Vizionársky. Dômyselný. Pozoruhodný.
Každé vozidlo nosí jeho podpis.

Vľavo: Ford Tourneo Connect Titanium L1 s metalickou farbou Solar (na prianie) a 17” kolesami z ľahkých zliatin (na prianie).
Vpravo: Ford Grand Tourneo Connect Titanium L2 s metalickou farbou Metalicious (na prianie) a 17” kolesami z ľahkých zliatin (na prianie).

Život by mal byť
vyvážený, nie
kompromisom.
Ford Tourneo Connect je pokojným a
pohodlným miestom. Skvele sa riadi, skvele
sa v ňom sedí, pýši sa špičkovým
prevedením, vysokokvalitnými materiálmi a
úspornou spotrebou paliva, bez ohrozenia
jeho každodennej praktickosti.
Vďaka dostupnosti vo dvoch veľkostiach,
Tourneo Connect L1 s 5 sedadlami a Grand
Tourneo Connect L2 s dlhým rázvorom a 7
sedadlami, nájdete model, ktorý dokonale
zapadne do vášho života.

Zobrazený je model Ford Tourneo Connect Titanium L1 s metalickou farbou Solar
(na prianie) a 17” kolesami z ľahkých zliatin (na prianie).
5

Vyrobený pre
dlhý život plný
dobrodružstiev.
Skutočný život je o tom, že veci berieme také,
aké sú. Niekedy sa vyskytnú nárazy i
škrabance. Je to o tisíckach otváraní a
zatváraní dverí, sedení v dopravných
zápchach a užívaní si voľnej cesty.
Tvrdosť a výdrž bola testovaná do extrémov v
laboratóriu aj reálnych podmienkach a nový
Ford Tourneo Connect zvládne všetko.

Zobrazený je model Ford Tourneo Connect Titanium L1 s metalickou farbou Solar
(na prianie) a 17” kolesami z ľahkých zliatin (na prianie), strešnými priečnikmi (na
prianie) a strešným boxom Thule® (na prianie).
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Benzín alebo nafta?

Od nás sú obe možnosti rovnako lákavé.

palivo“
„Potrebujem

„Mám
hlad“

1.0 Ford EcoBoost benzín

1.5 Duratorq TDCi nafta

Naše oceňované motory Ford

Naše naftové motory Duratorq TDCi

EcoBoost s preplňovaním, priamym

s výkonom 75 k, 100 k a 120 k

vstrekovaním paliva a premenlivým

zapôsobia svojim vyladeným

časovaním ventilov vyvinú rovnaký

výkonom a spotrebou paliva - už od

výkon ako väčšie motory, ale s nižšou

4,4 l/100 km a emisie CO2 115 g/km.

spotrebou paliva a nižšími emisiami.

Hladký priebeh točivého momentu je
neoceniteľný pri stúpaniach alebo pri

Používajte svoj hlas ako ďalší pár rúk.

predchádzaní. Pri oboch naftových

Ford SYNC 3 s hlasovým ovládaním a 6" dotykovou obrazovkou vám umožňuje ovládať audiosystém, satelitnú navigáciu, klimatizáciu a,

a 120 k máte taktiež možnosť vybrať

samozrejme, váš pripojený telefón – to všetko prostredníctvom výnimočne jednoduchých hlasových pokynov. Intuitívna 6” farebná dotyková
obrazovka sa dokáže integrovať s aplikáciami vášho smartfónu pomocou funkcií Applink, Apple CarPlay a Android Auto. Núdzový asistent*

motoroch 1.5 TDCi s výkonmi 100 k
si manuálnu alebo automatickú
prevodovku.

pomôže cestujúcim uskutočniť núdzové volanie a poskytne záchranným zložkám údaje o polohe vozidla. (Na prianie pre výbavu Titanium)
*Funkcia núdzového asistenta Ford funguje vo viac než 40 európskych krajinách. Táto funkcia funguje len pri spárovaní s kompatibilným pripojeným mobilným telefónom, ktorý máte pri sebe, keď sa aktivuje airbag
alebo snímač, ktorý zaregistruje zrážku, deaktivuje palivové čerpadlo. Funkcia SYNC AppLink a núdzového asistenta nie je podporovaná všetkými európskymi jazykmi. Najnovšie informácie nájdete na miestnych
internetových stránkach spoločnosti Ford a u predajcov.
Pozor: Plná integrácia systému Ford SYNC 3 so smartfónom je k dispozícii len s telefónmi iPhone 5/so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo vyššími. Niektoré funkcie systému SYNC 3 vyžadujú dátové pripojenie, takže
sa budú účtovať poplatky za dáta. Najnovšie informácie o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu si pozrite na oﬁciálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto.
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Obklopte sa
inteligentnými
nápadmi.
Vo Forde sú inteligentné nápady tie, ktoré
vám uľahčujú život. Vo vozidle Tourneo
Connect nájdete predné a zadné parkovacie
senzory, automatické predné svetlomety
a stierače a kameru s výhľadom dozadu pre
jednoduchšie cúvanie. Ďalšou inovatívnou
funkciou, ktorú je možné naprogramovať, je
MyKey®, ktorý vám umožňuje upraviť si
nastavenia vozidla na mieru pre jednotlivých
používateľov a podporuje bezpečnejšiu jazdu.
Nachádza sa tu taktiež veľké množstvo
úložných priestorov, vrátane priestoru pod
podlahou a skrytej skrinky v prístrojovej doske,
v ktorej môžete uchovávať a nabíjať svoje
prenosné elektronické zariadenia.

