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T I T A N I U M

NOWY FORD TOURNEO CONNECT Wybrane wyposażenie standardowe

Wersja Trend
Wybrane standardowe
wyposażenie zewnętrzne pojazdu
• 16”obręcze kół ze stopów lekkich
w kolorze Sparkle Silver

• Przednie światła przeciwmgielne

• Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka boczne
• Przedni zderzak w kolorze nadwozia

• System tankowania bez korka wlewu
„Ford Easy Fuel”
• Centralny zamek sterowany pilotem

Wybrane standardowe elementy
wyposażenia wnętrza
• Klimatyzacja manualna

• Radio cyfrowe DAB+ w standardzie 1DIN
z systemem Bluetooth®, złączem USB,
sterowaniem na kierownicy
i sześcioma głośnikami

• Modem FordPass Connect

• Elektrycznie sterowane szyby przednich
i tylnych drzwi z funkcją opuszczania
szyby kierowcy jednym naciśnięciem
przycisku
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• 4-ramienna kierownica pokryta skórą

• Komputer pokładowy

• Kierownica z regulacją odległości i kąta
pochylenia
• Przednie światło sufitowe z dwiema
lampkami do czytania map

• Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne
kierowcy
• Gniazdo zasilania 12 V AUX z przodu
i tyłu

• Podwójne uchwyty na napoje

• Przednia półka dachowa i schowek
w tablicy rozdzielczej
• Przednie dywaniki podłogowe

Dostępne wersje nadwozia
• Tourneo Connect

• Grand Tourneo Connect

Silniki
• 1.5 EcoBlue - 100 KM
• 1.5 EcoBlue - 120 KM

Skrzynie biegów
• manualna, 6-biegowa

• automatyczna, 8-biegowa
16” obręcze kół ze stopów lekkich

Klimatyzacja manualna

Standard

Standard

Prezentowany model to Nowy Ford Tourneo Connect Trend z lakierem metalizowanym Moondust Silver (opcja)
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Wersja Titanium
Dodatkowe elementy zewnętrzne
w porównaniu do wersji Trend
• 16”obręcze kół ze stopów lekkich
w kolorze Luster Nickel

• Dach panoramiczny nieotwierany
• Czujniki parkowania z tyłu

• Automatyczne reflektory i wycieraczki
z czujnikiem deszczu
• Zderzaki, listwy boczne nadwozia
i klamki drzwi lakierowane w kolorze
nadwozia

• Elektrycznie składane i podgrzewane
lusterka boczne z obudowami w kolorze
nadwozia
• Dodatkowo przyciemniane szyby
w tylnej części nadwozia

• Światła przeciwmgielne statycznie
doświetlające zakręty

Dodatkowe elementy
wyposażenia wnętrza
w porównaniu do wersji Trend
• Klimatyzacja dwustrefowa
z automatyczną regulacją temperatury
(DEATC)

Dostępne wersje nadwozia
• Tourneo Connect

• Grand Tourneo Connect

Silniki
• 1.5 EcoBlue - 100 KM
• 1.5 EcoBlue - 120 KM

Skrzynie biegów
• manualna, 6- biegowa

• automatyczna, 8 - biegowa
Dach panoramiczny nieotwierany

Radio MyConnection

Standard

Standard

• Radio cyfrowe DAB+ MyConnection
z 4” kolorowym wyświetlaczem TFT,
Bluetooth®, złączem USB, sterowaniem
na kierownicy i sześcioma głośnikami
• Podgrzewana przednia szyba
„Quickclear”
• Podgrzewane przednie fotele

• Elektrycznie sterowane szyby przednich
i tylnych drzwi z funkcją opuszczania
i zamykania szyby kierowcy jednym
naciśnięciem przycisku
• Przycisk rozrusznika „Ford Power”
• Automatycznie ściemniające się
lusterko wsteczne

Prezentowany model to Nowy Ford Tourneo Connect Titanium z lakierem metalizowanym Magnetic (opcja)
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Wakacje z całą rodziną?
Teraz to proste!
W nowym Tourneo Connect z tylnymi drzwiami przesuwnymi z obu stron i miejscem dla
pięciu pasażerów największe wrażenie robi przestrzeń.
W większym Grand Tourneo Connect można wybrać pięć lub siedem siedzeń.

