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Tourneo Custom Titanium L1 със 17" лети 
джанти с 10 спици и покритие Dark Tarnish 
(опция), в специален цвят на каросерията 
Grey Matter (опция).

Tourneo Custom Titanium L2 с камера за задно 
виждане (опция), в цвят Orange Glow металик 
(опция).
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Tourneo Custom Active
Открийте дръзкия нов Tourneo Custom Active. Със своя суров офроуд дизайн, 
усъвършенствани технологии, комфортен и солиден интериор, той е винаги 
готов да помогне и в най-трудните задачи. Базиран на серията Titanium, той е 
оборудван със 17" лети джанти, уникална за Active предна решетка и обшивка 
на каросерията, ярки релси на покрива и странични прагове по цялата 
дължина. Интериорът му се отличава със специална тапицерия на седалките 
Nordic Blue, а за разширяване на възможностите в по-специфични условия 
моделите с ръчна скоростна кутия могат да бъдат оборудвани с механичен 
диференциал с ограничено приплъзване.

Механичен диференциал с 
ограничено приплъзване
Механичният диференциал с 
ограничено приплъзване на Tourneo 
Custom може да намали нежеланото 
буксуване, особено при движение по 
нестабилна повърхност. Чрез 
автоматично пренасочване на 
въртящия момент към колелото с 
най-добро сцепление, той подобрява 
предното задвижване на Tourneo 
Custom и осигурява още по-добро 
сцепление, стабилност и спокойствие 
в по-трудни условия. (Опция при 
всички серии с ръчна скоростна 
кутия)

Tourneo Custom L1 Active със 17" лети фрезовани 
джанти с 5 спици (стандартно оборудване), в 
цвят Orange Glow металик (опция).
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Заповядайте в първа класа
Ford Tourneo Custom се отличава със своето удобство и комфорт. Той 
съчетава стила и качеството на луксозна лимузина с многофункционалността 
и вътрешното пространство на автомобил за транспорт на до девет души. 
Изобилието от грижливо комплектовани функции и оборудване допълва 
усещането за изисканост. Напълно регулируемите шофьорска седалка и 
кормилна колонка ви помагат да намерите идеалното за вас положение за 
шофиране. А пътниците могат да се отпуснат с опции като климатик за 
задната част на купето, лягащи облегалки и луксозна кожена тапицерия на 
седалките.

Пневматично задно окачване
Автоматично поддържа една и съща височина над пътя, независимо от натоварването, 
за по-плавно и комфортно возене. (Опция при Trend и Titanium)
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Място за всички
С конферентна конфигурация на седалките, 
просторният интериор на Tourneo Custom е не само 
комфортен, а и гъвкав.

Предлагат се две версии: Многофункционални 
конферентни седалки (стандартно оборудване при 
Trend), с отделни седалки на втория ред и 2+1 места на 
третия, и универсални конферентни седалки 
(стандартно оборудване при Titanium, Titanium X и 
Sport) с отделни седалки на втори и трети ред за 
максимална адаптивност.

Отделните седалки на втория ред могат да се завъртат 
с лице напред или назад, а всички седалки могат да се 
сгъват, преобръщат, прибират или изцяло да се 
изваждат, за да отговорят на изискванията ви при 
пътуване.

Имате избор между L1 с изобилие от пространство за до 
девет души, или L2 с повече място за багаж отзад, или 
Tourneo Custom Shuttle Bus L2 със седалки с директен 
достъп Direct Access. Който и модел да предпочетете, 
ще откриете, че адаптиращият се интериор може лесно 
да се нагоди към вашите изисквания за бизнес или 
семеен транспорт.

Tourneo Custom Shuttle Bus
С акцент върху комфорта на пътниците, Tourneo Custom 
Shuttle Bus L2 предлага изобилие от пространство за 
всеки от четирите реда седалки с директен достъп 
Direct Access. Плъзгащата врата от дясната страна 
осигурява лесен достъп до задните седалки. Този 
вариант се предлага за всички серии и, заедно с изцяло 
кожената тапицерия, е идеалният начин да се даде 
приоритет на комфорта и мобилността пред багажното 
пространство.Tourneo Custom Titanium с кожена тапицерия Salerno в цвят 

Palazzo Grey (опция).

Tourneo Custom L1

Tourneo Custom L2

Tourneo Custom 9 места L1 Tourneo Custom 9 места L2 Tourneo Custom Shuttle Bus 9 
места L2

Забележка: Когато седалките от втория ред са обърнати назад (към третия ред), на тях не трябва да се поставя детско столче с лице назад.
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Повече пространство, по-
малко усилия
Настанете до девет души в комфорт от висок клас. Сгънете облегалките на 
задните седалки, за да получите равна работна повърхност. Или завъртете, 
сгънете, преобърнете или приберете задните седалки по много различни 
начини, за да създадете пространство като в лимузина – или да увеличите 
мястото за багаж до максимум, без да изваждате седалки.

При доставка седалките са в конферентна конфигурация: втори и трети ред 
са обърнати един срещу друг за улесняване на разговорите между 
пътниците. Но задните седалки лесно могат да се разположат по друг начин, 
ако е необходимо.

Ако се нуждаете от още повече пространство, задните седалки могат да се 
изваждат изцяло (поотделно или на групи), при което се освобождава голям 
и многофункционален обем за превоз на всичко, което пожелаете.
Забележка: Когато седалките от втория ред са обърнати назад (към третия ред), на тях не трябва да се поставя 
детско столче с лице назад.

Основна илюстрация (вляво): Tourneo Custom Titanium с кожена тапицерия Salerno Leather в 
цвят Dark Palazzo Grey (опция) и конферентна конфигурация на седалките.
Забележка Вместо отделни седалки, на третия ред на серия Trend има 2+1 места.
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Широко отварящите се плъзгащи странични 
врати и голямата остъклена задна врата на 
Tourneo Custom осигуряват лесен достъп до 
елегантния и приветлив интериор. А 
множеството добре обмислени функции, 
включително удобните прагове и различните 
места за съхранение на вещи, осигуряват 
още повече пространство и 
многофункционалност.

FORD TOURNEO CUSTOM Интелигентен по рождение

Новаторски решения за съхранение на вещи
Функционалните опции за съхранение включват 
поставки за чаши и отделение за съхранение под 
спретнат капак тип щора, големи джобове на 
предните врати и заключваща се жабка. 
(Стандартно оборудване)

Плъзгащи врати и прагове
Праговете под двете плъзгащи странични врати 
улесняват още повече влизането и излизането, и 
същевременно подчертават луксозния стил на 
Tourneo Custom. (Стандартно оборудване при Trend, 
Titanium и Titanium X)

Вградени релси на покрива
Система от релси на покрива, които се прибират, 
когато не се използват, за да се намалят разходът 
на гориво и шумът. Тази система може да носи до 
130 kg и има ограничител за товара и вградени 
Т-канали, съвместими със стандартни аксесоари за 
покрив, което разширява максимално 
функционалността. (Опция. Приложими са някои 
ограничения.)