Poznámka: Na obrázku je automatická prevodovka, na prianie pri vybraných
modeloch s naftovým motorom.
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Flexibilita je základom pohodlia.
Sedadlá v modeli Tourneo Connect posúvajú možnosti úprav na novú úroveň. Sedadlá
v druhom rade sú delené v pomere 60 : 40. Operadlá sa sklápajú do roviny a celé sedadlo sa
posúva dopredu, aby sa zjednodušil prístup k tretiemu radu. Druhý aj tretí rad sedadiel
možno sklopiť do roviny a vytvoriť tak množstvo priestoru na batožinu. Praktické úložné
riešenia, vrátane schránok nad hlavou pre veci cestujúcich, zabezpečujú v interiéri poriadok.
1

Ak potrebujete prepraviť 7 dospelých či pár kajakov a väčšinu vecí medzi tým, naložte ich do
modelu Grand Tourneo Connect.

2

2,17 m

1. Bezpečná vysoká úroveň úložných priestorov
2. Schránky nad hlavami v štýle lietadla
3. Schránky nad hlavami
3

Ambiente
Kľúčové vlastnosti exteriéru

Kľúčové vlastnosti interiéru

■

16” oceľové kolesá s celoplošnými krytmi

■

Palubný počítač

■

Predný nárazník vo farbe karosérie

■

Dvojité držiaky nápojov

■

Systém bezuzáverového dopĺňania
paliva Ford Easy Fuel

■

■

Diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania

■

Motory:
■

Predná polička nad hlavami a úložný
priestor v prístrojovej doske

1.0 Ford EcoBoost 100 k (nie je k
dispozícii pre model Grand Tourneo
Connect)

■

1.5 TDCi 75 k

■

Zadné stropné svetlá

■

1.5 TDCi 100 k

■

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný stĺpik
riadenia

■

1.5 TDCi 120 k

■

Predné koberčeky

Dvere nákladového priestoru

Dostupné balíky na prianie:
Režim City Safety, balíček City

Bezuzáverový systém dopĺňania paliva
Ford Easy-Fuel
(Štandardná výbava)

Automatická prevodovka je k dispozícii na prianie pre naftový
motor Duratorq TDCi s výkonom 100 k a 120 k.
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Trend
Prvky vonkajšej výbavy, navyše k výbave
Ambiente
■

Elektricky ovládané a vyhrievané bočné
spätné zrkadlá

■

Predné svetlomety do hmly

Prvky vnútornej výbavy, navyše k výbave
Ambiente
■

Systém rádio/CD prehrávača
s možnosťou prehrávania MP3,
rozhraním Bluetooth® a konektivitou
USB, diaľkovým ovládaním audia na
volante a štyrmi reproduktormi

Motory:
■

1.0 Ford EcoBoost 100 k (nie je k
dispozícii pre model Grand Tourneo
Connect)

■

1.5 TDCi 100 k

■

1.5 TDCi 120 k

■

Manuálna klimatizácia

Dostupné balíky na prianie:

■

Predné stropné svietidlo s dvomi
lampičkami na čítanie

Režim City Safety

Elektricky ovládané a vyhrievané bočné
spätné zrkadlá
(Štandardná výbava)

Automatická prevodovka je k dispozícii na prianie pre naftový
motor Duratorq TDCi s výkonom 100 k a 120 k.
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Titanium
Prvky vonkajšej výbavy, navyše
k modelu Trend
■

16" 5-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny

■

Zadné parkovacie senzory

■

Automatické predné svetlomety a
automatické stierače s dažďovým
senzorom

■

Kľučky dverí, bočné ochranné lišty
karosérie a zadný nárazník vo farbe
karosérie

■

Elektricky ovládané, automaticky sklopné
a vyhrievané bočné spätné zrkadlá vo
farbe karosérie

