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ΟΡΑΜΑ. ΕΥΦΥΪΑ. ΑIΣΘΗΣΗ.
ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.

Ford Transit Connect Van Sport L1 με μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος Chrome Blue (προαιρετική
επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5
ακτίνων Dark Stainless.
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Ford Transit Connect Kombi Trend L2 με μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος Kapoor Red (προαιρετική
επιλογή) και ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5x2
ακτίνων με φινίρισμα Sparkle Silver (προαιρετική
επιλογή).
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Εισαγωγή 2-3

Κατασκευασμένο
για τα δύσκολα
Η λειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας για το Transit Connect.
Θα έχετε λοιπόν έναν ευέλικτο και εύκολα προσβάσιμο χώρο
φόρτωσης, μια επιλογή από μεταξόνια και ένα άνετο περιβάλλον
οδήγησης, σε ένα επαναστατικό σχήμα. Είναι σχεδιασμένο από την
αρχή ως επαγγελματικό όχημα για σκληρή δουλειά, με κινητήρες
προηγμένης τεχνολογίας, που αποδίδουν ιδανική ιπποδύναμη με
εξαιρετική οικονομία καυσίμου, ικανοποιώντας παράλληλα τους
τελευταίους κανονισμούς εκπομπών Euro 6d TEMP-EVAP-ISC.

Ford Transit Connect Van Trend L1 με μεταλλικό
χρώμα αμαξώματος Moondust Silver και ζάντες
ελαφρού κράματος 16" 5x2 ακτίνων με φινίρισμα
Sparkle Silver, πόρτες φόρτωσης και στις δύο
πλευρές  (προαιρετικές επιλογές), διθέσιο
κάθισμα συνοδηγού (βασικός εξοπλισμός) και
πλήρες χαλύβδινο χώρισμα με διαμπερή θυρίδα
(προαιρετική επιλογή).

206067_Transit_Connect_20_25_V5_GRC_gr.indd   3 15/01/2020   11:47:26

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_GRC_GR_bp_11:55_15.01.2020



207525_Transit_Connect_20.25_V5_Image_Master.indd   4 15/01/2020   11:27:51

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_cmyk_11:35_15.01.2020

Γνωρίστε τον νέο σύντροφο του κινητού σας τηλεφώνου
Ford SYNC 3
Το σύστημα Ford SYNC 3 ενσωματώνεται απρόσκοπτα με το κινητό σας τηλέφωνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα, από τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα
μέχρι το ηχοσύστημα και τη δορυφορική πλοήγηση, μέσω της οθόνης αφής 6" ή με εξαιρετικά απλές φωνητικές εντολές. Οι ενημερώσεις των χαρτών σας κρατούν στην
πορεία σας και στην ώρα σας, ενώ διατίθενται χωρίς χρέωση για περιορισμένο διάστημα μετά την ταξινόμηση του οχήματος.

Χαρακτηριστικά του SYNC 3
■ Χειρίζεστε τηλέφωνο, ηχοσύστημα, εφαρμογές και πλοήγηση με απλές φωνητικές

εντολές.
■ Ακούτε τα γραπτά μηνύματα με φωνητική αναπαραγωγή από το ηχοσύστημα.
■ Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης† βοηθά τους επιβαίνοντες να καλέσουν τις

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δίνει τη θέση του οχήματος στην τοπική
γλώσσα.

■ Ελέγχετε εφαρμογές συμβατές με το SYNC 3 μέσω του AppLink, ενώ Apple
CarPlay και Android Auto σας επιτρέπουν να χειρίζεστε το κινητό σας τηλέφωνο
μέσω της οθόνης του SYNC 3, όπως ακριβώς στη συσκευή σας.

■ Η έγχρωμη οθόνη αφής υποστηρίζει πολλαπλή λειτουργία με 'σάρωση' και
'τσίμπημα ή τέντωμα' για ζουμ, επιτρέποντάς σας παράλληλα να διαμορφώσετε τα

εικονίδια και το φόντο της οθόνης σας, όπως ακριβώς θα κάνατε και στο tablet ή
το smartphone.