Tourneo Connect - 5 siedzeń

Grand Tourneo Connect - 7 siedzeń

Po złożeniu na płasko oparć siedzeń i postawieniu foteli pionowo
w 2. rzędzie (dzielonych w proporcjach 60:40) otrzymujemy
idealnie równą powierzchnię na bagaż. Dodatkowo fotele drugiego
rządu są łatwo demontowalne.

Opcjonalny 3. rząd siedzeń umożliwia wygodne przewożenie
dodatkowych dwóch osób. Jeśli chcemy możemy złożyć 2. i 3. rząd
otrzymując równą powierzchnię na całej długości.

2 460,-

4425 mm
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4825 mm

612 mm

Connect

839 mm
Grand

Maksymalnie wykorzystaj
przestrzeń wokół siebie
Przemyślane rozwiązania w zakresie przechowywania przedmiotów obejmują m.in. schowki dachowe,
pozwalają utrzymać porządek w kabinie. Mieszcząc nawet siedem dorosłych oraz bagaże - Ford Grand
Tourneo Connect będzie idealnym kompanem wakacyjnych podróży.
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Żyj pełnią życia.
Pełne przestrzeni wnętrze zapewnia komfort pasażerom
podczas długich podróży, a duża ilość miejsca i wszechstronność
pozwalają żyć pełnią życia.

Prezentowany model to Tourneo Connect Titanium z lakierem metalizowanym Kapoor Red (opcja),
poprzeczkami do relingów dachowych oraz uchwytem na rowery Thule® (akcesoria)
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NOWY FORD
TOURNEO CONNECT
Ceny brutto

Prędkość maks.
(km/h)

0-100 km/h (sek.)

Średnie zużycie paliwa

Średnia emisja
CO2 (g/km) #

Maksymalny moment
obr. (Nm)

Skrzynia biegów

Osiągi#

TREND

TITANIUM

Silniki wysokoprężne

M6

270

143 - 147

5.5 - 5.6

12.6

171

97 355,-

104 735,-

A8

270

167 - 169

6.4 - 6.5

12.9

168

104 366,-

111 746,-

1.5 EcoBlue - 120 KM

NOWY FORD
GRAND TOURNEO CONNECT
Ceny brutto

Silniki wysokoprężne

1.5 EcoBlue - 100 KM

M6

240

153 - 157

5.8 - 6.0

13.3

163

99 753,-

-

M6

270

149 - 153

5.7 -5.8

12.6

171

101 045,-

108 425,-

A8

270

172 - 173

6.6

12.9

168

108 056,-

115 436,-

1.5 EcoBlue - 120 KM

Fabryczne dane testowe Forda. Przedstawione wartości dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są określane zgodnie z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami określonymi
w rozporządzeniach Unii Europejskiej (UE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z ostatnimi zmianami. Wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone na podstawie pomiarów
w cyklu WLTP (Światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich). Zastosowane standardowe procedury testowe pozwalają na porównanie danych między
różnymi typami pojazdów różnych producentów. Wszystkie silniki spełniają normę emisji spalin Euro 6.2. Wszystkie silniki wyposażone są w filtr cząstek stałych.

#

EcoBlue - silnik wysokoprężny, turbodoładowany
M6 - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów, A8 - 8-biegowa, automatyczna, hydrokinetyczna skrzynia biegów
wyposażenie standardowe

wyposażenie dostępne za dopłatą
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NOWY FORD TOURNEO CONNECT Wyposażenie

Bezpieczeństwo i nowe technologie

TREND

TITANIUM

l

l

271,-

271,-

Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

l

l

Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBW)

l

l

System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)

l

l

System stabilizacji przyczepy (TSC)
Standard z hakiem holowniczym

l

l

Poduszka powietrzna - kierowcy i pasażera z przodu

l

l

Poduszki powietrzne - boczne kierowcy i pasażera z przodu

l

l

Poduszki powietrzne - kurtyny powietrzne w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie
Poduszki w 3. rzędzie dostępnę tylko dla wersji Grand Tourneo Connect z opcjonalnymi fotelami w 3. rzędzie

l

l

Komputer pokładowy

l

l

Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

l

l

Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy

l

l

System rozpoznawania znaków drogowych

l

l

Intelligent Speed Assist - inteligentny ogranicznik prędkości - dostosowuje prędkość samochodu
do ograniczeń odczytanych z rozpoznanych znaków drogowych

l

l

Pre-Collision Assist 2 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji
z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami przy pomocy radaru i kamery

l

l

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola
widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony,
podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego
zawiera elektrycznie składane lusterka

