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AMBIENTE

NPC (€)

MPC (€)

1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

12.155,74

14.830

1.5 TDCi 55 kW (75 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

12.836,07

15.660

1.5 TDCi 70 kW (95 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

13.237,70

16.150

13.540,98

16.520

TREND
1.0 EcoBoost 74 kW (100 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik
1.5 TDCi 55 kW (75 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

14.221,31

17.350

1.5 TDCi 70 kW (95 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

14.631,15

17.850

15.811,48

19.290

SPORT
1.5 TDCi 70 kW (95 KM), 5-stopenjski ročni menjalnik

AMBIENTE

TREND

SPORT
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AMBIENTE

TREND

SERIJSKA OPREMA

DODATNO K AMBIENTE

Dvokrilna vrata tovornega prostora
Zastekljena zadnja vrata
Zastekljena pregradna stena
Odbijač spredaj v temeljni barvi
Odbijač zadaj v temeljni barvi
Mrežica za zajem zraka v temeljni barvi
Stranske zaščitne letvice v temeljni barvi
Ročno nastavljivi vzvratni ogledali v temeljni barvi
Kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi
Ogrevano steklo zadaj
Dnevne luči
Brisalca z intervalnim delovanjem
Ročno pomična stekla spredaj
Osvetljen predal na sovoznikovi strani
Osvetlitev v tovornem prostoru
Naslon za nogo na voznikovi strani z zaščito
Zaščita tal v tovornem prostoru
Pametno regenerativno polnjenje akumulatorja
(serijsko na TDCi motorjih)
Električni servoojačevalnik krmiljenja EPAS
Elektronski nadzor stabilnosti (ESC)
Zavore s sistemom proti blokiranju koles (ABS)
Pomoč pri speljevanju v klančino (HLA)
Sistem za preprečevanje preobračanja vozila (ARP)
Pomoč pri zaviranju v sili (EBA)
Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD)
Sistem za stabilizacijo priklopnika (TSC)
Daljinsko centralno zaklepanje
(1 ključ za daljisko zaklepanje)
Voznikova zračna blazina
Sovoznikova zračna blazina
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva Easy Fuel
Sedežni paket Ambiente:
-enojni voznikov sedež, nastavljiv v dve smeri z opozorilnikom za nepripet varnostni pas
-enojni sovoznikov sedež, nastavljiv v dve smeri
15" jeklena platišča s polovičnimi pokrovi pesta in pnevmatikami 195/60 R15
Rezervno kolo 195/60 R15
Talna obloga tovornega dela
Konzola 'My Ford Dock'

Meglenki spredaj
Električno pomična stekla spredaj z enojnim dotikom na voznikovi strani
Predal za shranjevanje nad glavo
Daljinsko centralno zaklepanje
(1 poklopen ključ in 1 navaden ključ za daljinsko centralno zaklepanje)
12V vtičnica v tovornem prostoru
Kljukice za pritrditev tovora v tovornem prostoru DIN 75410
Potovalni računalnik
Ročna klimatska naprava
MyConnection AM/FM radio
- USB priključek
- Bluetooth za prostoročno telefoniranje
Sedežni paket 9:
- enojni voznikov sedež, nastavljiv v štiri smeri
z ledveno oporo in opozorilnikom za nepripet varnostni pas
- enojni sovoznikov sedež, nastavljiv v dve smeri
- prostor za shranjevanje pod sovoznikovim sedežem
- naslon za roko na voznikovi strani
15" jeklena platišča s pokrovi in pnevmatikami 195/60 R15
Drsna vrata na sovoznikovi strani
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali v barvi karoserije

Konzola 'My Ford Dock'

Nadglavna polica

SPORT
DODATNO K TREND
Športni paket zunanjosti in notranjosti
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali v črni barvi
16" 7x2 kraka platišča iz lahke zlitine v črni barvi s pnevmatikami 195/55 R16

Predal pod sedežem

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta! Za vsa vozila velja petletno jamstvo in
mednarodna asistenca brez omejitev kilometrov.
V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri
izbiri vozila in opreme.

Prostor za shranjevanje
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Sport
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ZUNANJE LASTNOSTI
Dvižna vrata zadaj
Vključuje: fiksno steklo zadaj z brisalcem
Opomba: na voljo samo z mrežnato ali zastekljeno pregradno steno

Kovinska barva karoserije
Opomba: velja za Magnetic, Panther Black, Moondust Silver, Deep Impact Blue

Posebna kovinska barva karoserije
Opomba: velja za Venice, Tectonic Silver, Iceberg

SVO nekovinska barva karoserije
Vključuje: električno nastavljivi in ogrevani bočni vzvratni ogledali v lastni barvi

SVO kovinska barva karoserije
Vključuje: električno nastavljivi in ogrevani bočni vzvratni ogledali v lastni barvi

