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VIZIONAR, INGENIOS. REMARCABIL.
FIECARE MAȘINĂ POARTĂ SEMNĂTURA SA.

Modelul prezentat este Tourneo Courier Titanium
cu vopsea metalizată Magnetic (opțiune) și jante
de 16" din aliaj Silver (standard).
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CUPRINS

Modelul prezentat este Tourneo Courier Titanium
cu vopsea metalizată Red Rush (opțiune) și jante
de 16" din aliaj Silver (standard).
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Echipă cu o misiune de îndeplinit
Indiferent cum vă place să vă distrați, noul Ford Tourneo Courier este un membru perfect al echipei
dumneavoastră. Indiferent de perspectivă, face o impresie bună, oferind spațiu din belșug și cea
mai mare adaptabilitate posibilă. Compact în exterior, adaptabil în exterior, vă oferă libertatea de a
vă bucura de fiecare mișcare.
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Spațiu generos, acces
ușor
Luminos, aerisit și confortabil, noul Tourneo Courier are spațiu
suficient pentru toți. Ușile laterale glisante din spate, cu
deschidere largă, vă ajută să intrați și să ieșiți cu ușurință din
vehicul, mai ales în locurile strâmte. În timp ce scaunele din spate
pot să fie rabatate și basculate în față pentru a face loc unei
combinații mereu schimbătoare de persoane, animale de
companie și lucruri.

Scaunele flexibile din spate
Scaunele din spate confortabile oferă un sprijin excelent pentru până la trei pasageri, chiar și în
timpul deplasărilor mai lungi. Punctele de prindere a scaunului ISOFIX pentru copil sunt
amplasate pe cele două scaune laterale. Atunci când nu sunt utilizate, spătarele scaunelor din
spate se pot rabata și bascula în față pentru spațiu suplimentar pentru bagaje. (Standard)
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Gândire inteligentă
Noul Tourneo Courier oferă un spațiu pentru bagaje de până la
708 litri*, împreună cu o planșetă de depozitare inteligentă,
ajustabilă care vă ajută să vă organizați lucrurile. Reglați-o în
poziția superioară pentru a feri lucrurile dumneavoastră de
privirile indiscrete. Utilizați-o în poziția inferioară pentru a separa
obiecte mari sau delicate. Sau, atunci când nu o utilizați,
sprijiniți-o fără prea mult efort de scaunele din spate. (Standard
pentru Trend, Titanium și Sport)

*Capacitatea pentru bagaje măsurată în conformitate cu ISO 3832 și metodologia
VDA. Dimensiunile pot să varieze în funcție de model și de echipamentele montate.
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Modelul prezentat este Tourneo Courier Titanium cu vopsea metalizată Diffused Silver (opțiune) și SYNC
3 (standard pentru Titanium, opțiune pentru celelalte serii).

Simțiți-vă ca acasă
La noul Tourneo Courier, stilul nu se regăsește numai la exterior. În
interior veți găsi scaune inteligente și confortabile, un panou de
bord plăcut la atingere și spațiu de depozitare din belșug, exact
acolo unde aveți nevoie de el. În ceea ce privește divertismentul și
informațiile, vă veți îndrăgosti de interfața ușor de folosit a Ford
SYNC 3 (standard pentru Titanium, opțiune pentru celelalte serii).
Sistemul îmbunătățit de recunoaștere a vocii răspunde la
comenzile dumneavoastră, ecranul tactil color de 6" operează
telefonul, sistemul audio și de navigație (opțiune) cu funcția
confortabilă „swipe” (tragere cu degetul) și „pinch-to-zoom”
(apropiere a degetelor pentru zoom).
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„Ascultă mesajul”

„Am nevoie decombustibil”

„Găsește centrul

orașului”

„Trebuie să parchez”

„Apelează-l

pe Ionel”

„Mi-e foame”

Iată cel mai bun nou prieten
al telefonului dvs.

Ford SYNC 3
Chiar dacă vă aflați în mașină, nu trebuie să întrerupeți legătura cu lumea.
Noul Ford SYNC 3 se integrează perfect cu smartphone-ul
dumneavoastră, permițându-vă să controlați totul, de la apelurile
telefonice și mesajele text, la muzică, navigație (opțiune) și aplicațiile
mobile favorite – toate cu ajutorul ecranului tactil de 6" (dacă este
specificat) sau prin comenzi vocale remarcabil de simple. Un ecran
netactil de 4" este, de asemenea, disponibil. (Opțiune)

Funcțiile Sync 3:

■ Efectuați și primiți apeluri hands-free
■ Navigație ghidată ușor prin voce (opțiune)
■ Ascultați muzica favorită (legătură la Spotify)
■ Interfață cu ecranul tactil (ecran de 6)
■ Acces la aplicațiile mobile favorite
■ Ascultați mesajele text

Ecranul tactil
Ecranul tactil de 6" al SYNC 3 este compatibil cu gesturile „swipe” (tragere cu degetul) și
„pinch-to-zoom” (apropiere a degetelor pentru zoom) și vă permite să aranjați pictogramele
aplicațiilor și afișajele de fundal la fel cum ați face pe tabletă sau smartphone. Puteți să treceți de
la modul de zi la cel de noapte și să personalizați presetări pentru mai mulți utilizatori.

