppLink
Assist, AppLink

Tempomat
Přední a zadní parkovací senzory

Audio sada Audio
23 – SYNC
sada323s hlasovým
– SYNC 3 sovládáním,
hlasovým ovládáním,
rádio FM/AM/DAB/DAB+,
rádio FM/AM/DAB/DAB+,
8" dotykový8"displej,
dotykový
Bluetooth,
displej,2x
Bluetooth,
USB, Android
2x USB,
Auto™/CarPlay,
Android Auto™/CarPlay,
automatickéautomatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
Assist, AppLink;
Assist, AppLink;
nelze pro Titanium
nelze proX Titanium X

Zadní parkovací kamera; standardně pro Titanium X

Audio sada Audio
24 – SYNC
sada 324s hlasovým
– SYNC 3 sovládáním,
hlasovým ovládáním,
navigace, rádio
navigace,
FM/AM/DAB/DAB+,
rádio FM/AM/DAB/DAB+,
8" dotykový8"displej,
dotykový
Bluetooth,
displej,2x
Bluetooth,
USB, Android
2x USB,
Auto™/CarPlay,
Android Auto™/CarPlay,
automatickéautomatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
Assist,
Assist,
AppLink; standardně
AppLink; standardně
pro Titanium
proX Titanium X

/

Aktivní parkovací asistent – podélné a příčné parkování, bez nutnosti otáčení volantem; asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa

Active

Volant výškově a podélně nastavitelný, kožený

Active
Sport

Audio sady
Audio
a navigace
sady a navigace
FordPass Connect
FordPass
– Vestavěný
Connect –modem
Vestavěný
4G,modem
vzdálené4G,
ovládání
vzdálené
vozu
ovládání
pomocívozu
aplikace
pomocí
mobilního
aplikacetelefonu
mobilního
(předplatné
telefonu (předplatné
na 10 let odna
registrace
10 let odvozu),
registrace
Live Traffic
vozu), pro
Livenavigaci
Traffic pro
SYNC
navigaci
3 (předplatné
SYNC 3 (předplatné
na 1 rok na 1 rok
od registraceodvozu),
registrace
Wi-Fivozu),
HotSpot
Wi-Fi
proHotSpot
až 10 přístrojů
pro až (předplatné
10 přístrojů (předplatné
na 3 měsícena
nebo
3 měsíce
3 GB dat
nebo
od3aktivace)
GB dat od aktivace)

Sport
Titanium

Komfort
Palubní počítač

Titanium
Trend

Trend

Active

Sport

Titanium

Komfort
Komfort
Trend

Komfort

–

–

–

–

/–
/

/–
/

Audio sada Audio
25 – SYNC
sada 325s hlasovým
– SYNC 3 sovládáním,
hlasovým ovládáním,
navigace, rádio
navigace,
FM/AM/DAB/DAB+,
rádio FM/AM/DAB/DAB+,
8" dotykový8"displej,
dotykový
Bluetooth,
displej,2x
Bluetooth,
USB, Android
2x USB,
Auto™/CarPlay
Android Auto™/CarPlay
automatickéautomatické
nouzové volání
nouzové
Emergency
volání Emergency
Assist,
Assist,
AppLink; adaptivní
AppLink;tempomat
adaptivní tempomat
+ inteligentní
+ inteligentní
omezovač rychlosti
omezovač
vč.rychlosti
rozpoznávání
vč. rozpoznávání
dopravních dopravních
značek omezujících
značek omezujících
rychlost a předjíždění,
rychlost a předjíždění,
4,2" barevný4,2"
multifunkční
barevný multifunkční
displej palubního
displejpočítače
palubního počítače

Elektrické ovládání oken vpředu

10 reproduktorů
10 reproduktorů

Zásuvka 230 V/150 W vpředu

Ovládání rádia
Ovládání
na volantu
rádia na volantu

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Sluneční clony vzadu
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem
Stropní konzole vpředu
Kuřácká sada
Samostatná baterie
Zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie (2x80 Ah)
Alternátor heavy duty 210 A; nelze pro mHEV

/–

/–

/–

/–

/–

/–

Podlahová krytina – koberec
Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; nelze pro automatickou převodovku
Vzduchové pérování vzadu – nelze kombinovat s tažným zařízením

