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Ekipa s poslanstvom.
Ne glede na to, kako preživljate prosti čas, je novi Tourneo Courier idealen član vaše ekipe. Iz
vsakega zornega kota naredi odličen vtis, nudi obilo prostora in navduši z največjo možno
vsestranskostjo. Odlikujeta ga kompaktna zunanjost in prilagodljiva notranjost, da boste lahko
uživali v vsakem trenutku.

Obilo prostora, preprost
dostop.
Svetla, zračna in udobna notranjost novega Tournea Courierja
nudi veliko prostora vsem potnikom. Drsna bočna zadnja vrata s
širokim odpiranjem olajšajo vstopanje in izstopanje, še posebej na
ozkih parkiriščih. Zlaganje in poklop zadnjih sedežev poskrbi, da
lahko notranjost hitro prilagodite za različne kombinacije prevoza
oseb, hišnih ljubljenčkov in prtljage.
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Vsestransko uporaben.
Novi Tourneo Courier nudi do 708 litrov* prostora za prtljago,
domiselna prilagodljiva polica pa vam pomaga bolj organizirati
prevoz predmetov v prtljažniku. V višjem položaju skrije vsebino
pred radovednimi pogledi. V nižjem položaju vam omogoča, da
dodelite poseben prostor za večje ali občutljivejše predmete. Ko je
ne potrebujete, jo lahko priročno shranite ob zadnjih sedežih.
(Serijska oprema)

Prilagodljivi zadnji sedeži
Udobni zadnji sedeži tudi na dolgih potovanjih zagotavljajo odlično namestitev trem
potnikom. Zunanja zadnja sedeža sta opremljena z držali za otroške sedeže ISOFIX. Če
sedežev ne uporabljate, lahko zložite naslonjala za hrbet in sedeže poklopite naprej, da
si zagotovite več prostora za prtljago. (Serijska oprema)

*Prostornina prtljažnika je izmerjena v skladu s standardom ISO 3832 in
metodologijo VDA. Dimenzije se lahko razlikujejo glede na model in nameščeno
opremo.
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Počutite se kot doma.
Novi Tourneo Courier se ponaša tudi z dovršeno notranjostjo. Za
toplo dobrodošlico poskrbijo udobni sedeži s trpežnimi tkaninami
in veliko prostorov za odlaganje prav tam, kjer jih želite. Sistem
Ford SYNC 3 z odličnim vmesnikom za uporabo zagotavlja, da ne
bo nikoli zmanjkalo razvedrila in boste vedno dobro obveščeni
(serijsko pri različici Titanium, za doplačilo pri drugih različicah).
6-palčni barvni zaslon na dotik prikazuje podatke telefona in
navigacijskega sistema (za doplačilo) ter podpira uporabniško
izkušnjo primerljivo s pametnim telefonom.

Prikazan je Tourneo Courier Titanium v kovinski barvi Diffused Silver (za doplačilo) s sistemom SYNC 3
(serijsko pri različici Titanium, za doplačilo z drugimi različicami).
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Varčna moč.
Novi Tourneo Courier skrbi za vas, vaše sopotnike in vaše finance.
Poganja ga naša najnovejša generacija motorjev, med katerimi je
tudi večkrat zapored nagrajeni litrski bencinski Ford EcoBoost, vsi
motorji pa so varčni tako v mestu kot na avtocestah. Brez težav
izpolnjujejo zahteve najnovejšega emisijskega standarda Euro 6.2
celo brez potrebe po dodatku AdBlue, saj znašajo izpusti CO2 od
120 g/km* naprej.
Za dodatno zmanjšanje porabe goriva in izpustov so vse različice
za doplačilo na voljo s sistemom Start-Stop, naši dizelski motorji
TDCi pa so opremljeni z aktivno režo za zajem zraka za izboljšano
aerodinamiko in učinkovitejšo porabo goriva.
*Izračunani podatki pri testnem ciklu NEDC za model Tourneo Courier z bencinskim motorjem EcoBoost s
74 kW (100 KM) brez sistema Start-Stop. Za več informacij glejte poglavje o gorivu in zmogljivostih.