Notă Integrarea completă a smartphone-ului
cu SYNC 3 este disponibilă numai pentru
iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile
superioare. Unele funcții SYNC 3 necesită o
conexiune de date, de aceea se vor aplica taxele
pentru serviciile mobile de date. Pentru a
verifica dacă Apple CarPlay și Android Auto
sunt disponibile pe piața dumneavoastră,
consultați site-urile web oficiale Apple CarPlay
și Android Auto pentru cele mai noi informații.

AppLink, Apple CarPlay și Android
Auto
Controlați aplicațiile compatibile cu
SYNC prin AppLink, în timp ce Apple
CarPlay și Android Auto vă permit să
controlați interfața HMI a smartphone-
ului prin ecranul de pornire SYNC 3 ca și
cum ar fi telefonul dumneavoastră.

Principala imagine prezintă un Tourneo Courier Titanium cu SYNC 3 și ecran tactil de 6". (Standard pentru Titanium,
opțiune pentru alte serii)
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Principalele dotări exterioare

■ Jante de 15" din oțel cu capace integrale
■ Uși laterale glisante duble pentru pasageri în partea din spate
■ Capace pentru barele de protecție din față și spate de

culoarea caroseriei
■ Sistem Ford Easy Fuel de alimentare cu carburant fără capac

Principalele dotări interioare

■ Pachet de pre-echipare audio
■ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față◊, airbaguri pe

laterala scaunelor și airbaguri tip cortină
■ Geamuri în față acționate electric cu comandă de coborâre

pe partea șoferului „cu o singură apăsare”
■ Coloană de direcție cu reglare înainte-înapoi și în laterală
■ Consolă centrală mare cu două suporturi pentru pahare și

spațiu de depozitare pentru documente A4/laptop
■ Scaune din spate cu rabatare/basculare divizată, dotate cu

tetiere
■ Puncte de fixare a scaunului pentru copil ISOFIX pe scaunele

laterale de pe cel de-al doilea rând
■ Avertizoare pentru centurile de siguranță ale șoferului,

pasagerului din față și pentru scaunele din spate
■ Covorașe în față și spate
■ Portbagaj cu mochetă

Stilul de caroserie
5 uși

Motoarele
Benzină
1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2

◊Notă: un scaun pentru copil cu orientare spre spate nu ar trebui să fie niciodată
așezat pe locul pasagerului din față atunci când vehiculul Ford este echipat cu un
airbag operațional pentru pasagerul din față. Cel mai sigur loc pentru copii este
bancheta din spate.

AmbienteModelele
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Dotările exterioare suplimentare față de Ambiente

■ Faruri de ceață
■ Carcase ale oglinzilor laterale, mânere ale ușilor și bandouri

laterale de culoarea caroseriei
■ Oglinzi laterale acționate electric și încălzite
■ Lumini reglabile automat și ștergătoare cu senzor de ploaie

Dotările interioare suplimentare față de Ambiente

■ Aer condiționat
■ Radio My Connection
■ Suport de andocare MyFord
■ Sertar de depozitare sub scaunul pasagerului din față
■ Scaun al șoferului cu cotieră și suport lombar reglabil
■ Raft de depozitare de plafon
■ Planșetă de depozitare în spate reglabilă
■ Volan îmbrăcat în piele
■ Pilot automat cu limitator reglabil al vitezei
■ Oglindă retrovizoare electrocromică

Stilul de caroserie
5 uși

Motoarele
Benzină
1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2

TrendModelele
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Geamuri acționate electric pentru șofer și
pasagerul din față, cu coborâre/ridicare cu o
singură atingere
(standard)

Jante de 16" din aliaj Silver cu 7 spițe
(standard)

Dotările exterioare suplimentare față de Trend

■ Jante de 16" din aliaj Silver cu 7 spițe
■ Sticlă fumurile pentru geamurile laterale de pe cel de-al

doilea și cel de-al treilea rând
■ Bare de plafon
■ Lumini reglabile automat și ștergătoare cu senzor de ploaie