2 399,-

2 030,-

62,-

62,-

l

l

185,-

185,-

1 968,-

1 476,-

Ford Easy Fuel - bezkorkowy wlew paliwa

l

l

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach (TPMS)

l

l

Blind Spot Information (BLIS) + Cross Traffic Alert
System Blind Spot Information ostrzega kierowcę za pomocą dyskretnych lampek
wbudowanych w lusterka boczne o pojeździe znajdującym się w strefie martwego
pola widzenia. Dodatkowo Cross Traffic Alert - element systemu BLIS - ostrzega
o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu
tyłem z miejsca parkingowego.

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD)
oraz elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy (ESC)
Asystent bocznego wiatru i system poprawiający stabilność na zakrętach (Curve Control)
System rozszerza funkcjonalności standardowego systemu ESC

Ogranicznik prędkości - do wyboru: 90 km/h / 100 km/h / 110 km/h / 130 km/h
Tempomat - z regulowanym ogranicznikiem prędkości
Adaptive Cruise Control - inteligentny tempomat
zawiera skórzną kierownicę
Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego
i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego
zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Opcja dostępna tylko z systemami audio Ford SYNC 3

Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz zawieszenie

8

Układ wspomagania kierownicy (EPAS)

l

l

Hamulce - tarczowe z przodu i z tyłu

l

l

Zawieszenie przednie - niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator
i amortyzatory gazowe

l

l

Zawieszenie tylne - belka skrętna

l

l

l

wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Pre Collision Assist 2 z funkcJą wykrywania pieszych
Za pomocą radaru i kamery system monitoruje odległość względem innych pojazdów i
przechodniów (nawet po zmroku) i ostrzega przed ryzykiem potencjalnej kolizji.
Jeżeli kierowca nie zareaguje na sygnały ostrzegawcze, wówczas system może
automatycznie aktywować hamulce, aby złagodzić skutki kolizji.

2 399,-

2 030,-

Reflektory ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED

Intelligent Speed Assist - Inteligentny ogranicznik prędkości

Nowe reflektory ksenonowe modelu Transit Connect zapewniają
lepsze oświetlenie niż lampy halogenowe, a jednocześnie zużywają
mniej energii.

Układ wykrywa za pomocą przedniej kamery znaki ograniczenia prędkości oraz znaki zakazu wyprzedzania i wyświetla je w zestawie
wskaźników. Inteligentny ogranicznik prędkości wykorzystuje te informacje, aby pomóc kierowcy w przestrzeganiu obowiązującego ograniczenia .

2 706,-

Active Park Assist

Lane Keeping Alert

Po włączeniu system Active Park Assist pomaga znaleźć
odpowiednie miejsce do parkowania oraz pomaga sterować
pojazdem w trakcie wjazdu w takie miejsce i wyjazdu z niego

System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu rozpoznaje, że pojazd zbliża się do oznaczeń pasa ruchu z wyłączonym
kierunkowskazem i ostrzega kierowcę drganiami kierownicy oraz wyświetla ostrzeżenie wizualne. W przypadku braku lub opóźnionej reakcji
kierowcy system pomagając kierowcy powrócić na prawidłowy pas. Technologia została opracowana dla dróg wielopasmowych, np. autostrad,
i wyłącza się automatycznie przy prędkościach poniżej 65 km/h. Można ją również wyłączyć ręcznie.

