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S P O R T

NOWY FORD TRANSIT CONNECT Wybrane wyposażenie standardowe

Wersja Trend
Wybrane standardowe
wyposażenie zewnętrzne pojazdu
• 16” stalowe obręcze kół z kołpakami

• Przedni zderzak w kolorze nadwozia
• Przednie światła przeciwmgielne

• Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka boczne

• Boczne drzwi przesuwne po lewej
stronie

• System tankowania „Ford Easy Fuel”

• Centralny zamek z układem zdalnego
sterowania

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

• Podgrzewana przednia szyba
„Quickclear”

• Elektrycznie sterowane szyby przednie
z funkcją opuszczania szyby kierowcy
jednym naciśnięciem przycisku

• Kierownica z regulacją odległości
i kąta pochylenia
• Komputer pokładowy

• Pojedynczy fotel pasażera

• Podwójne uchwyty na napoje

• Schowek w desce rozdzielczej

• Zaczepy do mocowania ładunku
spełniające normę DIN

• Stalowa przegroda o pełnej szerokości
spełniająca normę DIN

Dostępne wersje nadwozia
• Van L1/L2

• Van z podwójną kabiną L1/L2
• Kombi L1/L2

Silniki
• 1,0 EcoBoost - 100 KM
(dostępny tylko dla wersji Van)
• 1,5 EcoBlue - 100 KM
• 1,5 EcoBlue - 120 KM

• Półka podsufitowa

• Przednia lampka oświetlenia
wnętrza z dwiema lampkami
do czytania map

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

Klimatyzacja manualna

Standard

Standard

Prezentowany model to Nowy Ford Transit Connect VAN L1 Trend z lakierem metalizowanym Kapoor Red (opcja)
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Wersja Sport
Dodatkowe elementy zewnętrzne
w porównaniu do wersji Trend
• 16” obręcze kół ze stopów lekkich
o wzorze 5-ramiennym, lakierowane
w kolorze Dark Stainless, z nakrętkami
zabezpieczającymi koła

• Tylny zderzak, listwy boczne nadwozia,
klamki drzwi i lusterka boczne w kolorze
nadwozia
• Pakiety stylizacyjny nadwozia

• Sportowe pasy na masce, przednim
zderzaku, drzwiach tylnych oraz pas
boczny po obu stronach pojazdu
• Czujniki parkowania z tyłu

• Przednie światła przeciwmgielne
ze statycznymi światłami
doświetlającymi zakręty
• Aluminiowe relingi dachowe

Dodatkowe elementy
wyposażenia wnętrza
w porównaniu do wersji Trend
• Tapicerka foteli częściowo wykończona
skórą

Dostępne wersje nadwozia
• Van L1/L2

Silniki
• 1,5 EcoBlue - 120 KM

• Radio Radio cyfrowe DAB+
MyConnection z 4” kolorowym
wyświetlaczem TFT, Bluetooth®,
odtwarzaczem MP3, złączem USB,
sterowaniem na kierownicy i czterema
głośnikami

• Klimatyzacja dwustrefowa
z automatyczną regulacją temperatury
(DEATC)
• Kierownica 4-ramienna, pokryta skórą

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Klamki drzwi z chromowanym
wykończeniem

Częściowo skórzana tapicerka foteli

Radio cyfrowe DAB+ MyConnection

Standard

Standard

Prezentowany model to Nowy Ford Transit Connect VAN L1 Sport z lakierem metalizowanym Chrome Blue (opcja)
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NOWY FORD TRANSIT CONNECT

Van L1

2,9

Podstawowe wymiary
przestrzeni ładunkowej
1 136 mm

Szerokość drzwi tylnych

1 248 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do przegrody)

1 753 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(przy złożonym przednim fotelu)

3 000 mm

1830 mm

m3

Wyskość drzwi tylnych

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

612 mm

1 538 mm

Szerokość między nadkolami

1 226 mm

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1 269 mm

Maks. dopuszczalna ładowność do 903 kg
Masa całkowita pojazdu od 2090 do 2405 kg

1 europaleta
2/3 miejsca

4425 mm

Van L2

3,9

Podstawowe wymiary
przestrzeni ładunkowej
1 136 mm

Szerokość drzwi tylnych

1 248 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do przegrody)

2 153 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(przy złożonym przednim fotelu)

3 400 mm
1 538 mm

Szerokość między nadkolami

1 226 mm

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1 269 mm

Maks. dopuszczalna ładowność do 861 kg
Masa całkowita pojazdu od 2165 do 2405 kg

1828 mm

m3

Wyskość drzwi tylnych

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

839 mm

2 europalety
2/3 miejsca

4825 mm
L1 = krótki rozstaw osi, L2 = długi rozstaw osi Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej.
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej za przegrodą (SAE) to objętość drobnoziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej. Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy.
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średnie zużycie paliwa

Emisja CO2 (g/km) #

Maksymalny moment
obr. (Nm)