■

Zadné tónované sklá

■

Statické predné hmlové svetlá na
prisvetľovanie do zákrut

Prvky vnútornej výbavy, navyše
k modelu Trend
■

Systém rádio/CD prehrávača s 3,5palcovým bodovým multifunkčným
displejom, prehrávaním MP3, funkciou SYNC
s núdzovým asistentom*, rozhraním
Bluetooth® s hlasovým ovládaním,
zásuvkami AUX, USB, súkromným
režimom a šiestimi reproduktormi

■

Elektricky ovládané predné a zadné okná
s otváraním/zatváraním všetkých okien
jedným stlačením

■

Vyhrievané sedadlo vodiča

■

Dvojzónová klimatizácia s elektronickým
automatickým riadením teploty (DEATC)

■

Kožou obšitý 4-ramenný volant

■

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
clonením

■

Vyhrievané čelné sklo Quickclear

■

Držiak slnečných okuliarov pre vodiča

Motory:
■

1.0 EcoBoost 100 k (nie je k dispozícii pre
model Grand Tourneo Connect)

■

1.5 TDCi 100 k

■

1.5 TDCi 120 k

Dostupné balíky na prianie:
Režim City Safety
Automatická prevodovka je k dispozícii na prianie pre naftový
motor Duratorq TDCi s výkonom 100 k a 120 k.
Poznámka Obchodná značka a logá Bluetooth® sú
vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie tejto známky spoločnosťou Ford Motor Company je
na základe licencie. Ostatné ochranné známky a mená sú
majetkom ich jednotlivých vlastníkov.

Panoramatická strecha so zatmaveným
sklom

* Funkcia núdzového asistenta Ford je moderná funkcia systému SYNC, ktorá pomocou pripojeného mobilného telefónu
spárovaného prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla uskutočniť priamy hovor do miestneho
komunikačného centra po nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzavrelo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje vo
viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.
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My sme si vybrali
Deep Impact Blue.

Frozen White
Nemetalická farba

Čo si
vyberiete vy?

Solar
Metalické farby*

Moondust Silver
Metalické farby*

Blazer Blue
Nemetalická farba

Panther Black
Metalické farby*

Deep Impact Blue
Metalické farby*

Magnetic
Metalické farby*

Guard
Metalické farby*

Race Red
Nemetalická farba

Metalicious
Metalické farby*

* Metalická farba karosérie je na prianie, za príplatok.
Pre Ford Tourneo Connect je poskytovaná záruka 12 rokov na prehrdzavenie
karosérie Ford od dátumu prvej registrácie. Podľa platných podmienok.
Poznámka Použité obrázky vozidiel slúžia iba na ilustráciu farebných odtieňov a
nemusia zobrazovať aktuálnu špeciﬁkáciu alebo dostupnosť produktu na určitých
trhoch. Farby karosérie a čalúnenia zobrazené v tomto katalógu sa môžu líšiť od
skutočných farieb v dôsledku obmedzenia daného použitou technológiou tlače.
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Pocit
pohodlia.
Mimoriadny výber čalúnení povýši skvelý
interiér vášho Tournea Connect ešte
vyššie.
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Ambiente
Vnútorná tkanina: Traxon vo farbe Charcoal Black
Podkladový materiál: Max vo farbe Charcoal Black

Titanium
Vnútorná tkanina: Chicane vo farbe Charcoal Black
Podkladový materiál: Malt vo farbe Charcoal Black

Trend
Vnútorná tkanina: Route vo farbe Charcoal Black
Podkladový materiál: Max vo farbe Charcoal Black

Titanium
Vnútorná tkanina: Chicane vo farbe Medium Stone
Podkladový materiál: Malt vo farbe Medium Stone
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Kolesá

16" 5-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin
(Príslušenstvo na prianie)

16" disky kolies z ľahkých zliatin v prémiovom
dizajne, strieborné (na prianie a doplnky)

17" 2x5-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin
(Príslušenstvo na prianie)

17" disky kolies z ľahkých zliatin v prémiovom
dizajne, čierne (na prianie a doplnky)

A veľkorysé servisné intervaly až 30 000 km (alebo
1 rok) ďalej znižujú vaše prevádzkové náklady.
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Sprievodca interiérom
Vozidlo Ford Tourneo Connect je vybavené celým radom užitočných
funkcií, ktoré vám uľahčia život a prinesú príjemnejší zážitok z jazdy.
Medzi prvkami výbavy nájdete (v závislosti od modelu):
■

