Vizionar. Ingenios. Remarcabil.
Fiecare maşină poartă semnătura sa.

QR
CODE

HERE

Descoperiţi conţinutul suplimentar online. Utilizaţi o aplicaţie adecvată de pe telefonul dvs. inteligent
sau tableta dvs. pentru a scana codurile QR din această broşură.
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Echipă cu o misiune.
Indiferent cum vă place să vă distraţi, noul Ford Tourneo Courier este un membru
perfect pentru echipa dvs. Inteligent, confortabil şi remarcabil de versatil, acesta va face
faţă aproape oricărei provocări de siguranţă şi stil. Adăugaţi o gamă de motoare
puternice şi eﬁciente şi aveţi libertatea de a vă bucura de ﬁecare moment.
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Folosiţi-vă vocea ca pe o
altă pereche de mâini.
Ford SYNC cu AppLink* vă permite să redaţi muzică, să efectuaţi
şi să primiţi apeluri hands-free şi chiar să controlaţi aplicaţii pe
telefonul dvs. inteligent – toate cu comenzi vocale simple. Iar
funcţia Ford de asistenţă pentru situaţii de urgenţă* este
proiectată să ajute ocupanţii să efectueze un apel de urgenţă,
furnizând serviciilor de urgenţă informaţii despre locul unde se aﬂă
vehiculul, în limba acestora. (Opţiune)
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*Este necesar un telefon mobil compatibil. (SYNC AppLink este disponibil începând
cu vara anului 2014) Puteţi analiza o listă cu aplicaţiile compatibile AppLink pe situl
web regional Ford sau în catalogul Ford App disponibil în magazinele iOS şi Android.
SYNC AppLink şi asistenţa pentru situaţii de urgenţă nu sunt compatibile cu toate
limbile europene.
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Spaţiu generos, acces uşor.
Viaţa se schimbă rapid. Acum şi maşina dvs. poate,
datorită uşilor laterale culisante cu deschidere largă
care ajută la facilitarea încărcării şi transportului
bagajelor, în special în spaţii strâmte. Iar scaunele spate
rabatabile divizate pot ﬁ rabatate şi răsturnate în faţă
pentru a face loc unei combinaţii mereu schimbătoare de
persoane, animale de companie şi lucruri.

Gândire
inteligentă.
Tourneo Courier are cea mai mare capacitate
pentru bagaje din clasă, de 708 litri*, împreună
cu o planşetă de depozitare reglabilă
inteligentă care vă ajută să organizaţi spaţiul.
Reglaţi-o în poziţia superioară pentru a feri
lucrurile dvs. de privirile indiscrete. Utilizaţi-o în
poziţia inferioară, pentru a separa obiecte mari
sau delicate. Sau, atunci când nu este utilizată,
depozitaţi-o la acelaşi nivel cu scaunele spate.
(Standard pentru Trend şi Titanium, nu este
disponibil pentru Ambiente)

*Capacitatea pentru bagaje măsurată în conformitate cu ISO 3832.
Dimensiunile pot varia în funcţie de model şi echipamentul montat.
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Simţiţi-vă ca
acasă.
Dacă aţi fost impresionat de stilul exterior
al Tourneo Courier, cu siguranţă că veţi ﬁ
atras la fel de mult de interior. Există
scaune inteligente şi confortabile, cu
puncte de ﬁxare a scaunului ISOFIX
pentru copil pe scaunele din spate, un
panoul de bord plăcut la atingere şi
spaţiu de depozitare din plin, exact acolo
unde aveţi nevoie. În timp ce vă oferă
divertisment şi informaţii, MyFord Dock
(standard la Trend şi Titanium) oferă
suport pentru telefonul dvs. inteligent,
MP3 playerul sau dispozitivul de navigare
în mod comod la îndemână, în timp ce
este încărcat.
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Cu puţin
poţi ajunge
foarte departe.
Noul Tourneo Courier echilibrează funcţionarea dinamică cu
eﬁcienţa consumului de combustibil şi emisiile reduse. O gamă
de motoare include motorul pe benzină 1.0l EcoBoost,
câştigătorul premiilor Motorul internaţional al anului în 2012
şi 2013. Şi motorul diesel 1.6l Duratorq TDCi la fel de
impresionant, cu un consum combinat de combustibil de numai
3,7 l/100 km* şi emisii reduse de CO2, de numai 97 g/km*.

Motor 1.0 EcoBoost cu sistem Start/Stop

119g/km* CO
5,2I/100 km*
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*Cifre din testele Ford. Cu pornire-oprire automată
opţionalăsi limitator de viteza la 100 km/h.

Powered by

FORD EcoBoost

Seria Tourneo Courier.