Skrzynia biegów

DMC Seria
(L1/L2)

NOWY FORD TRANSIT CONNECT
Van L1 /L2
Ceny netto

TREND

SPORT

VAN L1

VAN L2

VAN L1

VAN L2

Silnik benzynowy
200 / 210

1.0 EcoBoost - 100 KM

M6

170
(1400–4000)

160 - 168

7.0 - 7.4

73 300,-

75 300,-

-

-

M6

240
(2000-2500)

144 - 149

5.5 - 5.7

76 100,-

78 100,-

-

-

M6

270
(1750-2000)

138 - 146

5.3 - 5.6

77 150,-

79 150,-

91 300,-

93 300,-

A8

270
(1750-2000)

162 - 168

6.2 - 6.4

82 850,-

84 850,-

-

-

M6

240
(2000-2500)

144 - 149

5.5 - 5.7

77 300,-

79 300,-

-

-

M6

270
(1750-2000)

138 - 146

5.3 - 5.6

78 350,-

80 350,-

-

-

A8

270 Nm
(1750-2000)

162 - 168

6.2 - 6.4

84 050,-

86 050,-

-

-

1,5-litrowy silnik wysokoprężny EcoBlue
Wysokoprężne silniki TDCi o mocy 100 lub 120 KM
zachwycają doskonałymi osiągami, niższym zużyciem
paliwa i niższym poziomem emisji CO2

Silniki wysokoprężne
1.5 EcoBlue - 100 KM

200 / 210
1.5 EcoBlue - 120 KM

1.5 EcoBlue - 100 KM
220 / 230

Nowa 8-biegowa przekładnia automatyczna
Doskonały komfort jazdy, niskie spalanie i imponujące
osiągi to zasługa nowej, zaawansowanej technicznie
automatycznej skrzyni biegów

Podwyższona
ładowność

1.5 EcoBlue - 120 KM

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.
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, 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 TRANSIT CONNECT

Van z podwójną kabiną L1

1,2

m3

Wyskość drzwi tylnych

1 136 mm

Szerokość drzwi tylnych

1 248 mm

1819 mm

Podstawowe wymiary
przestrzeni ładunkowej

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do przesuwnej przegrody za 2-gim rzędem foteli)

612 mm

845 mm

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

1 268 mm

Szerokość między nadkolami

1 226 mm

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1 237 mm

Maks. dopuszczalna ładowność 778 kg
Masa całkowita pojazdu od 2355 do 2380 kg

1 europaleta
5 miejsc

4425 mm

Van z podwójną kabiną L2

1,6

m3

Wyskość drzwi tylnych

1 136 mm

Szerokość drzwi tylnych

1 248 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do przesuwnej przegrody za 2-gim rzędem foteli)

1 072 mm

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

1 268 mm

Szerokość między nadkolami

1 226 mm

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1 267 mm

1820 mm

Podstawowe wymiary
przestrzeni ładunkowej

Maks. dopuszczalna ładowność do 742 kg
Masa całkowita pojazdu od 2385 do 2405 kg

839 mm

1 europaleta
5 miejsc

4825 mm
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L1 = krótki rozstaw osi, L2 = długi rozstaw osi Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej.
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej za przegrodą (SAE) to objętość drobnoziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej. Ilustracje na tych stronach mają wyłącznie charakter poglądowy.
Prezentowany samochód zawiera stałe okna w 2. rzędzie, obustronne (opcja).

średnie zużycie paliwa

Emisja CO2 (g/km) #

Maksymalny moment
obr. (Nm)

Skrzynia biegów

DMC Seria

NOWY FORD TRANSIT CONNECT
Van z podwójną kabiną L1
Ceny netto

TREND

Silniki wysokoprężne
1.5 EcoBlue - 100 KM

1,5-litrowy silnik wysokoprężny EcoBlue
Wysokoprężne silniki TDCi o mocy 100 lub 120 KM
zachwycają doskonałymi osiągami, niższym zużyciem
paliwa i niższym poziomem emisji CO2

220

M6

240
(2000-2500)

148 - 155

5.6 - 5.9

80 500,-

M6

270
(1750-2000)

145 - 155

5.5 - 5.9

81 800,-

A8

270
(1750-2000)

167 - 175

6.4 - 6.6

87 500,-

1.5 EcoBlue - 120 KM

NOWY FORD TRANSIT CONNECT
Van z podwójną kabiną L2
Ceny netto
Silniki wysokoprężne
Przesuwna przegroda z kratki
Przegroda z kratki oddziela przestrzeń ładunkową
od przedziału pasażerskiego i umożliwia wybór
konfiguracji najlepiej dostosowanej do Twoich
zmieniających się potrzeb.

