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ЛЕСНИЯТ НАЧИН ДА СЕ 
НАСЛАДИТЕ НА НОВ 
TOURNEO CONNECT

ПРЕГЛЕД

ИЗБОР

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Tourneo Connect Active (къса база) в цвят Boundless Blue металик 
(опция) с 18" лети джанти с 5 спици и фрезовано покритие в цвят Black 
(опция).



1ПРЕГЛЕД

ЗАДАЙТЕ СВОЯ РИТЪМ 
НА ЖИВОТ
Запознайте се с изцяло новия Tourneo Connect: стилен и 
многофункционален спътник, създаден за приключения. 
Удобният интериор предлага възможност за седем седалки 
– за семейството, за колегите (и тяхното оборудване), за 
бизнес нужди и много други. Като добавите към това 
различните опции за дължина, плюс редица иновативни 
функции за помощ при управление и дигитални технологии 
на арматурното табло, и Tourneo Connect ще Ви даде много 
поводи да се усмихвате.

Tourneo Connect Active (къса база) в цвят Boundless Blue металик 
(опция).
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СТИЛЕН, БЕЗГРИЖЕН И 
ВЪЛНУВАЩ
Благодарение на своя дизайн изцяло новият Tourneo 
Connect се чувства уверен навсякъде - и в малкия, и в 
големия град, а също и на неравен терен. Гамата изобилства 
от впечатляващи акценти, включително черна горна 
решетка тип „пчелна пита“ и контур Satin Chrome, елегантни 
тасове и уникални лайстни при Active, а Sport се отличава 
със спортни ленти на предния капак, предна броня в 
динамичен спортен стил и 17" лети джанти в черен цвят. 
Релсите на покрива осигуряват платформа за приключения 
с опция за поставяне на велосипеди, ски и други товари.

ПРЕГЛЕД

Tourneo Connect Sport (къса база) в цвят Graphite Grey металик (опция) 
с 18" лети джанти с 5 спици и фрезовано покритие в цвят Black (опция).
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ЗАБАВЛЕНИЕ НА 
ОТКРИТО
Никога не е било толкова лесно да откриете забавните 
места. Задвижването на четирите колела се предлага за 
първи път при Tourneo Connect* и ще Ви даде увереност на 
пътя, защото помага при движение по ронлив или хлъзгав 
терен. Гъвкавото пространство в купето предвижда седем 
седалки на три реда, с възможност за сгъване, 
преобръщане или премахване на седалките от втория и 
третия ред (опция), чрез което се постига товарен обем до 
3,1 m3**. Достатъчно пространство за спортно или къмпинг 
оборудване и много друг багаж.

ПРЕГЛЕД

*Модели с дизелов двигател 2,0 литра, 122 к.с. EcoBlue и 6-степенна ръчна 
скоростна кутия.
**Полезният товар и товарният обем са ограничени и зависят от теглото и 
разпределението му. Максималният полезен товар е различен в зависимост от 
допълнителното оборудване и конфигурацията на автомобила. 
Товароносимостта на съответния автомобил е посочена на етикета, поставен на 
касата на вратата.

Tourneo Connect Active (къса база) в цвят Boundless Blue металик с 18" 
лети джанти с 5 спици и фрезовано покритие в цвят Black (опция).
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ПЪЛЕН КОНТРОЛ САМО 
С ДОКОСВАНЕ
Новият Tourneo Connect е също толкова интуитивен, както и 
Вашия смартфон. Но е много по-пленителен. Всичко 
необходимо е само на разстояние от едно докосване на 
8,25-инчовия (21 cm) сензорен екран (стандартно 
оборудване), на който лесно ще изберете и разгледате 
следващата дестинация. Да изберете музика за пътуването 
чрез многофункционалните бутони на волана е също 
толкова лесно, колкото и да се свържете със семейството и 
приятелите.

А ако това не е достатъчно, предлагаме и информационно-
развлекателна система с 10-инчов (25 cm)* сензорен екран 
като допълнително оборудване. С нея можете да се 
възползвате от всички предимства на FordPass Connect, 
който облекчава ежедневното пътуване като отключва 
редица функции за свързаност, включително актуална 
информация за пътната обстановка, алтернативни 
маршрути и бензиностанции по пътя.