Με την εφαρμογή FordPass έχετε επιπλέον δυνατότητες μέσω smartphone.

■ Επιλέξτε σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής σας. Το FordPass
αποστέλλει τα σημεία αυτά στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3, όταν συνδεθείτε
μέσω του AppLink.

■ Αναζητήστε πρατήρια καυσίμων επιλέγοντας εταιρεία ή τύπο καυσίμου.
■ Αναζητήστε χώρο στάθμευσης με διαθέσιμες θέσεις, ελέγχοντας κόστος, ωράριο

λειτουργίας και αξιολόγηση.

Παρακαλούμε σημειώστε: Πλήρης ενσωμάτωση smartphone στο Ford SYNC 3 είναι δυνατή μόνο για iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) ή ανώτερο. Ορισμένες λειτουργίες του Ford SYNC 3 απαιτούν σύνδεση δεδομένων, οπότε επιβαρύνονται με την αντίστοιχη χρέωση κινητής
τηλεφωνίας. Για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη δική σας αγορά τα Apple CarPlay και Android Auto, παρακαλούμε να δείτε τις επίσημες ιστοσελίδες των Apple CarPlay και Android Auto για τελευταίες πληροφορίες.
†Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από
σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Το SYNC 3 δεν έχει ελληνική γλώσα.
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■ Αν σημάνει ο συναγερμός του οχήματος, θα ειδοποιηθείτε μέσω της εφαρμογής
FordPass για να προστατέψετε το όχημά σας (απαιτείται ενσωματωμένο modem).

■ Ελέγχετε αν είναι κλειδωμένο το όχημά σας και μπορείτε να το κλειδώσετε από
την τηλεφωνική συσκευή ή τον υπολογιστή σας (απαιτείται ενσωματωμένο
modem).

■ Μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις στους πλησιέστερους οργανωμένους χώρους
στάθμευσης και να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο
ύψος.

■ Ελέγχετε την κατάσταση του οχήματος για τη συντήρησή του, αν έχει αρκετό
καύσιμο και αν η πίεση των ελαστικών είναι κατάλληλη για το φορτίο του.

Το FordPass Pro** είναι το εργαλείο για να προσέχετε τα επαγγελματικά σας
οχήματα. Σχεδιασμένο ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών
επιχειρήσεων, σας επιτρέπει να διατηρείτε τα οχήματά σας ασφαλή και σε ομαλή
λειτουργία.

■ Παρακολουθείτε τη θέση όλων των οχημάτων σας (έως 5) σε έναν χάρτη.
■ Ελέγχετε αν είναι κλειδωμένα τα οχήματα και τα κλειδώνετε από υπολογιστή ή

κινητό τηλέφωνο, όπου κι αν είστε, για απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά.
■ Ειδοποιείστε για προβλήματα των οχημάτων σας και βλέπετε όλες τις βασικές

πληροφορίες για την κατάστασή τους σε ένα σημείο, ώστε να γνωρίζετε πότε
χρειάζεται να κάνετε κάτι, αποφεύγοντας αιφνιδιαστικά έξοδα στη συνέχεια.

■ Λαμβάνετε υπενθυμίσεις για σημαντικά ραντεβού, όπως το ΚΤΕΟ και οι
προγραμματισμένες συντηρήσεις, για να προγραμματίσετε εγκαίρως και να
περιορίσετε τον νεκρό χρόνο των οχημάτων σας.

Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένες αγορές. Απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford για
λεπτομέρειες.

