
* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Transit Custom DCiV 320 (L2H1) Trend FWD 2.0L EcoBlue 130 CP MT 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Putere 130 CP
Transmisie Manuală, 6 viteze
Norma de poluare STAGE 6.2

Combustibil Diesel
Tip 2.0L EcoBlue

DOTĂRI STANDARD (selecție)

2 mânere de susţinere interior 
4 inele de ancorare în compartiment marfa 
8 inele ancorare marfă în compartimentul marfă 
A treia lampă de frâna 
ABS şi sistem de Control Electronic al Stabilității (ESP+) 
Acces roata de rezervă securizat din interior vehicul 
Acoperire podea cauciuc 
Acoperiș standard jos 
Aer condiţionat Manual 
Airbag – pentru șofer 
Anvelope cu dimensiune de 215/65 R16C 109 T BSW 
Apăratori noroi faţă 
Apăratori noroi spate 
Avertizare luminoasa la frânarea de urgenţă 
Avertizor sonor de încuiere eșuată 
Bandouri laterale în culoare proprie (gri închis) 
Bară plastic față în culoarea caroseriei 
Bară spate parţial în culoarea caroseriei 
Baterie standard 
Bușon alimentare tip '' Ford Easy Fuel'' 
Capace roți - complet 
Capitonaj plafon extins 
Capitonaj usă laterală /uși spate - Nivel 1 
Carcase oglinzi în culoarea caroseriei 
Carlig suport haina în spaţiul pasageri 
Centuri de siguranta pentru locurile din spate 
Centuri de siguranţă faţă active 
Cheie cu 3 butoane 
Claxon bitonal 
Coloană de direcție – reglabilă pe adaincime şi înălţime 
Computer de bord 
Consolă de plafon mini 
Deschidere ușă laterală fară restricție 
Descuiere configurabilă 2 
Display indicatoare bord de dimensiuni reduse 
Faruri cu aprindere automată tip - Follow Me Home 
Faruri cu halogen tip proiector (Lumini pe timp de zi, Lumini de ceață 
fată adaptive în viraje) 
Faruri cu patru fascicule de lumină 
Faruri de ceaţă faţă 
Filtru Diesel de Particule 
Frână de parcare mecanică 
Geamuri faţă acţionate electric, cu coborâre la o singură atingere pe 
partea şoferului 
Geamuri fixe în rândul 2 pe partea pasager 
Grilă din față –  cu 3 bare 
Ilumintat la nivelul podelei 

Jante de oţel 6.5 x 16" 
Lumini ambientale (pe plafon) 
Lumini ambientale rândul 2 
Lumini pentru compartimentul de marfă 
Maner deschidere hayon în culoare neagra 
Mânere exterioare uşi în culoare neagra 
Oglinzi Electrice şi Incalzite 
Pachet A tapițerie Accent 
Pachet culoare dispozitiv inchidere usa 2 
Pachet radio 13 (Radio cu DAB, Port USB, Conexiune Bluetooth, Patru 
difuzoare frontale (două woofere și două tweetere), Microfon, 
Comenzi pe volan, Device dock) 
Pachet scaune 13 (Scaun șofer cu reglaj lombar, ajustabil pe 4 
direcții: înainte/înapoi, înalțime/înclinare, Cotieră, Banchetă dublă 
pasager, Tavă tip măsuță, Tapițerie tip textil Capitol City și Ebony) 
Pachet scaune 3 
Pachet scaune spate 3 (Rândul 2 - banchetă 3 locuri, Rândul 3 fără 
locuri, Rândul 4 fără locuri) 
Parasolar pasager (fără iluminare) 
Parasolar șofer (fără iluminare) 
Pilot Automat (Volan îmbrăcat în piele) 
Pornire la rece (-20°C) 
Prezoane roti 
Priza de 12 V 
Reflectoare de avertizare pe marginea uşilor spate 
Reglaj faruri fată 
Rezervor combustibil 
Reîncuiere automată 
Roată de rezervă de dimensiuni normale 
Schimbător de viteză turnat 
Senzori Parcare Faţă (Senzori parcare spate, Faruri de ceaţă faţă) 
Senzori parcare spate 
Sistem Stop/Start 
Sistem de diagnoza 
Sistem de încălzire - recirculare 
Spatiu depozitare superior 
Suspensie standard 
Tapițerie Textil: Capitol în Ebony/City în Ebony 
Torpedou - cu capac 
Trusa scule 
Uși spate 
Uși spate cu deschidere la 180º 
Ușă laterală 
Volan îmbrăcat în piele 
Închidere centralizată de la distanţă 
Închidere centralizată electrică 
Încuiere automată la pornirea de pe loc 

Ștergătoare parbriz variabile 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ Vopsea nemetalizată, Frozen White - 0 Euro 
+ Airbag Pasager - 273.70 Euro  (Centuri de siguranţă șofer pretensionată; Airbag pasager cu posibilitate de dezactivare) 



+ Geamuri fumurii - 59.50 Euro 
+ Priza suplimentara - 83.30 Euro 
+ Ford Protect, (2+2) Ani 200.000 km - 0 Euro 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

28.387,00 €
CU TVA

33.780,53 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

28.737,00 €
CU TVA

34.197,03 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

6.896,74 €
CU TVA

8.207,12 €

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

21.840,26 €
CU TVA

25.989,91 €

Termen de livrare: 60 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.


