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VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELK VOERTUIG DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom
Titanium L1 met 17" 10-spakige "Dark Tarnish"
alu velgen (optie) in Diffused Silver
metaalkleur (optie).
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INHOUD

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom
Titanium L2 met achteruitrijcamera (optie) in
Orange Glow metaalkleur (optie).
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Met zijn geavanceerde hybride aandrijving, voorziet de nieuwe Tourneo Custom
Plug-in Hybride in een nulemissie tot 42 km* met de extra flexibiliteit het bereik
verder uit te breiden tot 500km dankzij de compacte, energie-zuinige en meermaals
bekroonde 1.0L Ford EcoBoost motor*. De voorwielen worden daarbij exclusief
aangedreven door een electro-motor waarvan het vermogen voorzien wordt door
een compact 13.6 kWu vloeistofgekoeld lithium-ion batterij-pack. Dit pack is
zorgvuldig gepositioneerd onder de voertuigvloer met behoud van de volledige
cabine-ruimte. De batterijen kunnen daarbij hetzij via een standaard
netstroomaansluiting hetzij via de compacte en brandstof-efficiënte meermaals
bekroonde 1.0L Ford EcoBoost motor opgeladen worden.

De geofencing technologie maakt het rijden in lage-emissie zones nog
gemakkelijker. Van zodra u een "gecontroleerde (lage emissie) zone" binnenrijdt,
kan de Transit Custom PHEV immers automatisch naar "EV Now" modus
omgeschakeld worden (standaard vanaf september 2020).

Plug-in Hybride

*Resultaten bekomen onder UN ECE R101 testvoorwaarden. Voor meer info aangaande emissie en verbruik, verwijzen we naar het
onderdeel specificaties.

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom Titanium Plug-in Hybride L1 met bi-xenon
koplampen, LED dagrijlichten en statische hoekverlichting (optie), in Chrome Blue metaalkleur
(optie).
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Ontdek de nieuwe, avontuurlijke Tourneo Custom Active. Met zijn krachtige off-road
styling, zijn geavanceerde technologieën en zijn comfortabel, duurzaam interieur, is
hij klaar om u te helpen de moeilijkste opdrachten aan te gaan. Gebaseerd op de
Titanium uitvoering, vindt u de specifieke 17" alu velgen, de unieke 'Active' radiator-
grille en striping, de lichtkleurige dakrails en opstaptredes over de volledige lengte.
Het interieur wordt gekenmerkt door een specifieke "Nordic Blue" zetelbekleding, en
voor extra vermogen in moeilijke omstandigheden, kunnen de versies met manuele
transmissie optioneel uitgerust worden met een mechanisch slip-differentieel.

Tourneo Custom Active

Mechanisch slipdifferentiel
Dit differentieel draagt bij tot een
verminderde (ongewenste) wielspin,
vooral bij losse ondergrond. Door
automatisch de koppel over te brengen
naar het wiel met de meeste grip,
optimaliseert het de mogelijkheden van
de voorwielaangedreven Tourneo
Custom en biedt het een betere tractie
en stabiliteit in meer uitdagende
omstandigheden. (Optie op alle
uitvoeringen met manuele transmissie)

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom L1 Active met 17"
5-spakige "machined" alu velgen (standaard), in Orange Glow
metaalkleur (optie).
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Als het op comfort en welzijn aankomt, springt de nieuwe Ford Tourneo
Custom uit de band door de stijl en kwaliteit van een luxeberline te combineren
met de veelzijdigheid en interieurruimte van een monovolume, met ruimte voor
maar liefst negen inzittenden. Tal van attente voorzieningen tillen het
raffinement naar een nog hoger niveau. De bestuurderszetel en de stuurkolom
zijn volledig verstelbaar, zodat u de ideale rijpositie kunt vinden. Uw passagiers
kunnen zich dan weer ontspannen met opties zoals airconditioning achterin,
verstelbare rugleuningen en een luxueuze lederbekleding.

Neem plaats in eerste klasse

Pneumatische achterwielophanging
Past zich automatisch aan om de rijhoogte constant te houden en zo de rit soepeler en
comfortabeler te maken, wie of wat u ook vervoert. (Optie)
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Personenvervoer kan niet veelzijdiger zijn dan met de
sensationele Tourneo Custom.

Met zijn nieuwe conferentielay-out is het ruime interieur van
de Tourneo Custom al even flexibel als comfortabel. Er zijn
twee versies beschikbaar: Versatile Conference Seating
(standaard op Trend), met aparte zetels op de tweede rij en
2+1 plaatsen op de derde, en Highly Versatile Conference
Seating (standaard op Titanium, Titanium X en Sport), met
aparte zetels op zowel de tweede als de derde zetelrij voor
ultieme veelzijdigheid. De aparte zetels op de tweede rij
kunnen in of tegen de rijrichting worden geplaatst en alle
zetels kunnen naar wens worden opgevouwen, gekanteld,
opgeborgen of verwijderd.

Kies de L1 met een overvloed aan ruimte voor negen
personen, de L2 met zijn grotere bagageruimte of de
Tourneo Custom Shuttle Bus L2 met 'Direct Access Seats’.

Welk model u ook kiest, u zult zien dat het aanpasbare
interieur gemakkelijk kan worden afgestemd op uw
behoeften voor zakelijk of privévervoer.

Ruimte voor iedereen

Hoofdafbeelding (links): Het afgebeelde model is een Tourneo Custom
Titanium met Salerno-lederbekleding in Palazzo Grey (optie).

Tourneo Custom Shuttle Bus(*)

Met de focus op het passagierscomfort biedt de nieuwe
Tourneo Custom Shuttle Bus L2 genereus plaats op elk van
zijn vier rijen met 'Direct Access Seats'. De achterzetels zijn
gemakkelijk te bereiken langs de rechtse schuifdeur. Dit
kenmerk is beschikbaar op alle series en in combinatie met
een optionele Salerno-lederbekleding is het de ideale
manier om passagierscomfort en mobiliteit voorrang te
geven op bagageruimte.(*) Model niet aangeboden in
BeLux

Tourneo Custom L1

Tourneo Custom L2

Tourneo Custom 9 plaatsen L1. Tourneo Custom 9 plaatsen L2. Tourneo Custom Shuttle Bus 9
plaatsen L2. (NB in Belux)

N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag niet op een zetel op de tweede rij worden geplaatst als die naar achteren
gericht is.
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Titanium met Salerno-lederbekleding in Palazzo Grey (optie).
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N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag niet op een zetel op de tweede rij worden geplaatst als die naar achteren
gericht is.
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Laat tot negen personen* genieten van een hoogstaand comfort. Klap de
rugleuningen van de achterzetels naar voren om een vlak werkoppervlak te creëren.
Of maak gebruik van de vele verschillende manieren om de achterzetels te draaien,
op te vouwen, te kantelen of op te bergen voor ruimte als in een limousine of voor
maximale bagageruimte, zonder dat u zetels hoeft uit te bouwen of achter te laten.

Bij de levering worden de zetels opgesteld in de conferentielay-out, zodat de
achterzetels naar elkaar gericht zijn en de passagiers gemakkelijk met elkaar kunnen
spreken. Die achterzetels kunnen echter ook eenvoudig anders worden gerangschikt
om iedereen tevreden te houden.

Als u nog meer ruimte nodig heeft, kunt u ze ook allemaal, afzonderlijk of in
specifieke combinaties verwijderen, om een grote, veelzijdige ruimte vrij te maken
voor welke lading dan ook.

Meer ruimte, minder moeite

N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag niet op een zetel op de tweede rij worden geplaatst als die naar achteren gericht
is.

Hoofdafbeelding (vorige pagina): Het afgebeelde model is een Tourneo Custom Titanium met
Salerno-lederbekleding in Dark Palazzo Grey (optie) en zetels in conferentielay-out.
Opmerking: Trend-modellen beschikken op de derde rij over een 2+1-opstelling in plaats van afzonderlijke zetels.
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De nieuwe Tourneo Custom is de ultieme
intelligente 'People Mover'. De brede
schuifdeuren en de grote achterklep met ruit
bieden een vlotte toegang tot het elegante en
ruime interieur. Met tal van attente voorzieningen,
waaronder handige drempels en een gamma
innovatieve opbergmogelijkheden biedt hij
buitengewone ruimte en veelzijdigheid.

FORD TOURNEO CUSTOM Slim bedacht

Innovatieve opbergmogelijkheden
De functionele opbergmogelijkheden omvatten onder
andere bekerhouders en een verborgen opbergvak onder
een keurig roldeksel, grote deurvakken vooraan en een
afsluitbaar handschoenkastje. (Standaard)

Ruimte in overvloed
Met zijn ruim interieur en zijn aanpasbare
zetelconfiguraties, is de Tourneo Custom steeds in staat
U, uw passagiers en hun bezittingen onderdak te bieden.

Achteruitrijcamera met trekhaak-assistentie
Selecteer de achteruitversnelling en het beeld van de
achteruitrijcamera wordt automatisch weergegeven.
Markeerlijnen geprojecteerd over het camerabeeld geven
de rij-richting van het voertuig aan. (Standard op
Titanium X, optie op de overige versies). De camera
functioneert enkel bij een snelheid onder de 10km/u.

Elektrisch verstelbare en verwarmbare
bestuurderszetel
De 10-weg verstelbare / verwarmbare bestuurderszetel,
laat u met gemak toe uw meest comfortabele zitpositie
te kiezen. (Standaard op Titanium X, Active en Sport,
optie op Titanium)

SelectShift automatische transmissie
De Tourneo Custom kan uitgerust worden met een
automatische SelectShift 6 versnellingsbak, waarbij de
optie geboden wordt om ook manueel te schakelen door
middel van de knoppen op de versnellingspook. (Optie
op 130 Pk, 170Pk en 185 Pk versie)
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Schuifdeuren en opstaptredes
De opstaptredes onder de twee schuifdeuren maken
in- en uitstappen nog eenvoudiger, terwijl ze de luxueuze
stijl van de Tourneo Custom nog versterken. (Standaard
op Trend, Titanium en Titanium X)

Geïntegreerde dakdrager
De Tourneo Custom is beschikbaar met een ingenieus
dakdragersysteem dat inklapt wanneer u het niet nodig
hebt. Hiermee verlaagt u het windgeruis en het
brandstofverbruik in vergelijking met een gewone
dakdrager. Het laadvermogen gaat tot 130 kg. De
dakdrager omvat een laadstop en geïntegreerde T-sloten
die combineerbaar zijn met de standaardaccessoires
voor de dakdrager om de capaciteit en de bruikbaarheid
ervan te maximaliseren. (Optie op Trend, Titanium en
Titanium X. Onderworpen aan beperkingen. Meer
informatie vindt u bij de specificaties.)

ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes
Om de passagiers nog beter te beschermen, zijn
ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes
aangebracht op vier specifiek geselecteerde zetels op de
tweede en derde rij. (Standaard. Positie verschilt per
serie)

230 V-stroomomvormer (150 W)
Gebruik uw favoriete apparaten of laad ze op zonder
speciale adapters. Steek gewoon de stekker in het
stopcontact, net zoals thuis. (Optie)

Donker getinte ruiten en zonneschermen achteraan
Ingebouwde zonneschermen die handig naar boven
kunnen worden geschoven, beschermen de inzittenden
achteraan tegen te felle zon. Donker getinte ruiten
creëren extra privacy en verfijning. (standaard op
Titanium, Titanium X, Active en Sport)

N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag niet op een zetel op de
tweede rij worden geplaatst als die naar achteren gericht is.
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SYNC 3 kenmerken

■ Beheer uw mobiele telefoon, muziek, apps en navigatie door middel van eenvoudige spraakopdrachten.
■ Luister terwijl uw tekstberichten luidop worden voorgelezen.
■ Emergency Assistance† helpt de inzittenden om een noodoproep te plaatsen in hun respectievelijke taal en stuurt

de locatie van het voertuig door naar de hulpdiensten.
■ Bedien SYNC-compatibele apps met AppLink, terwijl Apple CarPlay en Android Auto u door uw smartphone laten

navigeren via het SYNC 3-startscherm, dat precies werkt zoals uw telefoon.
■ Het aanraakkleurenscherm ondersteunt tal van veeg- en knijpbewegingen met meerdere vingers.

