TOURNEO COURIER

170 Nm
100
ίπποι

131g/km*

Οικονομία
Κινητήρας βενζίνης Ford EcoBoost 1,0
λίτρου
Ο τελευταίος μας πολυβραβευμένος
κινητήρας βενζίνης αποδίδει έναν
εντυπωσιακό συνδυασμό απόδοσης και
οικονομίας. Συμπαγής, ελαφρύς και
ομαλός στη λειτουργία του, βοηθά το
Tourneo Courier να επιτύχει εξαιρετική
οικονομία καυσίμου.

FORD TOURNEO COURIER Κινητήρες και επιδόσεις

Δύναμη
Κινητήρας diesel Duratorq TDCi 1,5
λίτρων
Ο κινητήρας diesel 1.5 Duratorq TDCi 100
ίππων (75 kW) αποδίδει ροπή 215 Nm.
Αποτελεί έτσι την ιδανική επιλογή για τη
μεταφορά βαρέων φορτίων και τη χρήση
ρυμουλκουμένου, και μάλιστα με εξαιρετική
οικονομία καυσίμου (από μόλις 4,5
λίτρα/100 km* σε μικτό κύκλο οδήγησης).

Εξαιρετικές επιδόσεις,
χαμηλότερες εκπομπές
Οι κινητήρες βενζίνης Ford EcoBoost
και οι κινητήρες diesel Duratorq TDCi
του Tourneo Courier ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των τελευταίων
κανονισμών Euro Stage 6.2 χωρίς την
ανάγκη για πρόσθετα. Με βάση τα
προηγούμενα πρότυπα Euro 6, οι νέοι
κανονισμοί περιλαμβάνουν μια
πρωτοβουλία για στοιχεία εκπομπών
σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης
RDE (Real Driving Emissions), με τη
δοκιμή οχημάτων στον δρόμο. Οι
προσπάθειες αυτές θα οδηγήσουν σε
περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα
ελέγχουν εκπομπών και βελτιώσεις
στην ποιότητα του αέρα.

1.5 Duratorq TDCi
με
Auto-Start-Stop

Ισορροπία
Κινητήρας diesel Duratorq TDCi 1,5
λίτρων
Ο κινητήρας diesel 1.5 Duratorq TDCi 75
ίππων (56 kW) έχει εξαιρετικά
ισορροπημένη απόδοση. παρέχει ευέλικτη
ισχύ και υψηλά επίπεδα ροπής, σε
συνδυασμό με χαμηλές εκπομπές και
εξαιρετική οικονομία καυσίμου.

1.5 Duratorq TDCi
χωρίς
Auto-Start-Stop

75
ίπποι

117g/km*
100
ίπποι

1.5 Duratorq TDCi
με
Auto-Start-Stop

117g/km*

1.5 Duratorq TDCi
χωρίς
Auto-Start-Stop

215 Nm

190 Nm

1.0 Ford EcoBoost
με
Auto-Start-Stop

Έλεγχοι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Κάνουμε τα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου πιο ρεαλιστικά.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ορισμένα νέα οχήματα θα λαμβάνουν έγκριση τύπου χρησιμοποιώντας την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (World
Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP), η οποία είναι μια νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) που είναι
η διαδικασία δοκιμών που ισχύει σήμερα. Κατά τη διάρκεια της σταδιακής διακοπής εφαρμογής του NEDC, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 βάσει WLTP θα
συσχετίζονται με τις τιμές βάσει NEDC. Θα υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, γιατί ορισμένες παράμετροι
των δοκιμών έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα το ίδιο αυτοκίνητο να εμφανίζει διαφορετικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2.
1.0 Ford EcoBoost
χωρίς
Auto-Start-Stop

Κινητήρες
που
δουλεύουν
για σας.