*Το FordPass Connect αποτελεί προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος. Το ενσωματωμένο modem συνδέεται κατά την παράδοση του οχήματος. Μπορείτε να επιλέξετε συμμετοχή ή εξαίρεση από συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων. Η τεχνολογία διατίθεται σε
άλλες αγορές από το 2019 και σε άλλες αγορές από τα μέσα του 2020.
**Το FordPass Pro ή συγκεκριμένες υπηρεσίες του μπορεί να απαιτούν συνδρομή τώρα ή στο μέλλον. Η πρόσβασή σας στο FordPass Pro ή τις δυνατότητές του μπορεί να είναι περιορισμένη αν επιλέξετε να μην εγγραφείτε σε αυτές τις υπηρεσίες.
†Η πρόσβαση στο Live Traffic είναι χωρίς χρέωση τα πρώτα 2 χρόνια από την ταξινόμηση καινούργιου Ford με SYNC 3 και σύστημα πλοήγησης, και στη συνέχεια με συνδρομή.
††Το κέντρο πρόσβασης Wi-Fi (έως 4G LTE) περιλαμβάνει σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία διατίθεται δοκιμαστικά από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για 3 μήνες ή κατανάλωση 3 GB δεδομένων, ό,τι προηγηθεί. Στη συνέχεια, μπορείτε να προμηθευτείτε νέα
πακέτα δεδομένων από τη Vodafone. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους για λεπτομέρειες σχετικά με τα πακέτα δεδομένων που διαθέτουν. Για να αξιοποιήσει την ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi, ένα μοντέλο Ford του 2019 πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και
πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Η κάλυψη και η υπηρεσία δεδομένων δεν είναι παντού διαθέσιμες και μπορεί να ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και χρεώσεις για μηνύματα και δεδομένα.
‡Για τις υπηρεσίες Ford Data Services™ και Ford TelematicsTM απαιτείται να υπάρχουν σε ισχύ συμβόλαιο και εγγραφή σε λογαριασμό.

Πάντα σε σύνδεση
Μόνο η Ford θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλήρως διασυνδεδεμένο περιβάλλον ενσωματωμένο ευθύς εξ αρχής. Το modem FordPass Connect* και η εφαρμογή FordPass
κάνουν τη δουλειά σας ευκολότερη, με μια σειρά από αποτελεσματικές δυνατότητες.

■ Το σύστημα Live Traffic† μεταδίδει ενημερωμένες πληροφορίες για την
κυκλοφορία απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του SYNC 3. Η τεχνολογία
αναπροσαρμόζει στη συνέχεια την προτεινόμενη διαδρομή με βάση τις
κυκλοφοριακές συνθήκες, ώστε να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για να φτάσετε στον
επόμενο προορισμό σας.

■ Το ενσωματωμένο Wi-Fi†† με ταχύτητες έως 4G επιτρέπει πρόσβαση στο Internet
έως και για 10 συσκευές. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και σε απόσταση
15 μέτρων από το όχημα για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας όταν φτάσετε
στον προορισμό σας.

Ford Data ServicesTM‡

Με το Ford Data ServicesTM και το FordPass Connect μπορείτε να λαμβάνετε
δεδομένα από το όχημά σας με ασφάλεια, είτε στη δική σας τηλεματική εφαρμογή,
είτε μέσω του παρόχου τηλεματικών υπηρεσιών που θα επιλέξετε. Παρέχονται
δεδομένα όπως η κατάσταση του οχήματος, η θέση του οχήματος, η κατανάλωση
καυσίμου και στοιχεία για την οδήγηση, με δυνατότητα λήψης από πολλά οχήματα.
Τα δεδομένα μπορούν να λαμβάνονται σε εφαρμογή που ήδη έχετε ή μέσω του
παρόχου τηλεματικών υπηρεσιών που θα επιλέξετε.

Ford TelematicsTM‡

Με τα συστήματα Ford TelematicsTM και FordPass Connect μπορείτε εύκολα να
βλέπετε τα δεδομένα και να διαχειρίζεστε όλα τα οχήματά σας χρησιμοποιώντας τον
διαισθητικό πίνακά μας. Μπορείτε να λαμβάνετε δεδομένα, όπως η κατάσταση του
οχήματος, η θέση του οχήματος, η κατανάλωση καυσίμου καθώς και στοιχεία για
την οδήγηση, από πολλά οχήματα. Τα στοιχεία παρουσιάζονται με τον τρόπο που
επιλέγετε για να μπορείτε να διαχειριστείτε τον στόλο σας.