Точки за закрепване на детско столче ISOFIX
За безопасност на пътниците, на определени 
седалки от втория и третия ред са предвидени 
общо четири точки ISOFIX за закрепване на детски 
столчета. (Стандартно оборудване. Разположението 
зависи от модела.)

Забележка: Когато седалките от втория ред са обърнати назад (към 
третия ред), на тях не трябва да се поставя детско столче с лице 
назад.

Преобразувател на напрежение 230 V (150 W)
Можете да зареждате и да работите с любимите си 
устройства без необходимост от специални 
адаптери. Просто ги включете, както правите у дома. 
(Опция)

Тонирани стъкла и щори на задните прозорци
Вградените, лесно разгъващи се щори предпазват 
пътниците отзад от силното слънце. Тонираните 
стъкла добавят допълнителна защита и изисканост. 
(Стандартно оборудване при Titanium, Titanium X, 
Active и Sport)

Изобилие от пространство
С обширния си интериор и адаптиращата се 
конфигурация на седалките Tourneo Custom е 
винаги готов да настани вас, вашите пътници и 
вещите ви.

Камера за задно виждане с помощ за прикачване 
на ремарке
Щом включите на задна предавка, картината от 
камерата автоматично се появява на екрана. Върху 
изображението от камерата се наслагват линии, 
които показват траекторията на движение на 
автомобила. (Стандартно оборудване при Titanium X, 
опция при останалите модели) Забележка: Камерите 
работят само при скорост под 10 km/h (6 mph).

Седалка на водача с електрическо регулиране и 
отопление
С 10-те вида настройки на тази отопляема седалка 
можете лесно да регулирате най-удобната за вас 
позиция за шофиране. (Стандартно оборудване при 
Titanium X, Active и Sport, опция при Titanium) 

Автоматична скоростна кутия SelectShift
Tourneo Custom може да бъде оборудван с 
6-степенна автоматична скоростна кутия SelectShift. 
Тази скоростна кутия предоставя също и 
възможност за ръчно превключване чрез бутони на 
скоростния лост. (Опция при модели с 130 к.с., 150 
к.с. и 170 к.с.)
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Запознайте се с новия най-
добър приятел на 
телефона ви

*Не се разсейвайте, докато шофирате. Когато е възможно, използвайте системи с гласови команди; не използвайте ръчни устройства, когато шофирате. Някои функции могат да бъдат заключени, когато автомобилът е на скорост. Не 
всички функции са съвместими с всички телефони.
Имайте предвид: Пълното интегриране на SYNC 3 със смартфон се предлага само за iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) или по-нови версии. Някои функции на SYNC 3 изискват интернет достъп, за което е необходим абонамент към 
мобилен оператор. За да разберете дали Apple CarPlay и Android Auto се предлагат на вашия пазар, проверете актуалната информация в официалните им сайтове.
†Ford Emergency Assistance е иновативна функция на SYNC, която използва мобилен телефон, свързан чрез Bluetooth®, за да помогне на пътниците в автомобила да се обадят директно на местния комуникационен център в случай на 
инцидент, при който се е отворила въздушна възглавница или горивната помпа се е изключила автоматично. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.
Забележка: FordPass Connect активира свързаните услуги и се предлага при избрани автомобили или при автомобили с навигация. Системата FordPass Connect ще бъде активирана при доставка на автомобила. Можете да разрешите 
или забраните споделяне на определени данни. Интернет покритието и услугите не са достъпни навсякъде. Възможно е да се прилагат такси за пренос на данни. Приложими са политиките за поверителност на FordPass и Connected 
Car, които са налични на местния уебсайт на Ford.
**Live Traffic: С FordPass Connect достъпът до Live Traffic е безплатен за първите 12 месеца; след това се заплаща абонаментна такса.
***LHI: Local Hazard Information е абонаментна услуга, която се предоставя с едногодишен безплатен пробен период при закупуване на нов автомобил Ford. 

100% свързаност

 ■ Live Traffic** предоставя актуална информация за трафика 
директно на навигационната система SYNC 3. След това 
технологията съобразява препоръчания маршрут с условията на 
трафика, за да губите по-малко време по пътя към следващата си 
цел

 ■ Local Hazard Information*** използва множество местни и 
национални източници на информация, за да ви предупреди за 
опасности по пътя напред

Ford SYNC 3

Предлаганият Ford SYNC 3 се интегрира безпроблемно с Вашия 
смартфон и ви позволява да управлявате всичко – от разговорите и 
текстовите съобщения до музиката и сателитната навигация – чрез 
централния сензорен екран или чрез изключително прости гласови 
команди. Актуализациите на картите ви помагат да поддържате курса 
и да не закъснявате, и освен това са безплатни за ограничен период от 
време след регистрацията на автомобила.

Функции на SYNC 3*

 ■ Управлявате телефона си, музиката, приложенията и навигацията 
чрез прости гласови команди

 ■ Прослушвате текстови съобщения
 ■ Функцията Emergency Assistance† помага на пътуващите да наберат 

спешния телефон с информация за местоположението на 
автомобила, за да получат спешни услуги на местния език

 ■ Чрез AppLink можете да управлявате приложения, съвместими със 
SYNC, а чрез Apple CarPlay и Android Auto – да работите с телефона 
си директно от началния екран на SYNC 3

 ■ Цветният сензорен екран поддържа мултитъч жестове, като бързо 
плъзване и мащабиране с два пръста, и ви позволява да аранжирате 
иконите на приложенията и фона точно както на вашия таблет или 
смартфон
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Като съчетава информацията от предна камера и радар, технологията на Tourneo Custom може да помогне в различни ситуации на пътя. От 
асистента за предотвратяване на сблъсък (опция), който може да сигнализира за потенциален удар, до интелигентния регулатор на скоростта 
(опция), който поддържа скоростта в рамките на показаните ограничения, Tourneo Custom е способен да ви помага по-добре от всякога.