Tourneo Courier
Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών
Μέγιστη ισχύς σε ίππους (kW)
Ροπή σε Nm (με overboost)
Εκπομπές CO2 (g/km)øø
Τύπος καυσίμου
Κιβώτιο ταχυτήτων
Κίνηση

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

100 ίπποι (75 kW)

100 ίπποι (75 kW)

75 ίπποι (56 kW)

75 ίπποι (56 kW)

100 ίπποι (75 kW)

100 ίπποι (75 kW)

170 Nm

170 Nm

190 Nm

190 Nm

215 Nm

215 Nm

131

122

117

112

117

112

Βενζίνης

Βενζίνης

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

6-τάχυτο μηχανικό

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2

4x2
4,6

Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 kmøø
Εντός πόλης

7,2

6,3

5,1

4,6

5,1

Εκτός πόλης

5,0

4,9

4,1

4,1

4,1

4,1

Μικτός κύκλος

5,8

5,4

4,5

4,3

4,5

4,3

Επιδόσειςø
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

173

173

160

160

175

175

0-100 km/h (sec)

14,1

14,1

16,4

16,4

13,4

13,4

50-100 km/h* (sec)

9,3

9,3

11,4

11,4

9,1

9,1

Βάρη και φορτία
*Στοιχεία δοκιμών NEDC σε υπολογισμένο κύκλο
οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την
ενότητα για καύσιμα και επιδόσεις.

Απόβαρο (kg)#

1291

1291

1320

1320

1320

1320

Μικτό βάρος (kg)

1785

1785

1800

1800

1800

1800

Μικτό βάρος συρμού (kg)

2675

2675

2280

2280

2280

2280

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (με φρένα) (kg)

890

890

480

480

480

480

Μέγιστο βάρος ρυμουλκουμένου (χωρίς φρένα) (kg)

660

660

480

480

480

480

Τα δηλούμενα στοιχεία εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 692/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 καθορίζονται για έναν τύπο οχήματος και όχι για ένα συγκεκριμένο όχημα. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών
τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και των
εκπομπών CO2 ενός οχήματος. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των
εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα οχημάτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.seaa.gr.
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FORD TOURNEO COURIER Εξωτερική εμφάνιση και στυλ

Electric power-assisted steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού

Χωρίς ρεζέρβα (με κιτ επισκευής ελαστικών)

Εξωτερικός φωτισμός

Ρεζέρβα – Χαλύβδινη κανονικού μεγέθους

Προβολείς – Φώτα ημέρας

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Προβολείς – Προβολείς αλογόνου δύο θαλάμων, με ανακλαστήρα (με φώτα ημέρας)

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος

Προβολείς – Αυτόματος φωτισμός

Προφυλακτήρες – Γωνίες πίσω προφυλακτήρα στο χρώμα του αμαξώματος

Προβολείς – Καθυστερούν να σβήσουν όταν κλείσετε το αυτοκίνητο (φωτισμός συνοδείας)

Προφυλακτήρες – Προφυλακτήρας πίσω στο χρώμα του αμαξώματος

Προβολείς ομίχλης εμπρός

Προφυλακτήρας πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος με ποδιά

Προβολείς – Φώτα ημέρας

Πλευρικά προστατευτικά αμαξώματος – Στο χρώμα του αμαξώματος

Όργανα και χειριστήρια

Σπορ κάτω πλαϊνά προστατευτικά

Τιμόνι – 3 ακτίνων, με ημιδερμάτινη ανάγλυφη επένδυση και κόκκινη ραφή (περιλαμβάνει χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι)

Σπορ λωρίδες – Race Red με χρώμα αμαξώματος Shadow Black και Magnetic, μαύρες ημιγυαλιστερές με χρώμα αμαξώματος Frozen White και Race Red, Magnetic με χρώμα αμαξώματος Deep Impact
Blue

Sport

Ζάντες – Ελαφρού κράματος 16"x6½" 7 ακτίνων σε χρώμα Magnetic Grey, με ελαστικά 195/55 R16* και παξιμάδια που ασφαλίζουν

/

/

/

Sport

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω
Cruise Control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας (περιλαμβάνει σύστημα περιορισμού της ταχύτητας) (μόνο με δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων στο Ambiente)

Titanium

Ζάντες – Ελαφρού κράματος 15"x6" 5 ακτίνων με ελαστικά 195/60 R15* και παξιμάδια που ασφαλίζουν
Ζάντες – Ελαφρού κράματος 16"x6½" 7 ακτίνων με ελαστικά 195/55 R16* και παξιμάδια που ασφαλίζουν

Titanium

Υποβοήθηση του οδηγού
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Εμπρός και πίσω

