FORD TRANSIT

Pestrá nabídka
Nabídka dodávek Ford Transit je – stejně jako vaše
obchodní potřeby – velice pestrá: vybírat můžete ze
tří délek karoserie, ze dvou výšek střech a několika
konﬁgurací pohonu.

Bez problému
Vysoká přepravní kapacita, spolehlivý výkon a nízká spotřeba paliva zajišťují, že Ford Transit
obstojí i při těžké práci.

Integrovaný schůdek v zadním nárazníku
Integrovaný schůdek v zadním nárazníku
s protiskluzovým povrchem umožňuje snadný
přístup do zavazadlového prostoru nové dodávky
Ford Transit (standardní výbava).

Úložný prostor pod sedadlem a rozkládací
stolek
Dvojité přední sedadlo spolujezdce se vyznačuje
skrytým úložným prostorem pod sedákem, který
je díky své velikosti optimální k uložení sady
nářadí. V opěradle sedadla je kromě toho ukryt
rozkládací stolek.

Voděodolná podlahová
krytina nákladového prostoru
Odolná vinylová podlahová krytina se po stranách
vozu zvedá až do výšky 100 mm, aby bylo možné
podlahu snadno umývat a čistit. Standardní body
pro uchycení nákladu na bočnicích splňující
požadavky normy DIN/ISO udrží náklad bezpečně
na místě.

Efektivní krása

Prostor jako dělaný pro podnikání

Ať už přijedete kamkoli, budete díky novému vozidlu Ford Transit působit dojmem úspěšného
podnikatele. Důmyslný design kombinovaný s všestranností, spolehlivostí a nízkými náklady na provoz
osloví nejen vás, ale i ostatní.

Prodloužená délka a výška nákladového
prostoru s kapacitou až 15,1 m3 a téměř
vertikální boční stěny nového vozu Ford
Transit umožňují přepravu většího
množství nákladu než kdykoli předtím.

Zobrazený model je vůz Ford Transit Van Trend s dlouhým rozvorem a střední střechou s metalickým lakem Lunar Sky (výbava na přání).
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*Měřeno pomocí metody SAE.

Kamkoli chcete

Dobrá základna pro podnikání
Nový Podvozek Ford Transit je dostupný v pěti
délkách rámu včetně nového extra dlouhého
rozvoru „Super Jumbo“ a představuje tak
bezkonkurenční podporu pro vaše podnikání.

Podmínky, ve kterých pracujete, mohou být náročné nejen pro vás, ale i pro vaše vozidlo. Je tedy
dobré vědět, že Ford Transit je vybaven vším potřebným, aby vás zavezl kamkoli, kam vás práce
zavede.

Připraven k práci

Dělená zrcátka

Pevný vyztužený rám podvozku
je základnou pro široký výběr
nástaveb karoserie a výbavy na
přání.

Velká vnější zpětná zrcátka jsou
vybavena pro větší bezpečnost
na cestách směrovými světly a
samostatně nastavitelnou částí,
díky které uvidíte i do slepých
úhlů.

Výjimečný výhled
Zobrazený model je Podvozek s jednokabinou Ford
Transit s dlouhým rozvorem v nemetalické barvě
karoserie Frozen White (standardní výbava),
dvojmontáží zadních kol (datum dostupnosti bude
upřesněno), varováním před opuštěním jízdního
pruhu (výbava na přání) a Sadou pro lepší
viditelnost Plus (výbava na přání).

Kompaktní poloměr otáčení, velkorysá
okna a velká vnější zpětná zrcátka
umožňují řidiči pohodlný výhled.

Vše v jednom

Bezkonkurenční přeprava cestujících
Řada vozidel Ford Transit Minibus zahrnuje modely
kompletně sestavené v továrnách Ford s 12, 15 a 18
sedadly v několika vybraných výškách střechy.

Pohodlí i při vysokém pracovním nasazení

Stropní odkládací přihrádky

Moderní a vysoce kvalitní tkaniny potahů budou
vypadat stejně dobře po mnoho let.

