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krútiaci 
moment

FAMILY 
BONUS

1.0 EcoBoost 170 Nm 2 000 €

1.5 TDCi EcoBlue 215 Nm 2 000 €

• ABS, EBD a TCS • Kryt batožinového priestoru • Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca

• ESP - elektronický stabilizačný systém • DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia • Lakťová a bedrová opierka pre sedadlo vodiča

• HLA - asistent rozjazdu do kopca • Predné svetlomety do hmly • Sklopné stolíky na zadnej časti operadla

• 6 x airbag • Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant • Sedadlá v druhom rade delené v pomere 60:40

• Imobilizér PATS • Palubný počítač • ICE 16 - rádio AM/FM s ovládaním na volante

• Uchytenie detskej sedačky ISOFIX • El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá • Konzola MyFord Dock

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • El. ovládané predné bočné okná • Bluetooth sada

• Predný a zadný nárazník - lakovaný vo farbe karosérie • Bočné okná v druhom rade - výklopné • USB konektor

• Bočné posuvné dvere v druhom rade • Manuálna klimatizácia + peľový filter • 15" oceľové disky kolies + kryty kolies

• Zadné výklopné dvere s presklením • Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti • Rezerva pre núdzový dojazd

• Strešné lyžiny • Elektricky vyhrievané čelné sklo "Quickclear" • TPMS - systém monitorovania tlaku pneumatík

• Odkladacia polica nad čelným sklom • Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"

• Zásuvka 12V v kabíne vodiča • Sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch

Autorizovaný predajca Ford:

Ku každému vozidlu:
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 150 000km
( - platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtom km)

Asistenčná služba Ford Euroservice 2 roky zdarma po celej Európe
Informácie o podmienkach Vám poskytne autorizovaný predajca Ford.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené obrázky a nákresy majú ilustračný charakter.

 Summit Motors Slovakia s.r.o., november 2018 (Tourneo Courier FAMILY MCA - 18.01) www.ford.sk, Ceny príplatkov v EUR s DPH

výbava FAMILY

model motor 

,

 mimoriadna cena 
s DPH

74 kW / 100 k

74 kW / 100 k M6 - mech.

M6 - mech.

18 290 €

16 490 €

výkon prevodovka  štandardná cena 
s DPH

16 290 €

14 490 €
FAMILY

Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 
5 rokov / 150 000km - Ku každému vozidlu !

NOVÝ FORD TOURNEO COURIER 
FAMILY

už od 14 490 EUR

ROM - systém na 
ochranu proti 

prevráteniu vozidla

Uzáver palivovej nádrže 
"EasyFuel" zabraňujúci 

natankovaniu 
nesprávneho paliva

Systém SYNC 3 prináša
6" dotykový displej, intuitívne 
hlasové ovládanie a modernú 

konektivitu

1.0 EcoBoost
Šesť násobný víťaz ankety 
medzinárodný motor roka 

v kategórii do 1.0 l
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556 •
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531 •
514 •
633 •

•
kód FAMILY

761T •
•

kód FAMILY
45B •
452 945 €

45P 1 325 €

J3KAB 415 €

kód FAMILY

•
•
•

kód FAMILY
0 €

495 €

•  štandardná výbava -    nie je k dispozícii
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TPMS - systém aktívneho monitorovania tlaku pneumatík ( snímače tlaku v pneumatikách )

Nemetalický lak  - Frozen White, Race Red alebo Blazer Blue
Metalický lak - Moondust Silver, Absolut Black, Deep Metal Blue, Deep Impact Blue Difused Silver alebo Magnetic

Svetlomety a osvetlenie

Predné svetlomety do hmly

Integrované tretie brzdové svetlo v zadných dverách nákladového priestoru

Komfort

Sedadlá

Audio a  navigácia

Pneumatiky a disky

Farby

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant
Palubný počítač
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
El. ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča
Bočné okná v druhom rade - výklopné
Manuálna klimatizácia + peľový filter
Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti
Elektricky vyhrievané čelné sklo "Quickclear"
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva

Sada predných sedadiel 17  -  sedadlo vodiča nastaviteľné v 6 smeroch a  sedadlo spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch, vyhrievané sedadlo vodiča a 
spolujazdca, lakťová a bedrová opierka pre sedadlo vodiča, sklopné stolíky na zadnej časti operadla predných sedadiel

ABS + EBD - kotúčové brzdy na prednej náprave, bubnové brzdy na zadnej náprave

EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách +  výstražná funkcia smerových svetiel pri núdzovom brzdení

ESC (ESP) - elektronický stabilizačný systém

TCS -  systém trakčnej kontroly

HLA - asistent rozjazdu do kopca

ROM - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla

TSC - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu ( iba s originálnym ťažným zariadením montovaným vo výrobnom závode )

EPAS - elektrický posilňovač riadenia s variabilným účinkom

Imobilizér PATS
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách, signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu  pre všetky sedadlá
Predpríprava pre uchytenie detskej sedačky ISOFIX - krajné zadné sedadlá, detské poistky zámku

6x airbag : airbag vodiča,  airbag spolujazdca - vypínateľný, bočné airbagy a hlavové záclonové airbagy
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

1x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním & 1x kľúč s diaľkovým ovládaním

Bezpečnosť

Exteriér & interiér

Zadný plastový nárazník - lakovaný vo farbe karosérie

Bočné posuvné dvere v druhom rade na pravej aj ľavej strane

Predný plastový nárazník - lakovaný vo farbe karosérie

DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia

6,0 x 15" oceľové disky kolies, pneumatiky 195/60 + Integrované kryty kolies

Sedadlá v druhom rade delené v pomere 60:40 - s funkciou preklápania

ICE 34 - rádio s  ovládaním na volante, 6 reproduktorov + systém SYNC3 s funkciou hlasového ovládania +  funkcia automatického núdzového volania 
"Emergency Assist" + multifunkčný 6," dotykový farebný informačný displej + dostupné funkcie  Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + Bluetooth sada

ICE 59 - navigačný systém - rádio s  ovládaním na volante, 6 reproduktorov + systém SYNC3 s funkciou hlasového ovládania +  funkcia automatického 
núdzového volania "Emergency Assist" + multifunkčný 6," dotykový farebný informačný displej + dostupné funkcie  Android Auto a Apple CarPlay + USB vstup + 
Bluetooth sada

Zadné výklopné dvere s presklením

Rozmrazovanie zadných presklených dverí + zadný stierač s ostrekovačom

Ochranné lišty po bokoch karosérie vo farbe karosérie

Spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie 

Strešné lyžiny

Odkladacia polica nad čelným sklom po celej šírke kabíny

Zásuvka 12V v kabíne vodiča

Kryt batožinového priestoru

Zadná parkovacia kamera  (iba so systémom SYNC)

ICE 16 - rádio AM/FM s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, USB konektor, Bluetooth® sada, konzola MyFord Dock

Rezerva pre núdzový dojazd
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Celková dĺžka

Celková šírka s/so sklopenými zrkadlami

Celková výška (nenaložený) - vrátane strešných lyžín

Šírka bočných dverí

Šírka priestoru pre cestujúcich medzi blatníkmi

Šírka priestoru pre cestujúcich

Výška priestoru pre cestujúcich od podlahy po strop

Dĺžka batožinového priestoru 2 miestne usporiadanie

Dĺžka batožinového priestoru 5 miestne usporiadanie

Objem batožinového priestoru v litroch - 2 miestne usporiadanie (naložené po strechu)

Objem batožinového priestoru v litroch - 5 miestne usporiadanie (naložené po strechu)
Priemer otáčania (m) - Stopový/Obrysový

brzdený nebrzdený

1.0 EcoBoost 74 kW / 100k 910 635
1.0 EcoBoost 74 kW / 100k s Auto-Start-Stop 910 635
1.5 Duratorq TDCi 55kW / 75k 500 500
1.5 Duratorq TDCi 55kW / 75k s Auto-Start-Stop 500 500
1.5 Duratorq TDCi 70kW / 95k 500 500
1.5 Duratorq TDCi 70kW / 95k s Auto-Start-Stop 500 500

