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SEZNAMTE SE  
S VOZY FORD

OBJEVTE

VYBERTE SI

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

SPECIFIKACE

KOUPĚ

Tourneo Connect Active s metalickým lakem karoserie Modrá Boundless 
(výbava na přání) se 17" koly z lehkých slitin (standardní výbava).



1OBJEVTE

ČISTÁ RADOST
Seznamte se s novým Fordem Tourneo Connect: stylovým 
a univerzálním společníkem na cestách, který je připraven na 
každé životní dobrodružství. Pohodlný interiér nabízí místo až pro 
sedm cestujících, převezete tak celou rodinu (i s jejich zavazadly), 
kolegy, veškeré podnikatelské potřeby a mnoho dalšího. K tomu 
výběr ze dvou délek karoserie, řada inovativních asistenčních 
funkcí řidiče a digitálních technologií v kabině – Tourneo Connect 
nabízí mnoho důvodů k úsměvu.

Tourneo Connect Active s metalickým lakem Modrá Boundless (výbava na 
přání).
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STYL, KOMFORT 
A ZÁBAVA
Design vašeho nového Tournea Connect zaručuje, že bude 
vypadat mimořádně, ať už s ním vyrazíte kamkoliv. Nápadné 
zvýrazňující prvky u dobrodružné varianty Active zahrnují unikátní 
černou masku chladiče s chromovanou obvodovou lištou, stylová 
kola a kontrastní nástavce blatníků, nárazníky a spodní lišty dveří. 
Střešní ližiny umožňující připevnění kol, lyží a dalšího vybavení 
jsou základem pro všechna vaše dobrodružství (standardní 
výbava pro verzi Titanium a Active).

OBJEVTE

Tourneo Connect Active s metalickým lakem karoserie Modrá Boundless 
(výbava na přání) se 17" koly z lehkých slitin (standardní výbava).
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PRO OUTDOOROVOU 
ZÁBAVU
Hledání nových oblíbených míst nikdy nebylo snadnější. Poprvé je 
u Tournea Connect k dispozici pohon všech kol*, který vám zajistí 
větší jistotu na silnici a pomůže vám s jízdou i na nezpevněném 
nebo kluzkém povrchu. Flexibilní uspořádání kabiny zajišťuje až 
sedm sedadel ve třech řadách s možností sklopení, překlopení 
nebo vyjmutí druhé a třetí řady sedadel (třetí řada sedadel je 
výbava na přání) k vytvoření ložného prostoru o objemu až 
3,1 m3**. To je více než dostatečný prostor pro sportovní vybavení, 
kempingové potřeby a další náklad.

OBJEVTE

*Pro verze vybavené 2.0litrovým vznětovým motorem EcoBlue 122 k a 6stupňovou 
manuální převodovkou.
**Zavazadlový prostor a nosnost jsou omezeny hmotností a rozložením hmotnosti 
nákladu. Max. nosnost je různá a závisí na výbavě na přání, příslušenství a konfiguraci 
vozidla. 

Tourneo Connect Active s metalickým lakem karoserie Modrá Boundless 
(výbava na přání).
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ŽIVOT NA DOSAH RUKY
Vaše nové Tourneo Connect je stejně intuitivní jako váš chytrý 
telefon, ale zároveň je mnohem zábavnější. Vše, co potřebujete, 
máte po ruce na 8,25" dotykovém displeji, který vám usnadní 
výběr i zobrazení vašich cílů. Stejně jednoduchý je i výběr hudby 
vhodné k vaší jízdě, stejně jako kontaktování rodiny a přátel, to 
vše pomocí multifunkčních ovládacích prvků na volantu.

Pro náročnější uživatele je k dispozici volitelný infotainment 
s 10" dotykovým displejem (výbava na přání). Umožní vám plné 
využití služby FordPass Connect, která zajišťuje řadu online 
funkcí, včetně aktuálních informací o provozu, alternativních 
trasách a čerpacích stanicích v okolí. To vše vám zpříjemní 
každou cestu.