Dotările interioare suplimentare față de Trend

■ Aer condiționat
■ Sistem electronic de control automat al temperaturii (EATC)
■ Geamuri acționate electric pentru șofer și pasagerul din față,

cu coborâre/ridicare cu o singură atingere
■ Oglindă retrovizoare electrocromică

Stilul de caroserie
5 uși

Motoarele
Benzină
1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2

TitaniumModelele
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Tapițerie parțial din piele/din material textil în
relief
(standard)

Jante de 16" din aliaj cu 7 spițe și finisaj vopsit
„Magnetic Grey”
(standard)

Dotările exterioare suplimentare față de Trend

■ Jante de 16" din aliaj cu 7 spițe și finisaj vopsit „Magnetic
Grey”

■ Bare de protecție în față și spate de culoarea caroseriei
■ Plăci de protecție a barei în față și spate
■ Praguri Sport, proiectate pentru un aspect sport, mai

aerodinamic
■ Bare de plafon Sport vopsite „Magnetic Grey”
■ Sticlă fumurile pentru geamurile laterale de pe cel de-al

doilea și cel de-al treilea rând

Dotările interioare suplimentare față de Trend

■ Volan îmbrăcat în piele cu tighel roșu
■ Buton al schimbătorului de viteze îmbrăcat în piele cu inserții

Bright și tighel roșu pe manșon
■ Inserții Charcoal Black ale scaunelor, cu design Groove,

parțial din piele Torino

Stilul de caroserie
5 uși

Motoarele
Benzină
1.0 Ford EcoBoost 100 CP (75 kW) Euro 6.2

Motorină
1.5 Duratorq TDCi 75 CP (56 kW) Euro 6.2
1.5 Duratorq TDCi 100 CP (75 kW) Euro 6.2

SportModelele
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FORD TOURNEO COURIER Caracteristici remarcabile

Suportul de andocare
MyFord cu radio My
Connection
Suportul de andocare MyFord este proiectat să vă
păstreze la îndemână smartphone-ul, MP3
player-ul sau dispozitivul de navigație. Redați în
flux muzica prin difuzoarele mașinii cu ajutorul
Bluetooth® sau folosind un cablu USB conectat la
radioul My Connection. Compartimentul cu capac
oferă spațiu de depozitare acoperit pentru
dispozitivul dumneavoastră și conține o priză USB
doar pentru încărcare. (Standard cu My
Connection Radio pentru Trend și Sport)

Parbrizul încălzit Quickclear
Dezaburire a parbrizului în câteva secunde, chiar
și în diminețile geroase. Include duze cu încălzire.
(Opțiune și/sau ca parte a unui pachet de opțiuni
pentru toate seriile)

Pilotul automat cu limitator
reglabil al vitezei
Pilotul automat preia din efort la deplasările lungi
pe autostradă, în timp ce limitatorul reglabil al
vitezei vă permite să stabiliți o viteză maximă pe
care nu doriți să o depășiți. Aceasta poate să fie
eliminată, dacă este necesar, prin apăsarea cu
putere pe accelerație. Dacă limita de viteză este
depășită accidental, ca atunci când coborâți o
pantă, veți fi anunțați prin avertizări audibile și
vizuale. (Standard pentru Trend și Titanium,
opțiune pentru Ambiente. Indisponibilitate pentru
Sport)

Notă Marca comercială și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG,
Inc și utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited și
societățile asociate se face sub licență. Celelalte mărci și denumiri comerciale
sunt deținute de respectivii proprietari.
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SYNC 3 cu ecran color 4"
Vă păstrează bine dispuși și informați în timp ce
conduceți. Printre caracteristici se numără un
sistem audio AM/FM cu DAB opțional, plus
AppLink pentru controlul aplicațiilor compatibile,
toate accesate de la butoane rotative simple
aflate sub ecran. În plus, conectivitatea
Bluetooth® vă permite să efectuați și să primiți
apeluri hands-free. (Opțiune pentru toate seriile
cu pachetul ICE fără DAB și cu pachetul ICE 13 cu
DAB)

Senzorii de distanță pentru
parcare în față și spate
Cu Tourneo Courier, nu va mai trebui să treceți pe
lângă acele spații de parcare mai dificile. O
avertizare audibilă vă ajută să calculați distanța
dintre autovehiculul dumneavoastră și
obstacolele din spate, pentru parcare și
manevrare mai ușoare. (Opțiune)

Transmisia cu 6 trepte de
viteză
Toate versiunile noului Tourneo Courier vin acum
cu o transmisie manuală cu 6 trepte de viteză
ușor de schimbat, pentru o conducere mai
relaxată și economică. Noua transmisie are un
marșarier complet sincronizat care ajută mai
schimbarea mai ușoară și mai rapidă ca niciodată
a treptelor. (Standard)
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Blazer Blue
Vopsea nemetalizată