Trend

Ζάντες
Ζάντες – Χαλύβδινες 15"x6" με τάσια 6 ακτίνων και ελαστικά 195/60 R15*

Trend

Sport

Titanium

Trend

FORD TOURNEO COURIER Οδήγηση

/

/

Στροφόμετρο
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος

Προαιρετικά πακέτα

Μάσκα εμπρός – Στο δικό της χρώμα

Κάμερα οπισθοπορείας

Μάσκα εμπρός – Στο δικό της χρώμα με χρωμιωμένο πλαίσιο
Μάσκα εμπρός – Στο δικό της χρώμα με πλαίσιο Magnetic Grey
Λασπωτήρες – Εμπρός και πίσω
Ράγες οροφής – Σε ασημί χρώμα με βάσεις διαφορετικού χρώματος
Ράγες οροφής – Σπορ ράγες οροφής σε χρώμα Magnetic Grey
Κρύσταλλα με ειδική επίστρωση προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

FORD TOURNEO COURIER Επιδόσεις και εξοικονόμηση καυσίμου

Φιμέ κρύσταλλα πίσω
Λαβές θυρών – Με γυαλιστερό μεταλλικό φινίρισμα
Επένδυση οροφής καμπίνας
Προαιρετικά πακέτα

Όργανα και χειριστήρια

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος με ποδιά

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου
Τεχνολογία
Σύστημα πέδησης – Έξυπνο σύστημα επαναφόρτισης της μπαταρίας
Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

*Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.
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Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα
Ενεργό διάφραγμα μάσκας (μόνο με κινητήρες diesel)

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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FORD TOURNEO COURIER Άνεση και ευκολία

Εσωτερική εργονομία

Εσωτερικός φωτισμός

Κεντρική κονσόλα με 2 ποτηροθήκες και αποθηκευτικό χώρο μεγέθους A4

Πλαφονιέρα οροφής εμπρός με δύο φώτα ανάγνωσης

Ντουλάπι ταμπλό που κλείνει

Πλαφονιέρα οροφής εμπρός με φώτα ανάγνωσης και ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός

Ντουλάπι ταμπλό που κλειδώνει

Πλαφονιέρα στον χώρο φόρτωσης

Εταζέρα οροφής (περιλαμβάνει αναδιπλούμενη χειρολαβή)

Πλαφονιέρα οροφής πίσω

Πακέτο καπνιστού – Σταχτοδοχείο και αναπτήρας εμπρός

Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό

Αποθηκευτικός χώρος – Συρτάρι κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού

Καθίσματα

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω)

My Connection – Ραδιόφωνο με βάση κινητού τηλεφώνου ή συσκευής πλοήγησης My Ford Dock, υποδοχή USB με δυνατότητα σύνδεσης iPod®, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® και 4
ηχεία
Ραδιόφωνο και Ford SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη 4", ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης*, AppLink για τη χρήση εφαρμογών κινητού
τηλεφώνου, υποδοχή USB και 6 ηχεία (4 εμπρός, 2 πίσω)
Ραδιόφωνο και Ford SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη αφής 6", ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης*, Apple CarPlay, Android Auto, AppLink,
υποδοχή USB και 6 ηχεία (4 εμπρός, 2 πίσω)
Ραδιόφωνο και Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, έγχρωμη οθόνη αφής 6", ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου Bluetooth® με φωνητικό έλεγχο και κλήση έκτακτης ανάγκης*, Apple CarPlay,
Android Auto, AppLink, υποδοχή USB και 6 ηχεία (4 εμπρός, 2 πίσω)

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 2 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω)

Sport

Καθίσματα εμπρός – Υποβραχιόνιο οδηγού
Καθίσματα εμπρός – Θερμαινόμενη πλάτη και έδρα καθίσματος
Καθίσματα εμπρός – Αναδιπλούμενοι δίσκοι πίσω από την πλάτη των εμπρός καθισμάτων
Καθίσματα πίσω – Κάθισμα αναδιπλούμενο στο δάπεδο και ανακλινόμενο σε όρθια θέση στη 2η σειρά (όχι διαιρούμενο)

Σύστημα κλιματισμού
Air condition – Μη αυτόματο
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού

Titanium

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με χειροκίνητη ρύθμιση στήριξης της μέσης