OBJEVTE

Tourneo Connect Active s 10" dotykovým displejem (výbava na přání).



1 OBJEVTE

Tourneo Connect Active sa metalickým lakem 
karoserie Modrá Boundless (výbava na přání) 
se 17" koly z lehkých slitin (standardní výbava).
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SNADNÉ ŘÍZENÍ
Přeplněné městské ulice. Jízda s neustálým střídavým zastavováním a rozjížděním. Tourneo Connect vás 
zbaví stresu z hustého provozu díky adaptivnímu tempomatu s funkcí aktivního udržování vozidla v 
jízdním pruhu*Ø1)†. Systém vám pomáhá udržovat bezpečnou vzdálenost od vozu před vámi a nepřetržitě 
detekuje značení jízdního pruhu na vozovce tak, aby se vozidlo drželo ve středu jízdního pruhu (funkce 
dostupná na přání v druhé polovině roku 2022).

BEZPEČNOST PRO VŠECHNY
Systém Pre-Collision AssistØ1) s rozpoznáváním chodců a cyklistů** monitoruje vaši vzdálenost od jiných 
vozidel, chodců a cyklistů, a to i ve tmě, pokud jsou objekty ve světle světlometů, a může vás upozornit na 
možnou kolizi. Pokud nezareagujete včas, systém odpoví nouzovým brzděním a v případě potřeby 
i úhybným manévrem.

*Asistenční funkce pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují pozornost řidiče, jeho úsudek a nutnost řízení vozidla.  
Nenahrazují bezpečné řízení. Podrobné informace a omezení najdete v návodu k obsluze.
**Systém Pre-Collision Assist s detekcí chodců a cyklistů dokáže za určitých podmínek rozpoznat chodce před vámi, ale nenahrazuje 
řidičovu pozornost. Popis omezení systému najdete v návodu k obsluze vozu.
ØPoužívá senzory. 
1)Asistenční funkce pro řidiče.

OBJEVTE
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V KLIDU A BEZ STAROSTÍ
Vaše nové Tourneo Connect vám pomáhá předcházet nehodám i nepříjemným promáčklinám či 
škrábancům. Systém hlídání mrtvého úhluØ1) využívá nenápadná světla integrovaná do obou vnějších 
zpětných zrcátek k tomu, aby vás upozornil, pokud se při jízdě dostane jiné vozidlo do mrtvého úhlu. 
Podobně vás systém varuje před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místaØ1) před pohybujícími 
se vozidly a jinými riziky, jako jsou chodci, stěny anebo sloupy, když couváte z příčného parkovacího místa.

VŘELÉ UVÍTÁNÍ
Jen málo věcí v životě je tak spolehlivých jako Tourneo Connect. Když vás zaskočí nepříznivé počasí, 
můžete se na Tourneo Connect spolehnout. Vaše vozidlo je k dispozici s vyhřívanými sedadly – snadno 
ovládanými pomocí dotykového displeje na přístrojové desce (ve standardní výbavě), a můžete si také 
vybrat vyhřívaný volant (výbava na přání). Ideální pohodlí pro zimní výpravy, návraty z vodních aktivit 
nebo na konci dne po práci v terénu.

ØPoužívá senzory. 
1)Asistenční funkce pro řidiče.

OBJEVTE
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SNADNÉ COUVÁNÍ S PŘÍVĚSEM
S většími přívěsy jezděte s jistotou díky asistentu pro couvání s přívěsem* (výbava na přání). Systém 
předchází riziku zkřížení přívěsu při couvání a umožňuje vám ovládat přívěs mnohem snadněji pomocí 
ovládací páčky vnějšího zpětného zrcátka – ideální výbava pro větší klid při tažení.

