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Βασικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά

■ Ζάντες χαλύβδινες 15"

■ Προβολείς αλογόνου δύο θαλάμων

■ Φώτα ημέρας

■ Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford

Easy Fuel χωρίς τάπα ρεζερβουάρ

■ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

■ Ενεργό διάφραγμα της μάσκας (με

κινητήρα diesel)

Βασικά εσωτερικά
χαρακτηριστικά

■ Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/

πίσω και πάνω/κάτω

■ Κεντρική κονσόλα με δύο ποτηροθήκες και

χώρο για φακέλους A4

■ Αερόσακος οδηγού

■ Electric Power Assisted Steering (EPAS)

 – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του

τιμονιού

Σημείωση: H έκδοση Base δεν διατίθεται στην Ελληνική
αγορά.
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Μοντέλο Transit Courier – Base 16-17
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Trend

Επιπλέον εξωτερικά
χαρακτηριστικά

■ Μία πλαϊνή πόρτα φόρτωσης

■ Χαλύβδινες ζάντες 15" με πλήρη τάσια

■ Προβολείς ομίχλης εμπρός

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

εξωτερικοί καθρέφτες

Επιπλέον εσωτερικά
χαρακτηριστικά

■ Συρτάρι κάτω από το κάθισμα

■ Υποβραχιόνιο και ρύθμιση στήριξης της

μέσης στο κάθισμα του οδηγού

■ Εταζέρα οροφής εμπρός

■ Ηχοσύστημα με βάση My Ford Dock

■ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με το

παράθυρο του οδηγού να κατεβαίνει σε μία

κίνηση

■ Δερμάτινο τιμόνι

■ Υπολογιστής καυσίμου

■ Εσωτερικές λαβές στις πόρτες με

γυαλιστερό μεταλλικό φινίρισμα

■ Πλαφονιέρα φωτισμού στην καμπίνα με

φώτα ανάγνωσης

Τύπος αμαξώματος

■ Βαν

Κινητήρες

Βενζίνης

■ 1.0 Ford EcoBoost 100 ίππων (75 kW) Euro

Stage 6.2

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ίππων (75 kW) Euro

Stage 6.2
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες

(βασικός εξοπλισμός)

Υποβραχιόνιο και ρύθμιση στήριξης της
μέσης στο κάθισμα του οδηγού

(βασικός εξοπλισμός)

Ford Transit Courier Van Trend με ειδικό μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος Metal Blue (προαιρετική επιλογή).
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Μοντέλο Transit Courier – Trend 18-19
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Limited

Επιπλέον εξωτερικά
χαρακτηριστικά

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 15" 5 ακτίνων

■ Γωνίες προφυλακτήρα εμπρός και πάνω

προφυλακτήρα πίσω στο χρώμα του

αμαξώματος

■ Πλευρικά προστατευτικά και λαβές θυρών

στο χρώμα του αμαξώματος

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του

αμαξώματος

■ Αυτόματοι προβολείς με αισθητήρα

φωτεινότητας και αυτόματοι

υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

■ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω

■ Κάλυμμα τροχιάς πλαϊνής πόρτας

■ Παρμπρίζ από ακουστικό κρύσταλλο

τρίπλεξ

Επιπλέον εσωτερικά
χαρακτηριστικά

■ Ηχοσύστημα και Ford SYNC 3 με έγχρωμη

οθόνη αφής 6", ανοικτή συνομιλία κινητού

τηλεφώνου Bluetooth® και κλήση έκτακτης

ανάγκης*, AppLink, υποδοχή USB και 4

ηχεία (εμπρός)

■ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης

στο παρμπρίζ, αυτόματα ρυθμιζόμενης

φωτεινότητας για να μη θαμπώνεται ο

οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που

ακολουθούν (μόνο με παράθυρα στις πίσω

πόρτες)

■ Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων

■ Ντουλάπι ταμπλό που κλειδώνει

■ Σύστημα σταθερής ταχύτητας cruise

control με ρυθμιζόμενο σύστημα

περιορισμού της ταχύτητας

■ Electronic Automatic Temperature Control

(EATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα

κλιματισμού

■ Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και

συνοδηγού εμπρός, ανεβαίνουν και

κατεβαίνουν σε μία κίνηση

■ Πρίζα 12 V στον χώρο φόρτωσης

Τύπος αμαξώματος

■ Βαν

Κινητήρες

Βενζίνης

■ 1.0 Ford EcoBoost 100 ίππων (75 kW) Euro

Stage 6.2

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ίππων (75 kW) Euro

Stage 6.2
Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω

(βασικός εξοπλισμός)

Ford SYNC 3 με οθόνη αφής 6"

(βασικός εξοπλισμός)

Ford Transit Courier Van Limited με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Diffused Silver (προαιρετική επιλογή).