Ford SYNC 3

Het nieuwe Ford SYNC 3 koppelt zich naadloos met uw smartphone en is de centrale interface voor alles van de
telefoon- en sms-functie tot het audio- en navigatiesysteem. U bedient alles via het 8"-aanraakscherm of met
opmerkelijk eenvoudige spraakcommando's. Kaartupdates helpen u op het goede spoor en op tijd te blijven, en zijn
gratis gedurende een beperkte periode na voertuigregistratie. (Optie met Navigatie)

De nieuwe beste vriend van uw telefoon

N.B.: de volledige smartphone-integratie voor SYNC 3 is
enkel beschikbaar voor iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of
hoger. Sommige SYNC 3-functies vereisen een
gegevensverbinding, waardoor kosten voor mobiele data
in rekening kunnen worden gebracht. Om te controleren of
Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw
land, raadpleegt u de officiële websites van Apple CarPlay
en Android Auto voor de meest recente informatie.
†Ford Emergency Assistance is een innovatieve
SYNC-functie die een Bluetooth®-gekoppelde en
geconnecteerde mobiele telefoon gebruikt om de
inzittenden van een voertuig bij een ongeval met
ontplooiing van een airbag of afsluiting van de
brandstoftoevoer, in verbinding te brengen met een lokaal
communicatiecentrum. Deze functie is operationeel in
meer dan 40 Europese landen en regio's.

Download FordPass Pro via de
App Store of via Google Play.
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Ford biedt een uitgebreide reeks geconnecteerde diensten aan die u helpen uw bedrijf succesvol te leiden ongeacht het aantal voertuigen waarover u
beschikt.

FordPassPro biedt u alle middelen om tot 5 voertuigen op een veilige, vlotte
en efficiënte manier te beheren.

■ Voertuigstatus Beheer de "gezondheidsstatus" van uw voertuigen in
"real-time".

■ Waarschuwingen Mbt de "gezondheidsstatus" van uw voertuigen kunnen
"in real-time" worden opgevolgd.

■ Uw vloot in kaart gebracht Volg uw voertuigen op kaart inclusief hun
"gezondheidsstatus" en controleer deze status bij het begin en einde van
elke werkdag.

■ Functies op afstand Krijg op afstand toegang tot verschillende ruimtes
binnen uw voertuig met Zonal Locking, bijv. zijlaaddeur, bestuurdersdeur,
enz. Maak uw wagenpark aan het begin van de dag bedrijfsklaar en
verwarm of koel de cabine naar behoefte met Remote Start††.

■ Bewakingsmodus Breng uw voertuig in een verhoogde status van
veiligheid en ontvang meldingen rond eventuele activiteiten met uw
voertuig.

■ Roadside Assistance Hou uw vloot operationeel met de vereiste
pechverhelping.

■ Online Service Boeking Check de beschikbaarheid van uw verdeler en
boek uw onderhoud direct via deze app.

FordPass Pro is beschikbaar in bepaalde markten, contacteer uw Ford-
verdeler voor meer details.

■ Live Traffic** verstuurt up-to-date verkeersinformatie rechtstreeks naar
het SYNC 3-navigatiesysteem. De technologie past vervolgens de
aanbevolen route aan op basis van de verkeersomstandigheden, zodat u
minder tijd verspilt op weg naar uw volgende opdracht.

■ Local Hazard Information** Er wordt gebruik gemaakt van lokale en
nationale informatiebronnen om u van gevaren op de weg op de hoogte te
houden.

■ EV kenmerken Controleer uw batterijstatus en localiseer de
snellaadpunten door middel van de zoekfuncties.

Ford Data Services‡

Met Ford Data ServicesTM en FordPass Connect, kunt u voertuiggegevens
veilig ontvangen op uw eigen telematicatoepassing of via uw gekozen
Telematica serviceprovider. De beschikbare gegevens omvatten:
voertuiggezondheid, voertuiglocatie, brandstofverbruik en rijeigenschappen
en kunnen op meerdere voertuigen worden ontvangen. De gegevens kunnen
worden geïntegreerd met uw bestaande interne toepassing of de door u
gekozen Telematica serviceprovider.

Ford Telematics‡

Met Ford TelematicsTM en FordPass Connect kunt u eenvoudig gegevens
bekijken en al uw voertuigen beheren met ons gebruiksvriendelijk dashboard.
De informatie wordt gepresenteerd met uit te voeren actiepunten en levert
de gegevens die u nodig heeft om uw vloot te beheren.

100% verbonden

*De FordPass Connect modem aan boord van het voertuig zal geconnecteerd worden op het moment van de voertuigaflevering. U kan het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen. Functionaliteiten op afstand zijn gratis gedurende de
levenscyclus van het voertuig (10jaar).
**Live Traffic en Local Hazard Information zijn aanvullend beschikbaar tijdens de 12 maanden volgend op de registratie van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem. Daarna hebt u een abonnement nodig.
††Enkel voor modellen met automatische transmissie.
‡Ford data Services en Ford Telematics zijn beschikbaar voor Ford-voertuigen uitgerust met FordPass Connect modem of Ford plug-in modem. Deze dienstverlening is bestemd voor Fleet/Business klanten. Abonnementskosten en Ford Connected
Service Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
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Door de informatie van een voorwaarts gerichte camera en radartechnologie te combineren, kan de nieuwe Tourneo Custom u helpen in diverse rijsituaties.
Van Pre-Collision Assist (optie), dat u kan waarschuwen voor een mogelijke botsing, tot Intelligent Speed Assist (optie), dat u helpt om zich te houden aan
de toegelaten snelheid, is de Tourneo Custom beter uitgerust dan ooit om een handje toe te steken.

Reageert verbazend snel

Driver AlertØ2)

Ontwikkeld om u te waarschuwen wanneer het systeem
aan de hand van het rijgedrag een afname van de
alertheid detecteert. In eerste instantie wordt een
waarschuwingspictogram weergegeven in het
instrumentenbord, gevolgd door een geluidssignaal als
de alertheid verder afneemt. (Standaard met Lane-
Keeping Alert)

Adaptieve snelheidsregelaarØ2)

Nadat u de gewenste snelheid hebt ingesteld, handhaaft
de adaptieve snelheidsregelaar een vooraf ingestelde
afstand ten opzichte van het voertuig voor u. Als
sensoren detecteren dat het voertuig voor u vertraagt,
gaat uw voertuig automatisch ook langzamer rijden.
Wanneer de weg weer vrij is, accelereert uw voertuig tot
het opnieuw de ingestelde snelheid heeft bereikt. (Optie)

Intelligente snelheidsassistentØ2)

Als het systeem geactiveerd is, beperkt het automatisch de snelheid van het voertuig tot de toegelaten snelheid die het systeem voor verkeersbordherkenning detecteert. De
bestuurder kan naast de gedetecteerde toegelaten snelheid ook een tolerantie voor de maximumsnelheid selecteren. (Optie, enkel mogelijk wanneer adaptieve cruise controle en

SYNC 3 met navigatie besteld worden)

ØMaakt gebruik van sensoren/ 2 bestuurdersassistentie-functionaliteit
2)Bestuurders-assistentie functionaliteiten zijn aanvullend en niet bedoeld om de aandacht, het beoordelingsvermogen en de voertuigcontrole van de bestuurder te vervangen.
[1]Snelheidslimiet verschilt al naargelang het type weg en voertuig. De bestuurder is ten allen tijde verplicht zich aan de opgelegde maximumsnelheid te houden.
De Pre-Collision Assist met Actieve rem-functie, is in staat om in bepaalde omstandigheden voetgangers te detecteren. Dit komt evenwel niet in vervanging van een veilig rijgedrag. Neem nota van de systeembeperkingen in de gebruikshandleiding.

Pre-Collision Assist
Met een radar en een camera houdt Pre-Collision
AssistØ2) de weg vóór u in het oog. Het systeem
controleert de afstand tussen u en andere voertuigen en
voetgangers – zelfs in het donker – en kan u
waarschuwen als er een aanrijding dreigt. Als u niet
reageert op de verwittigingssignalen van het systeem, zal
Active BrakingØ2) het remsysteem activeren en
automatisch doen remmen om een impact te vermijden
of te beperken. (Optie)

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 16 23/03/2021 12:41:22

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 17 23/03/2021 12:41:28

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 17 23/03/2021 12:41:28

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021



18

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 18 23/03/2021 12:41:31

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

19

De nieuwe Tourneo Custom is uitgerust met de nieuwste technologie, die voor u, uw wagen en de mensen
rondom u zorgt. Een van die systemen, Cross-Traffic Alert, is ontworpen om u achteruit te helpen rijden uit
een parkeerplaats waar uw zicht aan beide kanten door geparkeerde voertuigen belemmerd wordt. Het
systeem kan hoorbare en visuele waarschuwingen geven om het risico op een botsing met een aankomend
voertuig te verkleinen.

Ziet wat u niet kunt zien

Cross-Traffic Alert 02

Als deel van het Blind Spot Information System scant
Cross Traffic Alert links en rechts terwijl u achteruit een
haakse parkeerplaats uitrijdt. Als het een bewegend
voertuig of een ander gevaar detecteert, geeft het u
visuele en auditieve waarschuwingen. (Optie)

Blind Spot informatie-systeem met trekhaak-
assistentie 02

Wanneer een ander voertuig – een personenwagen,
bestelwagen of vrachtwagen – uw dode hoek binnenrijdt
terwijl u in beweging bent, waarschuwt het systeem u
door middel van een waarschuwingslampje in de
buitenspiegels aan bestuurders- en passagierszijde.
(Optie)

FordPass & Live Traffic*
Biedt u realtime verkeersinformatie, zoals de
verkeerssnelheid, ongevallen en wegafsluitingen, en
berekent alternatieve routes waarlangs het u gidst om
probleempunten te vermijden. Beschikbaar via FordPass
via SYNC 3 met navigatie.

ØMaakt gebruik van sensoren. 2)Bestuurdersassistentie functionaliteit.
Noteer Bestuurdersassistentie-functionaliteiten zijn aanvullend en niet bedoeld om de aandacht, het beoordelingsvermogen en de voertuigcontrole van de
bestuurder te vervangen.
*Live Traffic access is aanvullend tijdens de 12 maanden volgend op de registratie van een nieuw Ford-voertuig uitgerust met SYNC 3 en navigatie, daarna is het
abonnement betalend.
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Een verbeterde verlichting voor een uitstekende
zichtbaarheid.
De stijlvolle nieuwe koplampen van de Tourneo Custom geven hem een sterke identiteit. Alle
versies zijn uitgerust met dagrijlichten en de krachtige xenonkoplampen (optie) bieden in alle
omstandigheden een superieure verlichting.