VŽDY PŘIPRAVEN NA CESTU
Díky bezdrátovému nabíjení (výbava na přání) pro váš chytrý telefon kompatibilní se systémem 
nabíjení Qi (technologie indukčního nabíjení) už nebudete nikdy závislí na kabelech, abyste zůstali ve 
spojení. Rychle a snadno použitelná souprava pro bezdrátové nabíjení vám umožňuje dobíjet řadu 
zařízení přímo na cestách. A protiskluzová nabíjecí podložka zajišťuje, že vaše zařízení zůstane přesně 
tam, kde má být, bez ohledu na to, jak obtížným terénem právě projíždíte.

*Asistenční funkce pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – nenahrazují pozornost řidiče, jeho úsudek a nutnost řízení vozidla. Nenahrazují 
bezpečné řízení. Podrobné informace a omezení najdete v návodu k obsluze.

OBJEVTE
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VŽDY INFORMOVÁNI
Systém rozpoznávání dopravních značekØ1) (výbava na přání) 
zaznamená značky umístěné vedle vozovky nebo nad ní i stálé 
nebo dočasné dopravní značení. Systém zobrazí ikony maximální 
povolené rychlosti a zákazu předjíždění, které vás upozorňují na 
změny těchto omezení. 

ØPoužívá senzory. 1)Asistenční funkce pro řidiče.

ŠPIČKOVÉ POHODLÍ
Každá cesta by měla být pohodlná. A s ergonomickými sedadly s 
certifikací pro zdravá záda (AGR), které disponují ve čtyřech 
směrech elektricky ovládanou bederní opěrku, se budete v cíli cítit 
svěží a odpočinutí. (výbava na přání)

PERFEKTNÍ PARKOVÁNÍ
Aktivní parkovací asistent s asistentem pro vyjetí z parkovacího 
místaØ1) (výbava na přání), dokáže nalézt vhodné podélné nebo 
příčné parkovací místo a automaticky do něho vozidlo nasměrovat 
a vyjet z podélného místa, přičemž vy pouze sešlapujete plynový a 
brzdový pedál a řadíte dle instrukcí na displeji rádia. Je to tak snadné.

ØPoužívá senzory. 1)Asistenční funkce pro řidiče.

OBJEVTE
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VŽDY VE STŘEHU
Systém pro jízdu v pruzích1) detekuje, zda se 
vozidlo neúmyslně nevychyluje ze svého 
jízdního pruhu. Výstrahy jsou předávány 
vizuálně a pomocí vibrací volantu. Pokud 
nijak nereagujete, systémØ1) vám může 
pomoct zůstat ve vašem jízdním pruhu. 

ØPoužívá senzory. 1)Asistenční funkce pro řidiče.

POZORNÁ TECHNOLOGIE
Systém sledování bdělosti řidiče* nepřetržitě 
monitoruje váš způsob jízdy. Rozpozná změny, 
které by mohly být způsobeny únavou. Pokud ve 
vašem chování zaznamená znaky svědčící o 
ztrátě pozornosti, zareaguje na vaši neaktivitu 
vydáním výstražného tónu a vibracemi. V případě 
potřeby může provést bezpečný brzdicí manévr.

*Asistenční funkce pro řidiče jsou pouze doplňkové funkce – 
nenahrazují pozornost řidiče, jeho úsudek a nutnost řízení vozidla. 
Nenahrazují bezpečné řízení. Podrobné informace a omezení 
najdete v návodu k obsluze.

EXPERT NA BEZPEČNOST
Automatická aktivace brzd po nárazu pomáhá 
snížit pravděpodobnost dalších střetů v případě 
nehody. Zaznamená-li systém srážku, 
automaticky aktivuje nouzové brzdy a co 
nejrychleji zastaví vozidlo. Může tak zabránit 
dalšímu pohybu proti protijedoucím vozidlům 
nebo dalším překážkám na silnici.

RYCHLE A POHODLNĚ
Jakmile přicházíte ke svému Tourneu 
Connect, systém KeyFree zaznamená 
přítomnost klíče a odemkne dveře. Když 
usednete do vozu, nemusíte vkládat klíč do 
zapalování, stačí sešlápnout spojku, 
stisknout startovací tlačítko, motor hned 
naskočí a můžete jet. (výbava na přání)

OBJEVTE
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Tourneo Connect přináší univerzálnost a pohodlí. S možností až 
7 sedadel a s více než dostatečným prostorem na zavazadla je 
ideálním společníkem, který je připraven na každé životní 
dobrodružství.