Ήχος και διασύνδεση 4-5
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■ Χαλύβδινο χώρισμα, σε όλο το ύψος και σε όλο το πλάτος, με ή χωρίς παράθυρο (Van)
■ Κοντό μεταξόνιο (L1) για μικρότερο μέγεθος του οχήματος και μεγαλύτερη ευελιξία στον

δρόμο ή μεγάλο μεταξόνιο (L2) για μεγαλύτερη χωρητικότητα χώρου φόρτωσης
■ Διαμπερές χώρισμα που επιτρέπει τη φόρτωση αντικειμένων με μήκος 3,4 μέτρα (L2 Van) ή 3,0

μέτρα (L1 Van) (προαιρετική επιλογή με διθέσιο κάθισμα συνοδηγού)
■ Χώρος έως και για 4 τυποποιημένα φύλλα 8 x 4 ποδών (L2 Van)

■ Συρόμενη πλαϊνή πόρτα φόρτωσης αριστερά (βασικός εξοπλισμός στο Van)
■ Συρόμενη πλαϊνή πόρτα φόρτωσης και στις δύο πλευρές (προαιρετική επιλογή στο Van)
■ Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού

Βελτιστοποιημένος χώρος.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο μεταξόνια για χωρητικότητα 1,2 έως 3,6 m³ με ωφέλιμο φορτίο έως 903 kg.

3,0 m/3,4 m
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Διαμόρφωση καθισμάτων
Διαμόρφωση με καθίσματα και χωρίς χώρισμα του χώρου φόρτωσης είναι
δυνατή μόνο στην έκδοση Commercial Kombi (δεν διατίθεται στην
Ελληνική αγορά).

250.000
δοκιμές στις πόρτες
Ανοίξαμε και κλείσαμε πόρτες και καπό πάνω από 250.000 φορές σε
πραγματικές συνθήκες για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα σας προδώσουν
ποτέ.

Α: 1.249 mm
B: 1.269 mm
C: 433 mm (L1)/660 mm (L2) L1 4.425 mm

L2 4.825 mm

H
1 1

.8
30

 m
m

 /
 1.

82
8 

m
m

Χώρος φόρτωσης 6-7
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Van

1 ευρωπαλέτα
2 θέσεις

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 903 kg
Μέγιστο μικτό βάρος από 2.155 kg
έως 2.405 kg

2,9
m³

Van με κοντό μεταξόνιο (L1)

2 ευρωπαλέτες
2 θέσεις

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 861 kg
Μέγιστο μικτό βάρος από 2.170 kg
έως  2.405 kg

Van με μακρύ μεταξόνιο (L2)

3,6
m³

Φύλλα έως 2438x1219 mm
Τα μοντέλα L2 Van μπορούν να μεταφέρουν 4 τυποποιημένα
φύλλα με διαστάσεις έως 2438x1219 mm, τοποθετημένα πάνω
στο ειδικά σχεδιασμένο χαλύβδινο χώρισμα.

Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού
Στο κεντρικό κάθισμα η πλάτη αναδιπλώνεται προς τα εμπρός
και πέφτει κάτω ενώ η έδρα σηκώνεται και έχει από κάτω
αποθηκευτικό χώρο. Το εξωτερικό κάθισμα αναδιπλώνεται και
σηκώνεται προς τα πίσω, επιτρέποντας τη μεταφορά
αντικειμένων σε όρθια θέση (βασικός εξοπλισμός σε Base και
Trend).

Κινητό διαχωριστικό πλέγμα
Διαχωριστικό πλέγμα που διαχωρίζει τον χώρο φόρτωσης και
τοποθετείται σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες
σας (δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά).
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Ικανότητα και ωφέλιμο φορτίο 8-9

1 ευρωπαλέτα
5 θέσεις

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 810 kg
Μέγιστο μικτό βάρος από 2.320 kg
έως 2.460 kg

1,3
m³

Commercial Kombi με κοντό μεταξόνιο (L1)

1 ευρωπαλέτα
5 θέσεις

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 714 kg
Μέγιστο μικτό βάρος από 2.365 kg
έως 2.405 kg

Commercial Kombi με μακρύ μεταξόνιο (L2)

1,5
m³

Commercial Kombi (δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά)

0,3
m³

Commercial Kombi με μακρύ μεταξόνιο (L2)

Ευρωπαλέτα 1.200 mm x 800 mm.