Prikazan je Tourneo Courier Titanium v kovinski barvi Diffused Silver (za doplačilo) s 16-palčnimi platišči iz
lahke zlitine (za doplačilo).
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Dobitnik priznanja
Mednarodni motor leta
šest let zapored.
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Spoznajte najboljšega
prijatelja svojega telefona.
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Ford SYNC 3
Le zakaj bi moralo potovanje prekiniti vaše povezave? Novi sistem Ford
SYNC 3 se brezhibno poveže z vašim pametnim telefonom in vam
omogoča nadzor nad vsem od telefonskih klicev in sporočil do glasbe,
navigacijskega vodenja (za doplačilo) in najljubših mobilnih aplikacij –
prek 6-palčnega zaslona na dotik (če je vozilo dobavljeno z njim) ali s
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preprostimi govornimi ukazi. (Serijsko pri različici Titanium, za doplačilo
pri vseh drugih različicah)
Značilnosti sistema Sync 3:
■
■
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Applink, Apple CarPlay in Android
Auto
Funkcija AppLink omogoča upravljanje
aplikacij, združljivih s sistemom SYNC,
Apple CarPlay in Android Auto pa
poskrbita, da je uporabniški vmesnik
vašega pametnega telefona prikazan
na zaslonu sistema SYNC 3, ki je tako
videti kot vaš telefon.

■
■
■

Prostoročno telefoniranje
Preprosta navigacija z govornimi napotki
Poslušanje lastne glasbe
Upravljanje na dotik (6-palčni zaslon)
Dostop do mobilnih aplikacij
Zvočno predvajanje sporočil SMS
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Sistem SYNC 3 z zaslonom na dotik
Ford SYNC 3 je napreden sistem, ki vam omogoča, da ostanete povezani ter upravljate svoj
telefon in glasbo. Uporabite lahko glasovno upravljanje in 6-palčni barvni zaslon na dotik, ki
podpira uporabniško izkušnjo primerljivo s pametnim telefonom.

Na glavni sliki je prikazan Tourneo Courier Titanium s sistemom SYNC 3 in 6-palčnim zaslonom na dotik. (Serijsko pri
različici Titanium, za doplačilo pri drugih različicah)

Opomba Popolna integracija pametnega
telefona in sistema SYNC 3 je na voljo samo s
telefoni iPhone 5/ z OS Android 5.0 (Lollipop)
ali novejšimi. Nekatere funkcije sistema SYNC 3
zahtevajo podatkovno povezavo, zato lahko
nastanejo stroški zaradi prenosa podatkov. Ali
sta Apple CarPlay in Android Auto na voljo na
vašem trgu, preverite na uradni spletni strani
programov Apple CarPlay in Android Auto, kjer
so objavljene najnovejše informacije.
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Različice Trend
Glavne serijske značilnosti zunanjosti
■
■
■
■
■
■

15-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi
Prednji meglenki
Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
Ohišje ogledal, kljuke vrat in stranske obloge v barvi karoserije
Električno pomični in ogrevani zunanji ogledali
Sistem za varno dolivanje goriva Ford Easy Fuel

Glavne serijske značilnosti notranjosti
■
■

■
■

■
■
■
■

■
■

■

Ročna klimatska naprava
Električni pomik prednjih stekel z odpiranjem z enojnim
dotikom na voznikovi strani
Predal pod sovoznikovim sedežem
Voznikov sedež z nastavljivo ledveno oporo in naslonom za
roke
Polica pod stropom
Odstranljiva polica za prtljago
Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti
Prednji in stranski zračni blazini za voznika in sovoznika ter
zračni zavesi◊
Držala za namestitev otroških sedežev ISOFIX
Opozorilnik za uporabo varnostnega pasu na sprednjih in
zadnjih sedežih
Talna obloga zadaj in sprednja po meri izdelana talna obloga
spredaj, z zaščito pete na voznikovi strani