Grand Tourneo Connect nabízí o 353 mm delší karoserii s větší 
plochou zavazadlového prostoru a širšími posuvnými dveřmi pro větší 
pohodlí.

PŘEHLED MODELŮ

Vyberte si z výbavových 
stupňů a délky karoserie 
dle vašich preferencí a 
najděte tak vůz ideální 
přesně pro vás.

VYBERTE SI

Až Až

litrů litrů

666 mm 797 mm

2 556 3 105
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TITANIUM
Hlavní prvky exteriéru 

 ■ Automatické stěrače čelního 
skla s dešťovým senzorem

 ■ Přední a zadní parkovací 
senzory

 ■ Automatické světlomety se 
zpožděným zhasínáním

 ■ Mlhová světla s přisvícením 
do zatáčky

 ■ 16" 10paprsková kola z 
lehkých slitin

 ■ Elektricky ovládaná, 
vyhřívaná a sklopná vnější 
zpětná zrcátka s černě 
lakovanými kryty zrcátek

 ■ Střešní ližiny se stříbrnou 
povrchovou úpravou

 ■ Zadní tónovaná skla Privacy
 ■ Maska chladiče s 

chromovanou obvodovou 
lištou

 ■ Lakovaný přední a zadní 
nárazník 

Hlavní prvky interiéru 

 ■ Rádio s dotykovým displejem
 ■ Manuální klimatizace
 ■ Elektronická parkovací brzda 

s funkcí Auto Hold
 ■ Tempomat
 ■ Prémiová středová konzola 

s 2 držáky nápojů 
a nastavitelnou loketní 
opěrkou, zadní ventilací 
a 2 zadními porty USB-C

 ■ Vyhřívaná přední sedadla
 ■ Vnitřní zpětné zrcátko 

s automatickým zatmíváním 
 ■ Ozdobná hlavice řadicí páky 

ve vinylu Sensico®

 ■ Startovací tlačítko
 ■ Sklopné stolky v druhé řadě

Motory

Zážehové
1.5 EcoBoost 114 k (84 kW), 
6stupňová manuální 
převodovka
1.5 EcoBoost 114 k (84 kW), 
7stupňová Powershift

Vznětové
2.0 EcoBlue 122 k (90 kW), 
6stupňová manuální 
převodovka
2.0 EcoBlue 122 k – pohon všech 
kol AWD (90 kW), 6stupňová 
manuální převodovka
2.0 EcoBlue 122 k (90 kW), 
7stupňová Powershift

VÝBAVOVÉ STUPNĚVYBERTE SI



2 VÝBAVOVÉ STUPNĚVYBERTE SI

ACTIVE
Hlavní prvky vnější výbavy 
navíc oproti verzi Titanium 

 ■ Unikátní maska chladiče 
Active s chromovanou 
obvodovou lištou

 ■ Spodní ochranné kryty 
předního a zadního nárazníku 
ve stříbrném odstínu

 ■ 17" kola z lehkých slitin Active
 ■ Černá lišta posuvných dveří
 ■ Logo Active na bocích vozu
 ■ Nelakované spodní části 

nárazníků, nástavce blatníků 
a spodní lišty dveří

Hlavní prvky výbavy interiéru 
navíc oproti verzi Titanium

 ■ Sedadla Active s modrým 
prošíváním

 ■ Lampičky na čtení ve všech 
řadách

 ■ Odpadkový koš ve dveřích 
spolujezdce

Motory

Zážehové
1.5 EcoBoost 114 k (84 kW), 
6stupňová manuální 
převodovka
1.5 EcoBoost 114 k (84 kW), 
7stupňová Powershift

Vznětové
2.0 EcoBlue 122 k (90 kW), 
6stupňová manuální 
převodovka
2.0 EcoBlue 122 k – pohon všech 
kol AWD (90 kW), 6stupňová 
manuální převodovka
2.0 EcoBlue 122 k (90 kW), 
7stupňová Powershift



3 BARVY LAKU KAROSERIE

Nové Tourneo Connect vám 
umožňuje být kreativní při 
výběru z klasických i výrazných 
barev.