1 968,-

1 476,-

Opcja dostępna tylko z systemami audio Ford SYNC 3
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Oświetlenie
Reflektory - halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
Reflektory - ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED

TREND

TITANIUM

l

l

2 706,-

2 706,-

Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
zawiera: automatyczne wycieraczki, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne,
przednie lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów i funkcję opóźnionego wyłączania
Dla wersji Trend opcja niedostępna z Auto High Beam.
Dla wersji Trend opcja dostępna tylko z: radiem cyfrowym (DAB) MyConnection lub systemami audio z Ford SYNC 3

738,-

l

Auto High Beam - automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
zawiera: automatyczne wycieraczki, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Opcja dostępna tylko przy zamówieniu: radia cyfrowego (DAB) MyConnection lub systemu audio z Ford SYNC 3

1 169,-

1 169,-

l

-

Światła przeciwmgielne - przednie
Światła przeciwmgielne - przednie ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Światła przeciwmgielne - tylne

369,-

l

l

l

344,-

-

l

-

1 599,-

l

4 121,-

2 522,-

4 859,-

3 260,-

l

l

332,-

332,-

l

l

l

-

Systemy audio i nawigacji
MyFord Dock - uchwyt do telefonu lub przenośnej nawigacji
Opcja dostępna tylko z radiem 1DIN
Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN (ICE PACK 2)
zawiera: Bluetooth®, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 6 głośników
Radio cyfrowe (DAB) MyConnection (ICE PACK 154)
zawiera: 4" kolorowy ekran TFT, Bluetooth®, gniazdo USB, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, 6 głośników
Radioodtwarzacz cyfrowy (DAB) z Ford SYNC 3.2 (ICE PACK 10)
zawiera: 6" kolorowy ekran dotykowy TFT, Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, 2x USB, system Ford SYNC 3.2 z funkcją wzywania
służb ratowniczych (Emergency Assistance)*, Apple CarPlay, Android Auto, 4” kolorowy wyświetlacz między zegarami, kamerę cofania,
sterowanie z kierownicy, 6 głośników
System nawigacji satelitarnej z radiem cyfrowym (DAB) i Ford SYNC 3.2 (ICE PACK 9)
6" kolorowy ekran dotykowy TFT, Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, 2x USB, system Ford SYNC .2 z funkcją wzywania służb
ratowniczych (Emergency Assistance)*, Apple CarPlay, Android Auto, 4” kolorowy wyświetlacz między zegarami, kamerę cofania,
sterowanie z kierownicy, 6 głośników
Wyświetlacz między zegarami - 4” kolorowy
Odtwarzacz płyt CD
Opcja dostępna tylko z systemami audio z SYNC 3. Opcja niedostępna z bezprzewodową ładowarką
Modem FordPass Connect
Szczegóły na stronie 23

Klimatyzacja i ogrzewanie
Klimatyzacja - manualna
Klimatyzacja - dwustrefowa, z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) i elektronicznie sterowaną recyrkulacją

861,-

l

Nagrzewnica - elektryczna PTC z przodu

1 046,-

1 046,-

Nagrzewnica - zasilana paliwem, programowalna

3 936,-

3 936,-

*Funkcja wzywania pomocy Ford jest innowacyjną funkcją systemu SYNC, która wykorzystuje sparowany w systemie Bluetooth® i podłączony telefon komórkowy do umożliwienia osobom podróżującym pojazdem zainicjowania bezpośredniego
połączenia z lokalnym centrum komunikacji po zderzeniu, w wyniku którego zostały napełnione poduszki powietrzne pojazdu lub nastąpiło wyłączenie pompy paliwa. Funkcja jest aktywna w ponad 40 krajach i regionach Europy.

l
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wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Android Auto
Korzystaj z Google MapsTM oraz słuchaj
muzyki poprzez aplikację

Apple Car Play
Używaji Siri, korzystaj z Apple MapsTM, ,
Google MapsTM oraz serwisu AppleMusic ®

Ford SYNC 3.2
Obsługuj funkcje telefonu, nawigacji i systemu
audio za pomocą prostych poleceń głosowych
w języku polskim

Radioodtwarzacz z radiem cyfrowym DAB+ MyConnection
z 4” kolorowym ekranem TFT
1 599,-

MyFord Dock uchwyt do telefonu lub przenośnej nawigacji
Opcja dostępna tylko z radiem wstandardzie 1DIN
344,-
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Komfort i wyposażenie wnętrza