Ambiente
Principalele dotări exterioare

Dotări exterioare suplimentare faţă de Ambiente

Titanium

Dotările exterioare suplimentare faţă de Trend

■

Jante de 15" din oţel şi capace integrale

■

Faruri de ceaţă

■

Jante din aliaj de 16" cu 7 spiţe

■

Uşi laterale glisante duble pentru pasageri în partea din spate

■

Carcasele oglinzilor laterale, mânerele uşilor şi bandourile

■

Barele de plafon

■

laterale în culoarea caroseriei

■

■

Inserţie grilă faţă din crom

■

■
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Trend

Capace pentru barele de protecţie faţă şi spate în culoarea
caroseriei

Faruri reglabile automat şi ştergătoare automate cu senzori de
ploaie

Sistem Ford Easy Fuel de alimentare cu carburant fără capac
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Ambiente
Principalele dotări interioare

■

■

■
■

■

■

■

■
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Airbaguri şofer şi pasager faţău, airbaguri laterale
montate în scaun şi airbaguri laterale tip cortină
Geamuri în faţă electrice cu comandă de coborâre pe
partea şoferului „cu o singură apăsare”
Coloană de direcţie cu înălţime şi înclinare reglabilă
Consolă centrală supradimensionată cu două
suporturi pentru pahare şi spaţiu de depozitare pentru
documente A4/laptop
Scaune spate cu rabatare şi divizare 60:40/răsturnare,
dotate cu tetiere
Puncte de ﬁxare a scaunului pentru copil ISOFIX pe
scaunele exterioare din rândul doi

Trend

Dotări interioare
suplimentare faţă de
Ambiente

■

Sertare de depozitare aﬂat sub scaunul şoferului

■

Scaunul şoferului cu cotieră şi suport lombar reglabil

■

Raft de depozitare suspendat

■

Radio My Connection

■

MyFord Dock

■

Oglinzi laterale acţionate şi încălzite electric

■

Planşetă de depozitare spate reglabilă

■

Volan îmbrăcat în piele

■

Limitator de viteză reglabil

■

Aer condiţionat acţionat manual

Dispozitive de reamintire pentru ﬁxarea centurii de
siguranţă pe scaunele din spate
Compartiment mochetat pentru bagaje

u
Notă: un scaun de protecţie pentru copil orientat spre spate nu ar trebui
niciodată să ﬁe amplasat pe scaunul pasagerului din faţă dacă vehiculul Ford
este echipat cu airbag operaţional pentru scaunul din dreapta faţă. Cel mai
sigur loc pentru copii este bancheta din spate.

Titanium

■

Aer condiţionat – Control electronic automat al
temperaturii

Dotări interioare
suplimentare faţă de Trend
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Pilot automat cu limitator
reglabil al vitezei.

Consolă centrală
supradimensionată.

Pilotul automat vă permite să setaţi locul, în timp ce limitatorul vitezei vă permite să
setaţi o viteză maximă pe care nu doriţi să o depăşiţi. (Standard pentru Trend şi
Titanium)

La interior, Tourneo Courier oferă multe spaţii de depozitare utile, inclusiv consola
centrală supradimensionată, unde pot ﬁ păstrate documente A4 şi laptopuri mici.

MyFord Dock.

Camera retrovizoare.

Amplasat imediat deasupra panoului de bord, MyFord Dock este conceput ca suport
pentru telefonul dvs. inteligent, MP3 player sau dispozitivul de navigare, uşor accesibil, în
timp ce acesta este încărcat. Transmiteţi muzica dvs. la difuzoarele maşinii prin
Bluetooth® sau utilizând un cablu USB conectat la radioul My Connection. Dotările
sistemului audio includ conectivitate USB/iPod®, sistem pentru control vocal şi al
telefonului de tip hands-free prin Bluetooth®, comenzi audio la distanţă şi două
difuzoare în faţă. Compartimentul cu capac oferă spaţiu de depozitare acoperit pentru
dispozitivul dvs. şi conţine o priză USB doar pentru încărcare (Standard pentru Trend şi
Titanium)

Selectaţi marşarierul şi imaginea camerei retrovizoare apare automat pe aﬁşajul
multifuncţional. Liniile de marcare care se suprapun peste imaginea camerei indică
locul spre care se îndreaptă vehiculul. (Opţiune)

iPod® este marcă înregistrată a Apple Inc.
Notă Marca comercială şi simbolurile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi utilizarea acestor mărci de către
Ford Motor Company Limited şi companiile asociate se face sub licenţă. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt
deţinute de respectivii proprietari.
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QR
CODE

HERE

Noi am ales
Venice Red. Ce să
aleg?

Blazer Blue
Vopsea nemetalizată

Moondust Silver
Vopsea metalizată*

Tectonic Silver
Vopsea metalizată*

Frozen White
Vopsea nemetalizată

Panther Black
Vopsea metalizată*

Magnetic
Vopsea metalizată*ø

Durabilitatea exteriorului noului Tourneo Courier se datorează unui
proces minuţios de vopsire în mai multe etape. De la părţile
caroseriei din oţel injectate cu ceară la stratul de acoperire rezistent
la uzură, noile materiale şi proceduri de aplicare vor asigura faptul

Venice Red
Vopsea metalizată specială*†

că vehiculul îşi va păstra aspectul pentru mult timp.