ПРЕГЛЕД

*10-инчовият сензорен екран е стандартно оборудване при всички модели в 
момента на представянето им; от 2022 г. се предлага като опция.

Tourneo Connect Active (къса база) в цвят Boundless Blue металик 
(опция).
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Tourneo Connect Active (къса база) в 
цвят Boundless Blue металик (опция) с 
18" лети джанти с 5 спици и 
фрезовано покритие в цвят Black 
(опция).

ПРЕГЛЕД
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БЕЗГРИЖНО ШОФИРАНЕ
Градски улици с натоварен трафик. Движение с многократно потегляне и спиране. Tourneo 
Connect ще Ви помогне да намалите стреса от натоварения трафик чрез адаптивен круиз 
контрол с асистент за поддържане на лентата*Ø1)†. Системата помага за поддържане на 
безопасно разстояние от автомобила отпред, непрекъснато следи пътната маркировка и може 
да коригира волана, за да поддържа автомобила в съответната лента на движение.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ
Асистентът за предотвратяване на сблъсъкØ1) с отчитане на пешеходци и велосипедисти **следи 
близостта до други превозни средства, пешеходци и велосипедисти, и дори когато е тъмно и те 
бъдат осветени от фаровете на автомобила, може да Ви предупреди за потенциален сблъсък. 
Ако не реагирате навреме, системата ще задейства аварийно спиране и ако е необходимо ще 
изпълни маневра за избягване на препятствието.

*Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от 
контрол върху автомобила от страна на водача. Те не заместват безопасното управление. Вижте ръководството за употреба за 
подробности и ограничения.
**Асистентът за предотвратяване на сблъсък с отчитане на пешеходци и велосипедисти може да разпознава пешеходците, но не 
във всички условия, и не замества безопасното управление. Вижте ръководството за употреба за ограниченията на системата.
ØИзползва сензори. 
1)Функция за помощ при управление.
†Опция от лятото на 2022 г.

ПРЕГЛЕД
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СПОКОЙСТВИЕ
Новият Tourneo Connect помага за избягване на произшествията и неприятните вдлъбнатини и 
драскотини. Системата за следене на сляпата зона на видимостØ1) предупреждава с дискретни 
светлинни индикатори, вградени в страничните огледала, когато друг автомобил навлезе в 
сляпата зона на видимост, докато шофирате. По подобен начин предупреждението за напречно 
движениеØ1) сигнализира за наличието на движещ се автомобил или друга опасност, като 
пешеходци, стени и стълбове, когато излизате на заден ход от перпендикулярно паркомясто.

ТОПЛО ПОСРЕЩАНЕ
Малко неща в живота са толкова предвидими, колкото Tourneo Connect – особено времето. 
Затова автомобилът се предлага с опция за отопление на седалките, която се управлява лесно 
от 10-инчовия (25 cm) сензорен екран (стандартно оборудване), а можете да изберете също и 
отопление на волана (опция). Идеален комфорт за зимни пътешествия, след практикуване на 
водни спортове или дори в края на работния ден на открито.

ØИзползва сензори. 
1)Функция за помощ при управление.

ПРЕГЛЕД
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БЕЗ УСЛОЖНЕНИЯ
Пакетът за помощ при теглене с новия професионален асистент за помощ при теглене на 
ремарке* (опция) ще Ви дадат увереност, когато теглите по-големи товари. Системата намалява 
риска от извиване на ремаркето под остър ъгъл при движение назад и улеснява управлението 
чрез бутон за регулиране на страничните огледала – идеален инструмент за всички водачи, 
независимо от опита. 

ВИНАГИ ГОТОВИ ЗА ПЪТ
Благодарение на безжичното зарядно (опция) за смартфон, съвместим с Qi (технология за 
индуктивно зареждане), вече нямате нужда от кабел, за да поддържате връзка. С безжичното 
зарядно устройство можете бързо и лесно да зареждате различни устройства в движение. А 
подложката против хлъзгане се грижи устройството да остане на точното място, независимо от 
неравностите по пътя.

*Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от 
контрол върху автомобила от страна на водача. Те не заместват безопасното управление. Вижте ръководството за употреба за 
подробности и ограничения.

ПРЕГЛЕД
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ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ
Системата за разпознаване на пътни знаци†Ø1) се грижи за 
безопасността – Вашата и на всички наоколо. Тя показва 
важна информация за пътните знаци на арматурното табло 
и Ви уведомява за разрешената скорост, както и за 
ограниченията на съответните пътища и магистрали.

†Опция при всички серии. 
ØИзползва сензори. 1)Функция за помощ при управление.

ПЪРВОКЛАСЕН КОМФОРТ
Комфортът е важен за всяко пътуване. Ергономичните 
седалки, акредитирани от Aktion Gesunder Rücken (AGR) 
(Кампания за по-здрав гръбначен стълб), осигуряват опора 
на кръста с електрическо регулиране в четири посоки, и се 
грижат да пристигнете бодри и отпочинали.

ПЕРФЕКТНО ПАРКИРАНЕ
Активният асистент за паркиране с помощ при излизане от 
паркомястоØ1) може да разпознае и автоматично да въведе и 
изведе автомобила от паркомястото, докато Вие управлявате 
газта, спирачките и скоростите. Толкова е лесно.

ØИзползва сензори. 1)Функция за помощ при управление.

ПРЕГЛЕД
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ПЪЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ
Системата за поддържане на лентата1) 
отчита неволно отклоняване от лентата 
на движение. Ако това се случи, тя ще 
включи визуално предупреждение и 
вибрации на волана. Ако не реагирате, 
асистентът за поддържане на лентатаØ1) 
ще Ви върне в маркираната лента. 

ØИзползва сензори. 1)Функция за помощ при управление.

БДИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Ако поради някаква причина отслабите 
вниманието си, системата за следене на 
състоянието на водача* ще реагира на 
липсата на активност чрез предупредителен 
звуков сигнал и вибрации, а ако е необходимо 
ще извърши маневра за безопасно спиране.

*Функциите за помощ при управление са спомагателни и не 
заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от 
контрол върху автомобила от страна на водача. Те не 
заместват безопасното управление. Вижте ръководството за 
употреба за подробности и ограничения.

ЕКСПЕРТНА БЕЗОПАСНОСТ
Ако се случи да претърпите среден до тежък 
сблъсък, системата за автоматично спиране 
след сблъсък може да оптимизира 
безопасността чрез намаляване на 
скоростта, което спомага за предотвратяване 
или намаляване на удара при евентуален 
втори сблъсък.

БЪРЗИНА И УДОБСТВО
Когато се приближавате към Tourneo 
Connect системата Ford KeyFree 
разпознава електронния ключ и отключва 
вратите. А когато влезете в купето, нямате 
нужда от ключ за стартиране на 
двигателя, просто натиснете съединителя 
и старт-бутона Ford Power и сте готови да 
потеглите. (Опция)

ПРЕГЛЕД
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Tourneo Connect е многофункционален и удобен. С опция за 7 
седалки, плюс обширно място за багаж и домашни любимци, 
той е идеалният спътник за приключения.

С Grand Tourneo Connect можете да се разпрострете още повече, 
защото е с 353 mm по-дълъг, има по-голям багажник и по-
широки плъзгащи се врати за още повече удобство.

ОПИСАНИЕ НА СЕРИИТЕ

До До

литра литра

Гамата на изцяло новия 
Ford Tourneo Connect 
включва серии с 
отличителен и стилен 
дизайн. Открийте коя от 
тях отговаря на Вашите 
нужди и лични 
предпочитания. 