/–

/–
–

/–
–

Úchytná oka v zavazadlovém prostoru

StandardníStandardní
výbava výbava
Výbava na Výbava
přání, zana
příplatek
přání, za příplatek

®
Poznámka:Poznámka:
Slovní označení
Slovnía označení
logo Bluetooth
a logo®Bluetooth
jsou vlastnictvím
jsou vlastnictvím
společnostispolečnosti
Bluetooth SIG,
Bluetooth
Inc. a veškeré
SIG, Inc.jejich
a veškeré
použití
jejich
společností
použití společností
Ford MotorFord
Company
MotorLimited
Company
a přidruženými
Limited a přidruženými
společnostmi
společnostmi
je předmětem
je předmětem
licenčního ujednání.
licenčníhoDalší
ujednání. Další
®
ochranné známky
ochranné
a obchodní
známky anázvy
obchodní
jsou majetkem
názvy jsou příslušných
majetkem příslušných
vlastníků. *Funkce
vlastníků.
Ford
*Funkce
Nouzový
Fordasistent
Nouzový
je inovativní
asistent jeprvek
inovativní
rádiaprvek
SYNC,rádia
kteráSYNC,
využívá
která
Bluetooth
využívá®Bluetooth
a spárovaný
a telefon,
spárovaný
abytelefon,
pomohlaby
pasažérům
pomohl pasažérům
vozidla zahájit
vozidla
přímý
zahájit
hovorpřímý hovor
se záchranými
se záchranými
složkami v případě
složkaminehody,
v případě
kdynehody,
byly aktivovány
kdy byly aktivovány
airbagy nebo
airbagy
odpojeno
nebopalivové
odpojeno
čerpadlo.
palivovéTento
čerpadlo.
prvekTento
je využíván
prvek jevevyužíván
více než ve
40více
evropských
než 40 evropských
zemích a regionech.
zemích a regionech.

Sedadla

Bezpečnost
Bezpečnost

Sada předních sedadel 16A – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, vyhřívaná přední sedadla,
látkové tmavé potahy

–

–

–

ElektronickýElektronický
stabilizační stabilizační
systém ESPsystém
– vč. ochrany
ESP – vč.
proti
ochrany
převrácení,
proti nouzového
převrácení, nouzového
brzdového asistenta,
brzdovéhoasistenta
asistenta,pro
asistenta
rozjezd do
prosvahu,
rozjezdtrakční
do svahu,
kontroly,
trakční
automatických
kontroly, automatických
varovných světel
varovných
při nouzovém
světel při nouzovém
brzdění a systému
brzděníochrany
a systému
proti
ochrany
bočnímu
proti
větru
bočnímu větru

Sada předních sedadel 16 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, vyhřívaná přední sedadla,
látkové světlé potahy

–

–

–

Čelní airbagyČelní
řidiče
airbagy
a spolujezdce,
řidiče a spolujezdce,
boční a stropní
boční
airbagy
a stropní
vpředu
airbagy vpředu

Sada předních sedadel 17 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla spolujezdce,
látkové světlé potahy

–

–

–

Sada předních sedadel 17A – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla
spolujezdce, látkové tmavé potahy

–

–

–

Sada předních sedadel 28 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla spolujezdce,
látkové tmavé potahy

–

–

–

Sada předních sedadel 29 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívaná přední
sedadla, látkové tmavé potahy; nelze pro Titanium X

–

–

–

Sada předních sedadel 35 – sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívaná
přední sedadla, kožené světlé potahy

–

–

–

Sada předních sedadel 36 – sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívaná
přední sedadla, kožené tmavé potahy; standardně pro Titanium X

–

–

–

Sada předních sedadel 37 – sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla
spolujezdce, kožené světlé potahy; nelze pro Titanium X

–

/–

–

–

Sada předních sedadel 38 – sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla
spolujezdce, kožené tmavé potahy; nelze pro Titanium X

–

/–

–

–

Sada předních sedadel 8A – sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívaná
přední sedadla, částečně kožené tmavé potahy s modrými detaily