Φίλτρο ανακυκλοφορίας του αέρα
/

Φίλτρο γύρης

Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες. Λειτουργεί σε συνδυασμό με συμβατό κινητό τηλέφωνο που έχετε μαζί σας, αν
ανοίξει κάποιος αερόσακος (εκτός του αερόσακου γονάτων του οδηγού ή των αερόσακων στις ζώνες ασφαλείας πίσω, αν υπάρχουν) ή ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας που κλείνει την αντλία καυσίμου. Δείτε την ιστοσελίδα της Ford
για τελευταίες πληροφορίες.
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Trend

Sport

Titanium

Trend

FORD TOURNEO COURIER Άνεση και ευκολία

Seat Pack 7 – Περιλαμβάνονται συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού, υποβραχιόνιο οδηγού, αναδιπλούμενοι δίσκοι πίσω από την πλάτη των εμπρός καθισμάτων, στήριξη της μέσης στο
κάθισμα του οδηγού, υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας BeltMinderTM (EU TEL και SND) στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω,
πάνω/κάτω + κλίση της πλάτης), χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω + κλίση της πλάτης), αερόσακοι οροφής, πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού
Seat Pack 17 – Περιλαμβάνονται συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού, υποβραχιόνιο οδηγού, αναδιπλούμενοι δίσκοι πίσω από την πλάτη των εμπρός καθισμάτων, στήριξη της μέσης στο
κάθισμα του οδηγού, θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού, υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας BeltMinderTM (EU TEL και SND) στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού
με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω + κλίση της πλάτης), χειροκίνητα ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω + κλίση της πλάτης), αερόσακοι οροφής, πλευρικοί
αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος
Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, σε χρώμα Magnetic

Φως στοπ τοποθετημένο ψηλά πίσω

Υαλοκαθαριστήρες – Βασικοί, 2 ταχυτήτων, με διακοπτόμενη λειτουργία και ηλεκτρικό σύστημα πλυσίματος/στεγνώματος

Εσωτερικό χειριστήριο ασφάλισης στα ανοιγόμενα ελαφρά προς τα έξω παράθυρα της δεύτερης σειράς

Υαλοκαθαριστήρες – Αυτόματοι με αισθητήρα βροχής (περιλαμβάνονται αυτόματοι προβολείς και φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης)

/

/

/

Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας, περιλαμβάνει υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA), σύστημα αποτροπής ανατροπής (ROM) και ηλεκτρονική κατανομή
πέδησης (EBD)

/

Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο

Αερόσακοι – Μετωπικός αερόσακος οδηγού (ενός σταδίου)

Τιμόνι – 3 ακτίνων από πολυουρεθάνη

Αερόσακοι – Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού (ενός σταδίου)◆ (περιλαμβάνει κουμπί απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού)

Τιμόνι – Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων (με χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι)

Αερόσακοι – Πλευρικός αερόσακος οδηγού (περιλαμβάνεται μετωπικός αερόσακος συνοδηγού)

Κολώνα τιμονιού – Ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω

Αερόσακοι – Πλευρικός αερόσακος συνοδηγού

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Με απαλή επιφάνεια

Αερόσακοι – Αερόσακοι οροφής (αριστερά και δεξιά)

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη

Αερόσακοι – Αερόσακος γονάτων του οδηγού

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη, με κάλυμμα μοχλού με κόκκινη ραφή

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας BeltMinderTM – Για τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Χειρολαβές οροφής εμπρός και πίσω

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας BeltMinderTM – Πίσω κάθισμα

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα, του οδηγού κατεβαίνει σε μία κίνηση (περιλαμβάνεται μαλακό υποβραχιόνιο στην πόρτα)

Ζώνες ασφαλείας – Τριών σημείων με προεντατήρες, στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα, οδηγού και συνοδηγού ανεβαίνουν/κατεβαίνουν σε μία κίνηση (περιλαμβάνεται μαλακό υποβραχιόνιο στην πόρτα)

Καθίσματα – Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX

Τεχνολογία

Αντικλεπτική προστασία

Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford Easy Fuel χωρίς τάπα ρεζερβουάρ
Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενο σύστημα πλυσίματος

Sport

Ασφάλεια
Κάλυμμα τροχιάς πλαϊνής πόρτας

Titanium

Όργανα και χειριστήρια

Trend

Sport

Titanium

FORD TOURNEO COURIER Ασφάλεια και προστασία
Trend

FORD TOURNEO COURIER Άνεση και ευκολία

Συναγερμός – Περιμετρικός
/

/

/

Συναγερμός – Thatcham CAT 1 (σε συνδυασμό με σύστημα διπλοκλειδώματος και εταζέρα οροφής)