Реагира, преди да разберете

Предупреждение на водачаØ2)

Системата подава предупреждение, ако регистрира 
поведение зад волана, което показва забавяне на 
реакциите. Първоначално на арматурното табло се 
показва предупредителен символ; ако забавянето 
на реакциите продължи, се подава и звуков сигнал 
(звънче). (Стандартно при инсталирана система за 
сигнализация при отклоняване от лентата)

Адаптивен круиз контролØ2)

Задайте желаната скорост и адаптивният круиз 
контрол ще поддържа предварително зададена 
дистанция до автомобила отпред. Ако сензорите 
отчетат, че той намалява скоростта си, вашият 
автомобил също ще забави. Когато пространството 
отпред е свободно, автомобилът ще ускори отново 
до зададената скорост. (Опция)

Интелигентен регулатор на скоросттаØ2)

Когато е включен, автоматично ограничава скоростта 
до стойността, регистрирана[1] от системата за 

разпознаване на пътни знаци. Водачът има 
възможност също да зададе с колко е допустимо да 

се превиши ограничението. (Опция, предлагана 
срещу допълнително заплащане, само когато са 

поръчани и адаптивен круиз контрол и навигация)

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху 
автомобила от страна на водача.
[1]Разрешената скорост зависи от категорията на пътя и типа на превозното средство. Водачът е длъжен винаги да спазва ограниченията на скоростта.
Забележка Асистентът за предотвратяване на сблъсък с активно спиране може да разпознава пешеходците, но не във всички условия, и не замества 
безопасното управление. Вижте ръководството за употреба за ограниченията на системата.

Асистент за предотвратяване на сблъсък Ø2)

Асистентът за предотвратяване на сблъсъкØ2) 
внимателно следи пътя напред с помощта на радар 
и камера. Системата следи близостта до други 
превозни средства и пешеходци, и дори когато е 
тъмно и те бъдат осветени от фаровете на 
автомобила, може да ви предупреди за потенциален 
сблъсък. Ако не реагирате на предупредителните 
сигнали, функцията за активно спиранеØ2) подготвя 
спирачките и може автоматично да ги задейства, за 
да намали последствията от удара. (Опция, като 
част от адаптивния круиз контрол) 
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Tourneo Custom използва най-новите технологии, за да се грижи за вас, за автомобила ви и за 
другите наоколо. Предупреждението за напречно движение е една от тези системи. Тя е създадена 
да помага при излизане от паркомясто на заден ход без видимост настрани. Системата подава 
звуков и визуален сигнал, за да намали риска от удар с приближаващо превозно средство. 
(Опция)

Усеща това, което не можете да 
видите

Предупреждение за напречно движениеØ2)

Като част от системата за следене на сляпата зона, 
функцията сканира пространството вляво и вдясно, 
когато излизате на заден ход от перпендикулярно 
място за паркиране. Ако разпознае движещо се 
превозно средство или друга опасност, системата 
подава визуален и звуков сигнал. (Опция)

Система за следене на сляпата зона при теглене 
на ремаркеØ2)

Когато по време на движение друго превозно 
средство – лека кола, бус или камион – влезе в 
сляпата ви зона, системата сигнализира чрез 
светлинна индикация във външното огледало на 
водача или на пътника. Ако автомобилът е 
оборудван с фабрично монтиран теглич и тегли 
ремарке, обхватът на системата се разширява, за да 
включи и тегленото ремарке. (Опция)

Live Traffic*
Предоставя актуална информация за трафика, 
напр. скорост, инциденти, затворени пътища, и ви 
предлага навигация по алтернативни маршрути, за 
да избегнете проблемните участъци. Функцията е 
достъпна чрез FordPass Connect през 
навигационната система SYNC 3. (Опция)

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху 
автомобила от страна на водача.
*Достъпът до Live Traffic е безплатен през първите 12 месеца след регистрацията на нов автомобил Ford, оборудван с навигация SYNC 3; след това се 
заплаща абонаментна такса.
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Усъвършенствано осветяване за отлична видимост.
Стилните фарове на Tourneo Custom му придават ярка индивидуалност. Всички модели 
имат вградени дневни светлини, а мощните биксенонови фарове (стандартно 
оборудване при Titanium X, опция при Trend, Titanium и Sport) гарантират превъзходно 
осветяване при всякакви условия.

Вижте пътя в нова светлина

Автоматични дълги светлиниØ2)

Временно превключва на къси светлини, когато отчете насрещен трафик или автомобил отпред, и 
автоматично връща на дълги за максимална видимост. (Стандартно оборудване при Sport, опция 
като част от пакет за всички останали серии)

Фарове тип прожектор със статични светлини 
за завой
При завъртане на волана на повече от 30 
градуса, светлините за завой осветяват 
съответната страна на пътя за по-добра 
видимост нощем. Функционира при скорост до 
30 km/h. (Стандартно оборудване)

Биксенонови фарове със статични светлини 
за завой
Биксеноновите фарове на Tourneo Custom 
предлагат по-добра осветеност от халогенните и 
същевременно изразходват по-малко енергия. А 
статичните светлини за завой, вградени в 
основните фарове, осветяват вътрешната страна 
на завоя при скорост до 60 km/h. При ниско ниво 
на външна осветеност фаровете се включват 
автоматично, за да виждате добре пътя пред 
себе си. (Стандартно оборудване при Titanium X, 
опция при Trend, Titanium, Active и Sport) 

Tourneo Custom L1 Titanium със 17" лети джанти с 10 спици и покритие Dark Tarnish (опция), 
в цвят Moondust Silver (опция). 

ØИзползва сензори. 2)Функция за помощ при управление.
Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол 
върху автомобила от страна на водача.
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Ефективност
Tourneo Custom се задвижва от гама мощни дизелови двигатели Ford EcoBlue и EcoBlue Hybrid. 
Всички версии удовлетворяват най-новите стандарти за емисии и съчетават интензивен 
въртящ момент за надеждна ефективност и ниски експлоатационни разходи. Мощни, чисти и 
съвършени, дизелите Ford EcoBlue запазват водещото място по отношение на ефективност и 
технологии на нашите многократно награждавани бензинови двигатели Ford EcoBoost.

Основните технологии включват

 ■ Система Ford Auto Start-Stop
 ■ Интелигентно регенеративно зареждане на Ford
 ■ Светлинен индикатор за превключване на предавките – за подпомагане на икономичното 

шофиране
 ■ Контрол на ускорението – уникалното калибриране на двигателя помага за намаляване на 

разхода при ненатоварен автомобил (опция)
 ■ Система за управление на акумулатора от Ford – увеличава срока на експлоатация на 

акумулатора, намалява разхода на гориво и осигурява надеждност във всеки момент
 ■ Системата за селективна каталитична редукция (SCR) използва AdBlue®, за да преобразува 

NOx от изгорелите газове в азот и вода
 ■ Системата за зареждане без капачка Ford Easy Fuel подпомага избягването на случайно 

зареждане на неподходящо гориво

Технология Ford EcoBlue Hybrid
Tourneo Custom се предлага с иновативната 
технология “дизелов умерен хибрид”. Вграденият 
стартер/генератор възстановява енергия при 
движение на автомобила по инерция и я съхранява в 
48-волтовия литиево-йонен акумулатор. След това 
съхранената енергия се използва за подпомагане на 
двигателя при движение и ускоряване, както и за 
захранване на спомагателното оборудване на 
автомобила. Системата спомага за допълнителна 
икономия на гориво, особено при движение с често 
спиране. (Опция с ръчна скоростна кутия)

*NEDC CO2mPas официални сертифицирани данни. За повече информация вижте раздела за разход на гориво и CO2.