7 θέσεις

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 708 kg
Μέγιστο μικτό βάρος από 2.405 kg
έως 2.480 kg
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Επιλέξτε τον κατάλληλο κινητήρα
Βενζίνη ή diesel; Δύο εξίσου ελκυστικές επιλογές.
Το Transit Connect διακρίνεται για την επιβλητική του σχεδίαση και τους οικονομικούς κινητήρες του, τους Ford
EcoBlue 1,5 λίτρων diesel και τον Ford EcoBoost 1,0 λίτρου βενζίνης με δυνατότητα απενεργοποίησης ενός
κυλίνδρου. Συνδυάζοντας ισχύ, αντοχή και οικονομία, είναι η σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας. Όλες οι
εκδόσεις ικανοποιούν τους τελευταίους κανονισμούς Euro  6d TEMP-EVAP-ISC, με εκπομπές CO2 από μόλις 119 g/
km†.

Για όσους προτιμούν κινητήρα βενζίνης, το Transit Connect προσφέρει μια προηγμένη έκδοση του
πολυβραβευμένου Ford EcoBoost 1,0 λίτρου, με εκτεταμένες τροποποιήσεις σε κυλινδροκεφαλή, σύστημα έγχυσης
καυσίμου και σύστημα ελέγχου εκπομπών, για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Επίσης, σε συνθήκες
χαμηλού φορτίου, απενεργοποιεί τον έναν κύλινδρο και λειτουργεί με δύο από τους τρεις κυλίνδρους περιορίζοντας
τις απώλειες και βελτιώνοντας την οικονομία.

Οικονομία
1.0 Ford EcoBoost βενζίνης
Ο τελευταίος μας πολυβραβευμένος κινητήρας
βενζίνης προσφέρει έναν εκπληκτικό συνδυασμό
οικονομίας και απόδοσης. Με περιορισμένο μέγεθος
και βάρος, διακρίνεται για την ομαλή λειτουργία του
και είναι ιδανικά κατάλληλος για μικρότερες
διαδρομές και οδήγηση μέσα στην πόλη.

100
ίπποι

170 Nm

146 g/km*

1.0 Ford EcoBoost βενζίνης
Με άμεσο ψεκασμό καυσίμου, υπερπλήρωση turbo και
μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων, ο πολυβραβευμένος κινητήρας
Ford EcoBoost παρέχει επιδόσεις ανάλογες με αυτές
μεγαλύτερων κινητήρων Ford, αλλά με μεγαλύτερη οικονομία
καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές.

1.5 Ford EcoBlue diesel
Το Transit Connect διατίθεται με μια επιλογή από προηγμένους
κινητήρες diesel υψηλής απόδοσης Ford EcoBlue. Όλες οι
εκδόσεις συνδυάζουν ικανή ελκτική δύναμη, για τη μεταφορά
βαρέων φορτίων με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

†Υπολογιζόμενα στοιχεία δοκιμών κύκλου οδήγησης Transit Connect Base με
κινητήρα diesel Ford EcoBlue 75 ίππων.

Powered by FORD EcoBoost
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Ισορροπία
1.5 Ford EcoBlue diesel
Ο κινητήρας diesel Ford EcoBlue 100 ίππων (74
kW) έχει εξαιρετικά ισορροπημένη απόδοση.
Παρέχει την ευέλικτη ισχύ που απαιτείται για την
οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις, σε συνδυασμό με
χαμηλές εκπομπές και μειωμένη κατανάλωση
καυσίμου.

Δύναμη
1.5 Ford EcoBlue diesel
Ο κινητήρας diesel Ford EcoBlue 120 ίππων (88
kW), αναπτύσσει ροπή 270 Nm. Αυτό τον καθιστά
ιδανική επιλογή για τη μεταφορά βαρέων φορτίων
και τρέιλερ, με εξαιρετική οικονομία καυσίμου, από
μόλις 4,5 λίτρα/100 km* σε μικτό κύκλο οδήγησης.

