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Ford Custom M1 
Bus M1 Titanium LWB|690|320 2.00L TDCi [185 

Le] A6 
 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
Alacsony tető 

- Fej feletti tároló nélkül 

- Belső világítás a hátsó üléseknél Kombi M1 esetén 

Automata ajtózárás 

Bőrkormány 

Elektromos első ablakemelők a vezető oldalon automata fel/le funkcióval 

- Kombi esetén csak lefelé automata 

Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal 

Elektromosan állítható, fűthető,  automatikusan becsukódó külső visszapillantó tükrök 

integrált irányjelzőkkel 

Első biztonságiöv előfeszítők a vezető- és utasoldalon 

Első ködfényszórók 

Első légzsák - utas oldalon 

- Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő 

- Utasoldali első légzsák deaktiválás 

- Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés 

Első légzsák - vezető oldalon 

Első lökhárító - Teljesen színre fújt 

- Nem elérhető SVO fényezéssel 

Első manuális légkondicionáló berendezés 

- Levegő / pollen szűrővel 

Első sárfogó gumik 

Első üléscsomag 29 

- Szimpla utasülés dönthető ülőlappal  

- 4-irányban manuálisan állítható 

- Vezetőülés dönthető ülőlappal (4-irányban manuálisan állítható) 

- Fűthető első ülések 

- Vezető és utasoldali kartámasz (Szimpla, belső) 

- Vezető és utasoldali deréktámasz 

- Vezető- utasoldali légzsákok 

- Vezető- utasoldali oldallégzsákok 

- Függönylégzsákok 

Első 3-pontos biztonságiövek 

- Överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen, kapaszkodó a középső ülésnél 

dupla utasülés esetén 

ESP rendszer 

- Vészfékezésre figyelmeztető fények 

-ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló 
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Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - színre fújt 

Nem elérhető SVO fényezéssel 

Felfelé nyiló hátsó ajtó 

- Csak alacsony tetővel elérhető 

- Nem elérhető hátsó létrával 

- Nem elérhető hátsó ablakráccsal 

Fix bal- és jobboldali ablakok a harmadik üléssornál 

Fix, fűthető ablak a hátsó ajtón 

Halogén projektoros fényszórók kanyarfénnyel 

Harmadik hátsó féklámpa 

Harmadik sor 3 személyes különálló kivehető, lehajtható ülések 

Hátrahajtható hátsó ülések 

- Hátsó kartámasz 

Hátsó lökhárító - Teljesen színre fújt  

- Lépcső nélkül 

Hátsó műanyag borítás teljes magasságban 

Hátsó sárfogó gumik 

Hátsó szakaszos ablaktörlő 

Hátsó 12V-os elektromos aljzat 

Hátsó 3-pontos biztonságiövek 

Hazakísérőfény 

Hidegindító funkció (-20°C) 

Hűtőmaszk 5 vízszintes ráccsal 

- Trend és Titanium esetén krómozott 

- Sport esetén színrefújt 

ICE Csomag 22 

- AM/FM rádió 

- 10 hangszóró 

- 8"-os érintőképernyő 

- Hangvezérlés (magyar nyelv nem elérhető) 

- Fedélzeti számítógép 

- 2 USB csatlakozó, Bluetooth 

- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken 

- SYNC 3 rendszer vészhelyzeti asszisztenssel 

Kerékjárat szélesítés 

Keréknyomás-figyelő rendszer 

Kétlépcsős ajtónyitás 

Kétoldali fellépők az ajtók hosszában 

- Kétoldali tolóajtóval 

- Az első ajtók és a tolóajtók nyílásának szélességében 

Kétoldali tolóajtó (nem elérhető magas tetővel) 

Kiegészítő (PTC) fűtés 

Konfigurálható ajtónyitás 

 - Kétlépcsős nyitás 

Külső ajtónyitó kilincsek - színre fújt 

Nem elérhető SVO fényezéssel 

Láthatósági csomag 2 
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- Fűthető szélvédő 

- Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére 

- Elektromosan állítható, fűthető, automatikusan becsukódó külső visszapillantó tükrök 

integrált irányjelzőkkel 

- Automata fényszóróvezérlés 

- Esőérzékelős ablaktörlők 

 

Holttérfigyelő rendszer rendelése esetén az automatikusan becsukódó tükör funkciót nem 

tartalmazza 

LED nappali menetfény 

Manuális fényszórómagasság állítás 

Manuális hátsó légkondicionáló berendezés 

- Első manuális légkondicionáló berendezéssel 

Nem elérhető hátsó fűtéssel 

Megerősített generátor 

Napfényrolók az oldalsó ablakokon 

- L1-n csak a 2.sorban, L2-n a 3. sorban is 

Nyitható bal- és jobboldai ablakok a második üléssornál 

Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott 

Parkolóradar - első és hátsó 

Riasztóberendezés 

Sebességtartó automatika 

- Beállítható sebességhatároló 

- Bőrkormány 

Sebességváltó gomb - bőr 

Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé 

Start/Stop rendszer 

- Fedélzeti számítógép 

Széles oldalvédő csíkok - színre fújt 

Távirányító ajtónyitó 

 - Többcsatornás - Feltölthető  

- 2 behajtható kulcs 

Teljes értékű pótkerék 

Teljes szőnyegborítás a padlón 

Teljes tetőkárpit 

- Egyedi prémium minőségű tetőkárpit a Tourneo Bus M1 Titanium szériához, Satin ezüst 

hatású szellőző keretekkel a hátsó légkondicionálónál 

Tükörházak - színrefújt 

Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval 

Üzemanyag tartály - 70 literes 

Vezető oldali biztonságiöv bekapcsolására figyelmeztető lámpa és hangjelzés 

3 különálló második sori, forgatható, kivehető, ledönthető ülések 

- ISOFIX és felső rögzítési pont a gyermekülés rögzítésére 

- 2 irányban állítható fejtámlák 

4-irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le) 

7X17"-es könnyűfém kerekek kerékjárat szélesítéssel 

- 215/60R17 gumiabroncsok 
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A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Automata zárás elinduláskor, 

- A zár nyitása ütközés esetén 

Elektromos kettős központi zár - védő burkolattal 

Első üléscsomag 37 

- Teljes bőr kárpitozás 

- Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal 

- 10-irányban elektromosan állítható vezetőülés 

- Fűthető vezetőülés 

- Fűthető első ülések 

- Vezető oldali kartámasz -Szimpla, belső 

- Vezető oldali deréktámasz 

- Vezető- utasoldali légzsákok 

- Vezető- utasoldali oldallégzsákok 

- Függönylégzsákok 

Metálfényezés (Moondust Silver) 

Tolatókamera 

Vonóhorog 

- Vontatmány stabilitás vezérlővel (TSC) 

Xenon fényszórók statikus kanyarfénnyel 

 

 

A kiállított modell listaára:13 839 570Ft 

*Akciós Ár: 12 650 000Ft 

*Ford Credit finanszírozásigénybevétele esetén 

 