*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford
SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το
τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την
αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και
περιφέρειες.
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Μοντέλο Transit Courier – Limited 20-21
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Sport

Εξωτερικά χαρακτηριστικά
επιπλέον του Trend

■ Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 7 ακτίνων με

φινίρισμα Magnetic Grey

■ Προφυλακτήρες στο χρώμα του

αμαξώματος εμπρός και πίσω

■ Πλευρικά προστατευτικά στο χρώμα του

αμαξώματος

■ Ποδιές προφυλακτήρων εμπρός και πίσω

■ Σπορ πλαϊνά προστατευτικά κάτω

■ Σπορ λωρίδες

■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

εξωτερικοί καθρέπτες σε χρώμα Magnetic

Grey

Εσωτερικά χαρακτηριστικά
επιπλέον του Trend

■ Δερμάτινο τιμόνι με κόκκινη ραφή

■ Δερμάτινη λαβή μοχλού ταχυτήτων και

κάλυμμα με κόκκινη ραφή

■ Ημιδερμάτινη επένδυση με δέρμα Torino σε

Charcoal Black

■ Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό

■ Ντουλάπι ταμπλό που κλειδώνει

■ Πρίζα 12 V στον χώρο φόρτωσης

Τύπος αμαξώματος

■ Βαν

Κινητήρες

Diesel

■ 1.5 Duratorq TDCi 100 ίππων (75 kW) Euro

Stage 6.2

Ημιδερμάτινη επένδυση (από δέρμα Torino)

(βασικός εξοπλισμός)

Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 7 ακτίνων με
φινίρισμα Magnetic Grey

(βασικός εξοπλισμός)

Ford Courier Sport Van με απλό χρώμα αμαξώματος
Race Red (βασικός εξοπλισμός).
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Μοντέλo Transit Courier – Sport 22-23
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Αξιοποιήστε το νέο σας Ford 
όσο το δυνατόν καλύτερα
Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο σας Ford. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε πόσο φορτίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει

με ασφάλεια, τόσο από άποψη βάρους όσο και από άποψη όγκου. Το δίκτυο της Ford μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές για τις προδιαγραφές των

οχημάτων και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο βαν, ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες και τα χρήματα που διαθέτετε.

Το Ford Transit Courier έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει φορτίο
– και μάλιστα πολύ.

Η επιλογή ενός νέου βαν αποτελεί σημαντική απόφαση με
πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες
επιλογές όπως η καταλληλότερη έκδοση, η κύρια χρήση του
οχήματος και το μέγεθος της κιβωτάμαξας μπορεί να είναι
σχετικά απλές, άλλες όμως όπως ο υπολογισμός του ωφέλιμου
φορτίου είναι πιο περίπλοκες.

Ωφέλιμο φορτίο

Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να γνωρίζετε δύο
πράγματα: Το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) και το
απόβαρο.

Μικτό βάρος (GVM)

Το μικτό βάρος του οχήματος είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος του οχήματος όταν είναι φορτωμένο για να
κυκλοφορήσει στον δρόμο – περιλαμβάνει το βάρος του ίδιου
του οχήματος, του βασικού εξοπλισμού, οδηγού και
πληρώματος (υποθέτοντας βάρος 75 kg για κάθε άτομο),
υγρών, καυσίμου με το ρεζερβουάρ 90% πλήρες (1 λίτρο
πετρελαίου κίνησης = περίπου 0,85 kg), προαιρετικού
εξοπλισμού, αξεσουάρ και φορτίου.

Απόβαρο

Το απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικής έκδοσης
και βασικών προδιαγραφών, με υγρά και ρεζερβουάρ 90%
πλήρες, αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα και φορτίο. Για τη
μεταφορά φορτίων που προσεγγίζουν τη μέγιστη ικανότητα
του οχήματος, συνιστάται να συνυπολογίζεται περιθώριο
σφάλματος 5% του ωφέλιμου φορτίου για να περιοριστεί ο
κίνδυνος υπερφόρτωσης.

Ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά του μικτού βάρους μείον το
απόβαρο.