*Υπολογιζόμενες τιμές κύκλου οδήγησης από δοκιμές. Εξαιρετικές
επιδόσεις, 
λιγότερες εκπομπές
Οι κινητήρες diesel Ford EcoBlue
του Ford Transit Connect
ικανοποιούν τα αυστηρότερα
κριτήρια εκπομπών Euro 6d
TEMP-EVAP-ISC. Το καταλυτικό
σύστημα SCR (Selective Catalytic
Reduction) χρησιμοποιεί AdBlue®,
ένα υγρό με βάση την ουρία και το
νερό, για τη μετατροπή των
εκπομπών NOx της εξάτμισης σε
άζωτο και νερό,  ενώ το φίλτρο
σωματιδίων DPF (Diesel Particulate
Filter) κατακρατά στη συνέχεια
πάνω από το 99% των στερεών
σωματιδίων που εκπέμπονται από
την εξάτμιση του οχήματος.

Κινητήρες 10-11

100
ίπποι

240 Nm

119 g/km*

120
ίπποι

270 Nm

121 g/km*
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Κόστος ιδιοκτησίας 12-13

Κόστος ιδιοκτησίας
Εξαιρετική απόδοση με εκπληκτική οικονομία.
Ποιότητα και αντοχή ενσωματώνονται σε κάθε βήμα της κατασκευής του Transit Connect. Έτσι, μετά από πολλά
χρόνια υπηρεσίας θα εξακολουθεί να έχει την ίδια καλή αίσθηση – και την ίδια εξαιρετική οδική συμπεριφορά –
όπως την ημέρα που το παραλάβατε.

Βασικές τεχνολογίες μείωσης του κόστους*
■ Πολυβραβευμένος κινητήρας βενζίνης Ford EcoBoost ή προηγμένος κινητήρας diesel Ford EcoBlue για εξαιρετική οικονομία

καυσίμου και χαμηλές εκπομπές CO2

■ Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το όχημα (βασικός εξοπλισμός)
■ Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων (βασικός εξοπλισμός)
■ EcoMode – Ενδείξεις για πιο οικονομική οδήγηση (βασικός εξοπλισμός σε Trend και Sport)
■ Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας (προαιρετική επιλογή)
■ Έλεγχος επιτάχυνσης (προαιρετική επιλογή στο Van με μηχανικό κιβώτιο)
■ 12 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του αμαξώματος έναντι διάτρησης από την εσωτερική πλευρά της επιφάνειας

Auto-Start-Stop
Όταν σταματά το όχημα, όπως για παράδειγμα στα φανάρια ή
στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, το Auto-Start-Stop σβήνει
τον κινητήρα (εξακολουθώντας να τροφοδοτεί βασικά
συστήματα, όπως προβολείς, air condition, ραδιόφωνο και
Ford SYNC). Όταν θέλετε να ξεκινήσετε, πατάτε απλά
συμπλέκτη και βάζετε πρώτη (με μηχανικό κιβώτιο) ή πατάτε
απλά γκάζι (με αυτόματο κιβώτιο) και ο κινητήρας λειτουργεί
αμέσως. Το Auto-Start-Stop είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό
στους δρόμους της πόλης, όπου μπορεί να περιορίσει
κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές (βασικός εξοπλισμός).

Έλεγχος επιτάχυνσης
Ρυθμίζει κατάλληλα τον κινητήρα, στα μοντέλα diesel  με
μηχανικό κιβώτιο, για να περιορίζεται η επιτάχυνση και η
κατανάλωση καυσίμου όταν το όχημα είναι μόνο ελαφρά
φορτωμένο (προαιρετική επιλογή).

Το μοντέλο στην εικόνα είναι Ford Transit Connect Trend L2 Commercial Kombi με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
Chrome Blue  και ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5x2 ακτίνων (το μοντέλο δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά).

*Ορισμένες τεχνολογίες που εμφανίζονται είναι διαθέσιμες μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Δείτε τους πίνακες προδιαγραφών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύστημα ανεφοδιασμού
Ford Easy Fuel χωρίς
τάπα ρεζερβουάρ
Δεν χρειάζεται να λερώνετε τα χέρια σας.
Παράλληλα, ένα μοναδικό σύστημα ασφαλείας
εξασφαλίζει πάντα ανεφοδιασμό με το σωστό
καύσιμο (βασικός εξοπλισμός).