Frozen White
Vopsea nemetalizată

Race Red
Vopsea nemetalizată

Noi am ales Red Rush. 
Dumneavoastră ce culoare
alegeți?
Durabilitatea exteriorului Tourneo Courier se datorează unui proces
minuțios de vopsire în mai multe etape. De la părțile caroseriei din
oțel injectate cu ceară la stratul de acoperire rezistent la uzură, noile
materiale și proceduri de aplicare vor asigura faptul că noul Tourneo
Courier își va păstra aspectul pentru mult timp.
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Moondust Silver
Vopsea metalizată*

Blue Metallic
Vopsea metalizată* (disponibilă din toamna anului
2018)

Metal Blue
Vopsea metalizată specială*

Agate Black
Vopsea Mica*

Diffused Silver
Vopsea metalizată*

Red Rush
Vopsea metalizată*

Magnetic
Vopsea metalizată*

*Vopselele metalizată, Mica și specială sunt opțiuni, disponibile contra cost.
Notă Imaginile folosite ale vehiculelor au doar rolul de a ilustra culorile
caroseriei și este posibil să nu reflecte specificațiile curente. Culorile și
tapițeriile reproduse în această broșură pot să difere de culorile reale din
cauza limitărilor procesului de tipărire folosit.
Ford Tourneo Courier beneficiază de garanția Ford de protecție împotriva
perforării prin coroziune timp de 12 ani de la data primei înmatriculări.
Conform clauzelor și condițiilor.
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Ambiente
Inserții: Netdot - Soft Charcoal
Perne: Max - Charcoal Black

Titanium
Inserții: Quadro - Medium Light Stone
Perne: Gecko - Medium Light Stone

Trend/Titanium (opțiune)
Inserții: Quadro - Charcoal Black
Perne: Gecko - Medium Dark Stone

Capitonajul interior

Aspectul și senzația tactilă oferite de
materialele Premium vă vor face să apreciați și
mai mult interiorul noului Tourneo Courier.
Scaunele din față oferă un confort și o susținere
remarcabile și a fost acordată o mare atenție în
proiectarea și realizarea tapițeriei pentru ca
experiența conducerii să fie și mai bună.

Sport
Inserții: design Groove, parțial din piele Torino - Charcoal
Black
Perne: Light Commercial Twill - Charcoal Black

Stați confortabil
și vă deplasați cu
stil

15"
designul capacului

(standard pentru Ambiente și Trend)
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15"
Jante din aliaj cu 5 spițe

(opțiune pentru Ambiente și Trend)

16"
Jante din aliaj Magnetic Grey, cu 7x2

spițe
(standard pentru Sport)

16"
Jante din aliaj cu 7x2 spițe 

(standard pentru Titanium și opțiune
pentru Trend)
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FORD TOURNEO COURIER Siguranța și asistența pentru șofer

În cazul tuturor modelelor Ford Tourneo Courier,
gama completă de sisteme de siguranță, asistență
pentru șofer și securitate* se folosește de cele mai
noi tehnologii pentru a vă proteja pe
dumneavoastră, pasagerii și lucrurile acestora.

Asistența pentru șofer
Controlul electronic al stabilității
(ESC)
Este proiectat pentru a vă ajuta să
mențineți controlul în condiții extreme
de conducere. Simte atunci când
deviați de la banda aleasă și
acționează pentru a păstra direcția,
reglând automat frânarea și puterea
motorului. (Standard)

Asistența la pornirea în rampă
Proiectată să prevină temporar
alunecarea pe pantă atunci când
treceți piciorul de pe pedala de frână
pe cea de accelerație. Funcționează
atât pentru mersul înainte, cât și
pentru marșarier, așa că este ideală
pentru remorcare. (Standard)

Asistența la frânarea de urgență
Proiectată să recunoască o situație de
frânare de urgență și să mărească
presiunea din sistemul de frânare
pentru a oferi o putere de oprire
suplimentară. (Standard)

Avertizarea la frânarea de urgență
Indicatoarele din față și din spate
luminează intermitent în mod automat
la frânarea bruscă, avertizându-i din
timp pe ceilalți șoferi. (Standard)

Controlul tracțiunii
Dacă se detectează patinarea roții la
viteze reduse, sistemul poate să
distribuie mai mult cuplu roții cu cea
mai mare tracțiune. (Standard)

Sistemul de reducere a efectului de
răsturnare
Senzorul unic Ford pentru viteza de
balansare ajută sistemul de reducere a
efectului de răsturnare să mențină
roțile în contact cu solul în condițiile în
care centrul de greutate este ridicat și
vehiculul este înclinat lateral.
(Standard)