2,0 л Ford EcoBlue 130 к.с.

Дизеловият двигател Ford EcoBlue със 130 к.с. 
(96 kW/360 Nm) постига балансирани 
характеристики, развивайки още повече 
мощност и въртящ момент без компромис с 
емисиите.
*Тестови данни за изчислен цикъл на управление по WLTP. За повече 
информация вижте раздела Разход на гориво и динамични 
характеристики.

2,0 л Ford EcoBlue 150 к.с.

Ford EcoBlue със 150 к.с. (110 kW) развива 360 
Nm въртящ момент. Това го прави идеалният 
избор за превоз на тежки товари и теглене на 
ремарке със забележителна икономия на 
гориво.
*Тестови данни за изчислен цикъл на управление по WLTP. За повече 
информация вижте раздела Разход на гориво и динамични 
характеристики.

2,0 л Ford EcoBlue 170 к.с.

Усъвършенстваният дизелов двигател на 
Transit Custom от следващо поколение 2,0 л 
EcoBlue сега се предлага като по-мощен 
вариант от 170 к.с. (125 kW). Той развива 
впечатляващ въртящ момент от 390 Nm и е 
най-мощният двигател в гамата.
*Тестови данни за изчислен цикъл на управление по WLTP. За повече 
информация вижте раздела Разход на гориво и динамични 
характеристики.

От

213 g/km* 
От

191 g/km* 
От

191  g/km* 
150 к.с.

130 к.с.

390 Nm

360 Nm

360 Nm
170 к.с.
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Технологии, които улесняват живота ви
Tourneo Custom се предлага с разнообразни функции за безопасност и помощ при управление, за да бъде работният ви ден по-лесен.

ØИзползва сензори. 1)Функция за безопасност. 2)Функция за помощ при управление. Забележка Функциите за помощ при управление са спомагателни и не заменят вниманието, добрата преценка и необходимостта от контрол върху 
автомобила от страна на водача.
*Максимална теглителна способност при серия L2.
◊Забележка: Когато автомобилът Ford е снабден с функционираща въздушна възглавница за пътника отпред, на това място не трябва никога да се поставя детско столче, обърнато назад. Най-безопасното място за 
децата е в детско столче, добре закрепено за втория ред седалки.

Active Park AssistØ

Когато са активирани, сензорите могат да идентифицират паркомясто с 
подходящ размер и автоматично да направляват автомобила при влизане или 
излизане от него, докато вие контролирате педалите и предавките. Park-Out 
Assist работи като Active Park Assist, но в обратна посока – помага ви да 
излезете от успоредно паркомясто. (Опция)

Защита от преобръщанеØ1)

Уникалният сензор на Ford за скорост на накланяне помага на системата за 
защита от преобръщане да поддържа гумите в контакт с пътя, когато центърът 
на тежестта е високо, както и при завои с обратен вираж. (Стандартно 
оборудване)

Auto Start-Stop
Помага за максимална икономия на гориво. (Стандартно оборудване)

Векторно управление на въртящия моментØ

Векторното управление на въртящия момент подобрява теглителната сила, 
устойчивостта на движение и поведението в завой, като оптимизира 
непрекъснато разпределението на въртящия момент между предните колела в 
зависимост от сцеплението на всяко колело. (Стандартно оборудване)

Контрол на сцеплението1)

При ниска скорост, когато установи приплъзване на някое колело, тази система 
може да разпредели по-висок въртящ момент към колелото с най-добро 
сцепление. (Стандартно оборудване)

Подпомагане на аварийното спиранеØ1)

Разпознава ситуациите на аварийно спиране и повишава налягането в 
спирачната система за максимален спирачен ефект. (Стандартно оборудване)

Електронно управление на стабилността (ESC)Ø1)

Помага да запазите контрол над автомобила при неблагоприятни пътни 
условия. Системата „усеща“ кога се отклонявате и се стреми да поддържа 
посоката, като регулира автоматично спирането и мощността от двигателя. 
(Стандартно оборудване)

Впечатляващи възможности за теглене
С максимален капацитет за теглене от 2 350 kg*, Tourneo Custom предлага 
внушителна теглителна мощност, заедно с гама функции за безопасност – 
вашата и на ремаркето. (При използване за търговски цели може да се изисква 
тахограф. Максималната теглителна способност зависи от товара, 
конфигурацията на автомобила, допълнителното оборудване и броя пътници)

Контрол на люлеенето на ремаркетоØ1)

Регистрира залюляване на ремаркето и противодейства до овладяване на 
люлеенето. (Стандартно оборудване, но се активира с допълнително 
приспособление за теглич на Ford)

Помощ при потегляне по наклонØ2)

Предотвратява връщането на автомобила назад, докато премествате крака си 
от педала на спирачката към този на газта. Работи и на предни, и на задна 
предавки, затова е идеална за теглене на тежки товари. (Стандартно 
оборудване)

Въздушни възглавници
Стандарно оборудван с въздушни възглавници за водача и пътника отпред◊, 
странични въздушни възглавници на нивото на гръдния кош и странични 
възглавници тип "завеса".

Предно стъкло с отопление Quickclear
Може да помогне за бързо подсушаване на предното стъкло дори в мразовити 
утрини. (Стандартно оборудване)
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FORD TOURNEO CUSTOM Интелигентен по рождение

Интелигентни инженерни решения за повече спокойствие
С 4500 краш теста зад гърба си – и реални, и виртуални – Tourneo Custom е 
създаден за максимална безопасност на пътниците. Изключителната защита 
започва още със здравата носеща конструкция, при която е използвана повече 
стомана с висока и свръхвисока якост. Допълва я гама от нововъведения, 
включително пълен комплект въздушни възглавници, както и усъвършенствани 
технологии за шасито и спирачките.

Предни въздушни възглавници и въздушни възглавници тип завеса
Спомагат за предпазване на главите на водача и на пътниците отпред от 
нараняване. (Стандартно оборудване)

Мощни спирачки
Защитата на шофьора и пътниците е основен приоритет на Tourneo Custom. 
Стандартните функции за безопасност включват пълна система ESC с ABS с 
подпомагане на аварийното спиране (EBA), която спомага за намаляване на 
спирачния път. По-големите спирачни накладки издържат по-дълго и запазват 
по-надеждно спирачната способност, а сензорите за износване сигнализират 
кога накладките трябва да се сменят.