–

–

Sada předních sedadel 21 – sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou a bederní, vyhřívaná
přední sedadla, tmavé potahy v kombinaci látka-kůže

–

–

/–

/
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před jízdního
opuštěním
pruhu
jízdního
– včetně
pruhu
automatických
– včetně automatických
světlometů,světlometů,
automatických
automatických
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řidiče, vyhřívaného
čelního sklačelního
a 4,2" skla a 4,2"
monochromatického
monochromatického
multifunkčního
multifunkčního
displeje displeje
Asistent proAsistent
jízdu v pruzích
pro jízdu
– systém
v pruzích
pro– automatické
systém pro automatické
navrácení donavrácení
jízdního pruhu
do jízdního
včetně
pruhu
varování
včetně
před
varování
opuštěním
před jízdního
opuštěním
pruhu
jízdního
a automatického
pruhu a automatického
přepínání dálkových
přepínánísvětlometů
dálkových světlometů
Adaptivní tempomat
Adaptivní tempomat
– včetně systému
– včetně
Pre-Collision
systému Pre-Collision
Assist (výstraha
Assistv (výstraha
případě hrozícího
v případě
nebezpečí
hrozícího+nebezpečí
pokročilého
+ pokročilého
nouzové brzdění)
nouzové
a asistenta
brzdění) apro
asistenta
jízdu v pruzích;
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s Audio
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Tři samostatná sedadla v druhé řadě, Isofix na vnějších sedadlech
Trojsedadlo v třetí řadě v uspořádání 2+1, Isofix na prostředním sedadle a vpravo
Tři samostatná sedadla v třetí řadě, Isofix na vnějších sedadlech

–

–

–

–
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KlimatizaceKlimatizace
vpředu, manuální
vpředu, manuální

Zapouzdřené zámky včetně dvojitého zamykání

Topení v zadní
Topení
částiv vozu
zadní části vozu

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

Automatické zamykání po rozjezdu

–

Topení aTopení
klimatizace
a klimatizace

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

Obvodový alarm

Trend

Zabezpečení a zamykání

Titanium

Funkční
Funkční
výbava
výbava
Trend

Bezpečnost a zabezpečení

–
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–
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–

AkumulátorAkumulátor
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V
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–

PHEV jízdníPHEV
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–

–

–

–

Geofencing Geofencing
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– virtuální
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přepnutí napřepnutí
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–

–

–

–

–

StandardníStandardní
výbava výbava
výbava na přání,
výbavazana
příplatek
přání, za příplatek

*Detaily o dostupné
*Detaily ovýbavě
dostupné
na přání
výbavě
vám
na poskytne
přání vámautorizovaný
poskytne autorizovaný
prodejce Ford.Poznámka:
prodejce Ford.Poznámka:
Je-li vůz Ford
Je-livybaven
vůz Fordaktivním
vybavenairbagem
aktivním airbagem
spolujezdce
spolujezdce
na předním
nasedadle,
přednímnesmí
sedadle,
býtnesmí
na tomto
být sedadle
na tomtoumístěna
sedadle umístěna
dětská dětská
sedačka. Nejbezpečnější
sedačka. Nejbezpečnější
pro vaše děti
proje,
vaše
pokud
dětijsou
je, pokud
v sedačce
jsou vřádně
sedačce
připoutány
řádně připoutány
na zadníchnasedadlech.
zadních sedadlech.

FORD TOURNEO CUSTOM Chytrý design

5hvězdičkové hodnocení Euro NCAP
Ford Tourneo Custom je oficiálně potvrzen jako jeden z nejbezpečnějších vozů na silnici.
V roce 2012 byl oceněn nejvyšším možným hodnocením 5 hvězdiček mezinárodní
asociace Euro NCAP.
Bezpečnější zastavení