Controlul balansării remorcii
Proiectat să detecteze când are loc
balansarea remorcii și să contribuie la
contracararea acesteia pentru a aduce
remorca sub control. (Standard)

*Disponibilitate în funcție de model. Unele funcții reprezintă opțiuni disponibile contra cost.
Pentru detalii suplimentare, consultați specificațiile.
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FORD TOURNEO COURIER Accesoriile

Jante din aliaj
Jante de 16” din aliaj Silver cu 7 spițe.
(Opțiune și accesoriu)

Piulițe antifurt pentru roți
Un set de patru piulițe antifurt ajută la
protecția împotriva furtului roților.
(Accesoriu)

Bare de plafon
Barele de plafon elegante (opțiune și
accesoriu) îmbogățesc aspectul Tourneo
Courier și flexibilitatea sa în combinație
cu barele transversale. (Accesoriu)

Thule®+ - cutie de portbagaj
Concepută să transporte o gamă largă de
încărcături și să le protejeze împotriva
condițiilor meteorologice nefavorabile și
a furtului. Cele mai multe modele oferite
au o deschidere dublă pentru un acces
facil. (Accesoriu, disponibil cu diferite
mărimi)

Thule®+ - suport plafon  pentru
biciclete
Suport pentru biciclete de înaltă calitate,
ușor de montat, de la Thule®. (Accesoriu)

Brink®+ - cârlig de remorcare
Pentru a asigura o capacitate de
transport și depozitare suplimentară,
cârligul de remorcare poate să reziste
până la 895 kg*, în funcție de motor.
Pentru mai multe detalii, contactați
dealerul Ford. Cârligul de remorcare
poate fi demontat, dacă nu este folosit.
Este disponibil și cârligul de remorcare
fix. (Accesoriu)

Uebler+ - suport spate pentru biciclete
Suport de înaltă calitate pentru biciclete
montat pe cârligul de tractare. Hayonul
nu poate fi deschis dacă există un suport
pentru biciclete. (Accesoriu)

Plasă de retenție a încărcăturii
Această plasă de retenție durabilă
păstrează obiectele în siguranță în
compartimentul de încărcare în timp ce
sunteți în mișcare. Numai pentru
montarea în spatele celui de-al doilea
rând de scaune. (Opțiune și accesoriu)

Apărători pentru noroi
Apărătorile pentru noroi conturate vă
ajută să protejați caroseria vehiculului
Tourneo Courier de stropii de noroi și
criblură. Disponibile ca set atât pentru
roțile din față, cât și pentru cele din
spate. (Opțiune și accesoriu)

ClimAir®+ - protecție bară spate
Placă de protecție a barei  spate, o
ferește de uzură la încărcare. (Accesoriu)

Covorașe pentru toate anotimpurile
Covorașele pentru toate anotimpurile cu
logo-ul Courier sunt adaptate pentru a se
potrivi perfect și a proteja împotriva
mizeriei și a umezelii. Fixate în siguranță
direct de podeaua vehiculului, covorașele
nu pot să alunece și să se prindă de
pedale. (Accesoriu)

ClimAir®+ - deflectoare de vânt
Reduc turbulențele și zgomotul, pentru o
experiență mai plăcută la volan cu
geamurile din față deschise, chiar și
atunci când plouă ușor. (Accesoriu)

Xvision (SCC)+ - senzori de distanță
pentru parcare
O avertizare audibilă vă ajută să estimați
distanța din față și din spate atunci când
parcați. (Accesoriu)

+Articole acoperite de garanția furnizorilor externi; pentru detalii, consultați coperta din spate.
*Capacitatea de tractare depinde de motor și seria vehiculului, consultați specificațiile privind greutatea și sarcinile acestuia.
Pentru mai multe accesorii Ford Tourneo Courier, vizitați www.accesorii-ford.ro  
Pentru mai multe articole marca Ford – de la îmbrăcăminte la produse legate de stilul de viață și machete de mașini – vizitați www.fordlifestylecollection.com
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Deținerea devine ușoară și accesibilă

Asigură liniștea totală

La Ford, serviciile de întreținere nu se
termină atunci când părăsiți showroom-ul.
Ford Service este conceput să păstreze mașina
dumneavoastră Ford în cele mai bune condiții ca
să puteți profita de ea pe toată durata vieții sale
prin:

FORD Service
Extindeți garanția până la 7 ani
cu Ford Protect.