Шофиране с AdBlue®

За да функционира нормално, резервоарът за AdBlue® на Ford Tourneo Custom с 
дизелов двигател Euro6 трябва да бъде зареден с течност AdBlue®. Когато 
нивото в него спадне много, светва предупреждение. За още информация се 
обърнете към вашия представител на Ford.

Климатик за пътниците в задната част на купето
За пътниците в задната част на купето се предлага допълнителна климатична 
система с отделно регулиране. (Стандартно оборудване при Titanium, Titanium X 
и Sport, опция при Trend)
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Основни характеристики на 
екстериора

 ■ 16" лети джанти с 5х2 спици
 ■ Фарове тип прожектор, със статични 

светлини за завой, дневни LED светлини и 
отложено изгасване на плафоните

 ■ Предни фарове за мъгла с адаптивно 
осветяване в завой

 ■ Дистанционно централно заключване с 
два електронни ключа

 ■ Предни и задни сензори за разстояние 
при паркиране

 ■ Предни и задни калобрани

Основни характеристики на 
интериора

 ■ FM радио с DAB, Ford SYNC с Bluetooth®, 4" 
TFT дисплей, дистанционно управление 
на звука, вграден панел за управление, 
модем FordPass Connect, USB порт с 
функционалност за iPod® и десет 
високоговорителя

 ■ Многофункционални конферентни 
седалки с индивидуални седалки на 
втория ред, които могат да се завъртат, и 
трети ред с 2+1 седалки. Всички седалки 
могат да се сгъват, преобръщат, прибират 
или изцяло да се изваждат

 ■ Преден климатик с поленов филтър
 ■ Волан с тапицерия Sensico®

 ■ Круиз контрол с регулируем ограничител 
на скоростта

 ■ Мокет на пода в задната част за пътници и 
багаж

 ■ Електрически предни стъкла; пълно 
спускане/повдигане с едно докосване от 
страната на водача

 ■ Въздушни възглавници за водача и 
пътника отпред◊, странични въздушни 
възглавници на нивото на гръдния кош и 
странични възглавници тип "завеса"

Предлагани пакетни опции: 

SYNC с 4" (10,1 cm) TFT екран и 
гласово управление
(Стандартно оборудване)

 ■ Камера за задно виждане с помощ 
за прикачване на ремарке

 ■ Автоматични дълги светлини
 ■ Арматурно табло висока серия

Вградени релси на покрива
(Опция само за бус)

Двигатели

 ■ 130 к.с. (96 kW)/360 Nm
 ■ 150 к.с. (110 kW)/360 Nm
 ■ 175 к.с. (125 kW)/390 Nm

Показаният модел е Tourneo Custom Trend L1 в цвят Moondust Silver металик (опция).

Пакет Видимост – Ниско ниво

 ■ Външни огледала с електрическо 
регулиране, подгряване, мигачи и 
функция за автоматично 
прибиране

 ■ Предно стъкло с отопление 
Quickclear

 ■ Сензор за ниско ниво на течността 
за чистачки

Пакет Видимост – Високо ниво 
Функции в допълнение към 
Пакет Видимост – Ниско ниво

 ■ Автоматични фарове
 ■ Чистачки със сензори за дъжд

Пакет Видимост – Премиум 
Функции в допълнение към 
Пакет Видимост – Високо ниво

 ■ Предупреждение при напускане на 
лентата за движение със система 
за следене на състоянието на 
водача

◊Забележка: Когато автомобилът Ford е снабден с функционираща въздушна възглавница за пътника 
отпред, на това място не трябва никога да се поставя детско столче, обърнато назад. Най-безопасното 
място за децата е в детско столче, добре закрепено за втория ред седалки.

Модели Trend
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Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение към 
Trend)

 ■ 17" лети джанти с 10 спици и покритие 
Sparkle Silver

 ■ Широки странични лайстни в цвета на 
каросерията

 ■ Затъмнено задно стъкло
 ■ Предно стъкло с отопление Quickclear
 ■ Автоматични фарове
 ■ Чистачки със сензори за дъжд
 ■ Външни огледала в цвета на каросерията, 

с електрическо регулиране, подгряване и 
автоматично прибиране, елиминиране на 
„мъртвата зона“, вграден мигач и сензор 
за нивото на течността за чистачките

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение към Trend)

 ■ FM радио, Ford SYNC (включва Emergency 
Assistance*) с Bluetooth®, гласово 
управление, AppLink, четене не текстови 
съобщения и поверителен режим, 8" (20,3 
cm) сензорен екран, вграден панел за 
управление, модем FordPass Connect, USB 
порт с функционалност за iPod®, 
дистанционно управление на звука и 
десет високоговорителя  

 ■ Универсални конферентни седалки с 
индивидуални седалки на втория и третия 
ред (всички седалки могат да се сгъват, 
преобръщат, прибират или изцяло да се 
изваждат)

 ■ Климатик за задната част на купето
 ■ Вградени щори на втория ред прозорци, 

плюс трети ред прозорци при моделите L2
 ■ Отопляеми предни седалки

Седалка на водача с електрическо 
регулиране и отопление
(Опция)

Частично кожена тапицерия на 
седалките
(Опция)

Tourneo Custom Titanium L1 в цвят Blue металик (опция).

Предлагани пакетни опции: 
Пакет Видимост – Премиум

 ■ Предупреждение при напускане на 
лентата за движение със система 
за следене на състоянието на 
водача

 ■ Камера за задно виждане с помощ 
за прикачване на ремарке

 ■ Автоматични дълги светлини
 ■ Арматурно табло висока серия

Двигатели

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue 150 к.с. (110 
kW)

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 
kW)

*Ford Emergency Assistance е иновативна функция на SYNC, която използва мобилен телефон, свързан през 
Bluetooth®, за да помогне на пътуващите да се обадят директно на местния комуникационен център в случай 
на инцидент, при който се е отворила въздушна възглавница или горивната помпа се е изключила 
автоматично. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа. 