Μικτό βάρος οχήματος - απόβαρο = ωφέλιμο φορτίο

Μικτό βάρος συρμού (GTM)

Μικτό βάρος συρμού είναι το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος
του οχήματος με ρυμουλκούμενο, δηλαδή το μικτό βάρος του
οχήματος συν το ρυμουλκούμενο και το φορτίο του.

Για να μπορέσετε λοιπόν να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα για
τις δικές σας ανάγκες, σας παραθέτουμε στη συνέχεια
περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Οι
παράγοντες αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής:

Οδηγός και πλήρωμα

Υπολογίζουμε το βάρος οδηγού και πληρώματος με βάση το
τυπικό βάρος 75 kg ανά άτομο που ισχύει για τον κλάδο του
αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα ότι οδηγός και πλήρωμα δεν
περιλαμβάνονται στο απόβαρο, έτσι όταν επιβιβάζονται στο
όχημα το ωφέλιμο φορτίο του περιορίζεται ανάλογα.

Εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός

Ο περισσότερος προαιρετικός εργοστασιακός εξοπλισμός
επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος. Για παράδειγμα,
το air condition μπορεί να προσθέσει περίπου 13 kg στο βάρος
ενός οχήματος, περιορίζοντας ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο
του.

Έκδοση

Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το προσπέκτους αφορά
όχημα βασικών προδιαγραφών χωρίς ρεζέρβα. Τα οχήματα
της έκδοσης Trend έχουν γενικά μεγαλύτερο βάρος από αυτά
της βασικής έκδοσης, λόγω του επιπλέον εξοπλισμού που
διαθέτουν.

Κατασκευαστικές ανοχές

Λόγω διακυμάνσεων στην παραγωγική και κατασκευαστική
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο δύο ίδια οχήματα να έχουν
ακριβώς το ίδιο βάρος.

Αξεσουάρ και μετατροπές

Πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά αν πρόκειται να κάνετε
οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο όχημά σας μετά την παραλαβή
του. Αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετήσετε ή μετατροπές που
μπορεί να κάνετε στο όχημα θα επηρεάσουν το ωφέλιμο
φορτίο του. Παρακαλούμε, να απευθύνεστε στο δίκτυο της
Ford για περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις.

Αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρίσιμης σημασίας για την
επιχείρησή σας ή σκοπεύετε να μεταφέρετε φορτίο που
προσεγγίζει τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του οχήματος, το
δίκτυο της Ford μπορεί να σας βοηθήσει. Με την εμπειρία και
τις γνώσεις που διαθέτει, θα σας συμβουλεύσει για τις
προδιαγραφές που πρέπει να έχει το όχημα που θα επιλέξετε,
για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας
ανάγκες.

Σημείωση: Τεχνικά στοιχεία για μετατροπές οχημάτων
μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στο εγχειρίδιο αμαξωμάτων
και εξοπλισμού www.etis.ford.com, στην ενότητα πληροφορίες/
μετατροπές οχημάτων.

Διαμορφώστε το όχημά σας ανάλογα με τη δουλειά σας

Τα επαγγελματικά οχήματα Ford διατίθενται με μια ευρεία
γκάμα βασικού εξοπλισμού και προαιρετικών επιλογών. Το
δίκτυο της Ford θα σας επισημάνει τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά του οχήματος για τις συγκεκριμένες
επαγγελματικές σας ανάγκες, καθώς και όσα πρέπει να
γνωρίζετε για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και
μετατροπές που μπορεί να χρειαστείτε μετά την πώληση.
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Κατανάλωση καυσίμου σε
λίτρα/100 kmØØØ
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Transit Courier Van

1.0L Ford EcoBoost 100 PS (75 kW) Euro Stage 6.2 603 1780 1177 4,16 2675 126-119 6,7-6,2 5,0-4,8 5,6-5,3

1.5L Duratorq TDCi 100 PS (75 kW) Euro Stage 6.2 604 1810 1206 3,55 2295 112 4,6 4,1 4,3