Kožou obšitý volant s ovládaním audia a tempomatu

■

Kožou obšitá hlavica radiacej páky

■

DAB rádio/CD prehrávač so 6”dotykovou obrazovkou,
prehrávaním MP3, navigáciou a funkciou Ford SYNC 3 s
núdzovým asistentom, USB a rozhraním Bluetooth® s hlasovým
ovládaním, funkciami AppLink, Apple Car Play, Android Auto a
šiestimi reproduktormi (na prianie)

■

Zadná cúvacia kamera (na prianie)

■

Dvojzónová klimatizácia s elektronickým automatickým riadením
teploty (DEATC)

■

Palubný počítač

■

Dvojité držiaky nápojov vpredu

■

12 V zásuvka na prístrojovej doske

■

Úložný priestor v prístrojovej doske

■

Držiak slnečných okuliarov pre vodiča

■

Spätné zrkadlo na pozorovanie detí

■

Vyhrievané čelné sklo Quickclear

■

Tempomat s obmedzením rýchlosti

■

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný stĺpik riadenia

■

Držiak na 1,5-litrovú fľašu vo dverách

■

Držiaky na karty/lístky v spodnej časti prístrojovej dosky

Audio technológia
DAB rádio/CD prehrávač so 6” dotykovou obrazovkou, navigáciou,
prehrávaním MP3 a funkciou Ford SYNC 3 s núdzovým
asistentom*, USB a rozhraním Bluetooth® s hlasovým ovládaním,
funkciami AppLink, Apple Car Play, Android Auto a šiestimi
reproduktormi. (Na prianie)
Zobrazené vľavo a vpravo: Rádio DAB/CD prehrávač s funkciou Ford SYNC 3, 6-palcovou
dotykovou obrazovkou a navigáciou (na prianie) .
*Funkcia núdzového asistenta Ford funguje vo viac než 40 európskych krajinách. Táto
funkcia funguje len pri spárovaní s kompatibilným pripojeným mobilným telefónom, ktorý
máte pri sebe, keď sa aktivuje airbag alebo snímač, ktorý zaregistruje zrážku, deaktivuje
palivové čerpadlo. Funkcia SYNC AppLink a núdzového asistenta nie je podporovaná
všetkými európskymi jazykmi. Najnovšie informácie nájdete na miestnych internetových
stránkach spoločnosti Ford.
Pozor: Plná integrácia systému Ford SYNC 3 so smartfónom je k dispozícii len s telefónmi
iPhone 5/so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo vyššími. Niektoré funkcie systému
SYNC 3 vyžadujú dátové pripojenie, takže sa budú účtovať poplatky za dáta. Najnovšie
informácie o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu si pozrite na
oﬁciálnych internetových stránkach funkcií Apple CarPlay a Android Auto.
Poznámka Obchodná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie tejto známky spoločnosťou Ford Motor Company je na základe
licencie. Ostatné ochranné známky a mená sú majetkom ich jednotlivých vlastníkov.

Sklápacie sedadlá
Sedadlá v modeli Grand Tourneo Connect posúvajú možnosti
úprav na novú úroveň. Druhý a tretí rad sedadiel sa dá sklopiť za pár
sekúnd, čo vytvorí nespočetné množstvo variácií prevozu
pasažierov a batožiny. Druhý rad sedadiel sa taktiež posúva
dopredu a dozadu, čo umožňuje optimalizovať priestor pre nohy
a pre zvýšenie komfortu sa dá nastaviť sklon všetkých operadiel. A
predné sedadlo spolujazdca je možné sklopiť dopredu, čím sa
vytvorí praktický rovný povrch.

Inovatívne riešenia úložných priestorov
S úložnými priestormi v podlahe (v priestore pre nohy
v druhom rade) a nad hlavami, ako aj vyberateľnými
sedadlami, ponúka Tourneo Connect skvelé možnosti
prepravy predmetov bez ohľadu na to, ako malé či veľké sú.
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Kontrola trakcieØ1)

Kontrola výkyvu prívesuØ1)

Asistent rozjazdu do svahuØ2)

Ak je pri nízkej rýchlosti detegované
preklzávanie kolesa, systém dokáže
distribuovať viac krútiaceho
momentu na koleso s najväčšou
trakciou. (Štandardná výbava)

Ak sa zistí náklon prívesu, systém
zníži krútiaci moment motora a
aktivuje brzdy na príslušnom kolese
(kolesách), aby sa pomohla
zachovať ovládateľnosť –
štandardná výbava pri všetkých
ťažných zariadeniach Ford. (Na
prianie pre výbavu Ambiente a ako
súčasť balíčkov na prianie pre
výbavy Trend a Titanium)