Модели Titanium
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Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение към 
Titanium)

 ■ 17" лети джанти с 10 спици с покритие Dark 
Tarnish

 ■ Камера за задно виждане
 ■ Биксенонови фарове, включително LED 

дневни светлини и статични фарове за 
завой

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение към 
Titanium)

 ■ Ford SYNC с вградена навигация, FM 
радио/SD-навигационна система с DAB, 
SYNC (включва Emergency Assistance*) с 
Bluetooth®, система за гласово 
управление, AppLink, четене на текстови 
съобщения и поверителен режим, 8" (20,3 
cm) сензорен екран, разширен вграден 
панел за управление, USB порт с 
функционалност за iPod®, дистанционно 
управление на звука и десет 
високоговорителя

 ■ Кожена тапицерия на седалките (или кожа 
Salerno с 5 cm хоризонтални шевове в 
Palazzo Grey/кожа Salerno в Palazzo Grey, 
или кожа Salerno с 5 cm хоризонтални 
шевове в Dark Palazzo Grey/кожа Salerno в 
Dark Palazzo Grey)

 ■ Седалка на водача с отопление, 
електрическо регулиране в 10 посоки и 
поясна опора

Кожена тапицерия
(Стандартно оборудване)

Биксенонови фарове
(Стандартно оборудване)

Tourneo Custom Titanium X L1 в цвят Diffused Silver металик (опция).

Двигатели

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 
к.с. (110 kW)

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 
kW)

*Ford Emergency Assistance е иновативна функция на SYNC, която използва мобилен телефон, свързан през 
Bluetooth®, за да помогне на пътуващите да се обадят директно на местния комуникационен център в случай 
на инцидент, при който се е отворила въздушна възглавница или горивната помпа се е изключила 
автоматично. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.

Модели Titanium X
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Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение към 
Titanium)

 ■ 17" лети и фрезовани джанти с 5 спици
 ■ Цветна декорация на решетката с вложка 

Satin Nickel
 ■ Предна броня в цвета на каросерията с 

акцент Magnetic Grey в долната част
 ■ Пластмасова задна броня с боя в два 

нюанса на Magnetic Grey
 ■ Удължени странични прагове
 ■ Сребристи релси на покрива
 ■ Корпуси на огледалата в цвят Agate Black
 ■ Странични емблеми Active в Magnetic Gloss

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение към 
Titanium)

 ■ FM радио с DAB, SYNC (включва 
Emergency Assistance*) с Bluetooth®, 
гласово управление, AppLink, четене не 
текстови съобщения и поверителен 
режим, 8" (20,3 cm) сензорен екран, 
вграден панел за управление, USB порт с 
функционалност за iPod®, дистанционно 
управление на звука, включва десет 
високоговорителя

 ■ Седалка на водача с отопление, 
електрическо регулиране в 10 посоки, 
поясна опора и регулиране на наклона на 
долната част

 ■ Частична кожена тапицерия на седалките 
(Casual с Glacier в цвят Nordic Blue/кожа 
Salerno в цвят Ebony)

 ■ Декоративен елемент на арматурното 
табло с покритие Blue Metallic 

17" лети и фрезовани джанти с 5 
спици
(Стандартно оборудване)

Решетка Active с цветна декорация 
с вложка Satin Nickel
(Стандартно оборудване)

Tourneo Custom Active L1 в цвят Orange Glow металик (опция).

Двигатели

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 
к.с. (110 kW)

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 
kW)

*Ford Emergency Assistance е иновативна функция на SYNC, която използва мобилен телефон, свързан през 
Bluetooth®, за да помогне на пътуващите да се обадят директно на местния комуникационен център в случай 
на инцидент, при който се е отворила въздушна възглавница или горивната помпа се е изключила 
автоматично. Функцията работи в над 40 държави и региони в Европа.

Модели Active
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Основни характеристики на 
екстериора (в допълнение към 
Titanium)

 ■ 17" лети джанти с 5x2 спици, фрезовани, 
черни

 ■ Стайлинг комплект Sport – ниска 
престилка на предната броня с уникална 
рамка на фаровете за мъгла, странични 
престилки в цвета на каросерията, 
престилка на задната броня, спортни 
ленти на предния капак и разширение на 
предните и задните колесни ниши 

 ■ Предна решетка с пет хоризонтални 
греди с гланцирани черни вертикални 
греди

 ■ Ивица-акцент на предния капак

Основни характеристики на 
интериора (в допълнение към 
Titanium)

 ■ Частична кожена тапицерия на седалките 
(Dynamo Emboss върху Eton в Ebony/кожа 
Salerno в Ebony)

 ■ Седалка на водача с отопление, 
електрическо регулиране в 10 посоки, 
поясна опора и регулиране на наклона на 
долната част 

17" лети джанти с 5x2 спици, 
фрезовани, черни
(Стандартно оборудване)

Спортни ивици и решетка
(Стандартно оборудване)

Tourneo Custom Sport L1 в цвят Frozen White (стандартно оборудване).

Двигатели

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 
к.с. (110 kW)

 ■ 2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 
kW)

Модели Sport
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Titanium
Вложка на седалките: Inroad Emboss в Dark Palazzo 
Grey
Възглавници: Marl в Dark Palazzo Grey

Trend
Вложка на седалките: Capitol в Palazzo Grey
Възглавници: City в Palazzo Grey

Titanium
Вложка на седалките: Inroad Emboss в Palazzo Grey
Възглавници: Marl в Palazzo Grey

Titanium/Titanium X
Вложка на седалките: Кожа Salerno с 5 cm 
хоризонтални шевове в Dark Palazzo Grey
Възглавници: Винил Salerno в Ebony

Trend
Вложка на седалките: Capitol в Ebony
Възглавници: City в Ebony

Titanium/Titanium X
Вложка на седалките: Кожа Salerno с 5 cm 
хоризонтални шевове в Palazzo Grey
Възглавници: Винил Salerno в Ebony

Sport
Вложка на седалките: Dynamo Emboss върху Eton в 
Ebony
Възглавници: Кожа Salerno в Ebony

Седнете и се отпуснете

Интериор, който не предизвиква алергии

В интериора на Ford Tourneo Custom са използвани материали, които намаляват риска от 
алергична реакция. Моделите с климатик са оборудвани и с високоефективен поленов филтър, 
който предотвратява навлизането на прах и полени в купето.

FORD TOURNEO CUSTOM Тапицерии

Active
Вложка на седалките: Casual с Glacier в Nordic Blue
Възглавници: Кожа Salerno в Ebony
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Race Red** 
Стандартен цвят

Diffused Silver 
Цвят металик*

Moondust Silver 
Цвят металик*

Blazer Blue** 
Стандартен цвят

Agate Black 
Цвят металик*

Grey Matter 
Специален цвят*

Frozen White
Стандартен цвят

Blue Metallic  
Цвят металик*

Magnetic** 
Цвят металик*

Забележка Изображенията са използвани само за илюстриране на цветовете на каросерията и може да не отразяват точно описания автомобил. Цветовете и тапицериите, представени в тази брошура, може да не съответстват точно 
на действителните цветове поради някои ограничения на използваните печатни процеси.
*Цветовете металик на каросерията се предлагат като опция срещу допълнително заплащане.
**Не се предлага за серия Active.
За Ford Tourneo Custom е в сила гаранцията на Ford за защита от корозия със срок 12 години от датата на първата регистрация. Гаранцията е в зависимост от съответните срокове и условия.
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

FORD TOURNEO CUSTOM Цветове

17" 17"

16" 17"

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

лети джанти с 10 спици с покритие Dark Tarnish 
(Опция при Titanium, стандартно оборудване при 
Titanium X)

лети джанти с 5x2 спици и покритие Sparkle Silver 
(Стандартно оборудване при Trend) 

лети джанти с 5x2 спици, черни, фрезовани 
(Стандартно оборудване при Sport)

FORD TOURNEO CUSTOM Джанти

Orange Glow 
Цвят металик*

17"
лети и фрезовани джанти с 5 спици 
(Стандартно оборудване при Active) 
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6.