230

M6

270
(1750-2000)

145 - 155

5.5 - 5.9

83 800,-

A8

270
(1750-2000)

167 - 175

6.4 - 6.6

89 500,-

1.5 EcoBlue - 120 KM

Standard dla wersji Van z podwójną kabiną i Kombi
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 TRANSIT CONNECT

Kombi L1

1,3 | 2,2

612 mm

m3

Wysokość drzwi tylnych

1 150 mm

Szerokość drzwi tylnych

1 193 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do przesuwnej przegrody za 1-szym rzędem foteli)

1 828 mm

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

1 477 mm

Szerokość między nadkolami

1 192 mm

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1 234 mm

Maks. dopuszczalna ładowność do 765 kg
Masa całkowita pojazdu od 2320 do 2375 kg

1819 mm

Podstawowe wymiary
przestrzeni ładunkowej

1 europaleta
5 miejsc

4425 mm

Podstawowe wymiary
przestrzeni ładunkowej

839 mm

1,5 | 2,8

m3

Wyskość drzwi tylnych

1 146 mm

Szerokość drzwi tylnych

1 193 mm

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do przesuwnej przegrody za 1-szym rzędem foteli)

2 179 mm

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

1 477 mm

Szerokość między nadkolami

1 149 mm

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1 228 mm

Maks. dopuszczalna ładowność do 741 kg
Masa całkowita pojazdu od 2380 do 2405 kg

1820 mm

Kombi L2

1 europaleta
5 miejsc

4825 mm
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L1 = krótki rozstaw osi, L2 = długi rozstaw osi Wszystkie wymiary (w mm) dotyczą modeli z podstawowym wyposażeniem i nie uwzględniają wyposażenia dodatkowego. Możliwe niewielkie odchylenia w ramach tolerancji produkcyjnej.
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej za 2-gim rzędem siedzeń | ze złożonym 2-gim rzędem siedzeń (SAE) to objętość drobnoziarnistego materiału jak piach czy ryż jaki zmieściłby się w przestrzeni ładunkowej. Ilustracje na tych stronach mają
wyłącznie charakter poglądowy.

średnie zużycie paliwa

Emisja CO2 (g/km) #

Maksymalny moment
obr. (Nm)

Skrzynia biegów

DMC Seria

NOWY FORD TRANSIT CONNECT
KOMBI L1
Ceny netto

TREND

Silniki wysokoprężne
1.5 EcoBlue - 100 KM

1,5-litrowy silnik wysokoprężny EcoBlue
Wysokoprężne silniki TDCi o mocy 100 lub 120 KM
zachwycają doskonałymi osiągami, niższym zużyciem
paliwa i niższym poziomem emisji CO2

220

M6

240
(2000-2500)

148 - 155

5.6 - 5.9

76 100,-

M6

270
(1750-2000)

145 - 155

5.5 - 5.9

77 400,-

A8

270
(1750-2000)

167 - 175

6.4 - 6.6

83 100,-

1.5 EcoBlue - 120 KM

NOWY FORD TRANSIT CONNECT
KOMBI L2
Ceny netto
Silniki wysokoprężne

Nowa 8-biegowa przekładnia automatyczna
Doskonały komfort jazdy, niskie spalanie i imponujące
osiągi to zasługa nowej, zaawansowanej technicznie
automatycznej skrzyni biegów

230

M6

270
(1750-2000)

145 - 155

5.5 - 5.9

79 400,-

A8

270
(1750-2000)

167 - 175

6.4 - 6.7

85 100,-

1.5 EcoBlue - 120 KM

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 TRANSIT CONNECT Wyposażenie
Bezpieczeństwo i nowe technologie
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

TREND

SPORT

l

l

220,-

220,-

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)
Opcja niedostępna w wersjach z automatyczną skrzynią biegów i silnikiem benzynowym

l

l

Poduszka powietrzna - kierowcy

l

l

800,-

800,-

Pakiet poduszek powietrznych - czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu, boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu,
kurtyny powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
Opcja dostępna tylko w Pakietach foteli - str. 18

o

o

Komputer pokładowy

l

l

Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
zawiera system monitorowania koncentracji kierowcy
Opcja dostępna także w Pre-Collision Assist 2

1 100,-

1 100,-

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
Opcja dostępna tylko dla wersji: Van i Kombi. Opcja niedostępna z dużymi ramionami lusterek

1 950,-

1 600,-

50,-

50,-

630,-

l

Tempomat z Intelligent Speed Assist - inteligentny ogranicznik prędkości, dostosowuje prędkość samochodu do ograniczeń odczytanych
z rozpoznanych znaków drogowych
zawiera: system rozpoznawania znaków drogowych, skórzaną kierownicę, 4” kolorowy wyświetlacz między zegarami

1 580,-

-

Adaptive Cruise Control z Intelligent Speed Assist - inteligentny tempomat z systemem Pre-Collision Assist 2, z funkcją wykrywania pieszych
zawiera: inteligentny ogranicznik prędkości, dostosowuje prędkość samochodu do ograniczeń odczytanych z rozpoznanych znaków drogowych,
Lane Keeping Aid, system monitorowania koncentracji kierowcy. Dla wersji Trend zawiera skórzną kierownicę