Werp een nieuw licht op de weg

Auto High Beam
Dimt uw grootlichten automatisch wanneer het tegemoetkomend verkeer of een voorligger opmerkt en
schakelt ze daarna automatisch weer in, voor maximaal zicht. (Optie, als onderdeel van een pack)

Koplampen met statische hoekverlichting
Als u het stuurwiel meer dan 30 graden draait, dan
verlicht de hoekverlichting de betreffende kant van
de weg voor extra zicht in het donker. Werkt bij
snelheden tot 30 km/u. (Standaard)

Bi-xenon koplampen met statische bocht-
verlichting
De nieuwe xenonkoplampen van de Tourneo
Custom bieden een lichtkwaliteit die superieur is
aan die van halogeenlampen en verbruiken tegelijk
minder energie. De statische bochtverlichting in elke
koplamp verlicht de hoeken wanneer u bij
snelheden tot 60 km/u een bocht neemt. Wanneer
het omgevingslicht afneemt, worden de
automatische koplampen aangeschakeld zodat de
weg voor u goed verlicht blijft. (Optie)

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 20 23/03/2021 12:41:39

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

21

Het getoonde model is een Tourneo Custom L1 Titanium met 17" 10-spakige Dark Tarnish alu
velgen (optie), in Moondust Silver metaalkleur (optie).
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Kracht zonder compromissen
De Tourneo Custom wordt aangedreven door een gamma geavanceerde en uiterst performante Ford EcoBlue dieselmotoren, een nieuwe EcoBlue hybride
versie en een geavanceerde Plug-in Hybride. Alle versies voldoen aan de laatste emissie-standaarden en combineren heel wat bruikbare koppel voor
betrouwbare prestaties tegen een lage onderhoudskost. De krachtige, schone en verfijnde Ford EcoBlue diesels bouwen voort op de toonaangevende
prestaties en technologie van onze bekroonde Ford EcoBoost benzinemotoren.

Een overzicht van de voornaamste brandstofbesparende technologieën:

■ Ford Auto Start-Stop
■ Ford Smart Regenerative Charging
■ Schakelindicator – om te helpen energiezuinig te rijden
■ Acceleration Control – unieke motorkalibratie die het brandstofverbruik vermindert bij rijden met onbeladen voertuig (optie)
■ Ford Battery Management System – verbetert de levensduur van de batterij, reduceert het brandstofverbruik en verzekert de startbetrouwbaarheid
■ Selective Catalytic Reduction (SCR) systeem – gebruikt AdBlue® om NOx emissie in de uitlaatgassen om te zetten in stikstof en water
■ Ford Easy Fuel doploos bijtank-systeem, helpt het accidenteel vullen met de verkeerde brandstof te voorkomen

Ford EcoBlue Hybride technologie
De Tourneo Custom is beschikbaar met inovatieve "mild
hybrid" dieseltechnologie. Een geïntegreerde starter/
generator recupereert energie terwijl het voertuig zich in
vrijloopmodus bevindt en slaat deze op in een 48-volt
lithium-ion batterij. De opgeslagen energie wordt dan
gebruikt om de motor te ondersteunen tijdens het rijden
en bij het accellereren, evenals bij het opladen van
elektrische randapparatuur. Het systeem draagt bij tot
een verbeterde brandstofefficiëntie, in het bijzonder in
een stop-start modus. (Optie bij manuele transmissie)

Plug-in Hybride technologie
De nieuwe Tourneo Custom Plug-in Hybride wordt
gekenmerkt door een geavanceerde hybride aandrijving
met nul-emissie voor een rijbereik tot 42 km.
Gebruikmakend van een 1.0-liter Ford EcoBoost
benzinemotor kan dit bereik verder uitgebreid worden tot
circa 500 km. Aangezien dezelfde binnenruimte als bij
een dieselversie wordt verzekerd, voorziet de Tourneo
Custom Plug-in Hybride in de vrijheid om
langeafstandsreizen te maken zonder een oplaadstop te
moeten inlassen.

*NEDC CO2mPas officieel gecertifieerde data. Consulteer de sectie Brandstof en CO2 voor meer info.
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*NEDC-testcijfers. (motorversie niet beschikbaar in BeLux)

2.0L Ford EcoBlue 105 pk

De Ford EcoBlue 105 Pk (77 kW) / 310 Nm diesel
motor combineert een uitstekende
brandstofefficiëntie met een hoogstaand
rijgedrag en raffinement. Zijn uiterst geavanceerde
ontwerp helpt de gebruikskosten laag te houden
zonder aan het nuttig laadvermogen of de
prestaties in te boeten.

*NEDC-testcijfers.

2.0 Ford EcoBlue 130 pk

De Ford EcoBlue-dieselmotor met 130 pk (96
kW)/360 Nm levert evenwichtige prestaties, met
extra vermogen en koppel, maar zonder dat de
uitstoot daaronder lijdt. *NEDC-testcijfers.

2.0L Ford EcoBlue 185 Pk

De Ford EcoBlue 185 Pk (136 kW) diesel motor
ontwikkelt 415 Nm koppel. Als krachtigste motor
binnen het gamma, vormt hij de ideale keuze bij
regelmatig slepen in combinatie met een laag
brandstofverbruik (gecombineed vanaf 6.3 L/100
km).

Vanaf

165 g/km*
Vanaf

165 g/km*
Vanaf

182 g/km*
130 PS

105 PS

415 Nm

360 Nm

310 Nm
185 PS
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Technologie om uw leven eenvoudiger te maken

ØGebruikt sensoren.
*Maximaal sleepvermogen van L2.
1)Veiligheidssysteem.
2)Rijhulpmiddel.. Noteer: Bestuurdersassistentie functionaliteiten zijn aanvullend en niet bedoeld om de aandacht, het beoordelingsvermogen en de voertuigcontrole van de bestuurder te vervangen.
◊Noteer: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorpassagierszetel worden geplaatst als het voertuig is uitgerust met een operationele passagiersairbag voorin. De veiligste plaats voor kinderen is goed
gezekerd op de tweede zetelrij.

De Tourneo Custom is beschikbaar met een reeks veiligheids- en rijhulpsystemen die elke rit veiliger en aangenamer maken.

Active Park AssistØ

Van zodra geactiveerd, kunnen sensoren een parkeerplaats vinden die de juiste
afmetingen heeft om vervolgens uw voetuig geautomatiseerd in te sturen terwijl u
pedalen en versnellingen controleert. Park-Out Assist werkt zoals de Active Park
Assist maar dan in omgekeerde richting, door u stuurassistentie te verlenen bij het
uit een parallelle parkeerplaats rijden. (Optie)

Roll Stability ControlØ1)

Dankzij Fords unieke overhellingssensor houdt het Roll Stability Control-systeem de
wielen stevig op de grond bij een hoog zwaartepunt en in onregelmatige bochten.
(Standaard)

Auto Start-Stop
Helpt uw brandstofefficiëntie te maximaliseren. (Standaard)

Torque Vectoring ControlØ

Ontwikkeld voor meer tractie, een betere wegligging en wendbaarheid in de
bochten door het motorvermogen constant af te stemmen op de grip die elk
voorwiel ter beschikking heeft. (Standaard)

Tractiecontrole1)

Als bij lage snelheid wielslip wordt opgemerkt, dan kan dit systeem meer koppel
geven aan het wiel met de beste grip. (Standaard)

NoodremhulpsysteemØ1)

Ontwikkeld om een noodstopsituatie te herkennen en om de druk in het
remsysteem te verhogen voor extra remkracht. (Standaard)

Electronic Stability Control (ESC)Ø1)

Ontworpen om u de controle over het voertuig te helpen behouden in extreme
rijomstandigheden. Het systeem merkt wanneer u van uw gekozen traject afwijkt en
is bedoeld om u op koers te houden door de remmen en het motorvermogen
automatisch bij te sturen. (Standaard)

Impressive towing ability
Met zijn maximaal sleepvermogen van 2.350 kg* biedt de Tourneo Custom een
indrukwekkende trekkracht samen met een reeks veiligheidsvoorzieningen die u en
uw aanhangwagen veilig op de weg houden. (Commerciële eindgebruikers hebben
wellicht een digitale tachograaf nodig). Max toegelaten trekvermogen varieert naar
gelang de voertuigconfiguratie, de belading, accessoires en het aantal passagiers

Trailer Sway ControlØ1)

Merkt wanneer de aanhangwagen begint te slingeren en helpt hem weer onder
controle te krijgen. (Standaard, maar geactiveerd met optionele Ford-
sleepinrichting)

Hill Start AssistØ2)

Voorkomt tijdelijk dat u op een helling naar beneden bolt wanneer u uw voet van
het rempedaal naar het gaspedaal verplaatst. Het werkt zowel in vooruit als
achteruit en is dus een handig hulpmiddel als u zware vrachten vervoert of sleept.
(Standaard)

Airbags
Bestuurdersairbag, passagiersairbag (vooraan)◊, zij- & gordijnairbags vooraan,
behoren tot de standaarduitrusting.

Quickclear (elektrische voorruitontdooiing)
Helpt om de voorruit snel te ontwasemen, zelfs bij een ijskoude ochtend.
(Standaard op Titanium, Titanium X, Active en Sport)
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Voornaamste exterieuruitrusting

■ 16" lichtmetalen velgen met vijf dubbele
spaken en antidiefstalmoeren

■ Koplampen met statische hoekverlichting,
led-dagrijlichten en uitdoofvertraging

■ Mistlampen vooraan
■ Elektrisch bedienbare, verwarmde

buitenspiegels met behuizing in
koetswerkkleur, dodehoekeliminator en
geïntegreerde richtingaanwijzers

■ Centrale vergrendeling met
afstandsbediening (twee sleutels)

■ Parkeersensoren voor en achter
■ Klapramen op tweede zitrij

Belangrijke interieurvoorzieningen

■ Radio, SYNC Lite met Bluetooth®, 4" groot
tft-scherm, afstandsbediening, geïntegreerd
bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod®

functionaliteit en tien luidsprekers
■ Versatile Conference Seating met individuele,

draaibare zetels op de tweede rij en 2+1
plaatsen op de derde. Alle zetels kunnen
worden opgevouwen, gekanteld, opgeborgen
of verwijderd

■ Airconditioning vooraan met pollenfilter
■ Met leder afgewerkt stuurwiel
■ Cruise control met regelbare

snelheidsbegrenzer
■ Tapijt in passagierscompartiment en

bagageruimte
■ Afsluitbaar handschoenkastje
■ Elektrisch bediende ruiten vooraan met

tiptoetsbediening aan bestuurderszijde
■ Verlichting achteraan met dimsysteem
■ Bestuurders- en passagiersairbag vooraan◊,

zijdelingse borstkasairbags vooraan en
zijdelingse gordijnairbags

■ Verlichte make-up spiegels in zonnekleppen

Beschikbare optiepakketten:Visibility
Pack Low

■ Elektrisch verstelbare en verwarmbare

Radio/DAB met Ford Sync
(Standaard)

Geïntegreerde dakdrager
(Optie)

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom Trend L1 in de metaalkleur Moondust Silver (optie).

buitenspiegels
■ Quickclear verwarmde voorruit
■ Sensor laag niveau

ruitenwisservloeistof

Visibility Pack High
Kenmerken bovenop Visibility
Pack Low

■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
■ Automatische koplampen
■ Ruitenwissers met regensensor
■ Variabel dimmen van het

instrumentenbord

Visibility Pack Premium
Kenmerken bovenop Visibility
Pack High

■ Lane-Keeping Alert met Driver Alert
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch

Assist
■ Auto High Beam
■ Hoogwaardig instrumentenbord

◊N.B.: Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorpassagierszetel worden geplaatst als het
voertuig is uitgerust met een passagiersairbag voorin en die niet is uitgeschakeld. De veiligste plaats voor
kinderen is op de tweede zetelrij.
Opm.: De merknaam Bluetooth® en de Bluetooth®-logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van die
naam of logo’s door Ford Motor Company Limited en gelieerde ondernemingen gebeurt onder licentie. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Models Trend

Motoren

■ 130 pk (96 kW)/360 Nm
■ 185 pk (136 kW)/415 Nm
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Voornaamste koetswerkkenmerken
bovenop Trend

■ 17" 10-spaaks lichtmetalen velgen met
vergrendelde wielbouten (serie-afhankelijk)

■ Beschermstrips in koetswerkkleur
■ Donker getinte achterruiten
■ Quickclear verwarmde voorruit
■ Automatische koplampen
■ Ruitenwissers met regensensor
■ Sensor laag niveau ruitenwisservloeistof
■ Perimetrisch alarm

Voornaamste interieurkenmerken
bovenop Trend

■ Highly Versatile Conference Seating met
individuele zetels op tweede en derde rij

■ Airconditioning achterin
■ Ingebouwde zonneschermen bij de ruiten op

de tweede zetelrij en ruiten op de derde
zetelrij op L2-modellen

Elektrisch verstelbare
bestuurderszetel met verwarming
(Optie)

Salerno-leder zetelbekleding (Optie)

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom Titanium L1 in de koetswerkkleur Chrome Blue Metallic (optie).