Karoserijska izvedba
5 vrat
Motorji
Bencinski motor
1.0 Ford EcoBoost s 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni
menjalnik
Dizelski motor
1.5 TDCi s 55 kW (75 KM),6-stopenjski ročni menjalnik
1.5 TDCi s 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik
Predal pod sovoznikovim sedežem
(Serijska oprema)
Tourneo Courier je na voljo tudi v osnovni različici Ambiente.
Za dodatne informacije se obrnite na svojega trgovca z vozili
Ford.
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Sprednji meglenki
(Serijska oprema)

Opomba: Otroškega sedeža, ki je s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, ne nameščajte na sovoznikov sedež, če je Fordovo vozilo opremljeno s
sovoznikovo varnostno blazino. Otroci so najvarnejši, če ustrezno zavarovani sedijo na zadnjem sedežu.

◊

Različice Titanium
Serijske zunanje značilnosti dodatno k opremi Trend
■
■

Strešni nosilci v srebrni barvi
Samodejni vklop žarometov in brisalci s tipalom za dež

Serijske notranje značilnosti dodatno k opremi
Trend
■
■

■

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Električno pomična stekla spredaj z odpiranjem in zapiranjem
z enojnim dotikom
Osvetljen predal pred sovoznikom

Karoserijska izvedba
5 vrat
Motorji
Bencinski motor
1.0 Ford EcoBoost s 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni
menjalnik
Dizelski motor
1.5 TDCi s 55 kW (75 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik
1.5 TDCi s 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik

16-palčna platišča iz lahke zlitine s 7 kraki
(Za doplačilo)
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Električno pomična stekla spredaj z odpiranjem in
zapiranjem z enojnim dotikom
(Serijska oprema)

Različice Sport
Serijske zunanje značilnosti dodatno k opremi Trend
■
■
■
■

16-palčna platišča iz lahke zlitine Magnetic Grey s 7 kraki
Sprednji in zadnji športni odbijač v barvi karoserije
Razširjene bočne zaščitne obloge
Strešni nosilci v črni barvi

Serijske notranje značilnosti dodatno k opremi
Trend
■
■

Osvetljen predal pred sovoznikom
Delno usnjeno oblazinjenje

Karoserijska izvedba
5 vrat
Motorji
Bencinski motor
1.0 Ford EcoBoost s 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni
menjalnik
Dizelski motor
1.5 TDCi s 55 kW (75 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik
1.5 TDCi s 74 kW (100 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik

16-palčna platišča iz lahke zlitine Magnetic Grey s 7
kraki
(Serijska oprema)
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Delno usnjeno oblazinjenje
(Serijska oprema)

FORD TOURNEO COURIER Pomembne značilnosti

Tempomat z nastavljivim
omejevalnikom hitrosti
Tempomat pomaga odpraviti napor pri dolgih
avtocestnih potovanjih, nastavljivi omejevalnik
hitrosti pa vam omogoča, da nastavite največjo
hitrost, ki je ne želite preseči. Če morate voziti
hitreje, lahko omejitev presežete z močnim

6-stopenjski menjalnik

Parkirni sistem s prednjimi in
zadnjimi tipali

pritiskom na stopalko za plin. Če hitrostno
omejitev presežete nehote, na primer pri vožnji

Vse različice novega Tournea Courier so zdaj

S Tourneo Courierjem boste izbrali tudi bolj

opremljene s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom
s preprostim prestavljanjem za še bolj sproščeno

navzdol, vas sistem opozori z zvočnim signalom in
prikazom. (Serijsko pri opremi Trend in Titanium,

izzivalne parkirne prostore. Zvočni signali vam za
varno parkiranje in manevriranje pomagajo pri

in varčno vožnjo. Novi menjalnik ima povsem
sinhronizirano vzvratno prestavo, kar pomaga

za doplačilo pri opremi Ambiente, ni na voljo pri
opremi Sport)

ocenjevanju razdalje med prednjim in zadnjim
delom vozila ter oviro. (Za doplačilo)

zagotoviti bolj uglajeno in tišje prestavljanje kot
kadarkoli doslej. (Serijska oprema)