Dočasne zabraňuje pohybu vzad
dolu kopcom pri prestúpení
z brzdového pedála na pedál
akcelerátora. Funguje pri jazde
dopredu aj dozadu, preto je ideálny
na ťahanie a tlačenie veľkých
nákladov a vybavenie pre
outdoorové ciele. (Štandardná
výbava)

Elektronický stabilizačný
program (ESC)Ø1)
Systém ESC je navrhnutý tak, aby
vám pomohol udržať si kontrolu
nad vozidlom v extrémnych
jazdných podmienkach. Zachytí
situáciu, keď sa odchyľujete od
zvolenej línie a snaží sa vás udržať v
stope pomocou automatickej
regulácie brzdenia a výkonu motora.
(Štandardná výbava)

Asistent núdzového brzdeniaØ1)
Je navrhnutý na rozpoznanie
situácie núdzového brzdenia a
zvyšuje tlak v brzdovom systéme
pre zabezpečenie optimálneho
výkonu na zastavenie. (Štandardná
výbava)

Zadná bezpečnostná kamera
Zaraďte spiatočku a na obrazovke SYNC (na prianie) sa
automaticky zobrazí pohľad zo zadnej cúvacej kamery (na prianie).
Prekrývajúce sa značky na obraze kamery ukazujú, kam vozidlo
smeruje, a pomáhajú pri cúvaní na parkovacie miesto alebo pri
pripájaní prívesu.

Ťažné zariadenie, pevné alebo odnímateľné
Podrobené prísnemu testovaniu pre
zabezpečenie najvyšších bezpečnostných
štandardov. Ťažná kapacita s brzdeným
prívesom je až 1 200 kg.* (Na prianie a ako
doplnok)

Používa snímače.
Bezpečnostná funkcia.
2)
Funkcia podpory riadenia.
Ø

1)

* Ťažná kapacita závisí od motora a výbavy vozidla. Pozrite si
technické údaje o hmotnostiach a zaťažení vozidla.
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Zobrazený model je Ford Grand Tourneo Connect Trend s balíčkom Sport (na prianie).
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u
Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy nikdy nesmie byť umiestnená na sedadlo
spolujazdca, ak je vozidlo Ford vybavené aktívnym airbagom spolujazdca. Najbezpečnejšie miesto pre
upevnenie detskej sedačky je na zadnom sedadle.

Používa snímače.

Ø

1)

Bezpečnostná funkcia.

Inteligentný systém ochrany IPSØ1)
Zdokonalený systém IPS modelu Ford Tourneo Connect, ocenený
organizáciou NCAP hodnotením 5 hviezdičiek, využíva paletu
soﬁstikovaných technológií, ktorých účelom je vás chrániť, vrátane
bezpečnostnej klietky z ocele s extrémne vysokou pevnosťou,
protiblokovacieho systému bŕzd s asistentom núdzového brzdenia
a predných, bočných a okenných airbagov.

3

Systém IPS vozidla Tourneo Connect obsahuje:

3

1.
2.
3.
4.

3
1

5.

1
4

6.

2

7.
8.

Airbagy vodičau a spolujazdca
Bočný airbag vodiča a spolujazdca na prednom sedadle
Bočné hlavové airbagy predných a zadných sedadiel
Sklopný stĺpik riadenia a pedále s bezpečnostnými členmi pre optimalizovanú ochranu
nôh a chodidiel vodiča
Protiblokovací systém bŕzd s elektronicky riadeným systémom distribúcie brzdnej sily
a asistentom núdzového brzdenia
Robustná počítačovo optimalizovaná konštrukcia karosérie s veľmi pevným
bezpečnostným rámom a deformačnými zónami
Predpínače, obmedzovače bezpečnostných pásov a výškovo nastaviteľné pásy pre
predné sedadlá
Sedadlá s úpravou proti podkĺznutiu pod bezpečnostnými pásmi
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33

1200

735

1.5 TDCi (75 k (55 kW))

M5

i

–

–

1448

2040

2945

1031

750

1.5 TDCi (75 k (55 kW)) (s auto-štart-stop)

M5

i

–

–

1458

2040

2945

1031

750

1.5 TDCi (100 k (74 kW))

M5

i

i

i

1447

2040

3145

1200

750

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

M5

i

i

i

1457

2040

3145

1200

750

0 – 100 km/h
(s)

Max. hmotnosť
prívesu
(nebrzdený) (kg)

3145

Max. rýchlosť
(km/h)

Max. hmotnosť
prívesu
(brzdený) (kg)

2000

Kombinovaná

Celková hmotnosť
súpravy (kg)