Extindeți garanția de bază de 2 ani și bucurați-vă de
experiența condusului fără griji, mulți ani de acum
încolo. Ford Protect oferă o gamă largă de beneficii
esențiale, printre care:

FORD PROTECTProfitați de gama de servicii
cu o valoare inestimabilă și
obțineți cât mai mult de la
mașina dumneavoastră - pe
toată durata deținerii acesteia.

• Procese rapide și diagnoză Ford
• Tehnicieni calificați Ford
• Asistență rutieră gratuită în Europa pe

perioada garanției de bază
• Prețuri transparente
• Piese originale Ford
• Un apel unic care vă conectează la toate

serviciile Ford

• Flexibilitate ridicată în alegerea duratei și a
kilometrajului

• Taxe anuale atractive
• Acoperirea costurilor reparațiilor conform

condițiilor Ford Protect
• Protecție în timpul deplasărilor în străinătate
• Protejează valoarea de revânzare a mașinii

Deținerea

*Durata unui plan de mentenanță Ford Protect începe la
data intrării în vigoare a garanției pentru noile vehicule (de
obicei, data primei înmatriculări). Durata contractului și
kilometrajul estimat stabilesc numărul de servicii în cadrul
unui plan de service Ford Protect.

Planurile de mentenanță FORD
PROTECT
Mai multă protecție, mai puține griji

Planificați din timp și evitați creșterea costurilor
de întreținere. Planul de mentenanță individual
Ford Protect* include toate beneficiile pentru a
vă sprijini mobilitatea și a prelungi durata de viață
a mașinii dumneavoastră Ford. Selectați planul
de mentenanță Ford Protect care se potrivește
cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

• 4 ani/4 revizii
• 4 ani/3 revizii
• 5 ani/3 revizii
• 5 ani/4 revizii

Garanția extinsă Ford
Protect
Planul de service Ford
Protect X

X

UzurăReparație
în garanție Programat
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Deținerea devine ușoară și accesibilă

Asigură liniștea totală

La Ford, serviciile de întreținere nu se
termină atunci când părăsiți showroom-ul.
Ford Service este conceput să păstreze mașina
dumneavoastră Ford în cele mai bune condiții ca
să puteți profita de ea pe toată durata vieții sale
prin:

FORD Service
Extindeți garanția până la 7 ani
cu Ford Protect.

Extindeți garanția de bază de 2 ani și bucurați-vă de
experiența condusului fără griji, mulți ani de acum
încolo. Ford Protect oferă o gamă largă de beneficii
esențiale, printre care:

FORD PROTECTProfitați de gama de servicii
cu o valoare inestimabilă și
obțineți cât mai mult de la
mașina dumneavoastră - pe
toată durata deținerii acesteia.

• Procese rapide și diagnoză Ford
• Tehnicieni calificați Ford
• Asistență rutieră gratuită în Europa pe

perioada garanției de bază
• Prețuri transparente
• Piese originale Ford
• Un apel unic care vă conectează la toate

serviciile Ford

• Flexibilitate ridicată în alegerea duratei și a
kilometrajului

• Taxe anuale atractive
• Acoperirea costurilor reparațiilor conform

condițiilor Ford Protect
• Protecție în timpul deplasărilor în străinătate
• Protejează valoarea de revânzare a mașinii

Deținerea

*Durata unui plan de mentenanță Ford Protect începe la
data intrării în vigoare a garanției pentru noile vehicule (de
obicei, data primei înmatriculări). Durata contractului și
kilometrajul estimat stabilesc numărul de servicii în cadrul
unui plan de service Ford Protect.

Planurile de mentenanță FORD
PROTECT
Mai multă protecție, mai puține griji

Planificați din timp și evitați creșterea costurilor
de întreținere. Planul de mentenanță individual
Ford Protect* include toate beneficiile pentru a
vă sprijini mobilitatea și a prelungi durata de viață
a mașinii dumneavoastră Ford. Selectați planul
de mentenanță Ford Protect care se potrivește
cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

• 4 ani/4 revizii
• 4 ani/3 revizii
• 5 ani/3 revizii
• 5 ani/4 revizii

Garanția extinsă Ford
Protect
Planul de service Ford
Protect X

X

UzurăReparație
în garanție Programat
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100 CP

100 CP75 CP

170 Nm

215 Nm190 Nm

Eficient

Echilibrat

Motorul pe benzină 1.0L Ford EcoBoost
Cel mai nou motor al nostru pe benzină,
câștigător a numeroase premii, oferă o
combinație impresionantă de eficiență și
performanță. Compact, ușor și rafinat,
ajută Tourneo Courier să ofere o economie
remarcabilă de combustibil.

Motorul pe motorină 1.5L Duratorq TDCi
Motorul pe motorină Duratorq TDCi 75 CP
(56 kW) asigură un echilibru perfect al
performanței. Oferă o putere flexibilă și
niveluri ridicate de cuplu, împreună cu
emisii scăzute și un excelent consum de
combustibil.