Držalo MyFord Dock z avdio
sistemom My Connection

Ogrevano vetrobransko
steklo Quickclear

SYNC 3 Lite s 4-palčnim
barvnim zaslonom

Držalo MyFord Dock je zasnovano tako, da lahko
vanj odložite svoj pametni telefon, MP3-

Tudi v meglenih jutrih v nekaj sekundah odrosi
vetrobransko steklo. Vključuje ogrevane šobe za

Zagotavlja razvedrilo in povezave med vožnjo.
Med funkcijami sta radio AM/FM in za doplačilo

predvajalnik ali navigacijsko napravo. Svojo
glasbo lahko predvajate z zvočniki v vozilu in v ta

pranje stekla. (Za doplačilo in/ali del paketa za
doplačilo pri različicah Trend, Titanium in Sport, ni

digitalni radio DAB ter AppLink za nadzor
združljivih aplikacij, vse pa upravljate s

namen uporabite povezavo Bluetooth® ali kabel

na voljo za različico Ambiente)

preprostima vrtljivima gumboma pod zaslonom.
Poleg tega povezava Bluetooth® omogoča
prostoročno klicanje in sprejem klicev. (za

USB za priklop na avdio sistem My Connection.
Svoje naprave lahko shranite v predalu s
pokrovom, v njem pa je tudi priključek USB, ki

doplačilo, ni na voljo za različico Titanium)

omogoča samo polnjenje. (Serijsko z avdio
sistemom My Connection za različici Trend in
Sport)
Opomba Blagovna znamka in logotipi Bluetooth® so v lasti podjetja Bluetooth
SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company Limited in njegova združena podjetja jih
uporabljajo z dovoljenjem lastnika. Druge zaščitene blagovne znamke in imena
so last njihovih lastnikov.
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Mi smo izbrali Magnetic.
Katero barvo boste izbrali vi?

Blazer Blue
Osnovna barva karoserije

Moondust Silver
Kovinska barva karoserije*

Blue Metallic
Kovinska barva karoserije* (ni na voljo)

Metal Blue
Kovinska barva karoserije*

Frozen White
Osnovna barva karoserije

Absolute Black
Kovinska barva karoserije*

Diffused Silver
Kovinska barva karoserije*

Red Rush
Kovinska barva karoserije* (ni na voljo)

Večstopenjski postopek lakiranja zagotavlja izjemno trpežnost zunanjosti
Tournea Courierja. Novi materiali in postopki obdelave, od vbrizgavanja voska
v jeklene dele karoserije do trpežnega zgornjega sloja, zagotavljajo ohranjanje
izjemnega videza tudi po dolgoletni uporabi.

Race Red
Osnovna barva karoserije
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Deep Impact Blue
Kovinska barva karoserije*

Magnetic
Kovinska barva karoserije*

*Kovinske barve karoserije so na voljo za doplačilo.
Opomba Posnetki vozil so uporabljeni za prikaz barv karoserije in morda ne
ustrezajo specifikacijam v tekočem besedilu. Barve in oblazinjenja, ki smo jih
predstavili v tem katalogu, lahko zaradi omejitev uporabljenih postopkov za
tisk odstopajo od dejanskih barv.
Ford Tourneo Courier ima Fordovo garancijo proti prerjavenju, ki traja 12 let
od datuma prve registracije vozila. Po veljavnih pogojih.
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Udobno se
namestite in
uživajte v vožnji
Oblazinjenje notranjosti
Videz in občutek odličnih materialov bosta
poskrbela, da boste še bolj cenili osupljivo
notranjost novega Tournea Courierja. Prednja
sedeža zagotavljata izjemno udobje in oporo, za
resnično vrhunsko izkušnjo vožnje pa je bila
posebna pozornost namenjena tudi zasnovi in
izdelavi oblog.