Modrá Boundless
Metalický lak karoserie*

Šedá Comet
Nemetalický lak karoserie

Stříbrná Dusky
Metalický lak karoserie*

Červená Maple
Metalický lak karoserie*

Bílá Frozen
Nemetalický lak karoserie

Šedá Graphite
Metalický lak karoserie*

Modrá Midnight
Metalický lak karoserie*

Červená Lava
Nemetalický lak karoserie

Černá Ink
Metalický lak karoserie*

Stříbrná Stardust
Metalický lak karoserie*

*Za příplatek.
Na model Ford Tourneo Connect se vztahuje záruka proti prorezavění v délce 12 let od data první registrace. Podléhá stanoveným obchodním 
podmínkám.
Poznámka Použité snímky vozidel slouží pouze pro ilustraci odstínů barev karoserie a nemusí přesně odpovídat aktuální specifikaci nebo 
dostupnosti produktu na některých trzích. Barvy karoserie a čalounění reprodukované v tomto katalogu se mohou lišit od skutečných barev 
v důsledku omezení použitých tiskových technologií/rozlišení displeje.

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ



3 ČALOUNĚNÍ

Látkové potahy ,Glacier Active‘ s modrým 
prošíváním
Standardně pro Active

Látkové potahy ,Bubble‘ s šedým prošíváním
Standardně pro Titanium

Potahy z materiálu vinyl Sensico ,Diamond Perf‘
Výbava na přání pro Titanium 

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

Není k dispozici pro český trh



3 KOLAPŘIZPŮSOBTE SI VŮZ

Poznámka Kola z lehkých slitin jsou také dostupná jako příslušenství prostřednictvím vašeho autorizovaného prodejce vozů Ford.
Navštivte: www.prislusenstvi-ford.cz

lakovaná kola z lehkých slitin s 10 paprsky ve 
stříbrné barvě
Standardně pro Titanium

kola z lehkých slitin s 10 paprsky v barvě 
Stříbrná Shadow 
Volitelná výbava pro Titanium

kola z lehkých slitin s 5 paprsky v černé barvě
Standardně pro Active

kola z lehkých slitin s 5 paprsky v černé barvě
Volitelná výbava pro Active

16" 17" 17" 18"
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Všichni bychom měli snižovat náš dopad na životní prostředí při 
jízdě a úsporné 2.0litrové vznětové motory EcoBlue nám k tomu 
pomáhají. Systém selektivní katalytické redukce (SCR – Selective 
Catalytic Reduction) používá kapalinu AdBlue® k přeměně emisí 
NOx ve výfukových plynech na dusík a vodu a filtr pevných částic 
je navržen tak, aby zachytil 99 % vypouštěných pevných částic 
z výfuku vozidla*.

Motory kombinují nízké provozní náklady* a splňují přísné emisní 
Euro normy při současném zajištění více než dostatečného 
výkonu a tažné síly.

*Další informace a informace o emisích získáte v části věnované specifikacím.

Úsporná technologie motorů

SPECIFIKACE POHON



4 ROZMĚRY (MM)
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Celková délka verze Titanium 4501 4854

Celková délka verze Active 4515 4868

Celková šířka se zrcátky/se sklopenými zrcátky/bez zrcátek 2100/1931/1855 2100/1931/1855

Celková výška vč. střešních ližin (nenaloženo) 1833 1836

Rozvor 2755 2970

Světlá výška (nenaloženo) 144 143

Šířka vstupního otvoru bočních dveří 666 797

Šířka vstupního otvoru 5. dveří u podlahy 1185 1185

Max. výška zavazadlového prostoru 1200 1211

Výška nákladové hrany (nenaloženo) 562 563

Délka zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel 1886 2238

Délka zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel 1073 1426

Délka zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel 316 629

Stopový průměr otáčení (m) 11,4 12,1

Přední nájezdový úhel 19,3° 15,9°

Zadní nájezdový úhel 14,0° 14,6°

Přejezdový úhel 12,9° 11,8°

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU PO STŘECHU (L)