Εσωτερικός καθρέφτης – Κατεβαίνει χειροκίνητα για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τους προβολείς των οχημάτων που ακολουθούν

Passive Anti-Theft System (PATS) – Παθητικό αντικλεπτικό σύστημα Safeguard Thatcham Cat 2 με immobiliser

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, με φωτεινότητα που προσαρμόζεται αυτόματα για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που ακολουθούν

Κλειδαριές – Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό με 1 τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο πτυσσόμενο κλειδί και 1 κλειδί με ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο

Προαιρετικά πακέτα

Κλειδαριές – Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και διακόπτη κλειδώματος/ξεκλειδώματος στο ταμπλό με φωτεινή ένδειξη

Winter Pack 2 – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear και Seat Pack 17 (περιλαμβάνονται θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης στο κάθισμα του οδηγού, υποβραχιόνιο
οδηγού, συρτάρι κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού, δίσκοι πίσω από την πλάτη των εμπρός καθισμάτων)

Κλειδαριές – Κεντρικό κλείδωμα και διπλοκλείδωμα με τηλεχειρισμό και διακόπτη κλειδώματος/ξεκλειδώματος στο ταμπλό με φωτεινή ένδειξη
Κλειδαριές – Ηλεκτρικές παιδικές κλειδαριές στις πλαϊνές πόρτες του χώρου φόρτωσης
Φρένα
Σύστημα πέδησης – Δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω
Emergency Brake Assist (EBA) – Υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα
Φώτα απότομου φρεναρίσματος

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος
Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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◆

Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος.
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Sport

Titanium

FORD TOURNEO COURIER Διαστάσεις και χωρητικότητα
Trend

FORD TOURNEO COURIER Χαρακτηριστικά ευκολίας

Αμάξωμα

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (λίτρα)
Συνολικό μήκος A

5-θυρο

Πόρτες – Πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω με σταθερό παράθυρο και υαλοκαθαριστήρα

4157

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (2-θέσια διαμόρφωση)

1656

Συνολικό πλάτος με/χωρίς καθρέφτες B

2112/1764

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (5-θέσια διαμόρφωση)

708

Συνολικό ύψος με/χωρίς ράγες οροφής C

1784/1741

Κύκλος στροφής (m)

Παράθυρα – Σταθερά, ελαφρά ανοιγόμενα ελαφρά προς τα έξω στη δεύτερη σειρά

Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας D

Μοκέτα και επενδύσεις

Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους των
τροχών E

1.656 λίτρα

Ταπέτα δαπέδου – Ταπέτα δαπέδου από μοκέτα εμπρός, με κάλυμμα προστασίας από τη φθορά λόγω της κίνησης των ποδιών στα πεντάλ, στην πλευρά του οδηγού
Ταπέτα δαπέδου – Ελεύθερα ταπέτα δαπέδου εμπρός (σε συνδυασμό με ελεύθερα ταπέτα δαπέδου πίσω)

Πίσω καθίσματα
αναδιπλωμένα

Ηλεκτρικό σύστημα
Πρίζα 12 V

612

Στους τροχούς

10,5

983

Στον προφυλακτήρα

10,9

Πλάτος χώρου φόρτωσης F

1345

Ύψος χώρου φόρτωσης από το δάπεδο μέχρι την οροφή G

1200

Μήκος χώρου φόρτωσης (2-θέσια διαμόρφωση) H

1641

Μήκος χώρου φόρτωσης (5-θέσια διαμόρφωση) I

837

Βοηθητική πρίζα στον χώρο φόρτωσης

708 λίτρα

Χώρος φόρτωσης
Ταπέτα δαπέδου – Ταπέτα δαπέδου από μοκέτα πίσω

Όλα τα
καθίσματα
στη θέση τους

Ρυθμιζόμενη εταζέρα
Δακτύλιοι πρόσδεσης φορτίου στον χώρο φόρτωσης (κατά DIN 75410)
Δίχτυ φορτίου (με πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω)

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm και υπόκεινται σε κατασκευαστικές ανοχές, αναφέρονται στα μοντέλα με τις ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς να
περιλαμβάνουν πρόσθετο εξοπλισμό. Τα σχήματα αυτά είναι μόνο για αναφορά. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Κωδικός
SVO