15"

Trend
Vstavek sedeža: Quadro v barvi Charcoal Black
Sedežna blazina: Gecko v barvi Medium Dark Stone

platišča s kolesnim pokrovom
(Serijsko pri opremah Ambiente, Trend in
Titanium)

15"

Titanium
Vstavek sedeža: Quadro v barvi Medium Light Stone
Sedežna blazina: Gecko v barvi Medium Light Stone
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Sport
Vstavek sedeža: usnje Torino v barvi Charcoal Black
Sedežna blazina: Light Commercial Twill v barvi Charcoal Black

5-kraka platišča iz lahke zlitine
(Za doplačilo pri opremi Ambiente in
Trend)

16"

7-kraka platišča iz lahke zlitine
(Za doplačilo pri opremi Trend in
Titanium)

16"

platišča iz lahke zlitine s 7 kraki v barvi
Magnetic Grey
(Serijsko pri opremi Sport)

FORD TOURNEO COURIER Varnost in pomoč vozniku
Za vse različice Tournea Courierja je na voljo
celovita paleta funkcij za varnost, pomoč vozniku in
zaščito* z najsodobnejšimi tehnologijami, ki
varujejo voznika, sopotnike in prtljago.

FORD TOURNEO COURIER Dodatna oprema

Pomoč vozniku
Elektronski nadzor stabilnosti (ESC)
Pomaga vam ohraniti nadzor v
ekstremnih voznih pogojih. Zazna, če
vozilo začne zapuščati izbrano smer, in
poseže s samodejnim uravnavanjem
zavor in moči motorja. (Serijska
oprema)
Pomoč pri speljevanju v klanec
Funkcija je zasnovana tako, da začasno
prepreči premikanje vozila navzdol, ko
nogo z zavorne stopalke premaknete
na stopalko za plin. Deluje v prestavah
za vožnjo naprej in vzvratno, zato je
idealna pri vleki prikolice. (Serijska
oprema)
Pomoč pri zaviranju v sili
Funkcija prepozna zaviranje v sili in
poveča tlak v zavornem sistemu, da
zagotovi dodatno moč za ustavljanje.
(Serijska oprema)
Opozorilo na zaviranje v sili
Napredni sprednji in zadnji smerniki
samodejno pričnejo utripati med
močnim zaviranjem in tako druge
voznike opozorijo na morebitno
nevarnost. (Serijska oprema)

Nadzor zdrsa
Če sistem pri manjših hitrostih zazna
zdrs kolesa, prenese več navora kolesu
z najboljšim oprijemom. (Serijska
oprema)
Sistem za preprečevanje
prevračanja vozila
Fordov edinstveni senzor stopnje
nagibanja pomaga sistemu za nadzor
stabilnosti pri nagibanju ohraniti vsa
kolesa v stiku s podlago tudi pri
razmerah v višjim težiščem in pri vožnji
skozi ovinke z nagibom navzven.
(Serijska oprema)
Stabilizacija priklopnika
Zaznava zanašanje prikolice in z
ustreznimi ukrepi ponovno vzpostavi
nadzor na prikolico. (Serijska oprema)

Platišča iz lahke zlitine
16-palčna platišča iz lahke zlitine s 7 kraki
(Za doplačilo pri opremi Trend in
Titanium, dodatna oprema)
Varnostne kolesne matice
Komplet štirih varnostnih kolesnih matic
za zaščito koles pred krajo. (Dodatna
oprema)
Vzdolžni strešni nosilci
Elegantni strešni nosilci (dodatna
oprema) dopolnijo videz in vsestranskost
Tournea Courierja v kombinaciji s
prečnimi nosilci. (Dodatna oprema)
Strešni kovček Thule®+
Omogoča prevoz najrazličnejše prtljage
ter jo varuje pred vremenskimi vplivi in
krajo. Za preprostejši dostop omogočajo
vsi modeli odpiranje z obeh strani.
(Dodatna oprema, na voljo v različnih
velikostih)