1417

Mimo mesta

Celková hmotnosť
vozidla (kg)

i

Mesto

Prevádzková
hmotnosť (kg)Ø

i

Emisie CO2
(g/km)ØØ

Titanium

i

VýkonØ

Krútiaci
moment Nm

Trend

M6

Spotreba paliva (l/100 km)ØØ
Maximálny
výkon k
(kW)

Ambiente

1.0 Ford EcoBoost (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

Palivo a výkon
Prevodovka

Prevodovka

Hmotnosť a zaťaženie

1.0 Ford EcoBoost (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

M6

100 k (74 kW)

170

129

6.4

5.1

5.6

165

14.0

1.5 TDCi (75 k (55 kW))

M5

75 k (55 kW)

220

124

5.4

4.4

4.8

145

17.8

1.5 TDCi (75 k (55 kW)) (s auto-štart-stop)

M5

75 k (55 kW)

220

115

4.7

4.3

4.4

145

17.8

1.5 TDCi (100 k (74 kW))

M5

100 k (74 kW)

250

124

5.4

4.4

4.8

163

13.3

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

M5

100 k (74 kW)

250

115

4.7

4.3

4.4

163

13.3

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

100 k (74 kW)

250

129

5.4

4.7

5.0

160

13.6

Technické údaje
Tourneo Connect

Tourneo Connect

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

i

i

i

1468

2040

3145

1200

750

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

M6

i

i

i

1446

2040

3200

1200

750

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

M6

120 k (88 kW)

270

119

4.9

4.4

4.6

171

12.6

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

i

i

i

1477

2065

3145

1200

750

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

120 k (88 kW)

270

129

5.4

4.7

5.0

168

12.9

1.5 TDCi (100 k (74 kW))

M5

100 k (74 kW)

250

124

5.4

4.4

4.8

163

13.3

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

M5

100 k (74 kW)

250

115

4.7

4.3

4.4

163

13.3

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

100 k (74 kW)

250

129

5.4

4.7

5.0

160

13.6

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

M6

120 k (88 kW)

270

119

4.9

4.4

4.6

171

12.6

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

120 k (88 kW)

270

129

5.4

4.7

5.0

168

12.9

Grand Tourneo Connect
1.5 TDCi (100 k (74 kW))

M5

i

i

i

1477

2270

3145

1200

750

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

M5

i

i

i

1487

2270

3145

1200

750

1.5 TDCi (100 k (74 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

i

i

i

1514

2270

3145

1169

750

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

M6

i

i

i

1481

2270

3145

1200

750

1.5 TDCi (120 k (88 kW)) (s auto-štart-stop)

A6

i

i

i

1503

2270

3145

1180

750

Pre všetky pohotovostné hmotnosti uvedené v tejto brožúre sa uplatnia výrobné tolerancie a sú platné pre modely v základnej výbave s minimálnou výbavou. Modely Trend a Titanium majú väčšie prevádzkové hmotnosti z dôvodu väčšieho
množstva štandardnej výbavy. ØPredstavuje najľahšiu prevádzkovú hmotnosť bez vodiča (75 kg), plnej hladine kvapalín a 90 % hladine paliva, s výhradou výrobných tolerancií, možností atď., ktorými je vozidlo vybavené. Poznámka: Všetky
naftové motory sú vybavené v štandardnej výbave ﬁltrom pevných častíc (DPF).

Pozerajte sa za roh.
Statické hmlové svetlá na prisvetľovanie do zákrut
Navrhnuté na poskytnutie dodatočného osvetlenia priestoru na
bočnej strane vozidla pri zatáčaní, čím robia nočné parkovanie a
zatáčanie bezpečnejším. (Štandardná výbava pre model Titanium,
na prianie v modeli Trend a ako súčasť balíčku na prianie pre
model Ambiente)

Grand Tourneo Connect

Hodnoty z testov spoločnosti Ford. Poznámka: Všetky motory plnia úroveň VI. ØØUvedená spotreba paliva, emisie CO2 sa merajú podľa technických podmienok a špeciﬁkácií európskych nariadení (ES) 715/2007 a (ES) 692/2008 v znení
neskorších predpisov. Spotreba paliva a emisie CO2 sú dané pre typ vozidla, nie pre konkrétne vozidlo. Aplikovaný štandardný testovací postup umožňuje porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych výrobcov. Okrem efektivity využitia paliva
vozidlom zohrávajú úlohu pri určovaní spotreby paliva a emisií CO2 štýl jazdy, ako aj iné netechnické faktory (počasie, kvalita ciest a pod.). Informácie o spotrebe a emisiách CO2 sú k dispozícii u vašich predajcov.
Ø