Beschikbaar optiepakket:
Visibility Pack Premium

■ Lane-Keeping Alert met Driver Alert
■ Achteruitrijcamera met Trailer Hitch

Assist
■ Auto High Beam
■ Hoogwaardig instrumentenbord

Motoren

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96
kW)

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 PS
(96 kW)

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136
kW)

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 185 PS
(136 kW)

■ 1.0L Plug-in Hybrid 126 PS (92 kW)

Noteer: Plug-in Hybride versies zijn uitgerust met 16" alu velgen en wijken in een aantal opzichten lichtjes af van de
normale standaarduitrusting, consulteer de specificatie-sectie voor meer info.

Versie Titanium
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Voornaamste koetswerkkenmerken
bovenop Titanium

■ Achteruitrijcamera
■ High Intensity Discharge xenonkoplampen,

inclusief led-daglichten en statische
hoekverlichting

Voornaamste interieurkenmerken
bovenop Titanium

■ Lederbekleding (hetzij Salerno leder met 5
cm Horizontal Stitching in Palazzo Grey of
Salerno leder met 5 cm Horizontal Stitching
in Dark Palazzo Grey

■ 10-weg elektrisch verstelbare & verwarmbare
bestuurderszetel met lendensteun

■ SYNC 3 met navigatiesysteem

Salerno-leder bekleding (standaard)Bi-xenon headlights
(standaard)

Motoren

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136
kW)

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 185 PS
(136 kW)

Versie Titanium X
Tourneo Custom Titanium X L1 in Diffused Silver metaalkleur (optie).
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Koetswerkkenmerken bovenop
Titanium

■ 17" 5-spakige, "machined" alu velgen
■ Unieke "Front grille"
■ Voorbumper in koetswerkkleur met onderste

gedeelte in Magnetic Grey
■ "Two-tone" achterbumper in Magnetic Grey
■ Opstaptredes over volledige lengte
■ Dakrails "zilverkleurig" zonder crossbars
■ Spiegelkappen gespoten in Agate Black
■ Bestickering op zijkant en achteraan in

Magnetic Gloss

Interieurkenmerken bovenop Titanium

■ 10-weg elektrisch verstelbare en
verwarmbare bestuurderszetel met
lendensteun en armsteun

■ Gedeeltelijk lederen zetelbekleding (Nordic
Blue/Salerno Ebony leder)

17" 5-spakige "machined" alu velgen
(Standaard)

Unieke "Active grille" met Satin Nickel
inzetstuk
(Standaard)

Tourneo Custom Active L1 in Orange Glow metaalkleur (optie).

Motoren

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 Pk (136
kW)

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 185 Pk
(136 kW)

Versie Active
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Voornaamste koetswerkkenmerken
bovenop Titanium

■ Stylingkit Sport: omvat spoiler onder
voorbumper met unieke mistlampomlijsting,
zijschorten in koetswerkkleur,
achterbumperschort, sportieve strepen op de
motorkap en wielkastverbredingen voor- en
achteraan

■ Unieke 17" glanzende gepolijste zwarte
lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken
en antidiefstalmoeren

■ Radiatorrooster met vijf lamellen en glanzend
zwart gelakte luchtgeleiders

Voornaamste interieurkenmerken
bovenop Titanium

■ Gedeeltelijk lederen zetelbekleding
■ 10-weg elektrisch verstelbare en

verwarmbare bestuurderszetel

17" glanzende gepolijste zwarte
lichtmetalen velgen met vijf dubbele
spaken (standaard)

Sportieve strepen en sportief
radiatorrooster (standaard)

Het afgebeelde model is een Tourneo Custom Sport L1 in de niet-metaalkleur Frozen White (standaard).

Motoren

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 PS (136
kW)

■ 2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 185 PS
(136 kW)

Versie Sport
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Titanium
Zitting: Inroad Emboss in Palazzo Grey
Zetelrand: Marl in Dark Palazzo Grey

Ambiente
Zitting: Quadrant in Dark Palazzo Grey
Zetelrand: City in Ebony

Titanium/Titanium X
Zitting: Salerno leder met 5 cm horizontale stiknaad in
Dark Palazzo Grey
Zetelrand: Salerno leder in Dark Palazzo Grey

Allergievriendelijk interieur

Het interieur van de Ford Tourneo Custom bestaat uit materialen die het risico op een allergische reactie
minimaliseren. Modellen met airconditioning hebben ook een krachtige pollenfilter om te verhinderen
dat stof en pollen de passagiersruimte binnendringen.

Ontspan en relax
FORD TOURNEO CUSTOM Bekleding

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 36 23/03/2021 12:42:34

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

37

Trend
Zitting: Capitol in Palazzo Grey
Zetelrand: City in Palazzo Grey

Titanium
Zitting: Inroad Emboss in Palazzo Grey
Zetelrand: Marl in Palazzo Grey

Titanium/Titanium X
Zitting: Salerno leder met 5 cm horizontale stiknaad in
Palazzo Grey
Zetelrand: Salerno leder in Palazzo Grey

Trend
Zitting: Capitol in Ebony
Zetelrand: City in Ebony

Sport
Zitting: Dynamo Emboss op Eton in Ebony
Zetelrand: Salerno leder in Ebony

Active
Zitting: Casual Glacier in Nordic Blue
Zetelrand: Salerno leder in Ebony
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Race Red**
Niet-metaalkleur

Diffused Silver
Metaalkleur*

Moondust Silver
Metaalkleur*

Blazer Blue**
Niet-metaalkleur

Agate Black
Metaalkleur*

Dark Carmine Red
Metaalkleur*

Frozen White
Niet-metaalkleur

Chrome Blue
Metaalkleur*

Magnetic**
Metaalkleur*

Opmerking: De gebruikte afbeeldingen dienen enkel ter illustratie van koetswerkkleuren en geven mogelijk niet het beschreven voertuig weer. De kleuren en bekledingen zoals afgebeeld in deze brochure geven mogelijk niet de echte kleuren weer
vanwege de beperkingen van het toegepaste drukproces.
*Metaalkleuren en micakleuren zijn opties, tegen meerprijs.
**Niet beschikbaar op Active versie.
De Ford Tourneo Custom wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Garantie tegen doorroesten en dat vanaf de datum van eerste registratie. (onderhevig aan voorwaarden)
Noteer Alle alu velgen zijn beschikbaar als accessoire via uw Ford Dealer tegen meerprijs. Consulteer daarvoor: www.ford-accessories.com

FORD TOURNEO CUSTOM Kleuren

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 38 23/03/2021 12:42:56

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

39

17" 17"

16" 17"

17" 10 spakige zilverkleurige alu velg (standaard op
Titanium, optie op Trend)

17" 10-spakige "Dark Tamish" alu velg (optie op Trend
en Titanium, standaard op Titanium X)

16" 5x2 spakige zilverkleurige alu velg (standaard op
Trend en Plug-in Hybride)

17" 5x2 spakige glanzende gepolijste zwarte alu velg
(standaard op Sport)

FORD TOURNEO CUSTOM Wielen en banden

Orange Glow
Metaalkleur*

17"
5-spakige "machined" alu velg
(Standaard op Active)
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Brink®+ afneembare trekhaak
Creëert extra vervoerscapaciteit. De trekhaak
biedt afhankelijk van de motorversie en serie een
sleepvermogen tot 2.350 kg*. De trekhaak kan
worden verwijderd wanneer u hem niet gebruikt.
Ook als vaste trekhaak verkrijgbaar. (Accessoire)

Rubberen vloermatten
De rubberen vloermatten zijn op maat gemaakt
voor uw Ford en beschermen hem tegen vuil en
vocht. Stevig rechtstreeks aan de vloer van het
voertuig bevestigd. (Accessoire)

+Item onder garantie van toeleverancier: meer gegevens hierover vindt u op de
achterflap.
*Trekvermogen is afhankelijk van de motor en het voertuigtype, raadpleeg de
specificaties voor gewicht en ladingen.

FORD TOURNEO CUSTOM Personaliseren

Beschermmat voor bagageruimte
Met Tourneo Custom logo en een 50 mm hoge
rand aan de zijkanten en achterkant om extra
bescherming te bieden aan de laadruimte.
Beschikbaar voor versies met een korte en lange
wielbasis. (Accessoire)

Download de volledige Tourneo Custom accessoirelijst hier.

Ford merkproducten kunnen aangekocht worden via www.fordlifestylecollection.com
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Geïntegreerde dakdrager
Heeft een laadvermogen van 130 kg
en klapt in zodat hij gelijk ligt met de
daklijn wanneer hij niet wordt
gebruikt. Omvat een laadstop en
geïntegreerde T-sloten die
combineerbaar zijn met de
standaardaccessoires voor de
dakdrager om de capaciteit en de
bruikbaarheid ervan te
maximaliseren (Optie op Trend,
Titanium en Titanium X, en
accessoire) Onderworpen aan
beperkingen. Meer informatie vindt
u bij de specificaties.

ClimAir®+-windgeleiders
Beperkt turbulentie en lawaai zodat
u van uw rit kunt genieten met de
voorzijruiten open, zelfs als het licht
regent. (Accessoire)

Motorbeschermplaat
Stevige corrosiebestendige metalen
onderplaat die de motor beschermt
tegen schade door stenen en
stoepranden. Kan eenvoudig
worden verwijderd voor oliewissels
en routineonderhoud. (Optie en
accessoire)

ARP+ treeplanken
Set van 2 treeplanken van
vliegtuigkwaliteit. Hoogwaardig
aluminium met zwarte rubberen
anti-sliplaag. (Accessoire)

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen
achteraan helpen het koetswerk van
uw Tourneo Custom te beschermen
tegen steenslag en waterspat.
(Optie en accessoire)

Xvision (SCC)+-
parkeersensoren
Een geluidssignaal helpt u om de
parkeerafstand voor en/of achter in
te schatten. (Accessoire)

Lichtmetalen velgen
17" lichtmetalen velgen met 10
spaken en antidiefstalmoeren.
(Standaard op Titanium en
accessoire) (FINIS: 2221797)

Thule®+ dakkoffer
Ontworpen om een breed scala aan
ladingen te vervoeren en ze te
beschermen tegen weer en diefstal.
Alle aangeboden modellen zijn
voorzien van een dubbele opening
voor gemakkelijke toegang.
(Maximaal toegestane dakbelasting
300 liter) (Accessoire, verkrijgbaar
in verschillende maten)
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Tourneo Custom met 8/9 zetels

L1 L2

Totale lengte 4972 5339

Totale breedte (met/zonder spiegels) 2272/1986 2272/1986

Totale hoogte* 1927/1984 1924/1977

Breedte opening zijdeur 930 930

Laadruimte tussen wielkasten 1350 1350

Breedte laadruimte 1752 1752

Laadruimte vloer tot dak 1304 1304

Lengte laadruimte (onderaan derde rij zetels) 655 1032

Laadvermogen (liter)

Bagageruimte (achter derde rij zetels) 1200 1900

Draaicirkel (m)

16"-velgen, tussen stoepranden/tussen muren 11,6/12,2/12,15 12,8/13,4/13,41

17"-velgen, tussen stoepranden/tussen muren 11,8/12,3 13,0/13,5
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Afmetingen (mm)

2.1 m³*

1.2 m³*

Achterzetels neergeklapt

Alle zetels
omhoog

Tourneo Custom L1

2.8 m3*

1.9 m3*

Achterzetels neergeklapt

Alle zetels
omhoog

Tourneo Custom L2

L1 = korte wielbasis, L2 = Lange wielbasis. Alle afmetingen (uitgedrukt in mm) zijn onderworpen aan productietoleranties en gelden voor modellen met
minimumspecificatie, dus zonder extra uitrusting. Deze afbeeldingen worden enkel ter informatie gegeven. *De minimale en maximale hoogteafmetingen

staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.