2 950,-

2 450,-

Pre-Collision Assist 1 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi
lub rowerzystami przy pomocy kamery

960,-

960,-

Pre-Collision Assist 2 - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi
lub rowerzystami przy pomocy radaru i kamery
zawiera: Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
Opcja dostępna także w Adaptive Cruise Control

1 850,-

1 850,-

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 3.2

1 600,-

1 200,-

550,-

550,-

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

Poduszka powietrzna - pasażera z przodu, z wyłącznikiem
Opcja dostępna tylko w połączeniu z odpowiednim Pakietem foteli - str. 18

Ogranicznik prędkości - do wyboru: 90 km/h / 100 km/h / 110 km/h / 120 km/h / 130 km/h
Opcja 130 km/h niedostępna dla wersji Van Trend z silnikiem benzynowym
Tempomat - z regulowanym ogranicznikiem prędkości
Dla wersji Trend opcja zawiera skórzaną kierownicę
Opcja dostępna także w pakiecie Vision

Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach (TPMS)

Pre Collision Assist 2 z funkcją wykrywania pieszych

Układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz zawieszenie
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l

wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inna opcją

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.
1 850,-

Reflektory ksenonowe ze światłami do jazdy
dziennej LED
Nowe reflektory ksenonowe modelu Transit Connect
zapewniają lepsze oświetlenie niż lampy halogenowe,
a jednocześnie zużywają mniej energii.
2 200,-

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.
1 950,-

1 600,-

Lane Keeping Alert
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.
1 100,-

Pakiet VISION

Pakiet wymaga zamówienia: radia cyfrowego (DAB) MyConnection
lub systemu audio z Ford SYNC 3.2
Pakiet niedostępny z: Auto High Beam, Tempomatem z Intelligent Speed
Assist oraz Adaptive Cruise Control z Intelligent Speed Assist
Tempomat z Intelligent Speed Assist - inteligentny
ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania
znaków drogowych

Active Park Assist
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
1 600,-

Układ wykrywa za pomocą przedniej kamery znaki
ograniczenia prędkości (w tym znaki o zmiennej treści)
oraz znaki zakazu wyprzedzania i wyświetla je w
zestawie wskaźników. Inteligentny asystent prędkości
wykorzystuje te informacje, aby pomóc kierowcy w
przestrzeganiu obowiązującego ograniczenia prędkości

• Tempomat z regulowalnym ogranicznikiem
prędkości
• Kierownica czteroramienna pokryta skórą
• Czujniki parkowania z tyłu pojazdu
• Automatyczne światła mijania

• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Przednie lampy przeciwmgielne
z doświetlaniem zakrętów

1 200,-

Opcja dostępna tylko z systemami audio z Ford SYNC 3.2

1 580,-

900,-
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Oświetlenie
Reflektory - halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
Reflektory - ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED

TREND

SPORT

l

l

2 200,-

2 200,-

Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
zawiera: automatyczne wycieraczki, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne (tylko z szybami w drzwiach tylnych),
przednie lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów i funkcję opóźnionego wyłączania
Opcja dostępna tylko przy zamówieniu: radia cyfrowego (DAB) MyConnection lub systemu audio z Ford SYNC 3.2
Dla wersji VAN opcja dostępna także w pakiecie Vision

600,-

- /l

Auto High Beam - automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania
zawiera: automatyczne wycieraczki, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne (tylko z szybami w drzwiach tylnych)
Opcja niedostępna z reflektorami automatycznymi oraz z pakietem Vision
Opcja dostępna tylko przy zamówieniu: radia cyfrowego (DAB) MyConnection lub systemu audio z Ford SYNC 3.2

950,-

600,-

l

-

300,-

l

l

l

280,-

-

l

-

1 300,-

l

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, 4 głośniki (dla Kombi - 6 głośników)

3 350,-

2 050,-

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 3.2 z funkcją wzywania służb
ratowniczych (Emergency Assistance)*, Apple CarPlay, Android Auto, 4” kolorowy wyświetlacz między zegarami, kamerę cofania,
sterowanie z kierownicy, 4 głośniki (dla Kombi - 6 głośników)

3 950,-

2 650,-

270,-

270,-

l

l

Światła przeciwmgielne - przednie
Światła przeciwmgielne - przednie ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Opcja dostępna również w pakiecie Vision
Światła przeciwmgielne - tylne

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, 4 głośniki (dla Kombi - 6 głośników)
Radio cyfrowe (DAB) MyConnection (ICE PACK 154)
zawiera: 4" kolorowy ekran TFT, Bluetooth®, gniazdo USB, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki (dla Kombi - 6 głośników)

Odtwarzacz płyt CD
Opcja dostępna tylko z systemami audio z SYNC 3. Opcja niedostępna z bezprzewodową ładowarką
Modem FordPass Connect