Δοχείο AdBlue®

Οι κινητήρες diesel Ford EcoBlue του Ford
Transit Connect διαθέτουν καταλυτικό
σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction)
που περιορίζει τα επίπεδα εκπομπών με την
έγχυση υγρού AdBlue® στο σύστημα
απαγωγής καυσαερίων. Τα μοντέλα diesel Ford
EcoBlue διαθέτουν δοχείο AdBlue® 17 λίτρων,
με μια φωτεινή ένδειξη στον πίνακα οργάνων
που επισημαίνει πότε το δοχείο χρειάζεται
αναπλήρωση (βασικός εξοπλισμός στα
μοντέλα diesel Ford EcoBlue).
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Τεχνολογίες 
υποβοήθησης του οδηγού
Έχουν σχεδιαστεί να περιορίζουν τον φόρτο της οδήγησης.
Συνδυάζοντας πληροφορίες από την κάμερα και τους αισθητήρες, το Transit Connect βοηθά σε διάφορες
καταστάσεις. Από τον έλεγχο της ταχύτητας που σας βοηθά να μην παραβιάσετε το όριο ταχύτητας, μέχρι τον
έλεγχο επαγρύπνησης του οδηγού που σας προειδοποιεί όταν πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα, το Transit Connect
είναι πάντα σε ετοιμότητα.

Cruise control με ρυθμιζόμενο περιορισμό της ταχύτητας
Εσείς απλά ρυθμίζετε την ταχύτητα που θέλετε και το σύστημα
τη διατηρεί σταθερή μέχρι να το απενεργοποιήσετε με ένα
κουμπί πάνω στο τιμόνι ή να πατήσετε συμπλέκτη ή φρένο. Το
ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο σε κατοικημένες περιοχές. Σας επιτρέπει να
επιλέξετε το μέγιστο όριο ταχύτητας και το όχημα παραμένει
αυτόματα κάτω από αυτό το όριο για να έχετε εσείς την
προσοχή σας στον δρόμο. Όταν θέλετε να αυξήσετε την
ταχύτητά σας, απλά πατήστε σταθερά το γκάζι για να
παρακάμψετε το σύστημα  (βασικός εξοπλισμός στο Sport,
προαιρετική επιλογή στα άλλα μοντέλα).

Ένδειξη απόστασης
Μια ένδειξη στον πίνακα οργάνων εμφανίζει συνεχώς την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Εμφανίζει έγχρωμα εικονίδια
ανάλογα με τον τρόπο που έχετε ρυθμίσει το σύστημα. Το σύστημα Distance Alert εμφανίζει μια κόκκινη ένδειξη αν πλησιάσετε
υπερβολικά το προπορευόμενο όχημα (προαιρετική επιλογή, περιλαμβάνεται στο Pre-Collision Assist).

[1]Το όριο ταχύτητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του οχήματος και του δρόμου. Ο οδηγός είναι πάντα υπεύθυνος για την τήρηση του ορίου
ταχύτητας.

Έξυπνος έλεγχος της ταχύτητας και αναγνώριση οδικών
πινακίδων
Το σύστημα Traffic Sign Recognition (TSR) εντοπίζει τις οδικές
πινακίδες ορίου ταχύτητας και απαγόρευσης προσπέρασης
μέσω της κάμερας εμπρός και τις εμφανίζει στον πίνακα
οργάνων. Το σύστημα Intelligent Speed Assist (ISA) αναλύει
τις πληροφορίες και σας βοηθά να διατηρήσετε το όριο
ταχύτητας που ισχύει[1] (προαιρετική επιλογή).

Driver Alert (DAC)
Το σύστημα επαγρύπνησης
του οδηγού σας προειδοποιεί
αν ο τρόπος που οδηγείτε
υποδηλώνει ότι έχουν μειωθεί
τα αντανακλαστικά σας.
Αρχικά, εμφανίζεται στον
πίνακα οργάνων μια φωτεινή
ένδειξη και ακολουθεί ένας
προειδοποιητικός ήχος αν δεν
βελτιωθεί η κατάσταση (σε
προαιρετικό πακέτο).
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Τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού 14-15
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Έξυπνο παρκάρισμα
Το Active Park Assist σας βοηθά να βρείτε θέση στάθμευσης.