5.6 l/100 km*
Motor Ford EcoBoost

Pomocou technológie Ford EcoBoost získate výkon veľkého
motora so spotrebou paliva a emisiami malého motora.
Najnovší, super úsporný, 3-valcový motor 1,0 litra Ford
EcoBoost poskytuje pôsobivý výkon 100 k, a i tak má
kombinovanú spotrebu paliva len 5,6 l/100 km a emisie CO2
majú hodnotu len 129 g/km.
* 1.0 Ford EcoBoost 100 k s automatickým systémom štart-stop ako štandardnou
výbavou.
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Šírka 2 137 mm

Výška 1 852 mm/1 845 mm/1 840 mm

Dĺžka 4 418 mm/4 818 mm

Grand
Tourneo
Connect
(7-miestny)

Tourneo
Connect

Rozmery

Grand
Tourneo
Connect

Rozmery

A

Celková dĺžka

4418

4818

4818

B

Celková šírka so zrkadlami/so sklopenými zrkadlami/bez zrkadiel

2137/1966/1835

2137/1966/1835

2137/1966/1835

C

Celková výška (bez nákladu)

1852

1845

1840

G

Šírka vstupného otvoru bočných dverí

612

839

839

I

Šírka úložného priestoru medzi podbehmi kolies

1192

1149

1149

K

Šírka úložného priestoru na úrovni podlahy

1477

1477

1477

M

Úložný priestor od podlahy po strechu

1245

1234

1072

Dĺžka úložného priestoru pri 2 sedadlách

1828

2179

2179

Dĺžka úložného priestoru pri 5 sedadlách

913

1035/1264

1264

Dĺžka úložného priestoru pri 7 sedadlách

–

450

450

Objem úložného priestoru pri 2 sedadlách

2410

2761/2620

2620

Objem úložného priestoru pri 5 sedadlách

1029

1529/1287

1287

Objem úložného priestoru pri 7 sedadlách

–

322

322

Priemer otáčania – stopový (m)

11.0

12.2

12.2

I

Objem úložného priestoru (l)

Pre všetky rozmery (uvedené v mm) sa uplatnia výrobné tolerancie a sú platné pre modely s minimálnou výbavou a neobsahujú dodatočnú výbavu. Tieto obrázky slúžia len ako usmernenie. Rozmery sa v závislosti od modelu a nainštalovanej
výbavy môžu líšiť.

Vyhrievané čelné sklo Quickclear
Za niekoľko sekúnd odstráni hmlu z okien, a to aj pri
mrazivých ránach. (Na prianie vo výbave Ambiente
a Trend, štandardne pre Titanium)

Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect (7 sedadiel)
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Súprava štýlových športových doplnkov

Model

Vyberte si zo širokej ponuky strešných boxov
a nosičov bicyklov. (Doplnky)

Medzi najdôležitejšie súčasti patria 17” disky kolies
z ľahkých zliatin, doplnkové bočné prahy vpredu a
vzadu a mnoho ďalších prvkov výbavy.

Čalúnenie a farba sedadiel

Traxon vo farbe Charcoal Black

Route vo farbe Charcoal Black

Veterné deﬂektory ClimAir®

Čalúnenie a farba operadla

Max vo farbe Charcoal Black

Max vo farbe Charcoal Black

Max vo farbe Medium Stone

Malt vo farbe Charcoal Black

Malt vo farbe Medium Stone

Redukuje turbulenciu a hluk vetra, čím umožňuje
príjemnejšiu jazdu s otvorenými prednými oknami,
dokonca aj keď jemne prší. (Doplnky)

Čalúnenie a farba dverových panelov

PP vo farbe Charcoal Black

Max vo farbe Charcoal Black

Max vo farbe Charcoal Black

Max vo farbe Charcoal Black

Max vo farbe Charcoal Black

Rám stredovej konzoly/dekoračné pásiky kľučky
dverí

Pegasus/Black

Phoenix Silver/Radiant Silver

Phoenix Silver/Radiant Silver

Nebula/Radiant Silver

Nebula/Radiant Silver

Horná časť prístrojového panela/farba prostredia

Charcoal Black/Charcoal Black

Charcoal Black/Charcoal Black

Charcoal Black/Medium Stone

Charcoal Black/Charcoal Black

Charcoal Black/Medium Stone

Strešné priečniky pre strešné lyžiny
Hliníkové proﬁly aerodynamického tvaru pre
všetky doplnky, ako sú strešné boxy, nosiče
bicyklov, držiaky lyží atď. (na prianie a doplnky)
Ťažné zariadenie, pevné alebo odnímateľné
Pre extra prepravnú a vlečnú kapacitu dokáže
pevné ťažné zariadenie ťahať až 1 200 kg*
v závislosti od motora. K dispozícii je taktiež
odnímateľné ťažné zariadenie, ktoré je možné
odmontovať, ak sa nepoužíva. (Na prianie a ako
doplnok)