Mrežica za zaščito stekla zadaj
Vključuje: dvokrilna vrata ter fiksno steklo zadaj z brisalcem

Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali v temeljni barvi
Vzdolžni strešni nosilci
Ogrevano vetrobransko steklo
Meglenki spredaj
Drsna vrata na sovoznikovi strani
Dvojna drsna vrata
Dvojna zastekljena drsna vrata
Z voskom zaščiteno podvozje

PLATIŠČA
15" Jeklena platišča s pokrovčki pesta ter pnevmatikami 195/60 R15
15" Jeklena platišča s polnimi pokrovi ter pnevmatikami 195/60 R15
15" 5x2 kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 195/60 R15

NOTRANJE LASTNOSTI
LED lučke v tovornem prostoru
Nadglavna konzola s prostorom za shranjevanje ter ročica za oporo na voznikovi strani
Električno pomična stekla spredaj z odpiranjem/zapiranjem z enojnim dotikom na voznikovi strani
Paket za kadilce

MEHANSKE LASTNOSTI
Močnejši akumulator - 590 A /60 Ah
Brisalca s tipalom za dež ter samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Tipala za pomoč pri parkiranju zadaj
Opomba: na voljo samo z avdio sistemi, ki vsebujejo SYNC

Tempomat s prilagodljivim omejevalnikom hitrosti
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Dvojno daljinsko centralno zaklepanje
Alarmna naprava 'Thatcham'
Vključuje: dvojno daljinsko centralno zaklepanje ter prostor za shranjevanje nad glavo

Alarmna naprava z zunanjimi senzorji
90 km/h omejevalnik hitrosti
100 km/h omejevalnik hitrosti
110 km/h omejevalnik hitrosti
120 km/h omejevalnik hitrosti
Start/Stop sistem
Klimatska naprava
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Elektronski (PTC) dodatni grelec kabine

Alarmna naprava

Tipala za pomoč pri parkiranju
zadaj

Tempomat s prilagodljivim
omejevalnikom hitrosti

Klimatska naprava

Klimatska naprava s samodejno
regulacijo temperature

Start/Stop sistem
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MULTIMEDIJA
MyConnection AM/FM radio
Vsebuje: 2 zvočnika, AM/FM antena, volanske kontrole, USB/iPod® vtičnica, Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje

Avdio sistem Ford SYNC
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 3,5" matrični prikazovalnik, 4 zvočniki, volanske kontrole, USB/iPod® vtičnica, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno
tel. in pretakanje zvoka na avdio sistem, glasovno upravljanje in funkcija za klic v sili)

Navigacijski sistem Ford SYNC
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 5" TFT barvni zaslon, 4 zvočniki, volanske kontrole, USB/iPod® vtičnica, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno tel. in
pretakanje zvoka na avdio sistem, glas. upravljanje in funkcija za klic v sili), kartografija zahodne Evrope in klimatsko napravo (EOC 531)

Navigacijski sistem Ford SYNC s klimatsko napravo s samodejno regulacijo temperature
Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, 5" TFT barvni zaslon, 4 zvočniki, volanske kontrole, USB/iPod® vtičnica, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno tel. in
pretakanje zvoka na avdio sistem, glas. upravljanje in funkcija za klic v sili), kartografija zahodne Evrope in klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature (EOC
532)

MyConnection AM/FM radio

Navigacijski sistem Ford SYNC

PAKETI OPREME
Zimski paket
- ogrevano vetrobransko steklo
- sedežni paket 8

Sedežni paket 9
- voznikov sedež, nastavljiv v 4 smeri z nastavitvijo ledvene opore
- predal pod sovoznikovim sedežem
- opozorilnik za nepripet pas na voznikovi strani
- naslon za roko na voznikovem sedežu

Sedežni paket 13
- preklopna pregradna stena
- poklopni sovoznikov sedež
- opozorilnik za nepripet varnostni pas na voznikovi strani
Opomba: na voljo le v kombinaciji z drsnimi bočnimi vrati

Sedežni paket 6
- voznikov sedež, nastavljiv v 4 smeri z nastavljivo ledveno oporo
- poklopen sovoznikov sedež
- naslon za roko na voznikovem sedežu
- preklopna pregradna stena
- predal pod voznikovim sedežem
Opomba: na voljo le v kombinaciji z dvojnimi drsnimi bočnimi vrati

Sedežni paket 5
- stranski zračni blazini
- opozorilnik za nepripet varnostni pas na sovoznikovi strani

Sedežni paket 8
- voznikov sedež, nastavljiv v 4 smeri z nastavitvijo ledvene opore
- stranski zračni blazini
- ogrevan voznikov sedež
- naslon za roko na voznikovem sedežu
- opozorilnik za nepripet varnostni pas na voznikovem in sovoznikovem sedežu

