TRANSIT CUSTOM BLACK EDITION

Transit Custom BLACK EDITION. Intotdeauna arata bine.
Fa-te remarcat cu noul Transit Custom - Black Edition. Acesta este alimentat cu motorul diesel EcoBlue de 170 CP cu putere, cuplu si capacitatea de incarcare
marita. Imbunatatirile includ alegerea uneia din urmatoarele culori Absolute Black, Race Red, Deep Impact Blue sau Frozen White. Acestea sunt completate in
contrast cu ﬁnisaj rosu pentru acoperis, carcase oglinzi, spoiler fata si linii Sport pentru modelul Absolute Black si ﬁnisaj Jet Black pentru celelalte game de culori.
Imaginea completa este intregita de jante aliaj de 17''.

Transit Custom
Black Edition
Dotari cheie:
■

■

■

■
■

Motor diesel 2.0L Ford EcoBlue 170 CP (125
kW)/405 Nm
Contrast intre vopsea caroseria si acoperis,
carcase oglinzi, spoiler fata si dungi sport
Jante aliaj negre pe 17" cu 10 spite cu piulite
antifurt argintii si capac central albastru

■

■

Proiectoare ceata fata

■

Senzori parcare fata si spate

■

Oglinzi incalzite si regalabile electric
Faruri cu halogen tip proiector cu lumini statice
in viraje

Pachete optionale disponibile:
Pachet Vizibilitate 1

Radio/CD cu USB, conexiune prin Bluetooth
connectivity, comenzi pe volan cu 4 difuzoare
fata
®

■

Oglinzi electrice si incalzite

■

Parbriz incalzit

■

Senzor spalare lichid parbriz

Pachet Vizibilitate 2

■

Aer conditionat

■

Oglinzi pliabile electric

■

Geamuri electrice fata

■

Lumini cu aprindere automata

■

Scaun sofer reglabil pe 10 directii cu cotiera

■

■

■

Nota Marca si simbolurile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth
SIG, Inc. si utilizarea acestor marci de catre Ford Motor Company
Limited si companiile asociate se face sub licenta. Celelate marci si
denumiri comerciale sunt ale respectivilor proprietari.

Usa culisanta compartiment incarcare pe
partea pasager

Bancheta dubla pasager cu spatiu depozitare
sub sezut
Perete despartitor din metal cu posibilitatea
de prelungire a marfurilor lungi prin peretele
despartitor

Instalatie spalare stergere automata cu senzori
ploaie

Pachet Vizibilitate 3
■

Camera video spate cu sistem ''Trailer Hitch
Assist''

■

Sistem de Avertizare la Parasirea Benzii

■

Lumini cu aprindere automata

Jante aliaj
Jante aliaj pe 17" cu 10 spite
vopsite in negru si extensii
pasaje roti in culoarea
caroseriei.

Spoiler fata
Spoiler fata vopsit in
contrast cu caroseria.

FORD TRANSIT CUSTOM BLACK EDITION

Dimensiuni
Lungime maxima spatiu de incarcare (mm) (pana la peretele despartitor)

2555

Lungime maxima spatiu de incarcare (mm) (include spatiu de sub scaune)

3085

Latime maxima spatiu incarcare (mm)

1775

Volum maxim (cu.m) (cu perete despartitor)

6.0

Sarcini, greutati si consum combustibil pentru Ford EcoBlue 2.0 TDCi
170 CP (125 kW) (Euro VI)
Consum combustibil combinat, incepand cu (l/100 km)**

6.2-6.4

Emisii CO2, incepand cu (g/km)**

161-167

Sarcina utila bruta (kg) (exclus sofer si pasageri)

1018-1022

GVM – Masa maxima autorizata (kg)

5100
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Toate dimensiunile (masurate in mm) pot ﬁ ajustate de producator si se refera la modelele dotate cu echipament de baza si nu include echipament aditional. **Valorile mentionate sunt pentru transmisie
manula. Toate motoarele diesel includ Filtru Diesel Particule (cDPF).

Ilustraţii, descrieri şi speciﬁcaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile 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 speciﬁcaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a aﬂa ultimele detalii, consultaţi întotdeauna un dealer Ford.
Echipament opţional. În această publicaţie, atunci când o caracteristică este descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘conﬁguraţie opţională/pachet opţional’, etc., trebuie să presupuneţi că acestea vor ﬁ la un cost suplimentar
faţă de costul de bază al vehiculului, dacă nu este speciﬁcat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de culori sunt în funcţie de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model
prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii ﬁnale pot prezenta diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din dotările prezentate ale vehiculelor pot ﬁ opţionale Notă:
Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. ✚Accesoriile identiﬁcate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi; acestea nu beneﬁciază de garanţie Ford,
însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, toate aceste detalii pot ﬁ obţinute 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 licenţă. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă:
Unele sisteme de asistenţă a conducătorului sau elemente de siguranţă descrise în această broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate ﬁ afectată de anumite condiţii meteorologice sau
de mediu.

Când nu mai aveţi nevoie de această broşură, vă
rugăm să o reciclaţi.
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