ΝΕW FORD TRANSIT COURIER VAN
▪ Ζάντες χάλυβα 15" με πλήρη τάσια τροχών
▪ Προβολείς ομίχλης εμπρός
▪ Φώτα ημέρας
▪ Εξωτερικοί καθρέφτες και λαβές στο χρώμα του
αμαξώματος
▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέπτες
▪ Μονή πλευρική πόρτα φόρτωσης
▪ Δύο ασύμμετρες πίσω πόρτες που ανοίγουν στο πλάι
▪ Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα Ford
Easy-Fuel
▪ Κεντρικό ηλεκτρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
▪ Σύστημα κλιματισμού (μη αυτόματο)
▪ Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα
▪ Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινη λαβή μοχλού
ταχυτήτων
▪ Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη εμπρός/πίσω και
πάνω/κάτω
▪ Αποθηκευτικός χώρος οροφής εμπρός
▪ Σταθερό συνθετικό χώρισμα χώρου φόρτωσης
▪ Υπολογιστής ταξιδιού
▪ Φως χώρου φόρτωσης

▪ Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό
▪ Κεντρική κονσόλα με δύο ποτηροθήκες και χώρο για
φακέλους A4
▪ Αερόσακος οδηγού
▪ Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού
▪ Ραδιόφωνο με σύστημα ανοκτής συνομιλίας κινητού
τηλεφώνου Bluetooth® και υποδοχή USB για τη
σύνδεση εξωτερικών συσκευών
▪ Κάθισμα οδηγού με 4 ρυθμίσεις και προσαρμοζόμενη
οσφυϊκή υποστήριξη
▪ Υποβραχιόνιο οδηγού
▪ Πρίζα 12 Volt στον πίνακα οργάνων
▪ Πρίζα 12V στον χώρο φόρτωσης
▪ Δακτύλιοι πρόσδεσης φορτίου στον χώρο φόρτωσης
▪ Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό
σύστημα ευστάθειας με υποβοήθηση εκκίνησης στην
ανηφόρα (HAS), σύστημα προστασίας από ανατροπή
(ROPS) και ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)
▪ Emergency Brake Assist (EBA) – Σύστημα έκτακτης
υποβοήθησης της πέδησης
▪ Immobiliser – Σύστημα ακινητοποίησης του κινητήρα

ΤΙΜΕΣ

Trend

1.0 EcoBoost 100PS (6-Speed Manual)

€ 18,500

1.5 TDCi (Ντίζελ) 75PS (6-Speed Manual)

€ 19,500
€ 20,000

1.5 TDCi (Ντίζελ) 100PS (6-Speed Manual)
Επιπρόσθετη χρέωση για μεταλλικό χρέωση

€ 500

3 Χρόνια μηχανική εγγύηση* & 12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση
*2 έτη με απεριόριστα χιλιόμετρα σε όλα τα μέρη συν 1 χρόνο ή 100.000 χιλιόμετρα για τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων

▪
▪

Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρο κατανάλωσης, Φ.Π.Α 19%, τέλη εγγραφης & άδεια κυκλοφορίας
Οι τιμές και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση
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1.0 EcoBoost 100PS (6-Speed Manual)

170

130

7.0

4.9

5.6

169

13.4

1.5 TDCi (Ντίζελ) 75PS (6-Speed Manual)

190

117

5.1

4.1

4.5

160

15.6

1.5 TDCi (Ντίζελ) 100PS (6-Speed Manual)

215

117

5.1

4.1

4.5

177

12.7

KERB MASS
KG

GVM
KG

GROSS PAYLOAD
KG

1.0 EcoBoost 100PS (6-Speed Manual)

1177

1780

603

1.5 TDCi (Ντίζελ) 75PS (6-Speed Manual)

1206

1810

604

1.5 TDCi (Ντίζελ) 100PS (6-Speed Manual)

1206

1810

604
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