SYNC 3 SYNC
Live Traffic*
3 Live Traffic*

Pro Tourneo Custom je ochrana posádky nejvyšší prioritou. Ke standardním
bezpečnostním funkcím patří systém ESP se systémem ABS s nouzovým brzdovým
asistentem, který je schopen v kritických situacích zkrátit brzdnou vzdálenost. Větší
brzdové destičky mají delší životnost a jsou odolnější proti opotřebení. Senzory
opotřebení v případě potřeby signalizují, že je potřeba brzdové destičky vyměnit.
Důmyslnější provedení pro větší klid při jízdě
Vozy Tourneo Custom podstoupily 4 500 skutečných i virtuálních simulací nehod a díky
tomu jsou navrženy tak, aby zajistily maximální bezpečnost pasažérů. Základním
prvkem špičkové ochrany je tuhá konstrukce karoserie se zvýšeným poměrem vysoce
pevných a ultra-pevných ocelí. Mezi další prvky patří řada bezpečnostních inovací, jako
je sada airbagů a pokročilý podvozek a brzdění.
Hrudní a boční stropní airbagy
Chrání hlavu řidiče a spolujezdce (standardní výbava).

Funkce Live
Funkce
Traffic
Livepravidelně
Traffic pravidelně
přenáší dopravní
přenáší dopravní
informace
informace
jako dopravní
jako dopravní
nehody, zácpy
nehody,
a zácpy a
úzavírky úzavírky
silnic do silnic
navigace
do navigace
systémusystému
SYNC 3. SYNC
Tato technologie
3. Tato technologie
pak na základě
pak na dopravní
základě dopravní
situace nastaví
situacedoporučenou
nastaví doporučenou
trasu, a tak
trasu,
zajistí
a tak
včasný
zajistípříjezd
včasnýdo
příjezd
vaší destinace.
do vaší destinace.
*Funkce Live
*Funkce
Traffic je
Live
k dispozici
Traffic jezdarma
k dispozici
na 1zdarma
rok od registrace
na 1 rok odvozu,
registrace
poté bude
vozu,služba
poté bude
zpoplatněna.
služba zpoplatněna.

Provoz se
Provoz
systémem
se systémem
AdBlue®AdBlue®
Aby vznětový
Aby vznětový
motor splňující
motor splňující
normu Euro
normu
6.2 Euro
mohl6.2
správně
mohl správně
fungovat,
fungovat,
musí býtmusí
nádržbýt
nanádrž na
®
vašeho®vozu
vašeho
Ford
vozu
Tourneo
Ford Tourneo
Custom Custom
naplněna
naplněna
kapalinou
kapalinou
AdBlue®.AdBlue
Varovná
. Varovná
AdBlue® AdBlue
kontrolka
kontrolka
systémusystému
se rozsvítí
sevrozsvítí
případě,
v případě,
když je hladina
když je kapaliny
hladina kapaliny
příliš nízká.
příliš
Pro
nízká.
dalšíPro další
informace
informace
kontaktujte
kontaktujte
prosím autorizovaného
prosím autorizovaného
prodejceprodejce
Ford.
Ford.
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Automatická
Automatická
převodovka
převodovka
SelectShift
SelectShift
Pro vašePro
větší
vaše
pohodlí
větší může
pohodlí
býtmůže
Tourneo
být Tourneo
Custom Custom
vybaveno
vybaveno
6stupňovou
6stupňovou
automatickou
automatickou
převodovkou
převodovkou
SelectShift.
SelectShift.
Kromě hladkého,
Kromě hladkého,
citlivéhocitlivého
a efektivního
a efektivního
přenosu přenosu
síly nabízí
síly nabízí
převodovka
převodovka
také možnost
také možnost
manuálního
manuálního
řazení s pomocí
řazení s voliče
pomocí
navoliče
řadícína
páce
řadící
(výbava
páce (výbava
na
na
přání propřání
modely
pro smodely
výkonem
s výkonem
185 k). 185 k).

Klimatizace
Vůz může být vybaven i zadní klimatizací (standardně pro modely Titanium, Titanium X,
Active a Sport, výbava na přání pro model Trend).
Zadní parkovací kamera
Zařaďte zpátečku a na centrálním multifunkčním displeji automaticky uvidíte obraz z
kamery pro zpětný výhled. Překrývající se linie na obraze kamery značí směr vozidla.
Poznámka: Zadní parkovací kamera funguje pouze při rychlosti pod 10 km/h (výbava na
přání, standardní výbava pro model Titanium X).