ØΩφέλιμο φορτίο = Το μικτό βάρος του οχήματος μείον το απόβαρο. Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το προσπέκτους υπόκειται σε κατασκευαστικές ανοχές και αναφέρεται στο βασικό μοντέλο με τον ελάχιστο εξοπλισμό. Τα άλλα μοντέλα έχουν μεγαλύτερο
απόβαρο και, επομένως, μικρότερο ωφέλιμο φορτίο λόγω του αυξημένου βασικού εξοπλισμού. Πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός που μπορεί να τοποθετηθεί στο όχημα, περιορίζει ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο. uΑντιπροσωπεύει το μικρότερο απόβαρο με
πλήρη πληρότητα σε υγρά, 90% σε καύσιμα, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανοχές, τον εξοπλισμό κλπ. που τοποθετούνται. Όλοι οι κινητήρες διατίθενεται με σύστημα αυτόματης διακοπής και επανεκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το όχημα Auto Start-
Stop. Σημείωση: Όλοι οι κινητήρες ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών Euro Stage 6.2 εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι
εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης cDPF (coated Diesel Particulate Filter). ØØΗ σχέση μετάδοσης του διαφορικού που αναφέρεται είναι αυτή που διατίθεται, ανάλογα με το μοντέλο, το μικτό βάρος και τον κινητήρα/κιβώτιο ταχυτήτων.
ØØØΤα δηλούμενα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007

και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα
διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. 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 ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO

2
και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO

2
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 CO
2
, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr.
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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.

Προδιαγραφές 30-31

Βάρη, φορτία και επιδόσεις
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A Συνολικό μήκος 4157

B Συνολικό πλάτος χωρίς καθρέφτες 1764

B Συνολικό πλάτος με καθρέφτες/με διπλωμένους καθρέφτες 2112/1991

C Συνολικό ύψος (άφορτο) (χωρίς ράγες οροφής) 1770

D Εμπρός πρόβολος 819

E Μεταξόνιο 2489

F Πίσω πρόβολος 849

G Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας (με/χωρίς χώρισμα) 453/601

Η Πλάτος ανοίγματος πίσω πόρτας (κάτω από τη μέση) 1104

I Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους των τροχών 1012

J Ύψος ανοίγματος πίσω πόρτας 1100

Κ Πλάτος χώρου φόρτωσης 1488

L Ύψος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας 1044

Μ Ύψος χώρου φόρτωσης από το δάπεδο μέχρι την οροφή 1244

N Μήκος χώρου φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα, στο δάπεδο) 1620

O Μήκος χώρου φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα, στη μέση) 1358

O Μέγιστο μήκος φόρτωσης (με αναδιπλούμενο χώρισμα και διπλωμένο το κάθισμα του συνοδηγού) 2593

P Ύψος πρόσβασης στον χώρο φόρτωσης (άφορτο) 564

Q Μετατρόχιο εμπρός 1494

R Μετατρόχιο πίσω 1482

S Εδαφική ανοχή 179

T Μέγιστος όγκος φόρτωσης (Van) (m3) (VDA/SAE) 1,9/2,3

T Μέγιστος όγκος φόρτωσης (Van) (m3) (με ευέλικτο χώρισμα χώρου φόρτωσης) (VDA/SAE) 2,4/2,6

Πρόσθετα στοιχεία

Εσωτερικό - Εμπρός

Ωφέλιμο ύψος οροφής 1152

Μέγιστος ωφέλιμος χώρος για τα πόδια 1066

Χώρος στο ύψος των ώμων 1384

Χώρος στο ύψος των γοφών 1321

Κύκλος στροφής (m)

Στους τροχούς 10,5

Στον προφυλακτήρα 10,9

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.
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Διαστάσεις (mm)
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1.0L Ford EcoBoost 100 ίππων (75 kW)
3 κύλινδροι σε σειρά, δύο εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), 12 βαλβίδες, κυλινδροκεφαλή ελαφρού κράματος, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, πολλαπλών σημείων, κοινού συλλέκτη
(common rail), υπερσυμπιεστής με ψυγείο αέρα (turbo intercooler)

100 PS 170 Nm

1.5L Duratorq TDCi 100 ίππων (75 kW)
4 κύλινδροι σε σειρά, ένας εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC), 8 βαλβίδες, κυλινδροκεφαλή ελαφρού κράματος, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, πολλαπλών σημείων, κοινού συλλέκτη
(common rail), υπερσυμπιεστής με ψυγείο αέρα (turbo intercooler), ηλεκτρονικό γκάζι (EGR)

100 PS 215 Nm

ØΔοκιμή κατά ISO 1585. Σημείωση:Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης με εξατμιστή vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter).
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Ford Transit Courier

1.0L Ford EcoBoost 100 PS (75 kW) i i

1.5L Duratorq TDCi 100 PS (75 kW) i i i

i = Διατίθεται. Σημείωση:Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης με εξατμιστή vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter).
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Προδιαγραφές 32-33