Klimatyzacja i ogrzewanie
Klimatyzacja - manualna

l

-

Klimatyzacja - dwustrefowa, z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną

700,-

l

Nagrzewnica - elektryczna PTC z przodu

850,-

850,-

3 200,-

3 200,-

Nagrzewnica - zasilana paliwem, programowalna
Opcja dostępna tylko dla wersji Van

*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 inna opcją

Prezentowany model to Ford Transit Connect Sport
z opcjonalnym wyposażeniem

Radioodtwarzacz cyfrowy DAB+ MyConnection z 4” kolorowym
ekranem TFT
1 300,-

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

MyFord Dock uchwyt do telefonu lub przenośnej nawigacji
Opcja dostępna tylko z radiem wstandardzie 1DIN
280,-
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Komfort i wyposażenie wnętrza

TREND

SPORT

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

l

l

Czujniki parkowania - z tyłu pojazdu

1 000,-

l

Czujniki parkowania - z przódu i z tyłu pojazdu
Opcja dostępna tylko dla wersji Van z podwójną kabiną. Opcja dostępna również w pakiecie Vision

2 000,-

-

o

o

2 600,-

1 150,-

l

-

150,-

l

l

-

200,-

-

l

-

350,-

l

Kolumna kierownicy - z regulacją odległości i kąta pochylenia

l

l

Kierownica - 4 ramienna, poliuretanowa z ramionami w kolorze czarnym

l

-

Kierownica - 4-ramienna, wykończona skórą
Opcja dostępna tylko z tempomatem. Opcja dostępna także w pakiecie Vision

o

l

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - poliuretanowy

l

-

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą

-

l

o

l

l/400,-

400,-

o

l

450,-

450,-

Schowek - nad zestawem wskaźników

l

l

Uchwyty na napoje - podwójny

l

l

Konsola środkowa - PREMIUM z podłokietnikiem
Opcja dostępna tylko dlawersji Kombi i Van z podwójną kabiną Trend jako element systemu audio z Ford SYNC 3.2
Opcja niedostępna z Pakietem foteli 35 - str. 18

o

-

Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne
Opcja dostępna tylko w pakiecie z alarmem Thatcham

o

o

50,-

50,-

Kamera cofania - obraz wyświetlany na ekranie radioodtwarzacza
Opcja dostępna tylko w systemach audio z SYNC 3
Kamera cofania - obraz wyświetlany w lusterku wstecznym
Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku
Szyby - elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich z funkcją otwierania/zamykania jednym naciśnięciem przycisku
Szyby - elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych
Standard tylko dla wersji Kombi
Lusterka boczne - duże obudowy lusterek
Opcja niedostępna z elektrycznie składanymi lusterkami i systemem BLIS
Lusterka boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane
Lusterka boczne - elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
zawiera elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich z funkcją otwierania/zamykania jednym naciśnięciem przycisku
Opcja dostępna także z Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA). Opcja niedostępna z dużymi ramionami lusterek

Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
Opcja wymaga zamówienia: radia cyfrowego (DAB) MyConnection lub systemu audio z Ford SYNC 3.2
Opcja dostępna tylko w: pakiecie Vision, automatycznych światłach mijania, Auto High Beam
Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
Standard dla wersji Kombi. Dla wersji Van opcja wymaga zamówienia szyb w drzwiach tylnych
Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się
Opcja dostępna tylko z szybami w drzwiach tylnych. Opcja dostępna w: pakiecie Vision, automatycznych światłach mijania, Auto High Beam
Bezprzewodowa ładowarka do telefonu
Opcja niedostępna z odtwarzaczem CD

Pakiet dla palących

l
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wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inna opcją

Klimatyzacja manualna

Reflektory ksenonowe ze statycznymi światłami
doświetlającymi zakręty
Reflektory ksenonowe zapewniają lepsze oświetlenie
niż halogenowe, a jednocześnie zużywają mniej
energii.

2 200,-

Klimatyzacja dwustrefowa, z automatyczną
regulacją temperatury (DEATC)

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

700,-

Gniazdo zasilania 230 V

Bezprzewodowa ładowarka do telefonu

Gniazdo zasilania (150 W, 230 V), dogodnie
usytuowane między fotelami kierowcy i pasażera,
można wykorzystać do zasilania narzędzi, laptopów
lub innych urządzeń elektrycznych bez dodatkowych
adapterów

Pomysłowa ładowarka umożliwia ładowanie
kompatybilnych urządzeń bez użycia przewodu
do ładowania
Opcja niedostępna z odtwarzaczem CD
Kamera cofania z obrazem wyświetlanym
na ekranie systemu audio

Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną
Opcja niedostępna systemami audio Ford SYNC 3