Puternic
Motorul pe motorină 1.5L Duratorq TDCi
Motorul pe motorină Duratorq TDCi 100 CP
(75 kW) dezvoltă un cuplu de 215 Nm.
Aceasta îl face alegerea ideală pentru
transportul încărcăturilor grele și pentru
tractare, oferind în același timp o eficiență
remarcabilă a combustibilului (de la cel
puțin va fi comunicat/100 km* în ciclu
mixt).

Motoare care
lucrează pentru
dumneavoastră

Motoarele noului Tourneo Courier,
Ford EcoBoost pe benzină și Duratorq
TDCi pe motorină respectă cele mai
noi standarde privind emisiile, Euro
6.2, fără să fie necesari aditivi.
Plecând de la standardele anterioare
Euro 6, noile reglementări includ
inițiativa Real Driving Emissions
(RDE) (emisii generate în condiții
reale de conducere), care implică
testarea vehiculelor la drum pentru a
asigura rezultate mai apropriate de
conducerea în viața reală. Aceste
eforturi vor ajuta la asigurarea unor
evoluții suplimentare ale sistemelor
de control al emisiilor și la
îmbunătățirea calității aerului.

*Cifre calculate prin teste NEDC în ciclul urban. Pentru
mai multe informații, consultați secțiunea despre
combustibil și performanțe.

Performanțe mai mari,
emisii mai puține

117g/km*117g/km *

131 g/km*
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FORD TOURNEO COURIER Combustibilul, performanțele și emisiile de noxe
Verificarea realității. Cifrele privind economia de combustibil devin mai realistice.
Din 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure - WLTP) care este o procedură de testare mai realistică pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Din 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui
complet noul ciclu de conducere european (New European Drive Cycle - NEDC) care este procedura de testare curentă. În perioada de eliminare treptată a NEDC, consumul de
combustibil și emisiile de CO2 WLTP sunt corelate cu NEDC. Vor exista unele diferențe față de consumul de combustibil și emisiile anterioare, deoarece unele elemente ale testelor
au fost modificate, adică, unele autovehicule ar putea să raporteze un consum de combustibil și emisii de CO2 diferite.
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Consumul declarat de combustibil/energie, emisiile de CO2 și autonomia vehiculului electric sunt măsurate conform cerințelor tehnice și specificațiilor reglementărilor europene (CE) 715/2007 și (CE) 692/2008, cu ultimele modificări.
Consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt specificate pentru un model de vehicule și nu pentru o anumită mașină. Procedura de testare standard folosită permite compararea diferitelor tipuri de vehicule și a diferiților producători.

Pe lângă eficiența în ceea ce privește combustibilul a unui vehicul, comportamentul la rulare, precum și alți factori non-tehnici joacă un rol important în stabilirea consumului de combustibil/energie al acestuia, emisiilor de CO2 și a
autonomiei vehiculului electric. Emisiile de CO2 reprezintă principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea globală. Un ghid al economiei de combustibil și al emisiilor de CO2 care conține date despre toate modelele noi de

autoturisme este disponibil gratis în orice punct de vânzare Ford.
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*Janta pe care o alegeți va fi montată cu dimensiunea anvelopei specificate, dar nu este disponibilă nicio opțiune de marcă.
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Experiența condusuluiFORD TOURNEO COURIER
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Opțiune, contra cost

Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost
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Performanța și eficiența
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Opțiune, contra cost

Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost
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Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licență. Celelalte mărci și denumiri
comerciale sunt ale respectivilor proprietari. *Asistența Ford pentru situații de urgență operează în peste 40 de țări din Europa. Această funcție acționează dacă este

asociată unui telefon mobil compatibil conectat, aflat la dumneavoastră la declanșarea unui airbag (exclusiv airbagurile de la nivelul genunchilor și centurile de siguranță
gonflabile din spate, dacă sunt prevăzute) sau la activarea butonului de oprire a pompei de combustibil. Pentru cele mai noi informații, consultați site-ul web Ford local.
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FORD TOURNEO COURIER Confortul și utilitatea
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Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licență. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt ale respectivilor proprietari. *Asistența Ford pentru
situații de urgență operează în peste 40 de țări din Europa. Această funcție acționează dacă este asociată unui telefon mobil compatibil conectat, aflat la dumneavoastră la declanșarea unui airbag (exclusiv airbagurile de la nivelul

genunchilor și centurile de siguranță gonflabile din spate, dacă sunt prevăzute) sau la activarea butonului de oprire a pompei de combustibil. Pentru cele mai noi informații, consultați site-ul web Ford local.
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Siguranța și securitateaFORD TOURNEO COURIER