ИЗБОР

666 mm 797 mm

2556 3105
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TITANIUM
Основни характеристики на 
екстериора 

 ■ Затъмнено задно стъкло
 ■ Черна горна решетка с 

контур Satin Chrome
 ■ Предна броня с хромирани 

вложки 
 ■ Странични огледала с 

черен гланцов корпус, 
електрическо управление, 
отопление, автоматично 
прибиране при заключване

 ■ Предни чистачки със 
сензори за дъжд

 ■ Релси за покрив със 
сребристо покритие

 ■ 16" лети джанти с 10 спици 
и покритие Silver

 ■ Дръжки на вратите и 
багажника в цвета на 
каросерията

Основни характеристики на 
интериора 

 ■ Централна конзола в 
специално изпълнение с 2 
поставки за чаши и 
регулируем подлакътник, 
плюс вентилация и 2 USB 
порта за задните седалки

 ■ Предни седалки с 
отопление

 ■ Огледало за обратно 
виждане с автоматично 
затъмняване 

 ■ Облечена с кожа топка на 
скоростния лост

 ■ Старт-бутон Power
 ■ Сгъваеми масички за 

втория ред седалки

Двигатели

Бензин
1,5 л Ford EcoBoost 114 к.с. 
(84 kW), 6-степенна ръчна 
скоростна кутия
Дизел
2,0 л Ford EcoBlue 122 к.с.  
(90 kW), 6-степенна ръчна 
скоростна кутия
2,0 л Ford EcoBlue 122 к.с.  
(90 kW), 7-степенна 
автоматична скоростна кутия

СЕРИИИЗБОР



2 СЕРИИИЗБОР

ACTIVE
Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение 
към Titanium) 

 ■ Черна горна решетка тип 
„пчелна пита“ и контур 
Satin Chrome

 ■ Предна и задна броня със 
сребристи предпазни 
щитове

 ■ 17" лети джанти с 5 спици и 
фрезовано покритие Black 

 ■ Черна релса на 
плъзгащата се врата

 ■ Емблема Active
 ■ Черни лайстни на 

калниците и предната и 
задната броня

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение 
към Titanium)

 ■ Уникална за Active 
тапицерия на седалките 
със сини шевове

 ■ Кошче за боклук във 
вратата на пътника до 
водача

Двигатели

Дизел
2,0 л Ford EcoBlue 122 к.с.  
(90 kW), 6-степенна ръчна 
скоростна кутия
2,0 л Ford EcoBlue 122 к.с.  
(90 kW), 7-степенна 
автоматична скоростна кутия
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Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение 
към Titanium)

 ■ Черни релси на покрива
 ■ Спортна предна броня
 ■ 17" черни лети джанти с 5 

спици
 ■ Изцяло светодиодни (LED) 

предни фарове
 ■ Светодиодни (LED) задни 

фарове
 ■ Декоративни ивици Matt 

Black и Silver Sport на 
покрива, предния капак, 
предната и задната броня 
и багажника

 ■ Метален дизайн на 
педалите

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение 
към Titanium)

 ■ Лайстни на предните 
прагове

 ■ Тапицерия на вратите с 
вложка и подлакътник в 
цвят Clip/Soul

 ■ Уникална за Sport 
тапицерия на седалките с 
червени шевове

 ■ 10-инчово цифрово табло 
с възможност за 
конфигуриране

Двигатели 

Дизел 
2,0 л Ford EcoBlue 122 к.с.  
(90 kW), 7-степенна 
автоматична скоростна кутия

ИЗБОР СЕРИИ

SPORT



3 ЦВЕТОВЕ

Изцяло новият Tourneo 
Connect позволява да изявите 
своето творческо начало с 
голям избор от класически и 
дръзки цветове.

Boundless Blue
Цвят металик*

Comet Grey
Стандартен цвят

Dusky Silver
Цвят металик*

Maple Red
Цвят металик*

Frozen White
Стандартен цвят

Graphite Grey
Цвят металик*

Midnight Blue
Цвят металик*

Lava Red
Стандартен цвят

Intense Black
Цвят металик*

Stardust Silver
Цвят металик*

*Срещу допълнително заплащане.
За Ford Tourneo Connect е в сила гаранция срещу пробивна корозия с период 12 години от датата на първоначална регистрация. 
Гаранцията е в зависимост от съответните срокове и условия.
Забележка Изображенията на автомобилите са използвани само за илюстриране на цветовете на каросерията. Те може да не 
отразяват точно външния вид на автомобила и не са гаранция, че изобразената цветова комбинация се предлага на конкретен пазар. 
Цветовете и тапицериите, представени в тази брошура, може да не съответстват точно на действителните цветове поради някои 
ограничения на използваните печатни процеси.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