Opcja dostępna tylko w systemach audio z Ford SYNC 3
500,-

450,-
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Homologacja

TREND

SPORT

l

l

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

l

l

Podświetlany schowek pasażera - z przodu

-

l

100,-

100,-

Sportowy pakiet stylizacyjny

-

l

Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia

l

l

Zderzak tylny - w kolorze tworzywa

l

-

Zderzak tylny - lakierowany w kolorze nadwozia

-

l

Nakładki tylnego zderzaka - lakierowane w kolorze nadwozia

l

l

Klamki drzwi oraz lusterka boczne - w kolorze tworzywa

l

-

Klamki drzwi oraz lusterka boczne - lakierowane w kolorze nadwozia

-

l

Krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa

l

l

Szerokie listwy boczne - w kolorze tworzywa

l

-

Szerokie listwy boczne - lakierowane w kolorze nadwozia

-

l

Klamki wewnętrzne drzwi - w kolorze czarnym

l

-

Klamki wewnętrzne drzwi - w kolorze chromu

-

l

Relingi dachowe
Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną L2

600,-

l

Relingi dachowe - z poprzeczkami
Opcja dostępna tylko dla wersji: Van z podwójną kabiną, Kombi L1

800,-

-

200,-

200,-

Homologacja ciężarowa N1 - dla nadwozi: Van, Van z podwójną kabiną, Kombi

Oświetlenie w kabinie i przedziale ładunkowym

Wzmocnione oświetlenie w przedziale ładunkowym - LED (tylko wersja Van)

Wygląd zewnętrzny

Przegroda pełna blaszana
Za specjalnie zaprojektowaną stalową przegrodą
modele L2 Van mogą przewozić do czterech płyt
o wymiarach 2,4 m x 1,2 m
Standard w wersji Van

Nadwozie
Lusterka boczne - duże (tylko wersja Van)
Opcja niedostępna z Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) oraz elektrycznie składanymi lusterkami
Drzwi boczne odsuwane - po prawej stronie
Drzwi boczne odsuwane - obustronne
Drzwi tylne - dwuskrzydłowe

l

l

1 000,-

1 000,-

l

l

Drzwi tylne - unoszone
Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną

- 200,-

- 200,-

Szyby w drzwiach tylnych - podgrzewane
Dla Versja Van opcja wymaga zamówienia przegrody z oknem. Standard dla wersji: Van z podwójną kabiną, Kombi N1.

l/400,-

400,-

Szyba stała w drzwiach bocznych - prawych
Opcja dostępna tylko dla wersji Van

210,-

210,-

Szyby stałe w drzwiach bocznych - w drugim rzędzie, obustronne
Opcja dostępna tylko dla wersji Van z podwójną kabiną

420,-

-

Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Opcja niedostępna dla wersji Van

500,-

-

250 000 razy zamknięte drzwi
Drzwi i pokrywę komory silnika otwieraliśmy
i zamykaliśmy w typowych warunkach ponad 250 tys.
razy, aby zapewnić ich niezawodność.
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l

wyposażenie standardowe

o

wyposażenie dostępne tylko w pakiecie lub z inna opcją

Przestrzeń ładunkowa

Konfiguracje foteli dostępne w Pakietach foteli - strona 18

TREND

SPORT

Zaczepy mocowania ładunku

l

l

Przegroda pełna blaszana - tylko dla wersji Van z pojedynczym fotelem pasażera

l

l

150,-

150,-

bez dopłaty

-

150,-

-

Przegroda pełna blaszana, z oknem - tylko dla wersji Van z pojedynczym fotelem pasażera
Przegroda pełna blaszana, z uchylną klapą - tylko dla wersji Van z podwójnym fotelem pasażera
Przegroda pełna blaszana, z uchylną klapą i oknem - tylko dla wersji Van z podwójnym fotelem pasażera
Przegroda przesuwna z kraty - tylko dla wersji: Van z podwójną kabiną, Kombi

l

-

Wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej - tylko dla wersji Van

l

l

Wykładzina podłogi kabiny - gumowa - tylko dla wersji Van

l

l

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

Przesuwna przegroda z kratki

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

l

-

2 kluczyki - z pilotem zdalnego sterowania zamykania

180,-

l

Alarm - obwodowy z podwójnym ryglowaniem zamków

800,-

-

Alarm - Thatcham z podwójnym ryglowaniem zamków
Opcja niedostępna dla wersji Van z szybami w drzwiach tylnych

Przegroda z kratki oddziela przestrzeń ładunkową
od przedziału pasażerskiego i umożliwia wybór
konfiguracji najlepiej dostosowanej do Twoich
zmieniających się potrzeb.