Στοιχεία κινητήρων

Διαθέσιμα μοντέλα
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Ζάντες

Ζάντες – Χαλύβδινες 15"x6" με τάσια και ελαστικά 195/60 R15* i D2SAF/D5EAE

Ζάντες – Ελαφρού κράματος 15"x6" 5 ακτίνων με ελαστικά 195/60 R15* j i D2SA1

Ζάντες – Ελαφρού κράματος 16"x6,5" 7 ακτίνων σε χρώμα Magnetic, με ελαστικά 195/55 R16* i D2XB4

Ρεζέρβα – Χαλύβδινη κανονικού μεγέθους i i i D17AD

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο δικό του χρώμα i CLFGB

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος i CLFGF

Προφυλακτήρας εμπρός Sport – Στο χρώμα του αμαξώματος i CLFKN

Προφυλακτήρας πίσω – Στο δικό του χρώμα i i CLMCC

Προφυλακτήρας πίσω – Στο χρώμα του αμαξώματος με ποδιά i CLMHV

Προφυλακτήρας πίσω – Γωνίες στο δικό τους χρώμα i CLEAB

Προφυλακτήρας πίσω – Γωνίες στο χρώμα του αμαξώματος i i CLEAC

Πλευρικά προστατευτικά – Στο δικό τους χρώμα i BMBAB

Πλευρικά προστατευτικά – Στο χρώμα του αμαξώματος i i BMBBG

Σπορ λωρίδες – Μαύρες και κόκκινες λωρίδες με χρώμα αμαξώματος Agate Black και Moondust Silver, λωρίδες μαύρες και Magnetic με χρώμα αμαξώματος Frozen White, Race Red, Chrome Blue, Diffused Silver
και Metal Blue

i
CJTAB

Λαβές θυρών – Στο δικό τους χρώμα i CAAAE/CACAF

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος i i CAAAF/CACAC

Μάσκα εμπρός – Στο δικό της χρώμα i i BLDCF

Μάσκα εμπρός – Στο δικό της χρώμα με πλαίσιο Magnetic i BLDFA

Ράγες οροφής – Ασημί j j BLYAX

Ράγες οροφής – Με φινίρισμα Magnetic j BLYAZ

Πόρτες – Μία πλαϊνή πόρτα φόρτωσης στη δεξιά πλευρά (βασικός εξοπλισμός με κινητήρες βενζίνης, προαιρετική επιλογή με κινητήρα diesel) i i i ABFCF/ABFCB

Πόρτες – Πλαϊνή πόρτα φόρτωσης και στις δύο πλευρές f f f ABFCA

Πόρτες – Πλαϊνή πόρτα φόρτωσης και στις δύο πλευρές, με σταθερό παράθυρο στη 2η σειρά και στις δύο πλευρές j j j ABJBE

Πόρτες – Πλαϊνή πόρτα φόρτωσης και στις δύο πλευρές, με σταθερά παράθυρα σε 2η και 3η σειρά, και παράθυρα στις πίσω πόρτες j j j ABJBF

Πόρτες – Πλαϊνή πόρτα φόρτωσης στη δεξιά πλευρά, με σταθερό παράθυρο στη 2η σειρά στη δεξιά πλευρά j j j ABJBJ/ABJBK

Πόρτες – Προστατευτικό κάλυμμα στο χείλος του χώρου φόρτωσης στην πίσω πόρτα i i i A1QAB

Κρύσταλλα – Με ειδική επίστρωση προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία i i i B2GAB

Πόρτες – Πίσω πόρτα που ανοίγει στο πλάι, με σταθερό τμήμα, χωρίς παράθυρο i i i B3HAF

Λαβές θυρών – Με γυαλιστερό μεταλλικό φινίρισμα i i i BCFAB

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ με προστασία από ανεφοδιασμό με λάθος καύσιμο i i i CBMAD

Προαιρετικά πακέτα

Προφυλακτήρας εμπρός – Στο χρώμα του αμαξώματος με ποδιά i CLFKN

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. *Οι ζάντες που επιλέξατε θα φέρουν ελαστικά αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε μάρκα ελαστικών.
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Υποβοήθηση του οδηγού

Electric Power-Assisted Steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού i i i GPAAJ