Nosilec za kolesa Thule+ za namestitev
na zadnji del vozila
Odličen nosilec za kolesa, nameščen na
vlečno kljuko. (Dodatna oprema)

Mreža za zadrževanje prtljage
Ta trpežna mreža med vožnjo varno
zadrži predmete v prtljažniku. Samo za
namestitev za drugo vrsto sedežev. (Za
doplačilo in/ali kot dodatna oprema)
Kolesne zavesice
Po meri oblikovane zavesice ščitijo
vašega Tournea Courier pred kamenčki s
ceste in umazanijo. Na voljo so v
kompletu za sprednji in zadnji kolesi.
(Dodatna oprema)

Zaščita odbijača ClimAir®+
Plošča za zaščito zadnjega odbijača
varuje pred obrabo in poškodbami pri
natovarjanju. (Dodatna oprema)

Talne obloge za vse letne čase
Talne obloge za vsako vreme so izdelane
po meri, da se popolnoma podajo vozilu
ter ga zaščitijo pred umazanijo in vlago.
Varno jih pritrdite neposredno na tla
vozila, zato ne morejo zdrsniti in ovirati
delovanja stopalk. (Dodatna oprema)
ClimAir®+ – usmerniki zraka
Zmanjšajo turbulence in hrup zaradi
vetra, tako da je vožnja z odprtimi okni
prijetnejša celo v rahlem dežju. (Dodatna
oprema)
Xvision (SCC)+ – tipala za razdaljo pri
parkiranju
Slišno opozorilo vam pri parkiranju
pomaga oceniti razdaljo do ovir pred in/
ali za vozilom. (Dodatna oprema)

Strešni nosilec za kolo Thule®+
Odličen nosilec za kolesa s preprosto
namestitvijo Thule®. (Dodatna oprema)
Vlečna kljuka Brink®+
Za dodatno zmogljivost pri prevozu je
možno z vlečno kljuko glede na motor
vleči prikolice s težo do 900 kg*. Za
nadaljnje podrobne informacije se
obrnite na svojega trgovca s Fordovimi
vozili. Ko je ne potrebujete, lahko
vlečno kljuko odstranite. Na voljo tudi
kot fiksna vlečna kljuka. (Dodatna
oprema)

*Razpoložljivost je odvisna od modela. Nekatere možnosti so na voljo kot oprema za doplačilo.
Za več podrobnosti glejte specifikacije opreme.
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+Za to opremo velja garancija zunanjega dobavitelja, za podrobnosti glejte zadnjo stran.
*Zmogljivost za vleko je odvisna od motorja in opreme vozila, glejte tehnične podatke o masi in obremenitvah vozila.
Za celotno paleto izdelkov s Fordovo blagovno znamko – od oblačil do izdelkov za življenjski slog in modelčkov avtomobilov – obiščite www.fordlifestylecollection.com
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FORD TOURNEO COURIER Motorji in zmogljivost

170 Nm
74 kW

120 g/km*

Varčen

Bencinski motor 1.0 Ford EcoBoost
Naš najnovejši večkrat zapored nagrajeni
bencinski motor zagotavlja osupljivo
kombinacijo učinkovitosti in zmogljivosti.
Ker je kompakten, lahek in prefinjen,
pomaga Tourneu Courierju zagotoviti
izjemno varčno porabo goriva.

Dizelski motor 1.5 TDCi
Dizelski motor TDCi s 55 kW (75 KM)
navduši z osupljivo uravnoteženostjo
Zagotavlja prilagodljivo moč in izjemen
navor v kombinaciji z nizkimi izpusti in
osupljivo varčno porabo goriva.