*Culorile metalizate pentru caroserii sunt disponibile contra cost.
†

Nu este disponibil pentru Ambiente.

Din 2015.
Notă Imaginile folosite ale vehiculelor au doar rolul de a ilustra culorile caroseriei
şi este posibil să nu reﬂecte speciﬁcaţiile curente. Culorile şi tapiţeriile reproduse
în această broşură pot diferi de culorile reale datorită limitărilor procesului de
tipărire folosit.

Race Red
Vopsea nemetalizată
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Deep ImpactBlue
Vopsea metalizată*

Iceberg
Vopsea metalizată specială*†

Ford Tourneo Courier beneﬁciază de garanţia Ford de protecţie împotriva
perforării prin coroziune timp de 12 ani de la data primei înmatriculări. Sub
rezerva termenilor şi condiţiilor.
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Opţiuni de roţi

Jante de oţel de 15” cu capace
integrale de roată (standard la
Ambiente şi Trend)

Simţiţi confortul.

1. Ambiente
Inserţie scaun: Netdot în Soft Charcoal.
Suport scaun: Max în Charcoal Black.

Interior de înaltă calitate
Cu cât mai confortabil vă simţiţi, cu atât mai mult vă veţi bucura de
călătorie. Prin urmare, ﬁecare aspect interior al Tourneo Courier a fost
atent analizat pentru a oferi cel mai relaxat mediu pentru dvs. şi pasagerii
dvs.
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Roti
3. Titanium
Inserţie scaun: Quadro în Medium Light Stone.
Suport scaun: Gecko în Medium Light Stone.

3

Titanium

2

Jante din aluminiu de 16” cu 7 spiţe (standard la Titanium)

Trend

2. Trend
Inserţie scaun: Quadro în Charcoal Black.
Suport scaun: Gecko în Medium Dark Stone.

Jante din aliaj de 16” cu 7 spiţe
(standard la Titanium, opţional la
Trend)

Ambiente

1

Jnate de otel – capace cu 6 spite (anvelope 195/60 R15)

i

i

–

Jante aliaj – 7 spite (anvelope 195/55 R16)

j

j

i

Eliminare roata de rezerva

j

j

j

Roata de rezerva de dimensiune normala (janta de otel)

i

i

i

i = Standard, j = Optional, contra cost, f = Parte a unui pachet, contra cost.
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Siguranţă şi securitate
În cazul tuturor modelelor Ford Tourneo, gama completă de
sisteme de securitate pasivă şi activă se foloseşte de cele mai noi
tehnologii pentru a proteja şoferul, pasagerii şi lucrurile acestora.

Control electronic al stabilităţii
(ESC)
Asistenţă la pornirea în pantă
Proiectată să prevină temporar alunecarea
pe pantă atunci când treceţi piciorul de pe
pedala de frână pe cea de acceleraţie.
Funcţionează atât pentru mersul înainte, cât
şi pentru marşarier, aşa că este ideală pentru
remorcare. (Standard)

Asistenţă la frânarea de
urgenţă
Proiectată să recunoască o situaţie de
frânare de urgenţă şi să mărească presiunea
din sistemul de frânare pentru a oferi o
putere de oprire suplimentară. (Standard)

Avertizare la frânarea de
urgenţă
Indicatoarele din faţă şi din spate
luminează intermitent în mod automat în
timpul unei frânări bruşte, avertizându-i
din timp pe ceilalţi şoferi. (Standard)

*Disponibilitate în funcţie de model. Unele dotări reprezintă opţiuni disponibile
contra cost. Consultaţi speciﬁcaţiile pentru detalii suplimentare.
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Dispozitiv de control al
tracţiunii
Dacă se detectează patinarea roţii la
viteze reduse, sistemul poate distribui
mai mult cuplu roţii cu cea mai mare
tracţiune. (Standard)

Prevenirea răsturnării
laterale
Proiectat să identiﬁce o situaţie potenţial
periculoasă şi să activeze ESC pentru a
restabili stabilitatea. (Standard)

Controlul stabilizării
remorcii†
Proiectat să detecteze când are loc
balansarea remorcii şi să contribuie la
contracararea acesteia pentru a aduce
remorca sub control. (Standard)
Funcţionează numai cu bara de remorcare Ford
montată din fabrică.

†

START OF TECH SECTION - PAGE 25
(COLOUR SECTION ENDS)

1. Airbaguri şofer şi pasager faţău
2. Airbaguri de impact lateral pentru şofer şi
pasager faţău
3. Airbaguri laterale tip cortină şi airbaguri laterale
pentru torace
4. Airbag pentru protecţia genunchilor
5. Dispozitive de reamintire pentru ﬁxarea centurilor
de siguranţă pe scaunele din faţă şi din spate
6. Limitator de viteză reglabil
7. Controlul electronic al stabilităţii şi dotări
asociate
8. Închidere centralizată cu telecomandă
9. Dispozitiv de imobilizare a motorului
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