TREND

TITANIUM

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

738,-

l

Czujniki parkowania - z tyłu pojazdu

1 230,-

l

Czujniki parkowania - z przódu i z tyłu pojazdu

2 460,-

1 230,-

o

o

Kamera cofania - obraz wyświetlany w lusterku wstecznym
Dla wersji Trend opcja zawiera czujniki parkowania z tyłu pojazdu oraz lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się

3 198,-

1 415,-

Ford Power - przycisk rozrusznika
Dla wersji Trend opcja zawiera klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

800,-

l

Kamera cofania - obraz wyświetlany na ekranie radioodtwarzacza
Opcja dostępna tylko w systemach audio z Ford SYNC 3

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku

l

-

Szyby - elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich z funkcją otwierania/zamykania przednich szyb jednym naciśnięciem przycisku

-

l

Lusterka boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane

l

-

431,-

l

Lusterka boczne - elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
zawiera elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich z funkcją otwierania/zamykania jednym naciśnięciem przycisku
Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylenia

l

l

Kierownica - 4-ramienna, wykończona skórą

l

l

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - poliuretanowy

l

-

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą

-

l

Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
Opcja dostępna tylko z automatycznymi światłami mijania lub Auto High Beam

o

l

Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem

l

l

Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się
Opcja dostępna tylko z automatycznymi światłami mijania lub Auto High Beam

o

l

554,-

554,-

Bezprzewodowa ładowarka do telefonu
Opcja niedostępna z odtwarzaczem CD
Schowek - nad zestawem wskaźników

l

l

Podwójne uchwyty na napoje

l

l

Konsola podsufitowa w tylnej części
Opcja niedostępna dla wersji Grand Tourneo Connect 7-miejscowej

-

221,-

Konsola środkowa - podstawowa

l

-

Konsola środkowa - PREMIUM
zawiera: przednie gniazdo zasilania 12V i podłokietnik

-

l

Półka podsufitowa - z przodu

l

l

Półka podsufitowa - z przodu z lusterkiem do obserwowania dzieci na tylnych siedzeniach oraz uchwytem na okulary przeciwsłoneczne
Opcja dostępna tylko z dachem panoramicznym

o

l

431,-

-

l

l

Dywaniki welurowe - z tyłu

123,-

123,-

Pakiet dla palących

62,-

62,-

Konsola podsufitowa - środkowa, ze schowkami podsufitowymi
Opcja niedostępna z dachem panoramicznym
Dywaniki welurowe - z przodu
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l

wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Klimatyzacja manualna

Dach panoramiczny nieotwierany pozwala cieszyć
się jeszcze pełniej pięknymi widokami z wnętrza swojej
Tourneo Connect. Zintegrowana osłona przeciwsłoneczna
zapewnia w razie potrzeby więcej cienia
Opcja niedostępna ze schowkami podsufitowymi
nad 2. rzędem i pionową siatką oddzielającą przestrzeń
bagażową
2 214,-

Kamera cofania z obrazem wyświetlanym
na ekranie systemu audio
Opcja dostępna tylko
w systemach audio z SYNC 3

Przycisk rozrusznika Ford Power umożliwia
uruchomienie samochódu bez użycia tradycyjnego
kluczyka
861,-

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

738,-

Czujniki parkowania z tyłu pojazdu

1 230,-

Bezprzewodowa ładowarka do telefonu

Tempomat oraz kierownica 4-ramienna, wykończona skórą

Pomysłowa ładowarka umożliwia ładowanie
kompatybilnych urządzeń bez użycia przewodu
do ładowania
Opcja niedostępna z odtwarzaczem CD
554,-
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Oświetlenie wnętrza

TREND

TITANIUM

Oświetlenie w kabinie - lampka w podsuﬁtce oraz 2 lampki do czytania

l

l

Oświetlenie w kabinie - tylne górne

l

l

Podświetlany schowek pasażera - z przodu

-

l

Zderzak przedni i tylny- w kolorze nadwozia

l

l

Zderzak przedni - z chromowaną wstawką

-

l

Chromowana listwa ozdobna tylnego zderzaka

-

369,-

Wygląd zewnętrzny

Klamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika - w kolorze tworzywa

l

-

Klamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika - w kolorze nadwozia
Dla wersji Trend opcja dostępna tylko z przyciskiem rozrusznika Ford Power

o

l

Przednia krata wlotu powietrza - górna, 5 poprzeczek, nielakierowana, z polerowanymi krawędziami

l

-

Przednia krata wlotu powietrza - górna, 5 poprzeczek, nielakierowana, z chromowaną obwódką