Elektricky
Elektricky
nastavitelné
nastavitelné
a vyhřívané
a vyhřívané
sedadlosedadlo
řidiče řidiče
Díky nastavitelnému
Díky nastavitelnému
sedadlu sedadlu
řidiče v 10
řidiče
směrech
v 10 směrech
vždy snadno
vždy najdete
snadno nejpohodlnější
najdete nejpohodlnější
polohu pro
polohu
řízenípro
(standardně
řízení (standardně
pro modely
pro Titanium
modely Titanium
X, ActiveX,
a Active
Sport, a
výbava
Sport,na
výbava
přání na přání
pro model
proTitanium).
model Titanium).

Vlastnictví
Vlastnictví

Usnadnění
Usnadnění
a zvýhodnění
a zvýhodnění
propro
majitele
majitele
vozů.
vozů.

FORD
FORD
BlueService
BlueService
FORD
FORD
PROTECT
PROTECT
Využijte
Využijte
výhod
výhod
řady řady
Zbavíme
vás veškerých
vás veškerých
starostí.
starostí.
Ford Protect
Ford Protect
rozšíří vaši
rozšíří
záruku
vaši záruku
až na až na
neocenitelných
neocenitelných
služeb
služeb
a ze a ze Zbavíme
8 let. 8 let.
U ForduUslužby
Fordunekončí
služby nekončí
v okamžiku
v okamžiku
odjezduodjezdu
od
od
svého
svého
vozuvozu
získejte
získejte
maximum
maximum
prodejce.
prodejce.
Ford BlueService
Ford BlueService
má za úkol
má za
udržovat
úkol udržovatRozšiřteRozšiřte
si standardní
si standardní
4/5 letou
4/5
záruku
letou (užitková/
záruku (užitková/
– a to
– po
a tocelou
po celou
dobu,
dobu,
co jejco jej váš Fordváš
veFord
výborné
ve výborné
kondici kondici
a pomáhat
a pomáhat
vám vám osobní vozidla)
osobní vozidla)
a po dlouhé
a po dlouhé
roky si užívejte
roky si užívejte
vlastníte.
vlastníte.
využívatvyužívat
jej na maximum
jej na maximum
– a to po
–a
celou
to podobu
celou dobu bezstarostný
bezstarostný
život motoristy.
život motoristy.
Ford Protect
Ford Protect
nabízí nabízí
jeho životnosti.
jeho životnosti.

řadu zásadních
řadu zásadních
výhod: výhod:

• Elektronická
• Elektronická
kontrola
kontrola
vozidlavozidla
zdarmazdarma
• Krytí•neočekávaných
Krytí neočekávaných
servisních
servisních
nákladů
nákladů
• Evropská
• Evropská
silničnísilniční
asistenční
asistenční
služba služba
zdarmazdarma
• Ochrana
• Ochrana
na cestách
na cestách
do zahraničí
do zahraničí
• Transparentní
• Transparentní
ceny ceny
• Ochrana
• Ochrana
proti inflaci:
proti inflaci:
nárůst nárůst
servisních
servisních

• Záruka
• Záruka
mobility
mobility
vás udrží
vás
v udrží
pohybu
v pohybu
nákladů
nákladů
je součástí
je součástí
krytí krytí
• Jedno
• telefonní
Jedno telefonní
číslo načíslo
všechny
na všechny
služby služby
Ford Ford
• Prodloužená
• Prodloužená
životnost
životnost
vašehovašeho
vozu Ford
vozu Ford

FORD
FORD
SERVICE
SERVICE
PLAN
PLAN
Více ochrany
Více ochrany
a méněastarostí.
méně starostí.