Močan

Dizelski motor 1.5 TDCi
Dizelski motor TDCi s 74 kW (100 KM)
razvije navor 215 Nm. To je idealna izbira
za prevoz težjih tovorov in vleko, saj
navduši tudi z izjemno varčno porabo
goriva (kombinirano od 5,2 l/100 km*).

Večja zmogljivost,
manj izpustov.
Bencinski motorji Ford EcoBoost in
dizelski motorji TDCi za novega
Tournea Courierja brez potrebe po
dodajanju aditivov izpolnjujejo
zahteve najnovejšega emisijskega
standarda Euro 6.2. Novi predpisi, ki
nadgrajujejo prejšnje standarde Euro
6, vključujejo tudi pobudo za
merjenje izpustov pri dejanski vožnji
(Real Driving Emissions – RDE), zato
morajo vozila opraviti tudi preskus na
javnih cestah, da rezultat čim bolj
ustreza dejanskim pogojem pri vožnji.
S temi ukrepi bodo pomagali
zagotoviti nadaljnji razvoj sistemov
za nadzor izpustov vozil in izboljšanje
kakovosti zraka.

*Izračunani testni podatki pri voznem ciklu NEDC. Za
več informacij glejte poglavje o gorivu in zmogljivostih.

1.5 TDCi
(s sistemom
Auto
Start-Stop)

Uravnotežen

74 kW

1.5 TDCi
(brez sistema
Auto
Start-Stop)

55 kW

114g/km*

1.5 TDCi
(s sistemom
Auto
Start-Stop)

114g/km*

1.5 TDCi
(brez sistema
Auto
Start-Stop)

215 Nm

1.0 Ford
EcoBoost
(s sistemom
Auto
Start-Stop)

190 Nm

1.0 Ford
EcoBoost
(brez sistema
Auto
Start-Stop)

Motorji, ki
delajo za vas.

Preverjanje resničnosti. Da bodo podatki o porabi goriva namesto teorije ustrezali praksi.
Od 1. septembra 2017 se v skladu z zadnjo različico uredbe (EU) 2017/1151 za določena nova vozila uporablja homologacija s svetovno usklajenim preskusnim postopkom za lahka
vozila (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP), ki je nov in bolj realistični preskusni postopek za merjenje porabe goriva in izpustov CO2. S 1. septembrom 2018 je
WLTP povsem zamenjal novi evropski vozni cikel (New European Drive Cycle – NEDC), nekdanji preskusni postopek. V času opuščanja NEDC se je vzpostavila korelacija podatkov o
porabi in izpustih CO2 pri ciklu WLTP in prejšnjim ciklom NEDC. Ker je prišlo do spremembe nekaterih elementov preskusov, lahko pride do odstopanj v primerjavi s prejšnjimi podatki
o porabi in izpustih, kar pomeni, da bo lahko imel isti model vozila drugačno porabo in izpuste CO2.

Tourneo Kombi (M1)
 
   



       
  

 
 



 


 

 



 


 

 



 


 

 



 


 

 



 


 

 





 













 

 











 

 

 

 

 

 

 

























  

Povprena poraba goriva v l/100 kmøø

Hitrost in pospekiø
   













  













  













Mase in obremenitve
     













    













      













        













        













Objavljena poraba goriva, izpusti CO2 in doseg električnih vozil so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice uredb Evropske komisije (EC) 715/2007 in (EC) 692/2008. Poraba goriva in izpusti CO2 veljajo
za različico vozila in ne za posamezno vozilo. Uporabljeni standardni testni postopek omogoča primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. Poleg učinkovitosti vozila na porabo goriva/energije, izpuste CO2 in doseg vozila z
električnim pogonom vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil, ki vsebuje podatke za vsa nova osebna vozila, je
na voljo na ford.si
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FORD TOURNEO COURIER Dimenzije in prostornine





 












 
 
 
 




 


  



 



 











          
         
            

  

5 vrat









































            
            
            
























1656 l
Zadnji sedeži
poklopljeni




         

  

        

 

    



          
            
            

           
           
            











FORD TOURNEO COURIER Barve in oblazinjenja
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Vsi sedeži
pokonci

   
   





Vse dimenzije (prikazane v mm) so odvisne od proizvodnih odstopanj in veljajo za modele z minimalno
opremo ter ne vključujejo dodatne opreme. Ilustracije so samo kot primer. Dimenzije se lahko razlikujejo glede
na model in nameščeno opremo.