3 ТАПИЦЕРИИ

Glacier върху City в цвят Soul/Clip в цвят Soul 
(със сини шевове)
Стандартно оборудване при Active

Bubble Ford Kylo Emboss в цвят Soul/Clip в 
цвят Soul (със сиви шевове)
Стандартно оборудване при Titanium

Ford Diamond Design 004 в цвят Soul/Vinyl в 
цвят Soul
Опция при Titanium 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Ford Transition Emboss в цвят Soul/Vinyl в 
цвят Soul (с червени шевове)
Стандартно оборудване при Sport



3 ДЖАНТИПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Забележка Всички лети джанти се предлагат и като допълнително оборудване срещу допълнително заплащане при Вашия 
представител на Ford до изчерпване на наличностите. Посетете: www.ford-accessories.com

лети джанти с 10 спици и покритие Silver
Стандартно оборудване при Titanium

лети джанти с 10 спици и покритие Brilliant 
Silver
Опция при Titanium

лети джанти с 5 спици и фрезовано 
покритие Black
Стандартно оборудване при Active

лети джанти с 5 спици и фрезовано 
покритие Black
Опция при Active и Sport

16" 17" 17"

18"

черни лети джанти с 5 спици
Стандартно оборудване при Sport

17"



4
Всички трябва да се стремим да намаляваме своето 
въздействие върху околната среда, когато пътуваме, а 
дизеловият двигател 2,0 л Ford EcoBlue ще Ви помогне да го 
направите. Системата за селективна каталитична редукция 
използва AdBlue®, за да преобразува азотните оксиди (NOx) 
от изгорелите газове в азот и вода, а филтърът за частици 
улавя 99% от твърдите частици, изхвърляни с газовете*. 
Интелигентна работа.

Тъй като се предлага във вариант с 122 к.с. (90 kW), ниският 
разход* отговаря на строгите европейски стандарти за 
емисии (Euro) и същевременно осигурява голяма мощност и 
теглителна сила.

*За допълнителна информация и информация за емисиите вижте раздела с 
технически данни.

Открийте изобилието от 
акценти на изцяло новия 
Tourneo Connect, включително 
ефективна технология на 
двигателя и първокласно ниво 
на оборудване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ МОЩНОСТ
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Конфигурация на седалките 5 места 7 места 5 места 7 места 5 места 7 места 5 места 7 места

Стандарт за емисии M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2 M1 Ниво 6.2

Максимална мощност, к.с. (kW) 114 (84) 114 (84) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90)

Въртящ момент (Nm) 220 220 320 320 320 320 320 320

Скоростна кутия 6-степенна 
ръчна

6-степенна 
ръчна

6-степенна 
ръчна

6-степенна 
ръчна

6-степенна 
ръчна

6-степенна 
ръчна

7-степенна 
автоматична

7-степенна 
автоматична

Колесна формула FWD FWD FWD FWD AWD AWD FWD FWD

TOURNEO

Емисии на CO2
ØØ (g/km) – Общи 

съгласно WLTP 146-150 146-150 128-130 128-130 140-144 140-144 136-140 136-140

Разход на горивоØØ в L/100 km – Общ 
съгласно WLTP 6,4-6,6 6,4-6,6 4,9-5,0 4,9-5,0 5,4-5,5 5,4-5,5 5,2-5,3 5,2-5,3

ДИНАМИКАØ

Макс. скорост (km/h) 181 181 187 187 175 175 186 186

0-100 km/h (s) 11.9 11.9 11.1 11.1 12.1 12.1 11.4 11.4

МАСИ И ТОВАРИ

Собствено тегло (kg)# 1542 1557 1610 1629 1712 1731 1643 1655

Обща маса на автомобила (GVM) (kg) 2150 2300 2220 2350 2300 2450 2250 2400

Макс. маса на ремарке (при изкачване 
на 12% наклон) (kg) 1400 1300 1500 1400 1500 1400 1500 1400