ServisníServisní
prohlídky
prohlídky
Rostoucí
Rostoucí
výdaje můžete
výdaje můžete
klidně hodit
klidně
zahodit
hlavu.
za hlavu.
FORD SERVICE
FORD SERVICE
PLAN pokrývá
PLAN pokrývá
veškeréveškeré
nákladynáklady
Asistenční
Asistenční
služba služba
spojenéspojené
s pravidelnou
s pravidelnou
údržbouúdržbou
vozidla.vozidla.
Zahrnuje
Zahrnuje
až 5 předepsaných
až 5 předepsaných
servisních
servisních
prohlídek
prohlídek
v
v
Spotřební
Spotřební
díly
díly
autorizovaném
autorizovaném
servisu servisu
Ford a to
Ford
po a
dobu
to po
2 dobu
až 5 2 až 5
let. Stačí
let.
si Stačí
jen vybrat
si jendélku
vybratservisního
délku servisního
plánu, který
plánu, který
nejlépenejlépe
vyhovuje
vyhovuje
vašim potřebám.
vašim potřebám.
Prodejce
Prodejce
Ford vám
Ford
s výběrem
vám s výběrem
individuálního
individuálního
servisního
servisního
plánu rád
plánu
pomůže.
rád pomůže.

• Vyšší• hodnota
Vyšší hodnota
vozu přivozu
dalším
při dalším
prodejiprodeji

Pokud se
Pokud
své vozidlo
se své vozidlo
rozhodnete
rozhodnete
prodat, prodat,
prodlouženou
prodlouženou
záruku a
záruku
servisní
a servisní
plány jeplány
možné
je možné
převéstpřevést
na nového
na nového
majitele,
majitele,
což zvyšuje
což zvyšuje
hodnotu
hodnotu
vozidla.vozidla.

*Servisní plán*Servisní
FORD SERVICE
plán FORD
PLAN
SERVICE
platí odPLAN
stejného
platídne
od stejného dne
jako záruka na
jako
nový
záruka
vůz (obvykle
na nový vůz
od data
(obvykle
prvníod
registrace).
data první registrace).
Počet servisních
Počet
návštěv
servisních
v rámci
návštěv
vybraného
v rámciservisního
vybraného servisního
plánu vyplýváplánu
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FORD TOURNEO CUSTOM Další kroky

Záruka
Záruka
a plány
a plány
údržby
údržby
společnosti
společnosti
Ford Ford

vyzkoušejte

Navštivte projce vozů Ford a vyzkoušejte si model Tourneo Custom
sami. Vyhledejte nejbližšího prodejce vozů Ford na www.ford.cz/SBE/
DealerLocator.

příslušenství

Přizpůsobte si svůj Ford Tourneo Custom přesně podle vašich
požadavků. www.prislusenstvi-ford.cz
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Dáte-li přednost operativnímu leasingu Ford Lease,
vyřešíte financování vašeho vozu bez nutnosti koupě, i
bez počáteční zálohy.
Pro více informací navštivte www.fordcredit.cz.

kontakt

Zákaznické centrum FORD

800 367 329 (800 FORD CZ)

12 let záruka12na
letprorezivění*
záruka na prorezivění*
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*Platí od prvního
*Platí od
dneprvního
registrace.
dne registrace.

FordPass

FordPass je nová platforma, která naprosto změní váš
pohled na dosavadní způsob dopravy. FordPass dokáže
najít nejbližší parkovací místa, obsahuje informace o
vozidle a dokáže také poskytnout mnoho užitečných
návodů. Při zakoupení nového vozidla Ford se systémem
SYNC 3 s navigací, získate navíc po dobu jednoho roku
zdarma přístup k aplikaci Live Traffic. Po uplynutí této
doby je přístup možný pouze za poplatek.
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Financujete-li vůz klasickým úvěrem, splácíte část ceny
vozu v pravidelných měsíčních splátkách a stáváte se
vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty Ford Credit jsou
nabízeny včetně výhodného komplexního pojištění u
renomovaných pojišťoven.

servis

Ať už vás vaše cesty zavedou kamkoliv, budeme vám
stále nablízku. Společnost Ford disponuje širokou sítí
autorizovaných servisů, které zajistí, že váš vůz bude vždy
v nejlepším stavu. V případě poškození vozu vlivem
dopravní nehody jsou naši autorizovaní partneři tím
nejlepším místem, kde jej vrátí do původního stavu a
umožní vám tak znovu vyjet na silnici.

MY 2021 CZE cz

financování

Značkové financování Ford Credit je při pořízení vozu
Ford optimální volbou pro soukromé osoby i podnikatele.
Veškerou administrativu i odborné poradenství zajistí
prodejce Ford.

2 roky záruka
2 roky
na lak*
záruka na lak*

www.ford.cz

