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Ford Tourneo 

Connect 
Tourneo Titanium 230 1.5L TDCi [120 Le] M6 

 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
Automatikus fényszóróvezérlés 

- Esőérzékelős ablaktörlő 

- Hazakísérő fény 

- Fűtött szélvédő 

- Csak ICE csomag 154/9/10 esetén érhető el 

Automatikusan elsötétülő belső visszapillantó tükör 

Defektjavító szett 

Elektromos első ablakemelő, automata fel / le funkcióval 

Elektromos, fűtött, behajtható külső tükrök 

Elektromos hátsó ablakemelő, automata fel / le funkcióval 

Első / hátsó tárcsafék 

Fedélzeti számítógép 

Fej feletti tároló, napszemüveg tartóval a vezető oldalon és gyerekfigyelővel 

Fekete hűtőrács fényes fekete betéttel 

Felfelé nyíló üvegezett hátsó ajtó 

Függönylégzsák (L1 modellen 1-2 sorban, L2 modellen 1-2-3 sorban) 

Fűthető első szélvédő (fűthető, elektromos külső tükrökkel) 

Halogén fényszórók 

Halogén nappali menetfény 

Harmadik féklámpa 

Hátsó ablak, ablaktörlővel 

Hátsó ablakfűtés 

Hátsó tolatóradar 

ICE csomag 154 

- AM/FM rádió + DAB 

- Digitális antenna 

- 4 első hangszóró 

- 4" TFT kijelző 

- 1 USB csatlakozó 

- Bluetooth 

- Mikrofon         

- Kormányról vezérelhető  

* Kötelezően rendelendő opció 

Immobiliser 

IVD menetstabilizáló rendszer (ABS+ EPS, kipörgésgátlóval) 

Kanyarkövető első ködfényszóró 
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Keréknyomás figyelő rendszer 

Kétoldali tolóajtó 

Kétszólamú kürt 

Kétzónás automata klímaberendezés 

Kis méretű visszapillantó tükrök 

Kulcs nélküli indítórendszer 

- 2db távirányítós kulcs 

Oldallégzsákok 

Panorámatető 

Trend esetén nem elérhető ICE csomag 1 és 2 esetén 

Sávtartó automatika 

- Éberségfigyelő 

Sebességtartó automatika 

- Sebességhatároló 

- Táblafelismerő rendszer 

- Bőr kormánykerék 

Sötétített üvegek a hátsó ablakokon 

Start-Stop rendszer 

Széles,színrefújt oldalvédő csík 

Szervokormány bőrbevonattal 

Színre fújt első lökhárító króm betéttel 

Színrefújt ajtónyitó 

Színrefújt hátsó lökhárító 

Távirányítós szimpla központi zár 

Térképolvasó lámpa 

Tetőcsomagtartó sín 

Utasoldali első légzsák (kikapcsolható) 

Üléscsomag 44 

- Szimpla utasülés 

- Térképtartó zseb a vezetőülésen 

- Vezető oldali deréktámasz 

- 4 irányban, manuálisan állítható vezetőülés 

- 2 irányban, manuálisan állítható utasülés 

- Vezető és utasoldali légzsák, oldallégzsák, függönylégzsák 

Ütközésmegelőző rendszer sávtartó automatikával 

Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval 

- Nem zárható tanksapka nélküli üzemanyag betöltő rendszer 

Vészfékasszisztens 

Vészfékezésre figyelmeztetés 

Vezetőoldali első légzsák 

Visszagurulásgátló 

12V-os aljzat a vezetőfülkében 

2. üléssor 60/40 arányban dönthető (L2 modellek esetén síkba hajtható) 

2db távírányítós kulcs 

2.sori csúsztatható ablakok 

3 pontos biztonsági övek 

3.sori oldalsó fix ablakok 
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4 irányban állítható kormányoszlop 

6.5X16" prémium alumnium kerekek - 205/60 R16-os gumikkal 

 

 

A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Dohányzó csomag  

Első, hátsó tolatóradar  

Metálfényezés  

Teljes értékű pótkerék
 

3. sori dupla utasülés
  

 

 

A kiállított modell listaára:  9.220.400Ft 

*Akciós ár: 5.620.000Ft 
*Ford Credit finanszírozásigénybevétele esetén 
*Nagycsaládos Támogatással 
 