*SAE-methode.
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Koetswerk

Toegang reservewiel indien achterklep gesloten A532 D17BF

Elektrische systemen

Toerentalregelaar (1.300-3.000) A003 DCNAB

Extra zekeringsdoos A526 JZGAB

Beacon Preparation Pack – Schakelaar en bedrading voor en achter (inclusief tweede
zekeringsdoos A526 en kleine DIN-dakconsole) (niet verkrijgbaar bij bestelling tachograaf)

(Niet combineerbaar met PHEV)
A606 JZFAC

Elektronische uitrusting om te slepen (aansluiting en bedrading) zonder trekhaak (Niet
combineerbaar met PHEV) A055 C1DAD

De Ford Programmable Battery Guard – Gepatenteerd accumanagementsysteem met
10 modi dat de accu's van Ford en derden kan beschermen (niet verkrijgbaar met 230

V-stroomomvormer) (niet combineerbaar met PHEV)
A540 JZAAC

High Power stroomvoorzieningssysteem – Beantwoordt aan de behoeften van zware
krachtafnemers door voertuigen uit te rusten met twee performante AGM-tractieaccu's

(2 x 80 Ah), 240 A-alternator, toerentalregelaar en de Ford Programmable Battery Guard
(niet verkrijgbaar met 230 V-stroomomvormer) (enkel met M6 en niet combineerbaar met

pHEV)

A550 JZXAC

Manuele DPF-regeneratie (niet op Plug-in Hybride) A660 A6YAB

Buitenkleuren

Speciale lak, 100 kleuren beschikbaar, raadpleeg Dealer voor meer informatieu Diverse AB7AB
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Special Vehicle Options

Programmeerbare batterij-aansturingsmodule
Dit gepatenteerde batterijbeschermingssysteem zorgt
ervoor dat je nooit vastloopt met een lege batterij. Stel
een tijd in voor het gebruik van de batterij zonder
draaiende motor, maak profielen voor het gebruik van de
batterij (zwaar of licht gebruik, met en zonder extra
batterijen) en bescherm uw batterij tegen overbelasting
van de startmotor. Deze uiterst functionele eenheid zit
boordevol functies. (Optie)

Dubbele hoog-performante AGM batterijen
Beschikbaar voor zwaardere elektrische belasting en
verbeterde betrouwbaarheid bij ‘maximale ontlading’.
(Optie)

uSVO-laksuffix moet worden ingevoerd bij de bestelling. SVO-kleur brengt eigen kleur (zwart) mee van bumpers, flankbeschermers, spiegelhuizingen en
deurgrepen.
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Tourneo Custom

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 4,43 158-164 7,2-8,9

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW) 4,43 137-145 7,0-8,5

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 4,43 154-164 7,2-8,9

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) 4,43 137-147 7,0-8,7

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automaat) 3,39 165-174 7,8-9,5

1.0L Plug-in Hybride 126 pk (92 kW) A1 Elektromotor tbc tbc
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Brandstofverbruik en CO2 -emissies

Voor alle EcoBlue dieselmotoren heeben de weergegeven waarden betrekking op voertuigen uitgerust met Auto Start-Stop. Dit systeem reduceert de CO2 emissie en het brandstofverbruik respectievelijk met 6 g/km en tussen de 0.2 -
0.3L/100km. ØDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is volgens de combinatie van model, MTM, laadvermogen en motor/transmissie. ØØDe opgegeven waarden voor "brandstof-/energieverbruik en CO2-emissies" worden

gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun meest recente versie. Voertuigen van het LCV-type, WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedure) gehomologeerd, tonen brandstofverbruik en CO2-emissie data voor zowel NEDC (New European Drive Cycle) als WLTP. WLTP vervangt NEDC volledig per eind 2020. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen

tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Naast de brandstofefficiëntie van een voertuig, spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en de CO2–
emissies van een voertuig. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.

Volledig overzicht van specificaties en uitrusting, is beschikbaar (voor download) via de digitale ebrochure of de interactieve brochure.

www
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Tourneo Custom

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 4,43 158-164 7,2-8,9

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW) 4,43 137-145 7,0-8,5

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 4,43 154-164 7,2-8,9

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) 4,43 137-147 7,0-8,7

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automaat) 3,39 165-174 7,8-9,5

1.0L Plug-in Hybride 126 pk (92 kW) A1 Elektromotor tbc tbc
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Brandstofverbruik en CO2 -emissies

Voor alle EcoBlue dieselmotoren heeben de weergegeven waarden betrekking op voertuigen uitgerust met Auto Start-Stop. Dit systeem reduceert de CO2 emissie en het brandstofverbruik respectievelijk met 6 g/km en tussen de 0.2 -
0.3L/100km. ØDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is volgens de combinatie van model, MTM, laadvermogen en motor/transmissie. ØØDe opgegeven waarden voor "brandstof-/energieverbruik en CO2-emissies" worden

gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun meest recente versie. Voertuigen van het LCV-type, WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedure) gehomologeerd, tonen brandstofverbruik en CO2-emissie data voor zowel NEDC (New European Drive Cycle) als WLTP. WLTP vervangt NEDC volledig per eind 2020. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen

tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Naast de brandstofefficiëntie van een voertuig, spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en de CO2–
emissies van een voertuig. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming.

Volledig overzicht van specificaties en uitrusting, is beschikbaar (voor download) via de digitale ebrochure of de interactieve brochure.

www
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Tourneo Custom L1 (M1)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) 831-941 3190 2249-2359 1625 1640 4,43 5190 2100 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met luchtvering achteraan) 759-869 3175 2306-2416 1625 1640 4,43 – – –

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automatische transmissie) 833-878 3240 2362-2407 1675 1640 3,39 4240 1050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automatische transmissie
en luchtvering achteraan) 711-756 3175 2419-2464 1675 1640 3,39 – – –

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW) 804-914 3190 2276-2386 1675 1640 4,43 5190 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) Sport M6 821 3190 2369 1625 1640 4,43 5240 2100 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) Sport M6 856 3190 2334 1675 1640 4.43 5240 2100 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) Sport Auto 823 3240 2417 1675 1640 3,39 4140 950 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) 804-849 3190 2341-2386 1675 1640 4,43 5190 2000 750

1.0L Plug-in Hybride 126 pk (92 kW) A1 641 3240 2599 1750 1640 tbc – – –
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Gewichten en sleepvermogen
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Max. toegelaten sleep
(kg)(a)

M
ax

.
br

ut
ol

aa
dv

er
m

og
en

(e
xc

lu
si

ef
be

st
uu

rd
er

/
pa

ss
ag

ie
r)

(k
g)

ØØ

M
ax

im
aa

l
To

eg
el

at
en

 M
as

sa
(k

g)

M
in

. l
ee

gg
ew

ic
ht

(z
on

de
r

be
st

uu
rd

er
/

pa
ss

ag
ie

r)
(k

g)
u

M
ax

.
be

la
st

in
g

vo
or

as
(k

g)

M
ax

.
be

la
st

in
g

ac
ht

er
as

(k
g)

Ei
nd

ov
er

br
en

gi
ng

Ø

M
ax

.
to

eg
el

at
en

tr
ei

ng
ew

ic
ht

(k
g)

Ge
re

m
d

On
ge

re
m

d

Tourneo Custom L2 (M1)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) 784-895 3190 2295-2406 1725 1640 4,43 5190 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met luchtvering achteraan) 712-823 3175 2352-2463 1725 1640 4,43 – – –

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automatische transmissie) 786-833 3240 2407-2454 1725 1640 3,39 4240 1000 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automatische transmissie
en luchtvering achteraan) 664-711 3175 2464-2511 1725 1640 3,39 – – –

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW) 807-918 3240 2322-2433 1725 1640 4,43 5190 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) Sport M6 773 3190 2417 1725 1640 4,43 5240 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) Sport 933 3240 2307 1725 1640 4,43 5240 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) 807-854 3240 2386-2433 1725 1640 4.43 5190 1950 750
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L1 = Korte wielbasis. L2 = Lange wielbasis.ØDe getoonde eindoverbrenging is geldig voor de aangegeven combinatie: model, MTM, motor en transmissie. ØØBrutolaadvermogen = Maximaal Toegelaten Massa, min leegewicht. MTM =
Maximum toegelaten massa van een voertuig, zijnde het voertuig met zijn opties, accessoires, lading, bestuurder en passagiers. Leeggewicht wordt beïnvloed door tal van factoren zoals koetswerk, motor en opties (Verschillende

reeksen zullen een verschillend leeggewicht hebben), inclusief 100% vloeistoffen, voor 90% gevulde brandstoftank en zonder de bestuurder (75 kg), passagiers of lading. Het laadvermogen is het verschil tussen de Maximaal Toegelaten
Massa (MTM) en het leeggewicht. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd afhangt van productietoleranties die verschillen in laadvermogen tussen deze gids en de realiteit. NB: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het
voertuig om na te gaan of zijn voertuig wettelijk conform is voor gebruik op de openbare weg. (a) De maximummassa geremd hangt af van het gekozen motorvermogen en de extra opties/uitrusting. GTM = Brutosleepvermogen. Het

totale toegelaten gewicht van een voertuig (zie MTM) plus aanhangwagen en belasting.

Beschikbaar

Gewichten en sleepvermogen
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Tourneo Custom L2 (M1)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) 784-895 3190 2295-2406 1725 1640 4,43 5190 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met luchtvering achteraan) 712-823 3175 2352-2463 1725 1640 4,43 – – –

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automatische transmissie) 786-833 3240 2407-2454 1725 1640 3,39 4240 1000 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)/185 pk (136 kW) (met automatische transmissie
en luchtvering achteraan) 664-711 3175 2464-2511 1725 1640 3,39 – – –

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW) 807-918 3240 2322-2433 1725 1640 4,43 5190 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) Sport M6 773 3190 2417 1725 1640 4,43 5240 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) Sport 933 3240 2307 1725 1640 4,43 5240 2050 750

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW) 807-854 3240 2386-2433 1725 1640 4.43 5190 1950 750
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L1 = Korte wielbasis. L2 = Lange wielbasis.ØDe getoonde eindoverbrenging is geldig voor de aangegeven combinatie: model, MTM, motor en transmissie. ØØBrutolaadvermogen = Maximaal Toegelaten Massa, min leegewicht. MTM =
Maximum toegelaten massa van een voertuig, zijnde het voertuig met zijn opties, accessoires, lading, bestuurder en passagiers. Leeggewicht wordt beïnvloed door tal van factoren zoals koetswerk, motor en opties (Verschillende

reeksen zullen een verschillend leeggewicht hebben), inclusief 100% vloeistoffen, voor 90% gevulde brandstoftank en zonder de bestuurder (75 kg), passagiers of lading. Het laadvermogen is het verschil tussen de Maximaal Toegelaten
Massa (MTM) en het leeggewicht. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd afhangt van productietoleranties die verschillen in laadvermogen tussen deze gids en de realiteit. NB: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het
voertuig om na te gaan of zijn voertuig wettelijk conform is voor gebruik op de openbare weg. (a) De maximummassa geremd hangt af van het gekozen motorvermogen en de extra opties/uitrusting. GTM = Brutosleepvermogen. Het

totale toegelaten gewicht van een voertuig (zie MTM) plus aanhangwagen en belasting.