Na voljo

1741 mm brez strešnih nosilcev
(1784 mm s strešnimi nosilci)

*Kovinske barve karoserije so na voljo za doplačilo

4157 mm
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2112 mm z ogledali
(1991 poklopljena ogledala)
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FORD TOURNEO COURIER Naslednji koraki
Vi preizkusite
Obiščite svojega trgovca z vozili Ford in se zapeljite na testno vožnjo
z novim Tourneo Courierjem.

Vi sestavite
Obiščite svojega trgovca z vozili Ford ter sestavite in preverite ceno
svojega novega Tournea Courierja.

Mi skrbimo
Ko se odpeljete s svojim novim avtomobilom, vam
bomo vedno stali ob strani. Ford ima veliko omrežje
pooblaščenih servisnih delavnic, ki vam bodo
pomagale ohraniti odlično stanje vašega avtomobila.
In če bo vaš novi Ford kdaj potreboval popravilo zaradi
nezgode, ga bodo v Fordovih pooblaščenih delavnicah
kar se da hitro popravili.

Ilustracije, opisi in tehnični podatki Ta publikacija je ustrezala ponudbi v času, ko je bila poslana v tisk. Ford si prizadeva za nenehen razvoj svojih vozil, zato si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov, opreme, barv in cen prikazanih v tej
publikaciji. Za najnovejše podatke se obrnite na vašega pooblaščenega trgovca z vozili Ford. Oprema za doplačilo Če je kjerkoli v publikaciji določena oprema opisana kot Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za doplačilo se
pojmuje, da je zanjo potrebno doplačati, razen, če ni navedeno drugače. Dobavljivost vseh izvedenk, opreme in barvnih kombinacij je pogojena z razpoložljivostjo. Opomba Na nekaterih fotografijah in slikah so lahko prikazane prototipne,
predprodukcijske in/ali računalniško prirejene izvedenke, zato se lahko oblika, videz ter oprema končne izvedenke razlikujeta od prikazanih. Poleg tega je na nekaterih slikah prikazana Oprema za doplačilo, Dodatna oprema ali Del paketa opreme za
doplačilo. Opomba Ta publikacija prikazuje tako originalno dodatno opremo Ford kot tudi paleto izdelkov naših dobaviteljev. +Med to opremo so skrbno izbrani proizvodi drugih proizvajalcev, za katere namesto Fordove garancije velja dobaviteljeva
lastna garancija, o kateri lahko vse podrobnosti izveste pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili Ford. Opomba Ime in logotip Bluetooth® sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Ford Motor Company in z njim povezana podjetja to zaščiteno
blagovno znamko uporabljajo licenčno. Naziv in logotipi iPod so last podjetja Apple Inc. Druge blagovne znamke in imena so last nosilcev teh znamk in imen. Opomba Nekatere funkcije za pomoč vozniku in varnostne funkcije, ki so opisane v tem
katalogu, delujejo z uporabo senzorjev, na njihovo zmogljivost pa lahko vplivajo vremenski in okoljski pogoji.

MY 2018.75 SVN si

Mi financiramo
Ko se odločate za novo vozilo, nam naše strokovno
znanje in velikost družbe omogočata, da vam
ponudimo pestro paleto možnosti financiranja.

Ko kataloga ne boste več
uporabljali, ga, prosimo, reciklirajte.

Published by Ford Motor Company
Limited, Brentwood, Essex,
England. Registered in England No. 235446.
BJN 206066. FoE Y62X.
1118/SVN si
November 2018
© Ford Motor Company Limited.
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