NOVÝ FORD TRANSIT CUSTOM WORKER
už za 19 990,- EUR

bez
DPH

Ceny vozidiel v EUR bez DPH (s DPH) platné od 1.4.2019

rázvor

počet
sedadiel

verzia

Celková hmotnosť

motor

prevodovka

výkon/max krútiaci
moment

L1

9

WORKER

T 320 / 3200kg

2.0 TDCi
EcoBlue

M6

77kW / 105k - 360Nm

Šdandardná cena

24 990 €

( 29 988 € )

BONUS

Mimoriadna cena

5 000 €

( 6 000 € )

19 990 €

( 23 988 € )

L1 - krátky rázvor Celková hmotnosť - celková maximálne prípustná hmotnosť vozidla s nákladom, doplnkami, palivom, náplňami, vodičom a posádkov. Užitočné zaťaženie = celková hmotnosť mínus pohotovostná hmotnosť.
Užitočné zaťaženie ( údaj je iba orientačný, presný údaj udáva výrobca v COC ) Všetky uvedené hmotnosti podlihajú výrobným toleranciám a sú uvedené pre vozidlá s minimálnou výbavou - všetky prvky výbavy na prianie znižijú
užitočné zaťaženie. * počet sedadiel je ovplyvnený zvolenou sadou sedadiel. Údaje o hmotnostiach a rozmeroch sú platné pre vozidlá MY19.00

Predĺžená továrenská záruka Ford Protect
5 rokov / 200 000km ku každému vozidlu !
výbava WORKER
• ABS, EBD a TCS

• 2x uchytné oko pre L1

• Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel"

• ESC - elektronický stabilizačný systém

• Projektorové halogénové predné svetlomety

• Alternátor (165 A)

• HLA - asistent rozjazdu do kopca

• Funkcia LED DRL denného svietenia

• Zásuvka 12V v kabíne vodiča

• ROM - systém na ochranu proti prevráteniu

• Svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia

• Sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch

• TSC - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu

• Predné svetlomety do hmly

• Dvojsedadlo spolujazdca

• HPAS - hydraulický posilňovač riadenia

• Funkciou statického prisvietenia do zákrut

• Lakťová opierka vodiča

• Imobilizér PATS

• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

• Bedrová opierka vodiča

• Predný airbag vodiča

• Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

• Gumová podlahová krytina

• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

• Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou

• Trojsedadlo v druhej rade ( 2+1 )

• Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca

• Kožený volant

• Trojsedadlo v tretej rade ( 2+1 )

• 2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním

• Elektricky ovládané predné bočné okná

• Sedadlá v 2. a 3. rade s funkciou polohovania

• Bočné posuvné dvere nák. priestoru na pravej strane

• Snímač prítomnosti vody v palivovom filtri

• ICE 16 - rádio AM/FM s ovládaním na volante

• Zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 90o

• El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

• USB konektor + Bluetooth sada

• Široké ochranné lišty po bokoch karosérie

• Zariadenie pre štartovanie do -20 C

• Systém SYNC s funkciou núdzového volania

• Predný plastový nárazník - lakovaný

• Systém redukcie emisií s aditívom AdBlue

• 16" oceľové disky kolies verzie

• Zadný nárazník - čiastočne lakovaný

• PTC - doplnkové elektrické kúrenie

• Integrované (celoplošné) kryty kolies

• Bočné okná v 2. rade - výklopné

• Sada ECO - Start/Stop systém

• Rezerva pre núdzový dojazd

• Bočné okná v 3. rade - pevné

• Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter

• Predné a zadné lapače nečistôt

• Presklenie zadných dverí s rozmrazovaním

• Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu

• TPMS - systém monitorovania tlaku pneumatík

• Tmavé sklá okien ( zadné okná od B-stĺpika )

• Palivová nádrž - objem 70 litrov

• Farba - Biela alebo Mondrá alebo Červená

Uzáver palivovej
nádrže "EasyFuel"

o

ROM - systém na
ochranu proti
prevráteniu

Funkcia LED DRL
denného svietenia

Autorizovaný predajca Ford:

Ku každému vozidlu:
Predĺžená továrenská záruka Ford Protect 5 rokov / 200 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.
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Motory 2.0 EcoBlue
vysoký výkon,
nízka spotreba!

FORD TRANSIT CUSTOM WORKER

Tabuľka technických údajov
Rozmery (mm)

L1 H1

Celková dĺžka

4 972

Celková šírka so zrkadlami

2 272

Celková šírka so sklopenými zrkadlami

2 080

Celková šírka bez zrkadiel

1 986

Celková výška *

1922-2020

Rázvor

2 933

Predný previs

1 011

Zadný previs

1 028

Šírka otvoru bočných dverí

930

Výška otvoru bočných dverí

1 292

Šírka otvoru zadných dverí

1 404

Výška otvoru zadných dverí

1 297

Maximálna dĺžka nákladovej plochy (od 2. rady sedadiel)

1 545

Maximálna dĺžka nákladovej plochy (od 3. rady sedadiel)

687

Maximálna šírka nákladovej plochy

1 775

Šírka medzi vnútornými oblúkmi blatníkov

1 390

Výška nákladového priestoru

1 382

Výška nakladacej hrany * (vzadu)

444-588

Objem nákladového priestoru od 2. rady sedadiel (SAE) (m3)

3,06

Objem nákladového priestoru od 3. rady sedadiel (SAE) (m3)

1,25

Poznámka: L1 – krátky rázvor, L2 – dlhý rázvor. Všetky rozmery (uvedené v mm) podliehajú výrobným toleranciám, zahŕňajú minimálnu výbavu a neobsahujú žiadnu výbavu na prianie. *Výškové rozmery uvádzajú interval od minima po
maximum plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaložené vozidlo s najvyšším užitočným zaťažením daného modelu. Objem nákladového priestoru je meraný metódami SAE/VDA a je uvádzaný v m3. Metóda
VDA (Verbund die Automobil Industrie). Podľa tejto metódy je objem určený tak, že sa nákladový priestor zaplní kvádrami s objemom 1 liter a s rozmermi 200x100x50 mm. Kvádre sa potom spočítajú a výsledok sa prepočíta na metre
kubické. Metóda SAE (Society of Automotive Engineers) spočíva v odmeraní objemu nákladového priestoru pomocou jemného zrnitého materiálu ako je piesok alebo ryža, ktorým na nákladový priestor naplní.

Platné pre vozidlá plniace emisnú normu EURO 6.2.

Hmotnosti a spotreby

výkon

Celková
hmotnosť
vozidla GVM
(kg)

Min.
pohotovostná
hmotnosť

Max. hmotnosť prívesu
Max. hmotnosť
súpravy GTM

Nebrzdený

Brzdený

Spotreba PHM v L/100 km podľa WLTP**
nízka

stredná

kg

vysoká

mimoriadne
vysoká

kombinovaná

L/100 k

CO2
g/km**

L1 (M1)
2,0 TDCi EB M6

77kW/105k

3 190

TBC

5 040

2 200

750

8,6-9,8

7,1-8,4

6,6-8,0

8,4-9,3

7,6-8,8

199-229

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.
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