Do interiéru s kompletním obložením vozidla Transit
Minibus byly zabudovány stropní odkládací
přihrádky jako v letadle, které cestujícím nabízí ještě
větší pohodlí při jízdě.
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Automatický systém Stop-Start

Až 18 sedadel

Systém automaticky vypíná motor po zastavení
vozidla a zařazení neutrálu. Při rozjezdu motor
hladce nastartuje, čímž snižuje spotřebu paliva a
tvorbu zplodin CO2 (standardní výbava u modelu
Minibus).

Při volbě optimálního vozidla k přepravě osob
můžete vybírat až ze tři délek karoserie a řady
konﬁgurací sedadel.

Prvotřídní pohodlí na všech
sedadlech
Ford Transit Minibus je vybaven
sklopnými opěradly a loketními
opěrkami.* Zadní sedadla lze navíc
snadno vyjmout, čímž se vytvoří
úložný prostor pro převoz
invalidního vozíku nebo mimořádný
náklad a uživateli se tedy otevírají
zcela nové možnosti využití.
*výbava na přání

Ford SYNC s nouzovým asistentem*

*Funkce nouzového asistenta Ford funguje ve více než 30 evropských
zemích. Funguje s kompatibilním mobilním telefonem, který je připojen k
systému, když je odpálen airbag nebo když je vypnuto palivové čerpadlo.
Nejnovější informace naleznete na www.ford.cz
Poznámka Označení a logo Bluetooth® a příslušná loga jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré jejich použití
společností Ford Motor Company a přidružených společností je
předmětem licenčního ujednání. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou vlastněny jejich příslušnými vlastníky.

Jedná se o další generaci systému s možností
připojení zařízení ve vozidle. Funkce Ford SYNC
umožňuje ovládání oblíbených přehrávačů MP3,
telefonů s rozhraním Bluetooth®a jednotek USB
velmi jednoduchými hlasovými příkazy. Funkce
nouzového asistenta Ford pomáhá řidiči zavolat
záchrannou službu. K dispozici je také s navigačním
systémem s dotykovou obrazovkou a konektorem
WiFi, díky kterým se z vozidla stane mobilní WiFi
hotspot (výbava na přání).

Zobrazený model je vůz Ford Transit Minibus Trend s
dlouhým rozvorem, 15 sedadly, vysokou střechou v
metalické barvě Moondust Silver (výbava na přání),
tónovanými skly (výbava na přání) a pevným
bočním nášlapem (standardní výbava).

Ford Transit je funkční, spolehlivý, vyznačuje se nízkými náklady na vlastnictví a atraktivním
designem a je tak obzvláště vhodný pro podnikání.

Ekologický přístup

Bezpečnost

Inteligentní řešení

V každé fázi výroby vozů Ford myslíme na
kvalitu a odolnost. I po mnoha letech tak
budete mít ze svého vozu stejně dobrý pocit
jako v den, kdy jste do něj poprvé nasedli.

Využíváme technologii Ford ECOnetic a
usilujeme o výrobu vozidel s nižší spotřebou
paliva, nižšími emisemi CO2 a nižšími
celkovými náklady na provoz.

Inteligentní ochranný systém (IPS)
společnosti Ford využívá soﬁstikovanou
technologii, která slouží k ochraně
cestujících.

Chytré využití nákladového prostoru,
stěrače čelního skla, které samy poznají, že
prší, světlomety, které se samy zapnou, když
se setmí. To je jen malá ukázka
inteligentních řešení společnosti Ford, díky
nimž je život o něco snazší.
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Kvalita

Obrázky, popisy a speciﬁkace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit speciﬁkace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a
popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na přání. Pokud je v této publikaci položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na
vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu
a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog
obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. ✚Všechny výrobky jiných dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně
nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností
Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Až tuto publikaci nebudete potřebovat, recyklujte ji,
prosím.
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