Макс. маса на ремарке (без спирачки) 
(kg) 750 750 750 750 750 750 750 750

Макс. вертикално натоварване на 
теглича (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75
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GRAND TOURNEO

Емисии на CO2
ØØ (g/km) – Общи 

съгласно WLTP 147-152 147-152 130-133 130-133 142-146 142-146 137-142 137-142

Разход на горивоØØ в L/100 km – Общ 
съгласно WLTP 6,5-6,7 6,5-6,7 5,0-5,1 5,0-5,1 5,4-5,6 5,4-5,6 5,3-5,4 5,3-5,4

ДИНАМИКАØ

Макс. скорост (km/h) 181 181 след уточн. след уточн. 175 175 186 186

0-100 km/h (s) 12.4 12.4 след уточн. след уточн. 12.5 12.5 11.8 11.8

МАСИ И ТОВАРИ

Собствено тегло (kg)# 1608 1627 1682 1695 1781 1797 1709 1721

Обща маса на автомобила (GVM) (kg) 2220 2350 2300 2450 2350 2500 2300 2450

Макс. маса на ремарке (при изкачване 
на 12% наклон) (kg) 1400 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Макс. маса на ремарке (без спирачки) 
(kg) 750 750 750 750 750 750 750 750

Макс. вертикално натоварване на 
теглича (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75

ØДанни от тестове на Ford. 
ØØПосочените данни за разход на гориво/енергия, емисии на CO2 и пробег на електричество съгласно Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства 
(WLTP) са измере.
Освен от ефективното използване на горивото/енергията от самия автомобил, разходът на гориво/енергия, емисиите на CO2 и пробегът на електричество зависят и от начина 
на шофиране, както и от други нетехнически фактори. CO2 е парников газ, който е основен причинител на глобалното затопляне. Във всеки търговски обект можете да получите 
безплатно брошура за икономия на гориво и емисии на CO2, която съдържа данни за всички нови модели леки автомобили.
Представлява най-малкото собствено тегло на автомобила при тегло на шофьора 75 kg, напълно зареден с работни течности и на 90% с гориво, в зависимост от допуските 
на производителя, монтираните опции и др. Посочената максимална маса на ремарке представлява максималната допустима маса на теглен товар, с който автомобилът, при 
максимална обща маса (GVM), може да потегли по 12-градусов наклон на морското равнище. Функционалните характеристики и разхода на гориво на всички модели се 
влошават при теглене. Общата маса с ремарке включва теглото на ремаркето.

**Полезният товар и товарният обем са ограничени и зависят от теглото и разпределението му.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ РАЗХОД НА ГОРИВО И ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Габаритна дължина 4515 4515 4868 4868

Габаритна ширина с огледала/с прибрани огледала/без огледала 2100/1931/1855 2100/1931/1855 2100/1931/1855 2100/1931/1855

Габаритна височина (без товар) 1833 1833 1836 1836

Ширина на отвора на страничната врата 666 666 797 797

Ширина на товарното пространство между калниците 1185 1185 1185 1185

Ширина на отвора за товарене при пода 1185 1185 1185 1185

Товарна височина 1200 1200 1211 1211

Дължина на товарното пространство, конфигурация с 2 места 1913 1913 2265 2265

Дължина на товарното пространство, конфигурация с 5 места 1100 1100 1452 1452

Дължина на товарното пространство, конфигурация със 7 места – 316 – 629

Диаметър на завой (m) 11.4 11.4 12.1 12.1

ОБЕМ НА ТОВАРНОТО ПРОСТРАНСТВО (ЛИТРИ)

Обем на товарното пространство, конфигурация с 2 места (литри) 2556 2556 3105 3105

Обем на товарното пространство, конфигурация с 5 места (литри) 1213 1213 1720 1720

Обем на товарното пространство, конфигурация със 7 места (литри) – 248 – 650

ВМЕСТИМОСТ НА ГОРИВНИЯ РЕЗЕРВОАР (ЛИТРИ)

Бензин 50 50 50 50

Дизел 50 50 50 50

AdBlue® 15 15 15 15

Всички размери (показани в mm) са обект на производствени отклонения, отнасят се за моделите в най-опростено изпълнение и не включват допълнително оборудване. 
Илюстрациите са само информативни. Размерите може да са различни в зависимост от модела и монтираното оборудване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дължина: 4501 mm

