
* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Transit Connect Van (L2) Trend FWD 1.5L EcoBlue 100 CP MT 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 100 CP
Combustibil Diesel
Tractiune față
Motor 1.5L EcoBlue
Transmisie Manuală, 6 viteze
Lățime a ușii din spate sub centură 1248
Înălțime de încărcare (neîncăecat) 599
Lungimea spațiului util (maxim, cu încărcătură prin 
peretele de compartimentare)

3400

Lungimea spațiului util (în spatele scaunului din 
față, la podea)

2231

Lungimea spațiului util (cu perete de 
compartimentare, încărcat până la centură)

1958

Lungimea spațiului util maximă la peretele de 
compartimentare

2153

Spațiu util de la podea la plafon 1269
Înălțime a deschiderii ușii laterale 1228
Lățime a spațiului util la podea 1538
Lățime a spațiului util între pasajele roților 1226
Înălțime a deschiderii ușii din spate 1136
Lățime a ușii laterale (autoutilitară cu perete de 
compartimentare)

660

Garda la sol 159
Lățime a ușii laterale 839

Înălțime totală 1828 mm
Ecartament în față 1568 mm
Ecartament în spate 1585 mm
Ampatament 3062 mm
Lungime totală 4825
Lățime totală (oglinzi pliate) 1835
Lățime totală (oglinzi nepliate) 2137
Consolă din față 885
Consolă din spate 878
Volum de încărcare în spatele peretelui de 
compartimentare (VDA / SAE)

3.2 / 3.6

Volum de încărcare fără perete de 
compartimentare (SAE)

3,7

Volum de încărcare fără perete de 
compartimentare, cu scaunul din față rabatat 
(SAE)

4,4

Sarcină utilă brută 717
Masa maximă autorizată 2255
Masa proprie - fără șofer 1687
Masa proprie a autovehiculului pe osia din față 989
Masa proprie a autovehiculului pe osia din 
spate

698

Greutatea remorcii frânată 725
Greutatea remorcii neîfrânată 750

DOTĂRI STANDARD (selecție)

A treia lampă stop 
Acoperire podea marfă 
Acoperire podea parțial cauciuc 
Activare autoblocare uși 
Aer condiționat manual (Parbriz cu degivrare electrică) 
Agent frigorific - R134A 
Airbag șofer 
Ajustare manuală centuri siguranță față 
Ajustare manuală scaun pasager pe 2 direcţii 
Ajustare manuală volan 
Alternator Standard 
Anvelope față standard 
Anvelope pe 205/60 R16 
Anvelope spate standard 
Asistență la frânarea de urgență 
Asistență la pornirea în rampă 
Axa față cu sistem deschis 
Bandouri laterale în culoare proprie 
Bandouri spate inferioare în culoarea caroseriei 
Bară față în culoarea caroseriei 
Bară spate în culoare proprie 
Baterie Heavy Duty 
Buză a spoilerului din față 
Calculator de bord 
Capac roți pe 16" 
Capitonaj spate 
Capitonare uși - nivel 2 
Carcase oglinzi exterioare în culoare proprie 
Centuri siguranță - negre 
Centuri siguranță față active 
Comenzi radio pe volan 

Consolă centrală 
Cotieră PVC pe ușă 
Cutie de depozitare în panoul de bord 
Descuiere configurabilă 
Discuri de frână 
Faruri cu halogen 
Filtru polen fără filtru carbon 
Geam electric șofer coborâre la o atingere 
Grilă cu închidere activă 
Grilă față radiator cu 3 linii în culoare proprie 
Iluminare intermitentă la frânarea de urgență 
Imobilizator electronic motor 
Instrumente de bord serie analog 
Jante oțel de 16" x 6.5 
Lumini ambientale cu 2 lumini de harta 
Lumini ceață spate 
Lumini de ceață față 
Lumini de zi 
Lumini interior 
Lumină în compartimentul de marfă 
Martor avertizare centură șofer 
Modem încorporat 
Mâner deschidere ușă în interior-negru 
Mâner interior de susținere plafon 
Mâner uși spate/hayon în culoare proprie 
Mânere exterioare uși în culoare proprie 
Oglinzi laterale cu oglindă simplă 
Oglinzi laterale electrice și încălzite 
Pachet radio 2 (Radio Ford DAB cu MP3, conexiune AUX, USB și 
Bluetooth, Microfon, 4 difuzoare) 
Parasolar pasager 



Parasolar șofer cu oglindă și port documente 
Parbriz 
Parbriz încălzit 
Poliță depozitare desupra parasolarului 
Prezoane fără antifurt 
Priză 12 V 
Priză AUX 12V torpedou superior șofer 
Reglare spătar pasager - buton rotativ 
Reglare spătar șofer - buton rotativ 
Schimbător viteze din poliuretan 
Siguranță copii uși spate 
Sistem Start/Stop 
Sistem de frânare - HLA/ESP/TC/ABS 

Sistem incălzire PTC 
Stergătoare cu reglaj variabil 
Suport frontal de pahar 
Suport lombar scaun șofer 
Tapițerie Capitol In Ebony 
Tetiere locuri față reglabile 2 direcții 
Torpedou 
Unitate comanda ușă 
Uși cu deschidere la 180º 
Uși spate 
Ușă laterală 
Volan design Deluxe 
Închidere centralizată 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ Vopsea nemetalizată, Frozen White - 0 Euro 
+ Pachet scaune 30 - 107.10 Euro  (Scaun șofer cu încălzire; Scaun șofer cu suport lombar și reglare manuală (față/spate,înălțime și spătar); Banchetă 
pasager 2 locuri cu reglare manuală (față/spate)) 
+ Perete despărțitor din tablă cu ușiță extidere spațiu de încărcare - 130.90 Euro 
+ Roată de rezervă din oțel - 142.80 Euro 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

18.497,00 €
CU TVA

22.011,43 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

18.817,00 €
CU TVA

22.392,23 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

3.951,44 €
CU TVA

4.702,21 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

14.865,56 €
CU TVA

17.690,02 €

Termen de livrare: stoc Iasi 

Data ofertei: 10/11/2020; Ofertă valabilă până la: duminică 22 noiembrie 2020 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate 
si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la 
modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în 
vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din 
fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un 
autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de 
carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte 
greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de 
remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu 
greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