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – στα 100 km/h j j j DCFAG

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – στα 120 km/h j j j DCFAE

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω j i j HNKAB

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Εμπρός και πίσω j j j HNLAB

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας j i j GTDAJ

Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς – Προβολείς αλογόνου δύο θαλάμων (με φώτα ημέρας) i i i JBBAE/JBCAB

Προβολείς – Μαύρο πλαίσιο i i JBDAP

Προβολείς – Γυαλιστερό πλαίσιο i JBDAH

Προβολείς – Χειροκίνητη λειτουργία (με υαλοκαθαριστήρες με μεταβλητή διακοπτόμενη λειτουργία) i i JEDAB

Προβολείς – Ανάβουν και σβήνουν αυτόματα, ανάλογα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος f i f JEDAE

Προβολείς – Καθυστερούν να σβήσουν όταν κλείσετε το αυτοκίνητο (φωτισμός συνοδείας) i i i JB1AB

Προβολείς – Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους δέσμης i i i JEAAB

Προβολείς ομίχλης εμπρός i i i JBKAB

Όργανα και χειριστήρια

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

Στροφόμετρο i i i HGAAB

Προαιρετικά πακέτα

Κάμερα οπισθοπορείας j j j J3KAB

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος.
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Προδιαγραφές 34-35
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Όργανα και χειριστήρια

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου i i i HEBAD

Τεχνολογία

Σύστημα πέδησης – Έξυπνο σύστημα επαναφόρτισης της μπαταρίας i i i A5ZAB

Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το όχημα i i i DECAU

Ενεργό διάφραγμα μάσκας (μόνο με κινητήρες diesel) i i i BLHAB

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.
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Εσωτερική εργονομία

Συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού i i BVJAE

Συρτάρι κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού f f i BVJAF

Ντουλάπι ταμπλό με καπάκι i B5LAC

Ντουλάπι ταμπλό που κλειδώνει i i B5LAB

Κεντρική κονσόλα με 2 ποτηροθήκες και αποθηκευτικό χώρο μεγέθους A4 i i i B5WAB

Εταζέρα οροφής με σκιάδια οδηγού και συνοδηγού
i i i B5VAB/BCUAB/

BCAAZ/BCBBA

Πακέτο καπνιστού – Σταχτοδοχείο και αναπτήρας εμπρός j j j B5VAB

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Ραδιόφωνο, ψηφιακό δέκτη DAB, βάση κινητών συσκευών My Ford Dock, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης iPod®, ανοικτή
συνομιλία κινητού τηλεφώνου και 2 ηχεία

i i
ICFAR

Ραδιόφωνο, ψηφιακό δέκτη DAB, Ford SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη αφής 6" TFT, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης iPod®, ανοικτή
συνομιλία κινητού τηλεφώνου, κλήση έκτακτης ανάγκης*, AppLink, υποδοχή USB και 4 ηχεία (εμπρός)

j i j
ICFBA

Ραδιόφωνο και Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης, έγχρωμη οθόνη αφής 6" TFT, ασύρματη σύνδεση Bluetooth® και υποδοχή USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης iPod®, ανοικτή
συνομιλία κινητού τηλεφώνου, κλήση έκτακτης ανάγκης*, AppLink και 4 ηχεία (εμπρός)

j j j
ICFCA

Αναλογικός πίνακας οργάνων i i i HCAAJ

Σύστημα κλιματισμού

Air Condition i i AC--B

Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού j i j AC--C

Φίλτρο ανακυκλοφορίας του αέρα i i i G2AAE

Φίλτρο γύρης i i i G1FAB

Εσωτερικός φωτισμός

Εσωτερικός φωτισμός – Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό i i JCLAB

Εσωτερικός φωτισμός – Φωτισμός με λαμπτήρες LED στον χώρο φόρτωσης j j j JCMAD

Επένδυση οροφής και πλαφονιέρα φωτισμού i i i BBZAL

Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα στην οροφή εμπρός με φώτα ανάγνωσης i i i JCFAC

Διακόπτης φωτισμού χώρου φόρτωσης i i i JFBAB

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. Σημείωση: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 είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που
χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα
λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Δείτε την ιστοσελίδα της Ford για τελευταίες πληροφορίες.
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Καθίσματα

Καθίσματα – Κάθισμα οδηγού με 4 ρυθμίσεις i i i BYPAD

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με χειροκίνητα ρυθμιζόμενη στήριξη της μέσης i i i BWRAB

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο i i i BVNAB

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού με 2 ρυθμίσεις f f i BYQAB