FORD TOURNEO COURIER Ειδικός εξοπλισμός (SVO)

K104

Ελαστικά παντός καιρού (δεν περιλαμβάνεται ρεζέρβα)

K103

1.741 mm χωρίς ράγες οροφής
(1.784 mm με ράγες οροφής)

Ελαστικά
Χειμερινά ελαστικά (δεν περιλαμβάνεται ρεζέρβα)
Άλλο
Επικέρωση κάτω από το αμάξωμα

UBP

Βαφή
Ειδική βαφή, απευθυνθείτε στο δίκτυο για λεπτομέρειες (μπορεί να ισχύει για ελάχιστη ποσότητα)

Διάφορα

Επιγραφή
Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος

Εφαρμογή/επιγραφή

Ειδικές επιλογές
οχημάτων (SVO)

4.157 mm

2.112 mm με καθρέφτες
(1.764 χωρίς καθρέφτες)

Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος
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FORD TOURNEO COURIER Επόμενα βήματα

FORD TOURNEO COURIER Προγράμματα εγγύησης και συντήρησης

test drive

Ηλεκτρονικό προσπέκτους

Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε test drive του Ford
Tourneo Courier. Βρείτε έναν Επίσημο Έμπορο Ford: www.ford.gr

Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε το ηλεκτρονικό προσπέκτους που
θα σας βοηθήσει να κάνετε μια πιο λεπτομερειακή επιλογή από τη
διεύθυνση www.ford.gr

2* χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση (απεριόριστα χιλιόμετρα)
1* ή 2* χρόνια (έως το 1ο προγραμματισμένο Σέρβις από τον κατασκευαστή) Πανευρωπαϊκή Οδική Βοήθεια Ford Assistance
12 χρόνια*/απεριόριστα χιλιόμετρα Εγγύηση Αντιδιαβρωτικής Προστασίας & 2* χρόνια εγγύηση βαφής του αμαξώματος
Προγράμματα Επέκτασης Εγγύησης Ford Protect έως 8* χρόνια (για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Επίσημο Έμπορό σας)
Προγράμματα προπληρωμένων Σέρβις FPSP για 5* χρόνια

συνθέστε
Συνθέστε το νέο σας Ford Tourneo Courier ακριβώς με τις
προδιαγραφές που θέλετε και δείτε πώς δείχνει στην ιστοσελίδα
www.ford.gr

Επιπλέον, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
http://www.ford.gr/FordCredit/Overview

ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας αυτοκίνητο, εμείς
εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford διαθέτει
ένα μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που
θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το αυτοκίνητό σας
στην καλύτερη κατάσταση.
Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά
από ατύχημα, το κέντρο επισκευής ζημιών από
ατύχημα της Ford είναι το καλύτερο μέρος για να
αποκαταστήσετε το αυτοκίνητό σας στην προ του
ατυχήματος κατάσταση για να το έχετε σε κυκλοφορία
το συντομότερο δυνατό.

Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί
με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε
στους πίνακες χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται
ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση.
Για τις τελευταίες πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων
προμηθευτών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της
Apple Inc. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε
ορισμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.
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χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μία
απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή του. Πριν
επιλέξετε κάποια τράπεζα, απευθυνθείτε στον Επίσημο
Έμπορο Ford για να διαπιστώσετε τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Ford Credit, που
εξειδικεύεται σ΄αυτόν τον τομέα, και σας επιτρέπουν να
αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε.

επικοινωνία
Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί
Δευτέρα - Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00,
πλην επίσημων αργιών.
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FordPass
Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει
να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε. Παρέχει
πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford,
χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως αναζήτηση
χώρων στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για
την κυκλοφορία μέσω της εφαρμογής Live Traffic,
απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3
(κατόπιν διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Γραμμή Εξυπηρέτησης Ford

Ford Credit

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Ford καλέστε στο 2104805620. Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00 και
Σάββατο από τις 09:00 έως τις 17:00 πλην επισήμων αργιών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Credit μπορείτε να απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο Επίσημο ‘Εμπορο Ford, ή να μας καλέσετε στη Γραμμή Εξυπηρέτησης 210
5709888 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00πμ-02.00μμ.
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