Beschikbaar

Gewichten en sleepvermogen

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 47 23/03/2021 12:43:32

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021



D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y
32

0 
L1

32
0 
L2

32
0

Sp
or
tL

1

32
0

Sp
or
tL

2

Tourneo Custom

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) 6-traps automaat

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) 6-traps automaat

2.0L TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW)

1.0L Plug-in Hybride 126 pk (92 kW) A1*
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Beschikbaar

Beschikbaarheid model

– = Niet beschikbaar. L1 = korte wielbasis, L2 = Lange wielbasis. Alle motoren zijn Stage 6.2 tenzij anders vermeld.
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Velgen

Lichtmetalen velgen – 16"x6½" 5-spaken (met 215/65 R16 BSW-banden)* (Standaard op Titanium Plug-in Hybride versie) /

Lichtmetalen velgen – 17"x7" 5x2-spaken, "Bright/Machined" zwarte afwerking (met 235/55 R17 BSW-banden)*

Lichtmetalen velgen – 17"x7" 10-spaken, "Sparkle" zilveren afwerking (met 235/55 R17 BSW-banden)* (niet verkrijgbaar op Titanium Plug-in Hybride)

Lichtmetalen velgen – 17"x7" 10-spaken, "Dark Tamish"(met 215/60 R17 BSW banden) / (niet verkrijgbaar op Titanium Plug-in Hybride)

Lichtmetalen velgen – 17" 5-spakig, "machined"-afwerking met 215/60 R17 banden

Minireservewiel voor 17"-velgen

Designkenmerken

Flankbeschermers – Koetswerkkleur

Grille voor – 5 lamellen, glanzend zwart gelakte vinnen

Grille voor – 5 lamellen, chroomrand kleur

Grille voor –  met Satin Nickel inleg

Bumper voor – Koetswerkkleur

Bumper voor – Koetswerkkleur met specifiek accent onderaan

Bumper achter – Koetswerkkleur

Bumper achter – two-tone

Deurgrepen – Koetswerkkleur

Handgreep achterklep – Koetswerkkleur
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*Voor details over beschikbare configuraties, kunt u contact opnemen met uw Ford Dealer. 1)Veiligheidsvoorziening, 2)Rijhulpmiddel.

Standaard

Optie, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Stijlkenmerken
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Velgen

Lichtmetalen velgen – 16"x6½" 5-spaken (met 215/65 R16 BSW-banden)* (Standaard op Titanium Plug-in Hybride versie) /

Lichtmetalen velgen – 17"x7" 5x2-spaken, "Bright/Machined" zwarte afwerking (met 235/55 R17 BSW-banden)*

Lichtmetalen velgen – 17"x7" 10-spaken, "Sparkle" zilveren afwerking (met 235/55 R17 BSW-banden)* (niet verkrijgbaar op Titanium Plug-in Hybride)

Lichtmetalen velgen – 17"x7" 10-spaken, "Dark Tamish"(met 215/60 R17 BSW banden) / (niet verkrijgbaar op Titanium Plug-in Hybride)

Lichtmetalen velgen – 17" 5-spakig, "machined"-afwerking met 215/60 R17 banden

Minireservewiel voor 17"-velgen

Designkenmerken

Flankbeschermers – Koetswerkkleur

Grille voor – 5 lamellen, glanzend zwart gelakte vinnen

Grille voor – 5 lamellen, chroomrand kleur

Grille voor –  met Satin Nickel inleg

Bumper voor – Koetswerkkleur

Bumper voor – Koetswerkkleur met specifiek accent onderaan

Bumper achter – Koetswerkkleur

Bumper achter – two-tone

Deurgrepen – Koetswerkkleur

Handgreep achterklep – Koetswerkkleur
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*Voor details over beschikbare configuraties, kunt u contact opnemen met uw Ford Dealer. 1)Veiligheidsvoorziening, 2)Rijhulpmiddel.

Standaard

Optie, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Stijlkenmerken
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Sport styling kit – Koetswerkkleur voorbumper, zij-rokken, hoekprofielen achterbumper en wielkastuitbreidingen voor en achter. Mistlampen met unieke rand en twee sportstrepen op
motorkap en spoiler onder voorbumper

Donker getinte ruiten achter

Verwarmbare achterruit

Spatlappen vooraan

Opstaptredes Deurlengte zijschuifdeur

Opstaptredes Volledige lengte

Striping motorkap

Achterspoiler (Niet beschikbaar op PHev)

Koetswerkkleuren

Niet-metaalkleur

Metaalkleur
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Rijhulp

Snelheidsbegrenzer – 130 km/u  (niet met Plug-in Hybride)

Trailer Sway Control (TSC)1) (geactiveerd met Ford-sleepinrichtingen)

Lane-Keeping Alert2) (inclusief Driver Alert2) en automatische lichten/grootlichten assistentie1), aangepaste instrumentencluster, elektrisch verwarmde voorruit, automatische wissers en
Ford SYNC) / / / / /

Cruise control2) (inclusief met leder bekleed stuurwiel en instelbare snelheidsbegrenzer2))

Adaptive Cruise Control (inclusief Pre-Collision Assist en Forward Alert)2)
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Stijlkenmerken

Rijervaring
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Intelligente Adaptive Cruise Control (inclusief Trafic Sign recognitin & Pre-Collision Assist)2), enkel met betalende optie ICE Pack 25

Blind Spot monitoring met Cross Traffic Alert2) niet met Plug-in Hybride

Parkeersensoren – Voor en achter

Achteruitrijcamera – Trailer Hitch Assist (bij trekhaak af-fabriek) / / / /

Exterieurverlichting

Koplampen – Quad-lichten

Koplampen – Led-daglichten

Koplampen – Halogeenprojectiekoplampen

Koplampen – High Intensity Discharge (HID) xenonkoplampen, inclusief daglichten en statische hoekverlichting

Koplampen – Automatisch aan/uit (inclusief autowissers)

Koplampen – Vertraagde hoffelijkheidsverlichting, 30 seconden

Mistlampen – Voor

Ophanging

Vooraan, onafhankelijke MacPherson-veerpoten, variabele schroefveren, stabilisatorstang en gasdrukschokdempers. Achteraan, bladveren en gasdrukschokdempers

Luchtvering achteraan (op Shuttle Bus en Tourneo Custom 310 S/L), niet beschikbaar met sleepinrichting, geïntegreerde dakdragers en 9 zitplaatsen

Instrumenten en bedieningen

Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)1)

Tachograaf – Digitaal, elektronisch, 24-uur (niet met automatische transmissie)

Optiepacks

Goed zicht Pack – Quickclear verwarmde voorruit, sensor ruitenwasvloeistof en elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels

Goed zicht Pack Plus – Quickclear verwarmde voorruit, sensor ruitenwasvloeistof en elektrisch bediende, automatisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, automatische koplampen,
automatische ruitenwissers en variabele clusterdimming

Goed zicht Pack Premium – Lane-Keeping Alert (inclusief Quickclear verwarmde voorruit, automatische grootlichten en Driver Alert), achteruitrijcamera, sensor ruitenwasvloeistof, upgrade
instrumentencluster, elektrisch bediende en verwarmde, inklapbare buitenspiegels, automatische koplampen, automatische ruitenwissers en variabele clusterdimming
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*Voor details over beschikbare configuraties, kunt u contact opnemen met uw Ford Dealer. 1)Veiligheidsvoorziening, 2)Rijhulpmiddel.

Standaard

Optie, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Rijervaring
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Intelligente Adaptive Cruise Control (inclusief Trafic Sign recognitin & Pre-Collision Assist)2), enkel met betalende optie ICE Pack 25

Blind Spot monitoring met Cross Traffic Alert2) niet met Plug-in Hybride

Parkeersensoren – Voor en achter

Achteruitrijcamera – Trailer Hitch Assist (bij trekhaak af-fabriek) / / / /

Exterieurverlichting

Koplampen – Quad-lichten

Koplampen – Led-daglichten

Koplampen – Halogeenprojectiekoplampen

Koplampen – High Intensity Discharge (HID) xenonkoplampen, inclusief daglichten en statische hoekverlichting

Koplampen – Automatisch aan/uit (inclusief autowissers)

Koplampen – Vertraagde hoffelijkheidsverlichting, 30 seconden

Mistlampen – Voor

Ophanging

Vooraan, onafhankelijke MacPherson-veerpoten, variabele schroefveren, stabilisatorstang en gasdrukschokdempers. Achteraan, bladveren en gasdrukschokdempers

Luchtvering achteraan (op Shuttle Bus en Tourneo Custom 310 S/L), niet beschikbaar met sleepinrichting, geïntegreerde dakdragers en 9 zitplaatsen

Instrumenten en bedieningen

Bandendrukcontrolesysteem (TPMS)1)

Tachograaf – Digitaal, elektronisch, 24-uur (niet met automatische transmissie)

Optiepacks

Goed zicht Pack – Quickclear verwarmde voorruit, sensor ruitenwasvloeistof en elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels

Goed zicht Pack Plus – Quickclear verwarmde voorruit, sensor ruitenwasvloeistof en elektrisch bediende, automatisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, automatische koplampen,
automatische ruitenwissers en variabele clusterdimming

Goed zicht Pack Premium – Lane-Keeping Alert (inclusief Quickclear verwarmde voorruit, automatische grootlichten en Driver Alert), achteruitrijcamera, sensor ruitenwasvloeistof, upgrade
instrumentencluster, elektrisch bediende en verwarmde, inklapbare buitenspiegels, automatische koplampen, automatische ruitenwissers en variabele clusterdimming
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*Voor details over beschikbare configuraties, kunt u contact opnemen met uw Ford Dealer. 1)Veiligheidsvoorziening, 2)Rijhulpmiddel.

Standaard

Optie, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Rijervaring
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Motor

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybride 130 pk (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) – 6-traps automaat

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybride 185 pk (136 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 pk (136 kW) – 6-traps automaat

1.0 Plug-in Hybride 126 pk (92 kW) A1

Instrumenten en bedieningen

Boordcomputer – afstand tot leeg, verbruik en gemiddeld verbruik, gemiddelde snelheid, buitentemperatuur

Water in brandstoffilter met sensor

Technologie

Auto-Start-Stop-systeem

Gecoate roetfilter (cDPF)

Vloeistof gekoelde lithium-ion batterij (13.6 kWh)

Standaard – 70 liter

54 liter benzinetank (Plug-in hybride)*

Ureum nabehandelingssysteem – 21 liter

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)

Schakelindicator
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Prestaties en efficiëntie
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Comfortuitrusting interieur

Flessenhouder – Twee 2-literflessen, in dashboard met uitrolbare afdekking

Handschoenenkastje – Vergrendelbaar

Smokers Pack – Aansteker en asbak

Opbergvakken – Kaartenvakken in deuren vooraan

Opbergvakken – Opbergvakken op dashboard met openklappend deksel

Zonneschermen – Tweede en derde rij (alleen tweede rij op L1)

Audio- en communicatiesystemen

AM/FM Radio met Bluetooth® en DAB , 4"-tft-scherm, stuurbediening, geïntegreerd bedieningspaneel, USB-aansluiting, Sync Lite, incl. 10 luidsprekers & Ford Pass Connect modem

AM/FM Radio met DAB, SYNC (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control, Applink®, voorlezen van sms-berichten en privacymodus, 8"-aanraakscherm, geïntegreerd
bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod® -functie, stuurwielbediening inclusief tien luidsprekers en Ford Pass Connect modem

AM/FM Radio/SD-navigatiesysteem met DAB, SYNC (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control System, AppLink®, voorlezen van sms-berichten en privacymodus,
8"-aanraakscherm, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod® -functie, stuurwielbediening inclusief tien luidsprekers en Ford Pass Connect modem

AM/FM Radio/SD-navigatiesysteem met DAB, Adaptieve Cruise Controle, SYNC (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control System, AppLink®, voorlezen van sms-
berichten en privacymodus, 8"-aanraakscherm, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod® -functie, stuurwielbediening inclusief tien luidsprekers  en Ford Pass

Connect modem

Klimaatcontrole

Airconditioning – Voor, pollenfilter

Airconditioning – Achter, inclusief airconditioning voor

Verwarming – Positive Temperature Co-efficient (PTC)