1 000,-

1 000,-

Hak holowniczy stały - z systemem stabilizacji przyczepy (TSC), 13 pinowym gniazdem elektrycznym
Opcja niedostępna z automatyczną skrzynią biegów A8

1 200,-

1 200,-

Hak holowniczy wypinany- z systemem stabilizacji przyczepy (TSC), 13 pinowym gniazdem elektrycznym
Opcja niedostępna z automatyczną skrzynią biegów A8

1 500,-

1 500,-

Chlapacze - przednie i tylne

280,-

l

Gniazdo zasilania - 12V umieszczone w desce rozdzielczej

l

l

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

l

-

Gniazdo zasilania - 12V w przedziale ładunkowym
Opcja dostępna tylko dla wersji Van

50,-

50,-

Przetwornica napięcia - 230V
Opcja niedostępna dla wersji Van z podwójną kabiną

500,-

500,-

Zabezpieczenia

Standard dla wersji Van z podwójną kabiną i Kombi

Zewnętrzne elementy wyposażenia

Instalacja elektryczna

Opcje specjalne (SVO)
Lakier specjalny SVO - do wyboru z palety ponad 100 specjalnych lakierów
Zabudowa regałowa SORTIMO

2 400,-

-

wersja Van L1

2 700,-

2 700,-

wersja Van L2

3 200,-

3 200,-

Hak holowniczy, montowany na stałe
lub demontowalny
Zapewnia zgodność z najbardziej surowymi normami
bezpieczeństwa
Opcja
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FORD TRANSIT CONNECT Van
Pakiety foteli

Rozkładane blaty
stolików

Składany fotel

Poduszka czołowa
pasażera

Poduszki boczne oraz
kurtyny powietrzne
kierowcy i pasażera

l

-

-

-

-

-

-

l

800,-

-

bez dopłaty

-

Pakiet Foteli 30

1+2

pełna z klapą

4

l

l

-

-

-

-

-

l

800,-

-

250

-

Pakiet Foteli 4

1+1

pełna

4

l

-

-

2

-

-

-

-

800,-

-

l

-

Pakiet Foteli 35

1+1

pełna

4

l

l

-

2

l

-

-

-

800,-

-

500

-

Pakiet Foteli 57

1+1

pełna

4

l

l

-

2

l

-

-

-

800,-

-

-

l

Kieszeń za oparciem
fotela

4

Ogrzewanie

pełna z klapą

Regulacja odcinka
lędźwiowego

1+2

Regulacja fotela
(ilość sposobów)

Pakiet Foteli 18

Rodzaj przegrody

TREND

Nazwa pakietu

Układ
foteli przednich

Kieszeń za oparciem
fotela

Poduszki powietrzne

Ogrzewanie

Fotel pasażera

Regulacja fotela
(ilość sposobów)

Fotel kierowcy

SPORT

Pakiety foteli kompatybilne z poduszką pasażera jako pojedynczą opcją:

Pakiety foteli zawierające zestaw poduszek powietrznych:
Pakiet Foteli 20

1+2

pełna z klapą

4

l

l

-

-

-

-

l

l

l

l

2 450

-

Pakiet Foteli 42

1+1

pełna

4

l

l

-

2

l

-

-

-

l

l

2 700

-

Pakiet Foteli 58

1+1

pełna

4

l

l

-

2

l

-

-

-

l

l

-

2 200,-

l

l

4

l

l

l

l

l

l

2 700,-

-

l

l

4

l

l

l

l

l

l

2 700,-

-

Tapicerka materiałowa Capitol

FORD TRANSIT CONNECT Kombi
Pakiety foteli
Pakiety foteli zawierające zestaw poduszek powietrznych:
Pakiet Foteli 6

1+2

przesuwna z kraty

4

l

FORD TRANSIT CONNECT DCiV
Pakiety foteli
Pakiety foteli zawierające zestaw poduszek powietrznych:
Pakiet Foteli 6

1+2

pełna

4

l

Objaśnienia:
Regulacja fotela 2 (sposoby): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia
Regulacja fotela 4 (sposoby): przesuw przód/tył; pochylenie oparcia; pochylenie siedziska; regulacja wysokości
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Tapicerka częściowo skórzana Dynamo

Długość przestrzeni ładunkowej z przegrodą z funkcją klapy
Dzięki pomysłowej przegrodzie z otworem w modelu Van L1 można przewozić przedmioty
o długości do 3,0 m. Modele L2 mogą przewozić przedmioty o długości nawet 3,4 m.
Opcja

Podwójny fotel pasażera z przodu
Opcja dostępna tylko w Pakietach foteli
Składany fotel pasażera z przodu
Opcja dostępna tylko w Pakietach foteli

19

Frozen White

16”

lakier zwykły
bez dopłaty

Blazer Blue
lakier zwykły
bez dopłaty

Stalowe obręcze kół z kołpakami
ogumienie 205/60

Diffused Silver

Moondust Silver

Agate Black

Chrome Blue

lakier metalizowany
1 400,-

16”

Obręcze kół ze stopów lekkich (D2XA1)
ogumienie 205/60
Standard dla wersji z automatyczną skrzynią
biegów A8: Van z podwójną kabiną i Kombi

lakier metalizowany
1 400,-

16”

Obręcze kół ze stopów lekkich
lakierowne w kolorze Dark Stainless (D2XBG)
ogumienie 205/60

l/1 600,-

Zestaw do naprawy ogumienia

Koło zapasowe pełnowymiarowe
Opcja dostępna tylko dla wersji VAN
400,-

20

lakier metalizowany
1 400,-

lakier metalizowany
1 400,-

Wybieramy
Kapoor Red
a Ty?