-

l

Szerokie listwy boczne - w kolorze tworzywa

l

-

Szerokie listwy boczne - w kolorze nadwozia

-

l

2 214,-

l

Dach panoramiczny nieotwierany - z roletę przeciwsłoneczną sterowaną elektrycznie oraz konsolę dachową z uchwytem na okulary
i lusterkiem do obserwowania dzieci
zawiera relingi dachowe i ciemne szyby w tylnej części nadwozia
Opcja niedostępna ze schowkami podsufitowymi na 2-gim rzędem i pionową siatką oddzielającą przestrzeń bagażową
Klamki wewnętrzne drzwi - w kolorze czarnym

l

-

Klamki wewnętrzne drzwi - w kolorze chromu

-

l

Hak holowniczy stały - z systemem stabilizacji przyczepy (TSC), 13 pinowym gniazdem elektrycznym
Dla wersji Tourneo Connect (krótki) opcja niedostępna z automatyczną skrzynią biegów A8
Dla wersji Grand Tourneo Connect opcja niedostępna dla kombinacji: 3. rząd foteli + pełnowymiarowe koło zapasowe

1 476,-

1 476,-

Hak holowniczy wypinany- z systemem stabilizacji przyczepy (TSC), 13 pinowym gniazdem elektrycznym
Dla wersji Tourneo Connect (krótki) opcja niedostępna z automatyczną skrzynią biegów A8
Dla wersji Grand Tourneo Connect opcja niedostępna dla kombinacji: 3. rząd foteli + pełnowymiarowe koło zapasowe

1 845,-

1 845,-

Chlapacze - przednie i tylne

344,-

344,-

Drzwi boczne odsuwane - obustronne

l

l

Drzwi tylne - unoszone

l

l

Szyba w drzwiach tylnych - podgrzewana

l

l

Szyby w 3-cim rzędzie - stałe

l

l

615,-

l

Zewnętrzne elementy wyposażenia

Nadwozie

Dodatkowo przyciemiane szyby - w tylnej części nadwozia. Opcja dostępna także w pakiecie Style
Relingi dachowe

-

l

984,-

246,-

Gniazdo zasilania - 12V umieszczone w desce rozdzielczej

l

l

Gniazdo zasilania - 2 x 12V umieszczone w desce rozdzielczej oraz w tylnej części konsoli

l

l

615,-

-

Relingi dachowe - z poprzeczkami
Opcja niedostępna z pakietem Style

Instalacja elektryczna

Przetwornica napięcia - 230V. Opcja niedostępna z systemami audio Ford SYNC 3
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l

wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inną opcją

Prezentowany model to Nowy Ford Tourneo Connect Titanium
z lakierem metalizowanym Diffused Silver (opcja), 16” obręczami kół
ze stopów lekkich lakierowanymi w kolorze Nickel Luster (standard)

Prezentowany model to Nowy Ford Grand Tourneo Connect Titanium
z lakierem metalizowanym Chrome Blue (opcja), 16” obręczami kół
ze stopów lekkich lakierowanymi w kolorze Dark Stainless (opcja)
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Fotele

TREND

TITANIUM

Fotel kierowcy - z regulacją przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia

l

l

Fotel kierowcy - regulacja pochylenia oparcia za pomocą pokrętła

l

l

Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

l

l

Fotel kierowcy - kieszeń na mapy w tylnej części oparcia

l

l

Fotel pasażera - składane oparcie do poziomu

l

-

Fotel pasażera - z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia

l

l

Fotel pasażera - regulacja pochylenia oparcia za pomocą dźwigni

l

-

Fotel pasażera - regulacja pochylenia oparcia za pomocą pokrętła

-

l
l

Fotel pasażera - kieszeń na mapy w tylnej części oparcia

-

Fotele przednie - podgrzewane

-

l

Fotele w 2. rzędzie - składane w proporcji 60/40

l

l

Fotele w 2. rzędzie - podłokietnik w oparciu środkowego siedzenia

-

l

2 460,-

2 460,-

Immobilizer (PATS)