9.

5.

Още допълнително оборудване за 
Tourneo Custom ще намерите на адрес 
ford-accessories.com
Артикули с логото на Ford могат да бъдат 
закупени от 
fordlifestylecollection.com 

FORD TOURNEO CUSTOM Допълнително оборудване

1. Интелигентно огледало*

2. Камера на таблото

3. Специални калъфи за седалки 
ACTIVLine+

4. Напречни релси за покрив G3+

5. Комплект преден спойлер*

6. Всесезонни постелки

7. Тава за багажника

8. Демонтируем теглич Brink®+

9. Кабел за зареждане на 
електрически автомобил

10. Вградени прибиращи се релси 
на покрива

11. Багажник за ски и сноуборд 
Thule®+

*Опция и допълнително оборудване.
Монтирането на допълнително оборудване може да окаже 
влияние върху разхода на гориво на вашия автомобил.
+Артикулът е с гаранция от външен доставчик; за 
подробности вижте задната корица.
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FORD TOURNEO CUSTOM Специални опции

Електрическа инсталация за ремарке
Тази опция включва електрическа инсталация 
(конектор и кабелен сноп) без физическия теглич, 
което позволява лесен и безпроблемен монтаж на 
избрания тип теглич. 

 ■ Предлага се за всички типове каросерии

Контролер на оборотите на двигателя
Контролерът на оборотите на двигателя осигурява 
възможност за работа на двигателя при повишени 
обороти на празен ход. Тази опция се използва за 
електрическо и механично подаване на мощност за 
задвижване на допълнително оборудване, като 
например за модификации с охладителна система. 

3 режима на работа:

 ■ Режим 1: 3 опции за обороти (по подразбиране 
1100 об./мин., 1600 об./мин., 2030 об./мин.) с 
възможност за конфигуриране

 ■ Режим 2: променливи обороти
 ■ Режим 3: повишени обороти на празен ход

Допълнително табло с предпазители и релета
При модификация на автомобилите често се 
монтират системи, които изискват собствено 
защитено електрозахранване. Допълнителното 
табло с предпазители и релета осигурява извод с 
подходящи предпазители за свързване на 
допълнителни системи към правилното захранване, 
като осветление и сигнални лампи.
Основното захранване е чрез предпазител 150 A в 
таблото за висок ток, което е защитено чрез 
стандартен предпазител на акумулатора и се 
намира в основата на седалката на водача. 

Пакет Разширен електронен интерфейс
Този пакет осигурява комплексна свързаност за 
различни електронни сигнали на автомобила. Този 
конектор има 43-линии и кръг с проводник за CAN 
интерфейс, намира се в арматурното табло зад 
жабката и се препоръчва за полицейски автомобили, 
линейки и лекотоварни автомобили. 
Специализираните електрически сигнали включват 
външно/вътрешно осветление, заключване/
отключване, намаляване на товара/предпазител на 
акумулатора, активна AC верига, отворена врата, 
клаксон, ръчна спирачка, състояние на двигателя, 
функция Runlock и допълнително табло с 
предпазители и релета. Не се предлага за кемпери и 
при модули с програмируем CAN интерфейс.

Програмируем предпазител на акумулатор Ford
Този предпазител с уникален патентован дизайн на 
Ford намалява риска от неизправности в 
електрическата инсталация на лекотоварните 
автомобили, като например отказ от стартиране или 
повреда на акумулатора. Предлага се като отделна 
опция или като част от Система за модификация на 
захранване с висока мощност.
Предпазителят работи чрез изключване на 
електрическите функции, когато зарядът на 
акумулатора падне под предварително зададеното 
ниво. Предпазителят може да бъде програмиран да 
включва отново електрическите консуматори след 
зареждане на акумулатора до работното ниво.
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*Метод по SAE.

2,1 m3*

1,2 
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Сгънати задни седалки
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Tourneo Custom L1
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1,9
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Сгънати задни седалки
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изправени

Tourneo Custom L2
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 (L
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L2
)

2272 mm/1986 mm  
(с/без огледала)

4973 mm/5340 mm (L1/L2)

Размери (mm)
Tourneo Custom 8/9 места

L1 L2

Габаритна дължина 4972 5339

Габаритна ширина (със/без огледала) 2272/1986 2272/1986

Габаритна височина* 1927/1984 1924/1977

Ширина на отвора на страничната врата 930 930

Ширина за багаж между колесните ниши 1350 1350

Ширина на багажния отсек  1752 1752

Височина за багаж (от пода до тавана)  1304 1304

Дължина за багаж (до основата на третия ред седалки) 655 1032

Обем за багаж (литри)

Обем за багаж (зад третия ред седалки) (с изключение на Shuttle Bus) 1200 1900

Диаметър на завой (m)

16" джанти, между бордюри/между стени 11,6/12,2 12,8/13,4

17" джанти, между бордюри/между стени 11,8/12,3 13,0/13,5

L1 = Къса база, L2 = Дълга база. 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. *Минималната височина е за 

напълно натоварен автомобил от модела с най-малка товароносимост, а максималната – за ненатоварен автомобил от модела с най-голяма 
товароносимост.
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Програмируем предпазител на акумулатор Ford
Патентованата система за защита на акумулатора 
гарантира, че никога няма да се окажете без заряд в 
акумулатора. Можете да зададете време за 
използване на акумулатора, без двигателят да 
работи, да създадете профили за използване на 
акумулатора (високо или ниско натоварване, с или 
без допълнителни акумулатори) и да защитите 
акумулатора от претоварване от стартера. Този 
високофункционален модул разполага с множество 
възможности. (Опция)

Двойни високоефективни AGM акумулатори
Предлагат се за по-високи електрически 
натоварвания и осигуряват повече надеждност при 
дълбоко разреждане. (Опция)

Разход на гориво и емисии на CO2 – EU 6.2

Чи
сл

о н
а 

гл
ав

но
то

 
пр

ед
ав

ан
еØ

Ем
ис

ии
 н

а C
O 2 

(g
/k

m
)ØØ

 