Race Red

lakier zwykły
bez dopłaty

Magnetic

lakier metalizowany
1 400,-

Kapoor Red

lakier metalizowany
1 400,-

21

Twój Ford w Twoim smartfonie
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NOWY FORD TRANSIT CONNECT Wybrane akcesoria

Dywaniki gumowe - przód
FINIS 2080981

Chlapacze - przednie
FINIS 1824264

Chlapacze - tylne
FINIS 2824270

Ochrona tylnego zderzaka - czarna
FINIS 2006102

158,-

151,-

151,-

303,-

Tylna osłona ochronna szyby do drzwi
bagażowych
FINIS 1828355

Drabinka tylna do drzwi bagażowych
FINIS 1882472

639,-

726,-

759,-

16” komplet kół zimowych z felgami ze stopów
lekkich, opony klasy średniej 205/60 R16 96H
- Fulda FINIS 2285391
- Kleber FINIS 2285389
3 348,-

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
3 384,-

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 netto. Nie zawierają kosztu montażu.
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NOWY FORD CONNECT Van / Van z podwójną kabiną / Kombi
Podstawowe dane techniczne
Van

Van - podwyższona ładowność

Van z podwójną kabiną

Kombi

1.0 EcoBoost
100KM
M6

1.5 EcoBlue
100KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
A8

1.5 EcoBlue
100KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
A8

1.5 EcoBlue
100KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
A8

1.5 EcoBlue
100KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
M6

1.5 EcoBlue
120KM
A8

Masa własna (L1 / L2)

1401 / 1548

1525 / 1582

1497 / 1549

1471 / 1539

1531 / 1589

1502 / 1556

1478 / 1545

1640 / 1700

1618 / 1668

1612 / 1663

1579 / 1659

1594 / 1674

1580 / 1664

DMC (L1 / L2)

2090 / 2165

2175 / 2275

2180 / 2275

2155 / 2255

2380 / 2270

2405 / 2375

2370 / 2405

2380 / 2385

2360 / 2375

2355 / 2405

2325 / 2385

2350 / 2380

2320 / 2405

3250

3500

3260

3170

3280

3260

3170

3350

3320

3320

3050

3320

3340

Maksymalna masa
przyczepy z hamulcem (L1 / L2)

1200 / 1200

1350 / 1350

1500 / 1500

1500 / 1500

1350 / 1350

1500 / 1500

1500 / 1500

1350 / 1350

1500 / 1500

1500 / 1500

1350 / 1350

1500 / 1465

1500 / 1495

Maksymalna masa
przyczepy bez hamulca (L1 / L2)

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Masy i ładowność

MMZP

Van L1

Van L2

Van
z podwójną kabiną L1

Van
z podwójną kabiną L2

KOMBI L1

KOMBI L2

4425

4825

4425

4825

4425

4825

1835 / 1967 / 2137

1835 / 1967 / 2137

1835 / 1967 / 2137

1835 / 1967 / 2137

1835 / 1967 / 2137

1835 / 1967 / 2137

Wysokość całkowita

1830

1828

1819

1820

1819

1820

Rozstaw osi

Wymiary (mm)
Długość całkowita
Szerokość całkowita
(bez lusterek / z lusterkami złożonymi / z lusterkami)

2662

3062

2662

3062

2662

3062

Szerokość drzwi bocznych

612

839

612

839

612

839

Szerokość drzwi tylnych

1248

1248

1248

1248

1193

1193

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody)

1753

2153

845

1072

-

-

Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej
(do tylnej części przedniego fotela, na wysokości podłogi)

1831

2231

-

-

1828

2179

Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej

1538

1538

1268

1268

1477

1477

Szerokość między nadkolami

1226

1226

1226

1226

1192

1149

Wysokość przestrzeni ładunkowej

1269

1269

1234

1228

1234

1228

Zbiornik paliwa

60

60

60

60

60

60

Zbiornik AdBlue® (tylko silniki wysokoprężne)

17

17

17

17

17

17

Zbiornik paliwa i technologia (l)

* Prezentowana kwota korzyści finansowej (netto) dla przedsiębiorców dotyczy Forda Transit Connect Van Trend 230 L2 z silnikiem 1.5 EcoBlue 120 KM A8. Na prezentowaną korzyść finansową składa się: różnica pomiędzy ceną
regularną (netto) a ceną promocyjną (netto) pomniejszoną o rabat Ford Polska. Ilość pojazdów w promocji ograniczona w czasie i ilości. Szczegóły u Autoryzowanego Dealera Forda.
Pomiar zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą się różnić od podanych wartości w zależności od wersji wyposażenia.
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 bez podatku VAT - 23%. 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.
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Twój dealer Forda.