Verwarming – Programmeerbare elektronische hulpverwarming op brandstof

Verwarming – Programmeerbare elektronische hulpverwarming op brandstof met afstandsbediening

Verwarming – Achteraan
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Opmerking: het Bluetooth® Woordmerk en logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Ford Motor Company Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
hun respectieve eigenaars. *Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een gekoppelde mobiele telefoon met Bluetooth®-verbinding om de inzittenden van een voertuig te helpen bellen naar het

lokale Communications Centre na een aanrijding waarbij een airbag is geopend of de brandstofpomp is uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Standaard

Optie tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Comfort en gebruiksgemak
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Comfortuitrusting interieur

Flessenhouder – Twee 2-literflessen, in dashboard met uitrolbare afdekking

Handschoenenkastje – Vergrendelbaar

Smokers Pack – Aansteker en asbak

Opbergvakken – Kaartenvakken in deuren vooraan

Opbergvakken – Opbergvakken op dashboard met openklappend deksel

Zonneschermen – Tweede en derde rij (alleen tweede rij op L1)

Audio- en communicatiesystemen

AM/FM Radio met Bluetooth® en DAB , 4"-tft-scherm, stuurbediening, geïntegreerd bedieningspaneel, USB-aansluiting, Sync Lite, incl. 10 luidsprekers & Ford Pass Connect modem

AM/FM Radio met DAB, SYNC (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control, Applink®, voorlezen van sms-berichten en privacymodus, 8"-aanraakscherm, geïntegreerd
bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod® -functie, stuurwielbediening inclusief tien luidsprekers en Ford Pass Connect modem

AM/FM Radio/SD-navigatiesysteem met DAB, SYNC (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control System, AppLink®, voorlezen van sms-berichten en privacymodus,
8"-aanraakscherm, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod® -functie, stuurwielbediening inclusief tien luidsprekers en Ford Pass Connect modem

AM/FM Radio/SD-navigatiesysteem met DAB, Adaptieve Cruise Controle, SYNC (inclusief Emergency Assistance*) met Bluetooth®, Voice Control System, AppLink®, voorlezen van sms-
berichten en privacymodus, 8"-aanraakscherm, uitgebreid geïntegreerd bedieningspaneel, USB-aansluiting met iPod® -functie, stuurwielbediening inclusief tien luidsprekers  en Ford Pass

Connect modem

Klimaatcontrole

Airconditioning – Voor, pollenfilter

Airconditioning – Achter, inclusief airconditioning voor

Verwarming – Positive Temperature Co-efficient (PTC)

Verwarming – Programmeerbare elektronische hulpverwarming op brandstof

Verwarming – Programmeerbare elektronische hulpverwarming op brandstof met afstandsbediening

Verwarming – Achteraan
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hun respectieve eigenaars. *Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een gekoppelde mobiele telefoon met Bluetooth®-verbinding om de inzittenden van een voertuig te helpen bellen naar het

lokale Communications Centre na een aanrijding waarbij een airbag is geopend of de brandstofpomp is uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Standaard

Optie tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Comfort en gebruiksgemak
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Interieurverlichting

Hoffelijkheidsverlichting – In hemelbekleding vooraan met kaartleeslampjes en dimsysteem

Hoffelijkheidsverlichting – Voetenruimte (ter hoogte van de zijschuifdeur)

Hoffelijkheidsverlichting – Achter met dimsysteem

Laadruimteverlichting

Zetels

Bestuurderszetel – in 10 richtingen verstelbaar, verwarmd (vooruit/achteruit, inclinatie, hoogteregeling, kantelen en lendensteun) met armsteun

Bestuurderszetel – Elektrisch verstelbaar in 10 richtingen, verwarmd (vooruit/achteruit, inclinatie, hoogteregeling, kantelen en lendensteun) met armsteun en tablet

Bestuurderszetel – Elektrisch verstelbaar in 10 richtingen, verwarmd (vooruit/achteruit, inclinatie, hoogteregeling, kantelen en lendensteun) met armsteun

Passagierszetel voor – Enkel, verstelbaar in 10 richtingen, verwarmd (vooruit/achteruit, inclinatie, hoogteregeling, kantelen en lendensteun) met armsteun

Passagierszetel voor – Dubbel, vast en verwarmd met tablet

Achterzetels – Tweede rij, drie individuele zetels (omkeerbaar)

Achterzetels – Derde rij, drie brede zetels (2+1)

Achterzetels – Derde rij, drie individuele zetels

Achterzetels – Rugleuning regelbaar en armsteunen tweede rij
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Comfort en gebruiksgemak
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Instrumenten en bedieningen

Stuurkolom – Hoogte en diepte instelbaar

Buitenpiegels – Automatisch inklapbaar, elektrisch instelbaar en verwarmbaar

Buitenspiegels – Kappen in koetswerkkleur

Buitenspiegels – Kappen in "Agate Black"

Ruitenwissers – Voor, variabel interval met elektrische wasfunctie

Ruitenwissers – Automatisch met regensensor (inclusief automatische koplampen)

Wis/Was achter (automatisch bij achteruitrijden)

Stuurwiel – 4-spaaks, met leder bekleed

Versnellingspookknop – Met leder bekleed (bij M6)

Zonneklep – Bestuurder en passagier, verlicht

Ruiten – Elektrisch bediend vooraan, omlaag met een druk op de knop aan bestuurderszijde

Technologie

Ford Easy Fuel-tankvulsysteem zonder tankdop met beveiliging verkeerde brandstof

Voorruit – Quickclear verwarmd
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lokale Communications Centre na een aanrijding waarbij een airbag is geopend of de brandstofpomp is uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Standaard

Option tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Comfort en gebruiksgemak
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Instrumenten en bedieningen

Stuurkolom – Hoogte en diepte instelbaar

Buitenpiegels – Automatisch inklapbaar, elektrisch instelbaar en verwarmbaar

Buitenspiegels – Kappen in koetswerkkleur

Buitenspiegels – Kappen in "Agate Black"

Ruitenwissers – Voor, variabel interval met elektrische wasfunctie

Ruitenwissers – Automatisch met regensensor (inclusief automatische koplampen)

Wis/Was achter (automatisch bij achteruitrijden)

Stuurwiel – 4-spaaks, met leder bekleed

Versnellingspookknop – Met leder bekleed (bij M6)

Zonneklep – Bestuurder en passagier, verlicht

Ruiten – Elektrisch bediend vooraan, omlaag met een druk op de knop aan bestuurderszijde

Technologie

Ford Easy Fuel-tankvulsysteem zonder tankdop met beveiliging verkeerde brandstof

Voorruit – Quickclear verwarmd
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Standaard

Option tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Comfort en gebruiksgemak
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Veiligheid

Antiblokkeerremsysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD)1)

Airbag – Bestuurdersairbag1)

Airbag – Passagiersairbag voorinu1) (inclusief schakelaar om passagierairbag uit te schakelen)

Airbag – Zijairbags en gordijnairbags1)

Veiligheidsgordels – driepuntsoprolgordels met heup- en schoudergordel (alle zetels)1)

ISOFIX-kinderzitje – 4 bevestigingspunten – Midden (3e rij), bestuurders- en passagierskant (2e rij) en passagierskant (3e rij)

ISOFIX-kinderzitje – 4 bevestigingspunten – Bestuurders- en passagierskant (2e en 3e rij)

Beveiliging

Alarm – Perimetrisch alarm

Immobiliser – Passief startbeveiligingssysteem (PATS) (door de verzekering goedgekeurde startonderbreking van categorie 2)

Sloten – Centrale vergrendeling

Sloten – Dubbele vergrendeling, afgeschermd met versterkte veiligheidselementen

Sloten – Centrale vergrendeling met afstandsbediening met 2 sleutels

Sloten – Configureerbare ontgrendeling 2-fasen*

Sloten – Automatische hervergrendeling vd deuren na 45 seconden als er geen deur wordt geopend

Sloten – Geluidssignaal bij mislukt sluiten, geluidssignaal als een deur niet goed gesloten is bij het vergrendelen

Sloten – Automatische vergrendeling vd deuren bij wegrijden (vanaf 8 km/u)

Sloten – Openen van motorkap met sleutel

Remmen

Dubbel circuit, met zelfregelende bekrachtiging en ABS – Schijven voor en achter

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)1)

Vertrekhulp voor hellingen (HSA)2)

Noodstopbekrachtiging (EBA)1)

Noodremwaarschuwing1)
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Veiligheid en Beveiliging

*Voor details over beschikbare configuraties, kunt u contact opnemen met uw Ford Dealer. Opmerking: de configureerbare vergrendeling moet bij de bestelling worden aangekruist. Deze is niet als optie of accessoire te plaatsen door
de dealer. uOpmerking: een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden geplaatst indien de Ford is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. 1)Veiligheidsfunctie,

2)Rijhulpmiddel.
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Koetswerk

Deuren – Aan bestuurders- en passagierskant schuifdeuren met ruit en opstap

Deuren  – Achterklep met ruit en wis-/was-systeem

Zijruiten – Tweede rij, klappen open

Zijruiten – Tweede rij, vast

Zijruiten – Derde rij, vast

Tapijt en bekleding

Vloerbedekking – Tapijt

Extra handgreep – Op B-stijl

Certificatie

Voertuigidentificatienummer – Zichtbaar

Elektrische systemen

Accu – Koude start (-20oC)

Accu – Dubbel, verbeterde vulling (IF), Koude start (-29oC)

Alternator – Extra HD (240 Amp) enkel met Euro 6.2 motoren

Aansluitpunt – 12 V (op instrumentenpaneel en in opbergvak)

Aansluitpunt – 12 V (achter)

Aansluitpunt – 150 Watt (230 volt) stroomomvormer
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Standaard

Optie, tegen meerprijs

Onderdeel van optiepack tegen meerprijs

Gebruikskenmerken
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Exterieur Functioneel

Geïntegreerde dakdragers

Dakdragers zilverkleurig zonder crossbars

Spatlappen – Achter

Trekhaak met antislingersysteem voor aanhangwagens met 13-ppolige stekker (tachograaf kan vereist zijn) (niet beschikbaar op Sport met automatische transmissie)

Laadruimte

Laadruimte – 2 x DIN 75410-conforme sjorogen (enkel op L1)

Laadruimte – 4 x DIN 75410-conforme sjorogen (standaard op L2)

Instrumenten en bedieningen

EHBO-kit
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FORD TOURNEO CUSTOM Slim ontworpen

Intelligente technologie voor meer gemoedsrust
Met 4.500 virtuele en levensechte crashtests op zijn actief is de Tourneo Custom
ontworpen om zijn inzittenden maximaal te beschermen. Die uitmuntende
bescherming begint in de stijve koetswerkstructuur, die meer gebruikmaakt van
hoogwaardige en ultrahoogwaardige staalsoorten. De structuur wordt bovendien
aangevuld met een reeks veiligheidsvoorzieningen met onder meer een volledig gamma
airbags, plus geavanceerde chassis- en remtechnologie.

Borstkas- en gordijnairbags
Ontworpen om de hoofden van de bestuurder en voorpassagiers te helpen beschermen
tegen verwondingen. (Standaard)

Stop veiliger
De Tourneo Custom maakt de bescherming van de bestuurder en zijn passagiers tot een
topprioriteit. Daarom is hij standaard uitgerust met een volledig ESC-systeem met ABS
en noodremhulp (EBA) om de remafstanden in noodgevallen in te korten. De grotere
remblokken gaan langer mee en zijn beter bestand tegen fading, terwijl slijtagesensoren
aangeven wanneer de remblokken moeten worden vervangen.
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Rijden met AdBlue®

Om correct te rijden, moet de AdBlue®-tank van uw Ford Tourneo Custom Euro6-
dieselmotor gevuld zijn met AdBlue®-vloeistof. Waarschuwingen lichten op wanneer het
niveau van de vloeistof te laag wordt. Neem contact op met Uw Ford dealer voor meer
informatie.