Καθίσματα εμπρός – Κάθισμα συνοδηγού με δυνατότητα αναδίπλωσης προς τα εμπρός i i BYQAQ

Εμπρός καθίσματα – Προσκέφαλα ρυθμιζόμενα με 2 ρυθμίσεις i i i BVRAC

Καθίσματα εμπρός – Θερμαινόμενη πλάτη και έδρα καθίσματος f f f BY1AB/BY2AB

Όργανα και χειριστήρια

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο δικό τους χρώμα i BSHAC/BSLAB

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος i BSHAD/BSLAC

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, σε χρώμα Magnetic i BSHBV/BSLAV

Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, και φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης (όχι με χώρισμα ή πίσω πόρτες χωρίς παράθυρα)
j i j CFFAE/B2RAP/

BSBAF/ JEDAE

Υαλοκαθαριστήρες – Βασικοί, 2 ταχυτήτων, με διακοπτόμενη λειτουργία και ηλεκτρικό σύστημα πλυσίματος και σάρωσης i i CFFAK

Τιμόνι – Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων (με χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι) i i GTAAE/IGBAB

Τιμόνι – Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με κόκκινη ραφή (με χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι) i GTADH/IGBAB

Τιμόνι – Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω i i i GRAAF

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Με απαλή επιφάνεια i CAEAD

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη με γυαλιστερό μεταλλικό ένθεμα i CAEBE

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη, με κάλυμμα μολχού ταχυτήτων με κόκκινη ραφή i CAEA8

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, το παράθυρο του οδηγού κατεβαίνει σε μία κίνηση
i i B2CAG/BCZAK/

BSHAC

Παράθυρα – Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, τα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού ανεβαίνουν/κατεβαίνουν σε μία κίνηση
i B2CAF/BCZAK/

B2BAC

Τεχνολογία

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear με θερμαινόμενο σύστημα πλυσίματος i i i B3MAB/CFGAB

Θερμαινόμενο παράθυρο στην πίσω πόρτα (όχι με χώρισμα ή πίσω πόρτες χωρίς παράθυρα) i i i B3NAB

Εσωτερικός καθρέφτης στηριζόμενος στο παρμπρίζ (όχι με χώρισμα ή πίσω πόρτες χωρίς παράθυρα) i i BSBAB

Εσωτερικός καθρέφτης, φωτοχρωματικός, στηριζόμενος στο παρμπρίζ (όχι με χώρισμα ή πίσω πόρτες χωρίς παράθυρα) f i f BSBAF

Προαιρετικά πακέτα

Comfort Pack 2 – Ζάντες ελαφρού κράματος 15" 5 ακτίνων, αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού (EATC), φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης (όχι με χώρισμα ή πίσω πόρτες χωρίς παράθυρο),
αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

j
AGEAC

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. Σημείωση: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 είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που
χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα
λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Δείτε την ιστοσελίδα της Ford για τελευταίες πληροφορίες.
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Ασφάλεια

Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων Anti-block Braking System (ABS), σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control (TCS),
υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα (HSA), σύστημα αποτροπής ανατροπής (ROM) και ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)

i i i
FEAAN/JFJAC

Trailer Sway Control (TSC) – Έλεγχος αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου i i i

Αερόσακοι– Μετωπικός αερόσακος οδηγού ενός σταδίου i i i CPGAB

Αερόσακοι – Μετωπικός αερόσακος συνοδηγού ενός σταδίου (περιλαμβάνει διακόπτη απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού)u i i i CPHAB/CPQAB

Αερόσακοι – Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγούu
f f f CPMAB/CPHAB/

CPNAB

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας BeltMinderTM – Για το κάθισμα του οδηγού i i i BY5AI

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας BeltMinderTM – Για τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού f f f BY5AJ

Πλέγμα προστασίας στα πίσω παράθυρα (οδική ασφάλεια) (πίσω πόρτα με δύο φύλλα που ανοίγουν στο πλάι με σταθερά παράθυρα)
j j j BPDAB/A6KAB/

B3HAC

Φως στοπ τοποθετημένο ψηλά πίσω i i i JDDAB

Αντικλεπτική προστασία

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό με 1 τηλεχειριστήριο με αναδιπλούμενο κλειδί και 1 τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένο κλειδί i i i CBFAM