Ра
зх

од
 н

а 
го

ри
во

 в
 

L/
10

0 
km

ØØ
  

Ко
мб

ин
ир

ан
 

Tourneo Custom

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 4,43 193-211 7,4-8,0

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 150 к.с. (110 kW) 4,43 195-211 7,4-8,1

2,0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 к.с. (110 kW) HEV2 4,43 191-206 7,3-7,8

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия 3,39 165-174 7,8-9,5

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична скоростна кутия 3,39 213-233 8,0-8,9

Забележка за всички двигатели Ford EcoBlue: Показаните стойности са за автомобили, оборудвани със система Auto Start-Stop. Системата Auto 
Start-Stop намалява емисиите на CO2 с 6 g/km, а разхода на гориво – съответно с 0,2-0,3 L/100 km. ØПосочените числа на главното предаване са 

тези, които се предлагат според комбинацията от модел, бруто полезен товар, двигател и трансмисия. 
ØØПосочените данни за разход на гориво/енергия, емисии на CO2 и пробег на електричество са измерени съгласно техническите изисквания и 

спецификации на най-новите версии на Европейски регламенти (ЕО) 715/2007 и (ЕО) 2017/1151. За лекотоварните автомобили с типово 
одобрение по Световната хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства (WLTP) е предоставена информация за разход на 

гориво/енергия и емисии на CO2 за Новия европейски цикъл на движение (NEDC) и за WLTP. WLTP ще замени напълно NEDC най-късно до края 
на 2020 година. Използваните стандартни тестови процедури позволяват сравняване на различни типове автомобили и на различни 

производители. Освен от ефективното използване на горивото 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 парниковият газ, който е основен причинител 

на глобалното затопляне. Във всеки търговски обект можете да получите безплатно брошура за разхода на гориво и емисиите на CO2, която 
съдържа данни за всички нови модели леки автомобили.

Маси и товари
Макс. маса на ремарке (kg)(a)
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Tourneo Custom L1 (M1) 

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 791-1098 3190 2092-2399 1625 1640 4,43 4565-5190 1375-2200 750

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) (с пневматично задно 
окачване) 685-792 3175 2383-2490 1625 1640 4,43 – – –

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с (96 kW) (с автоматична скоростна кутия) 793-1100 3240 2140-2447 1675 1640 3,39 4240 1150-1200 750

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) (с автоматична скоростна кутия 
и с пневматично задно окачване) 664-744 3175 2431-2511 1675 1640 3,39 – – –

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 150 к.с. (110 kW) 789-1098 3190 2092-2401 1625 1640 4,43 4565-5190 1375-2200 750

2,0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 к.с. (110 kW) HEV2 762-1071 3190 2119-2428 1675 1640 4,43 5190 2200 750

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична 
скоростна кутия 791-1100 3240 2140-2449 1675 1640 3,39 4240 1150-1200 750

Tourneo Custom L2 (M1)

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) 745-1053 3190 2137-2445 1725 1640 4,43 5190 2000-2400 750

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) (с пневматично задно 
окачване) 618-796 3175 2379-2557 1725 1640 4,43 – – –

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с (96 kW) (с автоматична скоростна кутия) 747-1055 3240 2185-2493 1725 1640 3,39 4240 1100-1400 750

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 130 к.с. (96 kW) (с автоматична скоростна кутия 
и с пневматично задно окачване) 618-699 3175 2476-2557 1725 1640 3,39 – – –

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 150 к.с. (110 kW) 743-1053 3190 2137-2447 1725 1640 4,43 5190-5240 2000-2400 750

2,0L TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 к.с. (110 kW) HEV2 766-1076 3240 2164-2474 1725 1640 4,43 5190-5240 1950-2350 750

2,0 л TDCi Ford EcoBlue 170 к.с. (125 kW) 6-степенна автоматична 
скоростна кутия 745-1055 3240 2185-2495 1725 1640 3,39 4240 1100-1400 750

L1 = Къса база. L2 = Дълга база. ØПосочените числа на главното предаване са тези, които се предлагат според комбинацията от модел, GVM и двигател. ØØБруто полезен товар = Обща маса на автомобила минус 
собствената маса на автомобила. GVM = Обща маса на автомобила. Общото допустимо тегло на автомобила в натоварено състояние – включително каросерия, полезен товар, спомагателно оборудване, гориво, вода, 

масло, водач и пътници. uСобствената маса зависи от много фактори, напр. от типа на каросерията, двигателя и избраните опции (различните серии имат различна собствена маса), и включва зареден на 100% 
автомобил с работни течности, на 90% с гориво, но без шофьор (75 kg), пътници и товар. В тази брошура под полезен товар се разбира разликата между общата (GVM) и собствената маса на автомобила. Трябва да се 

отбележи, че действителната маса винаги е обект на производствени отклонения, вследствие на което действителната товароносимост може да се различава от посочената тук. Забележка: Ползвателят на автомобила 
е длъжен да осигури съответствие на автомобила със законовите изисквания за движение по пътищата. (a) Максималната маса с ремарке със спирачки зависи от избора на двигател и допълнителни опции и оборудване. 

GTM = Обща маса с ремарке. Общото допустимо тегло на автомобила (вижте GVM) плюс ремаркето и неговия товар.
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притежавайте 
го

финансирайте 
го

Когато потеглите с новия си автомобил, ние сме 
винаги с вас. Ford разполага с широка мрежа от 
оторизирани сервизи, за да поддържа автомобила 
ви винаги в отлично състояние.

А ако случайно се наложи новият ви Ford да бъде 
ремонтиран поради пътен инцидент, 
квалифицираните ни специалисти ще се погрижат 
той да бъде възстановен до предишното си 
състояние, и то възможно най-бързо.

Що се отнася до финансирането на покупката на 
вашия автомобил, нашите мащаби и експертен опит 
ни позволяват да ви предложим широк диапазон от 
финансови продукти. 

Мото-Пфое Лизинг предоставя гама финансови 
продукти за вашия автомобил, независимо дали сте 
частен или бизнес клиент. 

Мото-Пфое Лизинг се специализира в договори за 
наем и лизинг, и предлага алтернативна гама от 
финансови планове, които могат да бъдат 
адаптирани към вашия бизнес. Те са само за бизнес 
клиенти.

FORD TOURNEO CUSTOM Следващи стъпки

Посетете вашия представител на Ford и изпробвайте сами Ford 
Tourneo Custom. Местният представител можете да откриете на: 
www.ford.com/SBE/DealerLocator

Посетете www.ford.com, създайте вашия нов Ford Tourneo Custom 
точно какъвто го искате и вижте каква ще бъде цената му.

изпробвайте го конфигурирайте го

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.
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