l

l

Zamki drzwi - samoczynne zaryglowanie jeśli w ciągu 45 sek. po odryglowaniu nie zostały otwarte żadne drzwi

l

l

Zamki drzwi - centralny zamek, pojedyncze ryglowanie

l

l

Zamki drzwi - podwójne ryglowanie
Opcja dostępna tylko z alarmem

o

o

Fotele w 3. rzędzie - dwa pojedyncze siedzenia
Opcja dostępna tylko dla wersji Grand. Opcja niedostępna dla kombinacji: hak holowniczy + pełnowymiarowe koło zapasowe
System Ford KeyFree - bezkluczykowy dostęp
i uruchamianie samochodu

2 153,-

1 132,-

Zabezpieczenia

2 kluczyki - 1 z pilotem zdalnego sterowania, 1 zwykły kluczyk

l

-

2 kluczyki - z pilotami zdalnego sterowania

221,-

l

Alarm - obwodowy
zawiera podwójne ryglowanie zamków

984,-

984,-

Alarm - Thatcham
zawiera podwójne ryglowanie zamków

1 230,-

1 230,-

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym, umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
zawiera przycisk rozrusznika Ford Power, 2 kluczyki z pilotami zdalnego sterowania oraz dla wersji Trend - klamki lakierowane w kolorze nadwozia

2 153,-

1 132,-

Ford MyKey®- funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej i maksymalnej głośności systemu audio
oraz możliwość zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo
zawiera 2 kluczyki z pilotami zdalnego sterowania

246,-

123,-

2 952,-

-

Opcje specjalne (SVO)
Lakier specjalny SVO - do wyboru z palety ponad 100 specjalnych lakierów
Wymaga zamówienia minumum 5 pojazdów

Przetwornica napięcia jest umieszczona pomiędzy
siedzeniem kierowcy a siedzeniem pasażera z przodu.
Gniazdo zasilania 230 V umożliwia ładowanie narzędzi,
laptopów lub innych urządzeń elektronicznych
bez dodatkowych adapterów.
615,-
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Lakier specjalny SVO
Teraz możesz dopasować kolor swojego Nowego Forda
Tourneo Connect wg indywidualnych upodobań.
Masz do wyboru aż 100 specjalnych kolorów

Tapicerka materiałowa Ebony

Tapicerka materiałowa Dark Palazzo Grey
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NOWY FORD TOURNEO CONNECT Kolory nadwozia

Frozen White
lakier zwykły
bez dopłaty

lakier zwykły
bez dopłaty

Diffused Silver

Moondust Silver

Agate Black

Chrome Blue

lakier metalizowany
2 091,-

lakier metalizowany
1 722,-
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Blazer Blue

lakier metalizowany
1 722,-

lakier metalizowany
1 722,-

Race Red

lakier zwykły
bez dopłaty

Magnetic

lakier metalizowany
1 722,-

Wybieramy
Kapoor Red
a Ty?

Kapoor Red

lakier metalizowany
2 091,-
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NOWY FORD TOURNEO CONNECT Koła i opony

16”

16”

16”

Obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowne w kolorze Sparkle Silver (D2XA1)

Obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowne w kolorze Lustre Nickel (D2XC8)

Obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowne w kolorze Dark Stainless (D2XBG)

ogumienie 205/60

ogumienie 205/60

ogumienie 205/60
492,-
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Zestaw do naprawy ogumienia

Pełnowymiarowe koło zapasowe
z obręczą stalową
492,-

Opcja niedostępna dla Grand Tourneo Connect
z hakiem holowniczym i trzecim rzędem foteli

Prezentowany model to Nowy Ford Tourneo Connect Titanium z lakierem
metalizowanym Diffused Silver (opcja) 16” obręczami kół ze stopów lekkich
w kolorze Nickel Luster
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Twój Ford w Twoim smartfonie
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NOWY FORD TOURNEO CONNECT Wybrane akcesoria