- za 1. řadou sedadel 2556 3105

- za 2. řadou sedadel 1213 1720

- za 3. řadou sedadel 248 650

OBJEM NÁDRŽÍ (L)

Benzín 50 50

Nafta 50 50

AdBlue 15 15

Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a vztahují se na vozy v základní výbavě bez dodatečných prvků na přání. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Rozměry se mohou lišit 
v závislosti na modelu a výbavě.

TOURNEO (L1)

GRAND TOURNEO (L2)

ROZMĚRYSPECIFIKACE

Délka: 4 501 mm

Délka: 4 854 mm

Šířka (včetně zrcátek):  
2 100 mm

Šířka (včetně zrcátek):  
2 100 mm

V
ýš

ka
: 1

 8
33

 m
m

V
ýš

ka
: 1

 8
36

 m
m
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Kombinované emise CO2
øø (g/km) – dle WLTP 146-148 152-154 128-131 128-130 140-143 136-138

Kombinovaná spotřeba palivaøø (l/100 km) – dle 
WLTP 6,4-6,5 6,7-6,8 4,9-5,0 4,9-5,0 5,4-5,5 5,2-5,3

TOURNEO CONNECT

Emisní norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Maximální výkon k (kW) 114 (84) 114 (84) 102 (75) 122 (90) 122 (90) 122 (90)

Točivý moment Nm 220 220 280 320 320 320

Převodovka Manuální 
6stupňová

Automatická 
7stupňová 
Powershift

Manuální 
6stupňová

Manuální 
6stupňová

Manuální 
6stupňová

Automatická 
7stupňová 
Powershift

Pohon Pohon předních 
kol

Pohon předních 
kol

Pohon předních 
kol

Pohon předních 
kol

Pohon všech kol 
(AWD)

Pohon předních 
kol

VÝKONØ

Max. rychlost (km/h) 181 182 175 187 175 186

Zrychlení 0–100 km/h (v sekundách) 11,9 11,9 13,5 11,1 12,1 11,4

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ (KG)

Pohotovostní hmotnost verze s 5 sedadly# 1619-1624 1648-1653 1688-1693 1690-1695 1785-1790 1716-1721

Pohotovostní hmotnost verze se 7 sedadly# 1664-1668 1693-1697 1739-1743 1739-1743 1834-1838 1765-1769

Celková přípustná hmotnost vozidla verze s 5 sedadly 2150 2150 2220 2220 2300 2250

Celková přípustná hmotnost vozidla verze se 7 
sedadly 2300 2300 2350 2350 2450 2400

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 
pro verze s 5 sedadly 1400 1500 1500 1500 1500 1500

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 
pro verze se 7 sedadly 1300 1400 1400 1500 1500 1500

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750 750 750 750

Max. zatížení na kouli tažného zařízení 75 75 75 75 75 75
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GRAND TOURNEO CONNECT

Emisní norma Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

Maximální výkon k (kW) 114 (84) 114 (84) 102 (75) 122 (90) 122 (90) 122 (90)

Točivý moment Nm 220 220 280 320 320 320

Převodovka Manuální 
6stupňová

Automatická 
7stupňová 
Powershift

Manuální 
6stupňová

Manuální 
6stupňová

Manuální 
6stupňová

Automatická 
7stupňová 
Powershift

Pohon Pohon předních 
kol

Pohon předních 
kol

Pohon předních 
kol

Pohon předních 
kol

Pohon všech kol 
(AWD)

Pohon předních 
kol

VÝKONØ

Max. rychlost (km/h) 181 182 175 187 175 186

Zrychlení 0–100 km/h (v sekundách) 12,4 12,4 14,0 bude oznámeno 12,5 11,8

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ (KG)