Σύστημα συναγερμού Thatcham (περιλαμβάνει διπλοκλείδωμα θυρών) j j j HNAAG

Immobiliser – Σύστημα απενεργοποίησης του κινητήρα i i i HNDAC

Φρένα

Σύστημα πέδησης – Δισκόφρενα εμπρός, ταμπούρα πίσω i i i FBAAC

Emergency Brake Assist (EBA) – Υποβοήθηση των φρένων στο απότομο φρενάρισμα i i i FCBAB

Φώτα απότομου φρεναρίσματος i i i FCCAD

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. uΣημείωση: 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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Αμάξωμα

Πόρτες – Πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω με σταθερό παράθυρο και υαλοκαθαριστήρα
j j j A6KAC/B3HAC/

CFEAD

Πόρτες – Πίσω πόρτες που ανοίγουν στο πλάι i i i A6KAB

Σταθερά παράθυρα στις πίσω πόρτες με θερμαινόμενα κρύσταλλα και υαλοκαθαριστήρες j j j B3HAC/CFEAD

Μοκέτα και επενδύσεις

Επένδυση δαπέδου από ελαστικό υλικό εμπρός i i i BBKAC

Ηλεκτρικό σύστημα

Πρίζα 12 V i i i J3EAB

Πρίζα 12 V στον χώρο φόρτωσης j i i J3MAB

Χώρος φόρτωσης

Χώρισμα χώρου φόρτωσης – Αναδιπλούμενο πλέγμα (με αναδιπλούμενο προς τα εμπρός κάθισμα συνοδηγού και κάλυμμα δαπέδου χώρου φόρτωσης) i i A6AAN

Χώρισμα χώρου φόρτωσης – Πλήρες χωρίς παράθυρο (με πίσω πόρτες που ανοίγουν στο πλάι) j j i A6AAC

Χώρισμα χώρου φόρτωσης – Πλήρες με παράθυρο j j j A6AAF

Δακτύλιοι πρόσδεσης φορτίου στον χώρο φόρτωσης (κατά DIN 75410) i i i A9JAE

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος.
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Βαφή

Ειδική βαφή, απευθυνθείτε στο δίκτυο Επισήμων Εμπόρων για λεπτομέρειες (μπορεί να ισχύει για ελάχιστη ποσότητα οχημάτων) Διάφορα
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Επόμενα βήματα

συνθέστε
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford για να

διαμορφώσετε τον εξοπλισμό και την τιμή του νέου

σας Ford. 

δοκιμάστε
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε test drive

του Ford Transit Courier. Βρείτε έναν Επίσημο

Έμπορο Ford: www.ford.gr

ιδιοκτησία
Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας όχημα, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford έχει ένα

μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε το όχημά 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 όχημά σας στην

προ του ατυχήματος κατάσταση για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μία απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή

του. Απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance και τις προτάσεις Ford Lease, που σας επιτρέπουν να

αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε με τους όρους που αναταποκρίνονται στις δικές σας

ανάγκες.

επικοινωνία
Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Ford καλέστε στο 210-4805620. Η

γραμμή λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.

FordPass
Η εφαρμογή FordPass σας προσφέρει πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες της Ford που κάνουν

τις μετακινήσεις σας πιο εύκολες. Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση για 12 μήνες

από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με Ford SYNC 3 με σύστημα πλοήγησης και στη συνέχεια με

συνδρομή.

Ό
λα

τα
μ

ο
ντ

έλ
α

2* χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (απεριόριστα χιλιόμετρα) i

1* ή 2* χρόνια πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια Ford Assistance (έως την 1η προγραμματισμένη συντήρηση από τον κατασκευαστή) i

12* χρόνια/απεριόριστα χιλιόμετρα εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας και 2* χρόνια εγγύηση βαφής του αμαξώματος i

Πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης Ford Protect έως 8* χρόνια (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford) j

Προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP για 5* χρόνια j

i = Βασική κάλυψη,j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.
*Από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις.
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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.

Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.

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.

Published by Ford Motor Company
Limited, Laindon Essex, England. Registered

in England No. 235446.

BJN 208168. FoE T59E.

Δεκέμβριος 2020
© Ford Motor Company Limited.

1220/GRC grΓραμμή εξυπηρέτησης Ford

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ford καλέστε στο
τηλέφωνο 210-4805620. Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
09:00 έως τις 18:00 πλην επισήμων αργιών.

Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance μπορείτε να απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο Επίσημο Έμπορο Ford.

Ford Lease

Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455
Άλιμος, T 210 48.40.040  F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

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

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