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

CO2

k / kW min-1 Nm min-1 (km/h) (sek) (g/km)**

1.0 EB M6 75 / 100 TBC TBC TBC TBC TBC 8,1-9,1 6,1-6,4 5,4-6,0 7,0-7,9 6,6-7,1 149-159
1.5 TDCi M6 55 / 75 TBC TBC TBC TBC TBC 5,6-5,7 4,5-4,9 4,4-5,1 6,3-6,9 5,3-5,8 138-151
1.5 TDCi M6 74 / 100 TBC TBC TBC TBC TBC 6,1-6,3 4,6-5,1 4,5-4,9 6,0-6,7 5,3-5,8 138-151
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Poznámka: *Údaje o emisiách CO2 v g/km a o spotrebe paliva sú merané pomocou metodiky WLTP v zmysle nariadenia komisie C(2017) 3521 a v súlade s nariadením Komise (EU) 2017/1151. WLTP predstavuje reálnejšiu metodiku 
testovania spotreby paliva a emisií CO2 . Od 1.9.2018 WLTP nahrádza metodiku NEDC pre všetky nové vozidlá. Hodnoty získané podľa metodiky WLTP sú z pravidla vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými na základe doposiaľ 
planej metodiky NEDC. Spotreby paliva a emisie CO2 sú stanovené laboratórne pre model vozidla ako taký a nie na individuálne vozidlo.  Reálnu spotrebu paliva na individuálnom vozidle ovplyvňujú najmä jeho výbava, konfigurácia, 
správanie vodiča, používanie technických zariadení (ako je napríklad klimatizácia) a rovnako aj mnohé iné netechnické faktory ako napríklad počasie.

Max. rýchlosť zrýchlenie 
0-100 km/hKrútiaci momentMax. výkon 

Prevodovka
stredná vysoká

GVM = Celková hmotnosť vozidla, celková maximálna prípustná hmotnosť vozidla – t.j. s nadstavbou, užitočným zaťažením, doplnkami, palivom, olejom, chladiacou kvapalinou, vodičom a posádkou. Pohotovostná hmotnosť = 
Pohotovostná hmotnosť vozidla je hmotnosť celého vozidla a jeho výbavy, vrátane paliva, oleja a chladiacej kvapaliny, ale bez užitočného zaťaženia vodiča a posádky. Všetky pohotovostné hmotnosti uvedené v tejto brožúre podliehajú 
výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou. Modely s vyššou výbavou majú vyššie pohotovostné hmotnosti a preto nižšie užitočné zaťaženie. GTM = Celková hmotnosť jazdnej súpravy, celková maximálna 
prípustná hmotnosť vozidla (pozri celkovú hmotnosť vozidla) s prívesom a nákladom. Smerodajné sú údaje uvedené v technickom preukaze vozidla.

2280

Max. hmotnosť 
prívesu v (kg)Pohotovostná hmotnosť (kg) Celková hmotnosť GVM (kg) Celková hm. Jazdnej súpravy 

GTM (kg)

1205 1780 2280

1765 26751185

1190 1765 2675

1205 1780

Hmotnosti a zaťaženia

1107

837

1656

708

1200

nízka

2280

1205 1780 2280

1205 1780

10.5 / 10.9

1726

612

Tourneo CourierRozmery

Tabuľka technických údajov

Rozmery podliehajú výrobným toleranciám a vzťahujú sa k vozidlu bez dodatočnej výbavy. Uvedené nákresy sú iba orientačné. Rozmery sa môžu meniť v závislosti od modelu a výbavy.

983

1345

kombinovaná

Spotreba PHM v L/100 km podľa WLTP**
  Spotreba, 
výkony a 
emisie

mimoriadne 
vysoká

Nový FORD TOURNEO COURIER 
4157

2060 / 1976

http://www.ford-prislusenstvo.sk/
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