
* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Transit Courier Van Trend FWD 1.5 TDCi 100 CP MT 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 100 CP
Motor 1.5 TDCi
Transmisie Manuală, 6 viteze
Cuplu 215 Nm
Cilindri 4 in linie
Tractiune față
Combustibil Diesel
Norma de poluare Euro 6.2
Cilindri 4 in linie
Ampatament 2489 mm

Lungime 4157 mm
Lățime totală cu oglinzi 2112 mm
Lățime totală cu oglinzi pliate 1991 mm
Înălțime totală 1770 mm
Înălțime a ușii din spate 1100 mm
Lățime a spațiului util 1488 mm
Ecartament în față 1494 mm
Ecartament în spate 1482 mm
Gardă la sol 179 mm

DOTĂRI STANDARD (selecție)

A doua cheie cu telecomandă 
Aer condiționat manual 
Asistență la pornirea în rampă, Controlul balansarii remorcii, 
Asistență împotriva răsturnării 
Auto Start-Stop 
Bandouri laterale 
Bară protecție față / spate în culoare proprie 
Calculator carburant 
Capace roți integral 
Computer bord 
ESC cu ABS, EBA, & EBD 
Geamuri față electrice cu impuls deschidere pe partea șoferului 
Grilă Active Shutter 
Ice Pack 14 (Connection Radio cu My Ford Dock, Conexiune USB, 
iPod® și conexiune Bluetooth®, 2 difuzoare față) 
Imobilizator motor 
Jante din oțel 15" cu capac central 
Lumini ceață frontal 
Lumini de zi 
My Connection Radio cu suport de andocare MyFord 
Oglinzi cu carcase negre reglabile electric și încalzite 

Pachet Funcțional 3 (Ușă laterală) 
Pachet roți 3 (Jante oțel 15" cu capac integral, Anvelope 195/60/R15 
H) 
Pregătire audio și volan în 3 spițe - plastic 
Raft depozitare de plafon 
Roată rezervă 
Scaun pasager pliabil 
Scaun șofer cu cotieră și suport lombar 
Scaune șofer și însoțitor reglabile 
Sistem alimentare cu carburant fără capac 
Spațiu de depozitare deasupra capului 
Spațiu depozitare sub scaun 
Tahometru 
Tapițerie cu inserții ale scaunelor: Charcoal Black 
Torpedou 
Uși spate 
Ușă laterală culisantă 
Volan reglabil 
Volan și schimbător viteze imbrăcat în piele 
Închidere centralizată 
Ștergătoare – Standard cu 2 viteze, intermitență variabilă 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ Vopsea nemetalizată, Frozen White - 0 Euro 
+ Pachet scaune 9 - 0 Euro  (Scaun pasager reglabil pe 2 direcții; Scaun șofer reglabil pe 4 direcții cu suport lombar; Cotieră) 
+ Perete despărțitor - 23.80 Euro 
+ Acoperire podea cu cauciuc în spațiul marfă - 59.50 Euro 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

13.601,33 €
CU TVA

16.185,58 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

13.671,33 €
CU TVA

16.268,88 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

2.597,44 €
CU TVA

3.090,95 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

11.073,89 €
CU TVA

13.177,93 €

Termen de livrare: 30 de zile 



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.