Pohotovostní hmotnost verze s 5 sedadly# 1675-1680 1704-1709 1746-1751 1746-1751 1845-1850 1772-1777

Pohotovostní hmotnost verze se 7 sedadly# 1724-1729 1753-1758 1796-1800 1796-1800 1891-1895 1822-1826

Celková přípustná hmotnost vozidla verze s 5 sedadly 2220 2220 2300 2300 2350 2300

Celková přípustná hmotnost vozidla verze se 7 
sedadly 2350 2350 2450 2450 2500 2450

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 
pro verze s 5 sedadly 1400 1500 1500 1500 1500 1500

Max. hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání 
pro verze se 7 sedadly 1300 1400 1400 1500 1500 1500

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750 750 750 750

Max. zatížení na kouli tažného zařízení 75 75 75 75 75 75

ØÚdaje z testů společnosti Ford.
Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením 
Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, 
která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní 
jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít 
vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také 
jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Pro bližší informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce 
vozů Ford.
#Pohotovostní hmotnost je hmotnost včetně všech provozních náplní a palivové nádrže natankované na 90% kapacity s řidičem o hmotnosti 75 kg. Uvedené pohotovostní hmotnosti jsou 
platné pro vozy ve standardní výbavě bez dodatečných prvků. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Maximální zatížení 
střechy je 100 kg. Veškeré uvedené pohotovostní hmotnosti podléhají výrobním tolerancím.

TECHNICKÁ DATASPECIFIKACE
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NAJDĚTE NEJBLIŽŠÍHO 
AUTORIZOVANÉHO 
PRODEJCE A VYŽÁDEJTE SI 
TESTOVACÍ JÍZDU
Najděte nejbližšího autorizovaného 
prodejce a vyžádejte si testovací jízdu
Prodejce vozidel Ford můžete na webových 
stránkách společnosti Ford vyhledávat 
podle umístění nebo názvu, a zažádat si 
online o testovací jízdu nebo cenovou 
nabídku. Zadejte vaše jméno a další 
potřebné informace, a zvolený prodejce vás 
kontaktuje, abyste se domluvili na 
vhodném termínu.

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ 
VŮZ FORD
Prohlédněte si nové Tourneo Connect 
online. Jednoduše přejděte na web Ford, 
vyberte model a prozkoumejte, co všechno 
nabízí.

VÍCE INFORMACÍ  

FINANCOVÁNÍ
Značkové financování Ford Credit je při 
pořízení vozu Ford optimální volbou pro 
soukromé osoby i podnikatele. Veškerou 
administrativu i odborné poradenství zajistí 
prodejce Ford.
Financujete-li vůz klasickým úvěrem, 
splácíte část ceny vozu v pravidelných 
měsíčních splátkách a stáváte se 
vlastníkem vozidla. Úvěrové produkty Ford 
Credit jsou nabízeny včetně výhodného 
komplexního pojištění u renomovaných 
pojišťoven.
Dáte-li přednost operativnímu leasingu 
Ford Lease, vyřešíte financování vašeho 
vozu bez nutnosti koupě i bez počáteční 
zálohy.

VÍCE INFORMACÍ  

AUTOMATICKÉ NOUZOVÉ 
VOLÁNÍ
Funkce automatického nouzového volání 
eCall nebo Emergency Assist jsou 
standardní výbavou každého vozu Ford 
(záleží na vybraném modelu). Funkce eCall 
je součástí FordPass Connect, funkce 
Emergency Assist vyžaduje připojení 
mobilního telefonu ve voze. Obě funkce 
pomáhají cestujícím navázat spojení s 
tísňovou linkou a poskytují záchranným 
službám informace o poloze vozidla v 
příslušném jazyce. Tyto inovativní funkce 
pomáhají posádce vozidla po havárii, při níž 
se aktivovaly airbagy, nebo odpojilo 
palivové čerpadlo.