Дължина: 4854 mm

Ширина (с огледала):  
1855 mm

Ширина (с огледала):  
1855 mm
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TOURNEO

GRAND TOURNEO

РАЗМЕРИ



4 ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

Каросерия – Стандартни цветове Каросерия – Цветове металик*
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TITANIUM

Седалки – основна тапицерия и цвят: Bubble/Ford Kylo Emboss в цвят Soul 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Clip в цвят Soul 
Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

Седалки – основна тапицерия и цвят: Ford Diamond Design 004 в цвят Soul 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Vinyl в цвят Soul 
Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

ACTIVE

Седалки – основна тапицерия и цвят: Glacier върху City в цвят Soul 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Clip в цвят Soul 
Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

SPORT

Седалки – основна тапицерия и цвят: Ford Transition Emboss върху Clip в цвят Soul 
Седалки – тапицерия и цвят на възглавниците: Vinyl в цвят Soul 
Цвят на арматурното табло, горна и долна част: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

*Цветовете металик са опция срещу допълнително заплащане. 

o Предлага се



Илюстрации, описания и технически данни Информацията в тази брошура е валидна към момента на подаване за печат. Ford обаче непрекъснато 
усъвършенства своите продукти. Компанията си запазва правото по всяко време да променя техническите характеристики, цветовите решения и цените на 
моделите и отделните елементи, илюстрирани и описани в този материал. За най-новата информация винаги се свързвайте с вашия представител на Ford. 
Допълнително оборудване (опции). Когато в този материал дадена характеристика е описана като ‘опция’ или ‘допълнителен (опционален) елемент/
комплект’, би следвало да се подразбира, че тя се предоставя срещу допълнително заплащане към цената на базовата модификация на автомобила, освен 
ако изрично не е упоменато обратното. Предлагането на всички модели и цветови комбинации зависи от тяхната наличност. Забележка. Някои от 
изображенията в тази брошура представят предпроизводствен модел и/или са компютърно генерирани, поради което в някои отношения може да се 
различават по дизайн или конструктивни особености от серийно произвежданите автомобили. Освен това някои от показаните конструктивни особености е 
възможно да се предлагат само като опция. Забележка. Тази брошура съдържа както оригинални принадлежности Ford, така и гама продукти от наши 
доставчици. Поставянето на допълнителни аксесоари може да окаже влияние върху разхода на гориво. +Посочените принадлежности са грижливо подбрани 
продукти с търговски марки на трети страни, които не се доставят с гаранция на Ford, а със собствената гаранция на третата страна/доставчика. Подробности 
за тези собствени гаранции можете да получите от представителите на Ford. Забележка. Марката и запазените знаци на Bluetooth® са притежание на 
Bluetooth SIG, Inc., и всички случаи на употреба на тези марки от Ford Motor Company са под лиценз. Словната и графичните търговски марки на iPod са 
собственост на Apple Inc. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици. Забележка. Някои от функциите за 
безопасност и за подпомагане на шофьора, описани в тази брошура, са проектирани да работят въз основа на датчици, чието функциониране може да се 
влияе от определени метеорологични или други условия на средата.
Този международен вариант на брошурата предоставя само обща информация; описаните характеристики не са валидни за конкретен пазар. Възможно е 
илюстрациите или текстът да включват упоменаване на модели, характеристики или условия, които не се предлагат в някои региони, било като стандартно 
изпълнение или като опция. Също така може да не са споменати специални характеристики, които се предлагат. Затова винаги се консултирайте с вашия 
представител на Ford за най-новите подробности и актуалните цени.

Публикувано от Ford Motor Company, Limited, Laindon, Essex, England. Регистрация в Англия под № 235446. © Ford Motor Company Limited.
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ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА ТЕСТ ДРАЙВ ОЩЕ 
ДНЕС
Най-добрият начин да откриете вълнуващата гама на Tourneo Connect е да седнете зад волана.

Запазете час за тест драйв и Вашият местен представител на Ford ще се радва да окаже 
съдействие при първа възможност.