Standard

Opțiune, contra cost

Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost.
uNotă: un scaun pentru copil cu orientare spre spate nu ar trebui să fie niciodată așezat pe locul pasagerului din față atunci când

vehiculul Ford este echipat cu un airbag în funcțiune pentru pasagerul din față.
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FORD TOURNEO COURIER Opțiunile speciale ale vehiculului
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FORD TOURNEO COURIER Utilitare
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Standard

Opțiune, contra cost

Tourneo_Courier_2020_V2_ROU_RO (1).indd   34 26/02/2020   07:19:58

Tourneo_Courier_2020_V2_#SF_ROU_RO_bp_07:23_26.02.2020

35

Tourneo_Courier_2020_V2_Image_Master.indd   35 23/08/2019   09:42:06

Tourneo_Courier_2020_V2_#SF_cmyk_09:49_23.08.2019

FORD TOURNEO COURIER Dimensiunile (mm)

4.157 mm 2.112 mm cu oglinzi 
(1.764 mm fără oglinzi)
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5 uși
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rabatate
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Toate dimensiunile (prezentate în mm) respectă toleranțele de fabricație, se referă la specificațiile minime și nu includ echipamentele suplimentare. Aceste
ilustrații sunt prezentate cu titlu orientativ. Dimensiunile pot să varieze în funcție de model și de echipamentele montate.
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testați
Vizitați dealerul Ford și testați personal un Ford Tourneo Courier.

finanțați

construiți
Vizitați dealerul Ford pentru a construi și calcula prețul noului
dumneavoastră Ford Tourneo Courier.

dețineți

FordPass

contactați

Atunci când este vorba de finanțarea mașinii
dumneavoastră, mărimea și experiența noastră ne fac
să avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă
largă de produse financiare.

Ford Credit oferă diverse produse financiare pentru
mașina dumneavoastră, indiferent dacă sunteți
persoană fizică sau juridică.

Ford Lease este specializată în contracte de închiriere
și leasing și oferă o gamă alternativă de planuri de
finanțare care pot să fie adaptate afacerii
dumneavoastră. Numai pentru persoanele juridice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre
de finanțare, vizitați  www.ford.ro

Atunci când conduceți noua dumneavoastră mașină,
vă suntem tot timpul alături. Ford are o rețea vastă de
service-uri autorizate care vă ajută să mențineți
mașina în cele mai bune condiții.

Iar în cazul în care noul dumneavoastră Ford necesită
reparații ca urmare a unui accident, centrul Ford de
reparații pentru accidente este cel mai bun loc în care
mașina să fie adusă în starea dinaintea accidentului și
astfel să o puteți conduce din nou.

Telefon: 0372 37FORD (0372 373673)

Email: crco@ford.com

FordPass este o nouă platformă care vă ajută să
regândiți modul în care vă deplasați. Printr-o colecție
de soluții personale, digitale și fizice, FordPass vă oferă
mai multe opțiuni de mobilitate astfel încât să mergeți
mai departe decât v-ați gândit că este posibil. Include
Live Traffic* și localizarea spațiilor de parcare, printre
multe altele. Aflați mai multe la www.ford.ro

*Live Traffic este gratuită timp de 2 ani de la înmatriculare, necesită
SYNC 3 cu navigație.

Broșura electronică
Pentru a lua o decizie informată, puteți și să descărcați broșura de
pe site www.ford.ro

FORD TOURNEO COURIER Pașii următori
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Ilustraţii, descrieri şi specificaţii. În momentul în care a fost tipărită, informațiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment
specificațiile, culorile şi prețurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicație. Pentru a afla ultimele detalii, consultați întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În această publicație, atunci când o caracteristică este
descrisă ca ‘opțiune’ sau ‘configurație opțională/pachet opțional’, etc., trebuie să presupuneți că acestea vor fi la un cost suplimentar față de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinațiile de culori sunt
în funcție de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfățişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferențe sub anumite aspecte. În plus, unele din
dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opționale Notă: Această broşură conține atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. Montajul accesoriilor poate afecta consumul de carburant al autovehiculului dumneavoastră.
+ Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terți; acestea nu beneficiază de garanție Ford, însă sunt acoperite de garanția proprie a furnizorului terț, toate aceste detalii pot fi obținute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă:
Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de către Ford Motor Company se face sub licență. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt
deținute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistență a conducătorului sau elemente de siguranță descrise în această broşură funcționează pe bază de senzori a căror performanță poate fi afectată de anumite condiții meteorologice
sau de mediu.

Când nu mai aveți nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclați.
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