KOUPĚ

Usednout za volant 
vašeho nového 
vozu Ford je tak 
jednoduché, když 
se seznámíte s 
širokou nabídkou 
možností 
financování.

https://www.ford.cz/osobni-vozy/tourneo-connect
http://www.fordcredit.cz
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APLIKACE FORDPASS
Aplikace FordPass vám ve spojení s 
modemem FordPass Connect poskytuje 
přístup k mnoha užitečným funkcím 
navrženým pro usnadnění cestování a 
udržení dobrého stavu vozidla.
Ze svého chytrého telefonu můžete 
sledovat hladinu paliva, počet najetých 
kilometrů i nahuštění pneumatik. Můžete 
také odemykat a zamykat auto či vyhřát 
interiér vozidla na dálku (pouze ve spojení s 
automatickou převodovkou). Také vám 
najde cestu zpět k zaparkovanému vozidlu 
a bude vám zasílat informace o technickém 
stavu vozidla přímo do vašeho telefonu. 
A mnohem více.

FORD SERVICE 
Služby Ford Service jsou zajištovány 
autorizovanou sítí servisních partnerů Ford, 
jenž udržují váš vůz v perfektním stavu po 
celou dobu jeho životnosti.

 ■ Komplexní plány servisu a údržby
 ■ Použití kvalitních náhradních dílů Ford
 ■ Vyškolení mechanici Ford používají 

nejnovější diagnostické vybavení a 
nástroje

 ■ Snadné objednání prostřednictvím 
online rezervačního systému

Jedno telefonní číslo na všechny služby 
společnosti Ford: 800 3673 29  
(800 FORD CZ)

FORD PROTECT 
S prodlouženou zárukou FORD PROTECT  
si budete užívat bezstarostný klid po 
mnoho let.
Stačí se jen rozhodnout, jakou variantu si 
zvolíte:
5 let (standardně), 6 let nebo 7 let 
(varianty na přání, za příplatek).
Výhody prodloužené záruky Ford Protect:

 ■ Ochrana před nečekanými výdaji za 
opravy

 ■ Jistota při cestách do zahraničí – záruku 
lze uplatnit u autorizovaných opravců 
Ford po celé Evropě

 ■ Delší životnost vašeho vozu Ford díky 
použití originálních dílů Ford

 ■ Zvýšení hodnoty vozidla při následném 
prodeji

FORD SERVICE PLAN 
S jednou jedinou platbou můžete pokrýt 
náklady na doporučené servisní prohlídky 
po dobu 2 až 5 let od doby, kdy si nové 
vozidlo Ford převezmete. To může vyjít 
levněji, než kdybyste platili za jednotlivé 
servisní prohlídky. Dále vám to přináší 
následující výhody:

 ■ Asistenční služba Ford Assistance – 
asistenční služba v Evropě bude 
prodloužena podle délky vašeho 
servisního plánu

 ■ Úspora nákladů – výhodnější ceny 
oproti platbě za služby jednotlivě

 ■ Výdaje pod kontrolou – cena je konečná 
a to i bez ohledu na její vývoj (inflace, 
zdražování dílů a práce)

 ■ Plnou servisní historii Ford, která může 
zvýšit prodejní hodnotu vašeho vozidla

 ■ Váš Ford zůstane Fordem – jistota 
použití originálních dílů
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Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit 
specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsaných v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. Výbava na 
přání. Pokud je v této publikaci položka označena jako ‘Výbava na přání’ nebo ‘Výbava na přání/paket’ atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní 
ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. Poznámka. Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního 
modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené 
prvky vozidel patřit do výbavy na přání. Poznámka. Tento katalog obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. 
Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. + Všechny výrobky jiných dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost 
Ford za ně nenese odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. Poznámka. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím 
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a 
loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Poznámka. Některé funkce asistence řidiče a 
bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna aktuálními klimatickými podmínkami.

Vydala společnost Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, Anglie. Registrováno v Anglii pod číslem 235446. © Ford Motor Company Limited.
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DALŠÍ INFORMACE O RODINĚ VOZŮ FORD 
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
WWW.FORD.CZ

KOUPĚ