OSTALO
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila

FORD TRANSIT COURIER
BARVNE MOŽNOSTI
Ambiente

Trend

Sport

Armaturna plošča
Material
Barva / vzorec

Charcoal Black
Tkanina
Charcoal Black

Charcoal Black
Tkanina
Charcoal Black

Charcoal Black
Tkanina/Usnje
Charcoal Black

Frozen White
Blazer Blue
Race Red













Moondust Silver
Absolute (Panther) Black
Deep Impact Blue
Magnetic
















Tectonic silver
IceBerg










Notranjost
Sedeži

Osnovna barva

Kovinska barva
Zunanjost

Posebna kovinska barva

 Na voljo
 Ni na voljo

Frozen White

Blazer Blue

Race Red

Moondust Silver

Absolute Black

Deep Impact Blue

Magnetic

Tectonic Silver

Ice Berg

FORD TRANSIT COURIER TEHNOLOGIJE
Start/Stop sistem

Ford SYNC

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine

S Fordovim sistemom za glasovno upravljanje SYNC lahko z uporabo preprostih in neposrednih

pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko

glasovnih ukazov upravljate predvajanje glasbe ter opravljate in sprejemate klice na svojem

ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in

mobilnem telefonu. To pomeni, da bodo vaše roke ves čas na volanu, oči pa uprte na cesto.

sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih

SYNC bo tudi na glas prebral besedilna sporočila, poslana na vaš mobilnik. SYNC vam omogoča

ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

predvajanje pesmi z USB ključa ali predvajalnika MP3 ali celo pretočno predvaja glasbo z
mobilnega telefona, opremljenega z Bluetoothom, lahko pa tudi poimenuje pesem ali izvajalca

Nadzor vektorjev navora

na radiu.

Sistem za razporejanje navora uravnava navor motorja med sprednjima kolesoma ter se tako
prilagaja vozni površini in razmeram na cesti. Sistem deluje 100-krat na sekundo, kar je 33-krat

Klic v sili

hitreje od mežika z očmi. To pomeni boljši oprijem in izredno natančno krmiljenje, kar boste odkrili

Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'. Če slučajno pride do

ob pospeševanju v zavojih.

nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto

Sistem za preprečevanje prevračanja

službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi

vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki

če ste nezavestni.

lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna

* Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah. Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim

kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk,
izklopi črpalko za gorivo. Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.

Program za stabilizacijo priklopnika TSC
Nadzor zibanja prikolice zazna vijuganje ali zanašanje prikolice in zmanjša hitrost vozila ter tako

Ogrevano vetrobransko steklo

pomaga razrešiti težavo in poskrbi za večji nadzor pri vleki. Vozilo upočasni z zmanjševanjem navora

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb

motorja in postopnim povečevanjem zavornega tlaka na kolesih.

in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam
pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC
Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo

Inteligentni zaščitni sistem IPS

nenadne spremembe v krmiljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora,

Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno

nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in

trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in

preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA),

pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na

sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev

sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v

tlaka v zavornem sistemu.

drugi vrsti.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Ford EcoBoost

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da

Revolucionarni novi 1,0-litrski 3-valjni bencinski motor EcoBoost vam zagotavlja moč, ki bi jo

ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite

sicer pričakovali od običajnega 1,6-litrskega motorja, pri tem pa dosega za 24 % manjšo porabo

nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na

in za 25 % nižje izpuste CO2. Diamantu podobna prevleka na batnih obročkih zmanjšuje trenje;

spolzkih podlagah.

turbopolnilnik, neposredni vbrizg in spremenljiva časovna uskladitev ventilov pa izboljšujejo
izkoristek. Rezultat je izjemno varčen motor, ki je že vrsto let zmagovalec mednarodnih tekmovanj.

Ford EcoMode
Pametni in inovativni informacijski sistem Ford Eco Mode nenehno ocenjuje vpliv vašega načina

Ford Easy-Fuel

vožnje na porabo goriva. Sistem analizira vašo hitrost, menjavanje prestav, zaviranje in čas

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu,

reakcije ter celo število kratkih in dolgih potovanj, ki jih opravite. Pametna programska oprema

je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne

vam nato svetuje, kako lahko zmanjšate porabo goriva. Lučka na plošči z merilniki vam namigne,

bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili

kdaj morate zamenjati prestavo, da bi porabili kar najmanj goriva. Ta preprost, a učinkovit

za vedno.

pripomoček vam pomaga poskrbeti, da boste vedno varčno na poti.

Ogrevano vetrobransko steklo

Ford Easy-Fuel

Start/Stop sistem

Inteligentni zaščitni sistem

Program za stabilizacijo priklopnika

Pomoč pri speljevanju v klanec

