FORD CONNECT

TOURNEO

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1
1.5 (100 к.с.)

TOURNEO 5L1 100 TREND
FWD

ДИЗЕЛЬ

КОЛІСНА БАЗА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ

ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК
Moondust Silver, Shadow Black, Blue Metallic, Diffused Silver, Magnetic, Kappor Red, Guard

БЕЗПЕКА

MT6

786
473*
803878*
125*
792
КОРОТКА (L1)
5
437*
241*
999316*

ABS - антиблокувальна система

●

ESP - електронна програма стабілізації

●

TC - система контроля тяги

●

EBA - система екстреного гальмування

●

HLA - cистема допомоги при рушанні на підйомі

●

Curve Control - система контроля тяги в поворотах

●

RSC - система запобігання перекидання

●

Wind mitigation - система стабілізації в разі бічного вітру

●

TPMS - система контролю тиску в шинах

●

Передні подушки безпеки для водія та переднього пасажира

●

Бокові подушки безпеки для водія та переднього псажира

●

Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів

●

Центральний замок з дистанційним керуванням
(1 ключ з пультом дистанційного керування + 1 механічний ключ)

●

Передні та задні дискові гальма

●

Асистент в запобіганні виїзду на іншу смугу руху (Lane keeping aid)

●

Система попередження про можливе зіткнення (Collision mitigation system)

●

Система розпізнавання дорожніх знаків (Intelligent Speed Assist)

●

Імобілайзер

●

Двозонний клімат-контроль

●

Регулювання кермової колонки у 4-х напрямках

●

Бортовий комп'ютер

●

Електричні склопідйомники передніх дверей (з автоматичним режимом відкривання тільки для водія)

●

Електричні склопідйомники задніх дверей (для другого ряду сидінь)

●

Дзеркало заднього виду з перемиканням положень день / ніч (механічне)

●

Система Start-Stop

●

Ford Easy Fuel - заливна горловина бензобаку без кришки

●

Круіз-контроль з обмежувачем швидкості

●

Обігрів лобового скла

●

Механічне регулювання сидіння водія в 4-х напрямках

●

Підтримка попереку на сидінні водія

●

Підігрів сидіння водія та переднього пасажира

●

Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40

●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 22 червня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 30,95 гривні).
1) ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні
* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 14 червня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 30,70 гривні).
позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації
1) ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість
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● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

SWB (Short Wheelавтомобіля,
Base, L1) – коротка
колісна база.
● Обладнання
враховане
у його вартості. SWB (Short Wheel Base, L1) – коротка колісна база. FWD - передній привод.
FWD - передній привод.
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ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

Передній бампер кольору кузова

●

Задній бампер чорного кольору

●

Передня верхня решітка радіатора чорного кольору

●

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та підігрівом

●

Бокові зсувні двері з обох боків

●

Підйомні задні двері

●

Шини 205/60R16 на легкосплавних дисках

●

Запасне колесо

●

Широкі бокові молдинги чорного кольору

●

Передні протитумання ліхтарі

●

Кишеня на спинці сидіння водія

●

Одномісне переднє пасажирське сидіння

●

Лампочки для читання

●

Полиця над лобовим склом

●

Оббивка підлоги для передніх та задніх пасажирів (перший та другий ряд)

●

6 динаміки

●

Управління аудіо на кермі

●

USB роз'єм

●

Bluetooth

●

ІНТЕР`ЄР

	
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної
моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до
офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
SWB (Short Wheel Base, L1) – коротка колісна база.
FWD - передній привод.
1)
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ДВИГУН

1.5 ECOBLUE

КОЛІСНА БАЗА

L1 (SWB)

Кількість місць

5 місць

Пальне

Дизель

Привод

FWD (Передній)
1499

Робочий об'єм, см3

100 (74) / 3600

Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)

240 / 1 750-2 500
4/4

Циліндрів / клапанів на циліндр, шт

Євро 6

Стандарт токсичності

121 - 118

Викиди СО2 , (г/км)

КПП

МЕХ - 6 СТ.

Витрати пального 1
заміський цикл

4.4 - 4.3

комбінований цикл

4.6 - 4.5

міський цикл

4.9 - 4.8
-

Об'єм паливного баку (л)
Максимальна швидкість, (км/год)

163

Динаміка розгону 0-100 км/год, с

13.3

РОЗМІРИ

Колісна база

2 662

Загальна довжина

4 425

Загальна висота (без вантажу)

1 847

Загальна ширина без дзеркалами

1 835

Загальна ширина із дзеркалами

2 137

Загальна ширина зі складеними дзеркалами

1 966

Ширина отвору бокових дверей

612

Висота вантажного відсіку

1 245

Ширина вантажного відсіку

1 533

Ширина вантажного відсіку між колісними арками

1 193

Довжина вантажного відсіку, 2-місна конфігурація

1 394

Довжина вантажного відсіку, 5-місна конфігурація

890

Об'єм вантажного відсіку (літри)
Об'єм вантажного відсіку за першим рядом сидінь

1838

Об'єм вантажного відсіку за другим рядом сидінь

1029

Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру (м)
Маса автомобіля, кг ( Споряджена / Повна)
Вантажопідйомність, кг

Дилери Ford
(2)

ford.ua/dealerships

523

 сі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європейських
В
регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників.
Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов
використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного обладнання
(наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.
2)
Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним
строком відповідно до чинного законодавства України.
3)
Що настане раніше
1)

РОКИ ГАРАНТІЇ
АБО 100 тис. км
ПРОБІГУ

(3)

11,0
1 662 / 2 185