Lapače nečistôt
Tvarované zásterky pomáhajú udržiavať váš Ford
Tourneo Connect čistý tým, že znižujú
ostrekovanie vodou a zásahy kamienkami
z vozovky. K dispozícii ako súpravy predných
a zadných lapačov. (Na prianie a ako doplnok)

Priehradka v batožinovom priestore
Odolná priehradka navrhnutá na udržiavanie
batožinového priestoru v čistote a poriadku,
ideálna na prepravu mokrých alebo špinavých
predmetov (k dispozícii ako príslušenstvo pre
všetky varianty s 5 sedadlami).

* Ťažná kapacita závisí od motora a výbavy vozidla. Pozrite si technické údaje o hmotnostiach a zaťažení
vozidla.
Pre celú paletu tovarov značky Ford – od oblečenia po štýlové produkty a modely áut – navštívte
www.fordlifestylecollection.com.
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Titanium

Thule® doplnky

Trend

Farby karosérie a čalúnenia

Ambiente

Ešte univerzálnejšie

Route vo farbe Medium Stone

Chicane vo farbe Charcoal
Black

Chicane vo farbe Medium
Stone

Nemetalické farby karosérie
Frozen White

i

i

i

i

i

Blazer Blue

i

i

i

i

i

Race Red

i

i

i

i

i

Metalické farby karosérie*
Moondust Silver

j

j

j

j

j

Deep Impact Blue

j

j

j

j

j

Guard

j

j

j

j

j

Metalicious

j

j

j

j

j

Solar Yellow

j

j

j

j

j

Magnetic Grey

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

Farba karosérie Mica*
Shadow Black

i = štandardná výbava, j= na prianie. *Metalické farby a farba Mica sú na prianie za príplatok.

Podlahové rohože do každého počasia

12-ročná záruka na prehrdzavenie

Rohože do každého počasia sú vyrobené na mieru
tak, aby sa perfektne hodili do vášho Fordu a chránili
ho od špiny a blata. (Doplnky)

Nové Tourneo Connect vďačí za svoj odolný exteriér dôkladnému viacfázovému procesu lakovania. Od oceľových častí karosérie so vstreknutým voskom až po vrchný odolný lak, nové
materiály a procesy aplikácie zabezpečujú, že si Tourneo Connect zachová svoj pekný vzhľad po mnoho ďalších rokov.
Pre model Ford Tourneo Connect je poskytovaná záruka na prehrdzavenie karosérie Ford 12 rokov od dátumu prvej registrácie. Podľa platných podmienok.
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Štýl karosérie:
Motor:
Prevodovka:
Farba:
Čalúnenie:
Kolesá:
Audio systém:

Verzia:

Voľba
Pomocou tohto formulára špeciﬁkujte Vaše požiadavky na svoje nové auto od kolies,
audio systému, výbavy až po doplnky. Formulár potom odovzdajte Vášmu predajcovi
automobilov Ford.

Poistenie
Spýtajte sa predajcu automobilov Ford, na cenovú ponuku poistenia Vášho auta.

Výbava:

Balíky výbav:

Doplnky:

Cena poistenia:

Rozhodnutie, ako ﬁnancovať Vaše vozidlo, je rovnako dôležité ako jeho výber. Skôr
ako navštívite banku, porozprávajte sa so svojim predajcom automobilov Ford, bude
ochotný Vám poradiť.

Asistencia
Aj keď so svojim novým autom od nás odídete, budeme na cestách stále s Vami. Ak
budete prípadne potrebovať opravu Vášho Fordu v prípade nehody, Váš predajca
automobilov Ford je ten najfundovanejší, a Vaše vozidlo bude znova v pôvodnom
stave v čo najkratšom čase.

Ilustrácie, popisy a špeciﬁkácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických špeciﬁkácií modelov uvedených v tomto katalógu bez
predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte
predpokladať, že prvok výbavy alebo doplnok bude za príplatok k základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto
katalógu sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu byť z výbavy na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak
pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. ✚Identiﬁkované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa.
Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom
spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na podporu riadenia a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od
poveternostných alebo environmentálnych podmienok.
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Financovanie

Financovanie:
V prípade, že už túto brožúru
nepotrebujete, prosím recyklujte
ju.
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