Dywaniki gumowe - przód
FINIS 2080981

Chlapacze - przednie
FINIS 1824264

Chlapacze - tylne
FINIS 2824270

Ochrona tylnego zderzaka - czarna
FINIS 2006102

194,-

186,-

186,-

373,-

Mata antypoślizgowa do bagażnika - do wersji
5-miejscowej z krótkim rozstawem osi
FINIS 1861157
282,-

G3* Box dachowy Elegance Europe 330 - czarny,
matowy FINIS 2191625
827,-

934,-

16” komplet kół zimowych z felgami ze stopów
lekkich, opony klasy średniej 205/60 R16 96H
- Fulda FINIS 2285391
- Kleber FINIS 2285389
4 118,-

Bagażnik dachowy - podstawowy do pojazdów
z krótkim rozstawem osi, bez fabrycznych relingów
dachowych. FINIS 1893357

16” komplet kół zimowych z felgami ze stopów
lekkich, opony 205/60 R16 96H XL
- Nokian WRD4 FINIS 2283022
4 162,-

Internetowy katalog Akcesoriów
Pełną gamę oryginalnych akcesoriów Ford znajdziesz w naszym internetowym katalogu.
Wystarczy, że zeskanujesz umieszczony obok QR Code lub wejdziesz na stronę: www.akcesoria-ford.pl
Zapytaj również o aktualne promocje u swojego Dealera Forda.
Zdjęcia przykładowe. Podane ceny są cenami detalicznymi brutto. Nie zawierają kosztu montażu.
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NOWY FORD TOURNEO CONNECT Dane Techniczne
1.5 EcoBlue - 100 KM, M6

Connect 5 os.

1838 l
Tylne siedzenia
złożone

l
60 l 1029
Wszystkie
siedzenia
rozłożone
17 l

1.5 EcoBlue - 100 KM, A8

1.5 EcoBlue - 120 KM, M6

1.5 EcoBlue - 120 KM, A8

Masy (kg) (Connect / Grand Connect )
Masa własna

1662 / 1751

1706 / 1805

1663 / 1751

1680 / 1787

Maksymalna masa całkowita

2185 / 2260

2210 / 2320

2180 / 2280

2210 / 2320

Maks. masa zespołu pojazdów

3240 / 3400

3540 / 3080

3450 / 3590

3520 / 3080

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem

1192 / 1263

1448 / 889

1401 / 1453

1454 / 907

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca

750 / 750

750 / 750

750 / 750

750 / 750

2137 / 1835 mm (z lusterkami / bez lusterek)

4825 mm (bez haka holowniczego)

1967 mm (ze złożonymi lusterkami)

1852 mm (bez obciążenia)

4425 mm (bez haka holowniczego)

Grand 5 os.

2761 l
Tylne siedzenia
złożone

60 l
17 l

1529
l
Wszystkie
siedzenia
rozłożone

1845 mm (bez obciążenia)

Grand 7 os.

2620 l
Tylne siedzenia
złożone

60 l
17 l

322
l
Wszystkie
siedzenia
rozłożone

* Prezentowana kwota korzyści finansowej (brutto) dla przedsiębiorców dotyczy Forda Grand Tourneo Connect Titanium z silnikiem 1.5 EcoBlue 120 KM A8. Na prezentowaną korzyść finansową składa się: różnica pomiędzy
ceną regularną (brutto) a ceną promocyjną (brutto) pomniejszoną o rabat Ford Polska. Ilość pojazdów w promocji ograniczona w czasie i ilości. Szczegóły u Autoryzowanego Dealera Forda
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Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia. Pojemność bagażnika mierzona do dachu.
Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym cenniku przedstawiają egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych
elementach od przedstawionych na zdjęciach. Dodatkowo niektóre elementy wyposażenia mogą być dostępne jako opcja za dopłatą. Liczba pojazdów objętych ofertą oraz czas trwania oferty są ograniczone. W skład wyposażenia
standardowego pojazdu wchodzi trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz karta pojazdu. Powyższy cennik zawiera rekomendowane ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego
zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn Firmy Ford Polska Sp. z o.o. i Ford Motor Company zastrzegają sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych pojazdów. Zawarte w niniejszym wydawnictwie promocyjnym informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu
następuje w umowie jego sprzedaży. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Twój dealer Forda.