SYNC 3 Live Traffic*
Voorziet u op regelmatige basis van verkeersinfo updates, zoals verkeerssnelheid,
ongelukken en wegversperringen, evenals alternatieve routes en traject-begeleiding om
u te helpen probleemgbieden te vermijden.
*Live Traffic is gratis gedurende de eerste 12 maanden na aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 en navigatiesysteem.
Daarna hebt u een abonnement nodig.
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FORD TOURNEO CUSTOM Slim ontworpen

Achteruitrijcamera met trekhaak-assistentie
Zodra u de achteruitversnelling inschakelt, projecteert de achteruitrijcamera
automatisch beelden van de ruimte achter de auto op het centrale multifunctionele
kleurenscherm. Markeerlijnen over het camerabeeld geven aan welke richting het
voertuig uitgaat. Noteer dat de camera enkel functioneert bij snelheden onder de
10km/u. (Standaard op Titanium X, optie op andere modellen)

Airconditioning
De achterpassagiers beschikken over een afzonderlijke airconditioning met eigen
draaiknoppen. (Standaard op Titanium, Titanium X en Sport, optie op Trend)

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 62 23/03/2021 12:43:39

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

D I G I T A L  B R O C H U R E  O N L Y

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel met verwarming
Dankzij de 10-weg verstelbaarheid van de verwarmbare bestuurderszetel vindt u
gemakkelijk de voor u comfortabelste rijhouding. (Standaard op Titanium X en Sport,
optie op Titanium)

SelectShift-automaat
Voor een groter comfort en gemak in stadsverkeer kan de Tourneo Custom worden
uitgerust met een SelectShift-zestrapsautomaat.  Naast soepele, directe en efficiënte
prestaties biedt de transmissie ook de optie om manueel te schakelen met de knoppen
op de versnellingspook. (Optie op 130pk- en 185pk-modellen)
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Autobezit eenvoudig en betaalbaar maken.

Voor een totale gemoedsrust.

Met Ford eindigt de service niet wanneer u de
showroom verlaat. Ford BlueService is ontwikkeld
om uw Ford in een optimale staat te houden
en u te helpen het beste uit uw auto te halen
gedurende zijn volledige levenscyclus.

FORD BLUESERVICE
Verleng uw garantie tot 7 jaar
met Ford Protect.

Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet van een
zorgeloze opvolging gedurende de volgende jaren.
Ford Protect biedt tal van voordelen:

FORD PROTECTGeniet van een reeks
onschatbare diensten en haal
het meeste uit uw auto –
zolang u hem bezit.

• Gratis wegbijstand in Europa
• OneCall – Een telefoonnummer dat u met

alle Ford-diensten verbindt
• Transparante onderhoudsprijzen
• Vervangend vervoer

• Hoge mate van flexibiliteit inzake tijdsduur
en kilometers

• Aantrekkelijke tarieven
• Dekking tegen onverwachte reparatiekosten
• Bescherming tijdens reizen naar het

buitenland (EER)
• Inflatiebestendig: alle stijgingen in

reparatiekosten worden gedekt
• Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
• Beschermt de doorverkoopwaarde van uw

voertuig

5 jaar bescherming 50.000 km 100.000 km 200.000 km

7 jaar bescherming – 140.000 km –

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford Erkend
Hersteller voor meer informatie.

FORD ONDERHOUD
Meer bescherming, minder zorgen.

Om uw Ford in topconditie te houden, is
regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van
andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast
heeft uw Ford een langere levensduur en een
hogere restwaarde.

Onderhoudsintervallen.

Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij de
voorgeschreven kilometerbeurten of de jaarlijkse
onderhoudsbeurten (wat zich het eerst voordoet)
om uw wagen in perfecte staat te houden.

Levenslange wegbijstand.

Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt u gratis
12 of 24 maanden(*) Europese wegbijstand.
Na deze periode en bij elke voorgeschreven
onderhoudsbeurt wordt deze wegbijstand
opnieuw met 12 of 24 maanden(*) verlengd of
tot aan de volgende onderhoudsbeurt en dit
levenslang. Het onderhoud dient te gebeuren bij
een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële
onderhoudsschema’s en voorschriften van Ford.

FORD Protect – Garantie-uitbreiding voor nieuwe voertuigen

Maximale kilometerstand

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 64 23/03/2021 12:43:45

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

Autobezit eenvoudig en betaalbaar maken.

Voor een totale gemoedsrust.

Met Ford eindigt de service niet wanneer u de
showroom verlaat. Ford BlueService is ontwikkeld
om uw Ford in een optimale staat te houden
en u te helpen het beste uit uw auto te halen
gedurende zijn volledige levenscyclus.

FORD BLUESERVICE
Verleng uw garantie tot 7 jaar
met Ford Protect.

Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet van een
zorgeloze opvolging gedurende de volgende jaren.
Ford Protect biedt tal van voordelen:

FORD PROTECTGeniet van een reeks
onschatbare diensten en haal
het meeste uit uw auto –
zolang u hem bezit.

• Gratis wegbijstand in Europa
• OneCall – Een telefoonnummer dat u met

alle Ford-diensten verbindt
• Transparante onderhoudsprijzen
• Vervangend vervoer

• Hoge mate van flexibiliteit inzake tijdsduur
en kilometers

• Aantrekkelijke tarieven
• Dekking tegen onverwachte reparatiekosten
• Bescherming tijdens reizen naar het

buitenland (EER)
• Inflatiebestendig: alle stijgingen in

reparatiekosten worden gedekt
• Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
• Beschermt de doorverkoopwaarde van uw

voertuig

5 jaar bescherming 50.000 km 100.000 km 200.000 km

7 jaar bescherming – 140.000 km –

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford Erkend
Hersteller voor meer informatie.

FORD ONDERHOUD
Meer bescherming, minder zorgen.

Om uw Ford in topconditie te houden, is
regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van
andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast
heeft uw Ford een langere levensduur en een
hogere restwaarde.

Onderhoudsintervallen.

Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij de
voorgeschreven kilometerbeurten of de jaarlijkse
onderhoudsbeurten (wat zich het eerst voordoet)
om uw wagen in perfecte staat te houden.

Levenslange wegbijstand.

Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt u gratis
12 of 24 maanden(*) Europese wegbijstand.
Na deze periode en bij elke voorgeschreven
onderhoudsbeurt wordt deze wegbijstand
opnieuw met 12 of 24 maanden(*) verlengd of
tot aan de volgende onderhoudsbeurt en dit
levenslang. Het onderhoud dient te gebeuren bij
een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële
onderhoudsschema’s en voorschriften van Ford.

FORD Protect – Garantie-uitbreiding voor nieuwe voertuigen

Maximale kilometerstand

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 65 23/03/2021 12:43:49

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021

Autobezit eenvoudig en betaalbaar maken.

Voor een totale gemoedsrust.

Met Ford eindigt de service niet wanneer u de
showroom verlaat. Ford BlueService is ontwikkeld
om uw Ford in een optimale staat te houden
en u te helpen het beste uit uw auto te halen
gedurende zijn volledige levenscyclus.

FORD BLUESERVICE
Verleng uw garantie tot 7 jaar
met Ford Protect.

Verleng uw garantie van 2 jaar en geniet van een
zorgeloze opvolging gedurende de volgende jaren.
Ford Protect biedt tal van voordelen:

FORD PROTECTGeniet van een reeks
onschatbare diensten en haal
het meeste uit uw auto –
zolang u hem bezit.

• Gratis wegbijstand in Europa
• OneCall – Een telefoonnummer dat u met

alle Ford-diensten verbindt
• Transparante onderhoudsprijzen
• Vervangend vervoer

• Hoge mate van flexibiliteit inzake tijdsduur
en kilometers

• Aantrekkelijke tarieven
• Dekking tegen onverwachte reparatiekosten
• Bescherming tijdens reizen naar het

buitenland (EER)
• Inflatiebestendig: alle stijgingen in

reparatiekosten worden gedekt
• Verlengde levensduur van uw Ford-voertuig
• Beschermt de doorverkoopwaarde van uw

voertuig

5 jaar bescherming 50.000 km 100.000 km 200.000 km

7 jaar bescherming – 140.000 km –

*Periode afhankelijk van het model en het motortype. Raadpleeg uw Ford Erkend
Hersteller voor meer informatie.

FORD ONDERHOUD
Meer bescherming, minder zorgen.

Om uw Ford in topconditie te houden, is
regelmatig onderhoud van groot belang. Het
vergroot niet alleen uw veiligheid en die van
andere weggebruikers, ook bespaart u kosten
wanneer slijtage tijdig wordt herkend. Daarnaast
heeft uw Ford een langere levensduur en een
hogere restwaarde.

Onderhoudsintervallen.

Wij raden aan uw Ford te laten nakijken bij de
voorgeschreven kilometerbeurten of de jaarlijkse
onderhoudsbeurten (wat zich het eerst voordoet)
om uw wagen in perfecte staat te houden.

Levenslange wegbijstand.

Bij de aankoop van elke nieuwe Ford krijgt u gratis
12 of 24 maanden(*) Europese wegbijstand.
Na deze periode en bij elke voorgeschreven
onderhoudsbeurt wordt deze wegbijstand
opnieuw met 12 of 24 maanden(*) verlengd of
tot aan de volgende onderhoudsbeurt en dit
levenslang. Het onderhoud dient te gebeuren bij
een Ford Erkend Hersteller volgens de officiële
onderhoudsschema’s en voorschriften van Ford.

FORD Protect – Garantie-uitbreiding voor nieuwe voertuigen

Maximale kilometerstand

5138202d5e724f1da2c1002d2402ce1c-683c92d5e44f4cb2d3c905cf26b94fd8-00000_book.indb 65 23/03/2021 12:43:49

Tourneo Custom 21MY V2 BEL NL_12:56_23.03.2021



FORD TOURNEO CUSTOM Volgende stappen

Ga langs bij uw FordStore en maak een zelf testrit met de Ford
Tourneo Custom. Vind een plaatselijke concessiehouder
www.ford.be – www.ford.lu

Configureer uw nieuwe Ford Tourneo Custom exact zoals u hem wilt,
bepaal hoeveel hij kost en kijk hoe hij eruitziet op
www.ford.be – www.ford.lu

testen samenstellen

bezitten

FordPass

contact
Wanneer u vertrekt in uw nieuwe auto staan we aan uw
zijde. Ford heeft het meest uitgebreide servicenetwerk
om uw auto in de beste conditie te helpen houden.

En wanneer uw nieuwe Ford een herstelling nodig heeft,
is een Ford Erkend Hersteller het beste adres om uw
wagen in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en hem
zo snel mogelijk weer op de weg te brengen.

Mocht uw Ford-verdeler u niet verder kunnen helpen of
indien u rechtstreeks met ons contact wil opnemen, kunt
u terecht op het OneCall nummer 02/700.67.76 of per
e-mail op custfobe@ford.com.

FordPass biedt u persoonlijke, digitale en fysieke
oplossingen die u op een heel andere manier laten
denken over hoe u zich verplaatst. Deze smartphone app
geeft u toegang tot Ford diensten en een reeks functies
die verbonden zijn met uw voertuig. Ontvang up-to-date
verkeersinformatie, vind tankstations en parkeerplaatsen
of kies nuttige plaatsen in de buurt van uw huidige
locatie of op uw geplande route.

Live Traffic is gratis gedurende de eerste 12 maanden na
de aankoop van een nieuwe Ford met SYNC 3 met
navigatie; daarna heeft u een abonnement nodig.
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Gelieve deze brochure te
recycleren wanneer u ze niet meer
nodig hebt.

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is
voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

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

Registered in England No. 235446.
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voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford
concessiehouder voor de recentste informatie. Optionele uitrusting. Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optione(e)l(e) uitrusting/Pack’,
enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn
afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer
bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen
enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan
invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. + De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun
eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de
garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. Opmerking: De naam Bluetooth® de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford
Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaars. Opmerking: Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door
bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.
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