Και μπαίνετε. Και βγαίνετε.
Το Active Park Assist παρκάρει το Transit Connect για σας. Εντοπίζει μια κατάλληλη παράλληλη ή κάθετη θέση
στάθμευσης και ελέγχει το τιμόνι για να παρκάρετε. Σας βοηθά επίσης να βγείτε από μια παράλληλη θέση
στάθμευσης. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χειρίζεστε γκάζι, φρένο και κιβώτιο ταχυτήτων
(προαιρετική επιλογή).

Αφήστε το Transit Connect να παρκάρει μόνο του
Όταν ενεργοποιηθεί, το Active Park Assist μπορεί να εντοπίσει
κατάλληλη θέση στάθμευσης και ελέγχει αυτόματα το τιμόνι
για να μπείτε – και στη συνέχεια να βγείτε (προαιρετική
επιλογή).

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω
Δεν χρειάζεται να προσπερνάτε τις στενές θέσεις στάθμευσης.
Ένα ηχητικό σήμα σας βοηθά να εκτιμήσετε την απόσταση
από το εμπρός ή το πίσω μέρος του οχήματος μέχρι το επόμενο
εμπόδιο για να παρκάρετε ευκολότερα (προαιρετική επιλογή, οι
αισθητήρες πίσω είναι βασικός εξοπλισμός στο Sport).

Το παρκάρισμα
απλοποιείται
Όταν θέλετε να παρκάρετε σε μια παράλληλη
θέση στάθμευσης ή να μπείτε με την όπισθεν
σε μια κάθετη θέση στάθμευσης, το Active
Park Assist μπορεί να σας βοηθήσει. Απλά
πατάτε ένα κουμπί και οι αισθητήρες αυτού
του πρωτοποριακού συστήματος εντοπίζουν
μια κατάλληλη θέση όταν την προσπεράσει το
όχημα. Στη συνέχεια, το σύστημα παρκάρει το
όχημα ελέγχοντας αυτόματα το τιμόνι, ενώ
εσείς ελέγχετε γκάζι, φρένο και κιβώτιο
ταχυτήτων, ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθόνη και τα ηχητικά σήματα. Σας βοηθά
επίσης να βγείτε από μια παράλληλη θέση
στάθμευσης (προαιρετική επιλογή).
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Τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού 16-17
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Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών και
δικυκλιστών
Το σύστημα Pre-Collision Assist (PCA) παρακολουθεί πόσο
κοντά βρίσκεστε σε άλλα οχήματα ή πεζούς και σας
προειδοποιεί αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης (προαιρετική
επιλογή).

Προειδοποίηση διατήρησης λωρίδας και υποβοήθηση
διατήρησης λωρίδας
Το σύστημα Lane Keeping Alert (LKA) ανιχνεύει πότε περνάτε
τις διαχωριστικές γραμμές της λωρίδας σας χωρίς να βγάλετε
φλας και σας ειδοποιεί με κραδασμούς στο τιμόνι. Αν δεν
αντιδράσετε αρκετά γρήγορα ή δεν αντιδράσετε καθόλου, το
σύστημα Lane Keeping Aid (LKA) εφαρμόζει στο τιμόνι δύναμη
προς την πλευρά της λωρίδας σας (προαιρετική επιλογή).

ØΧρησιμοποιεί αισθητήρες.
2)Εξοπλισμός υποβοήθησης του οδηγού.
†Έχει σχεδιαστεί για ταχύτητες πάνω από 10 km/h.

Επιτήρηση τυφλών σημείων με προειδοποίηση για
διερχόμενο όχημα
Το Blind Spot Information System (BLIS) σας ειδοποιεί όταν
ένα άλλο όχημα μπαίνει στα τυφλά σημεία σας. Το Cross-Traffic
Alert (CTA) ελέγχει αν πλησιάζει όχημα όταν βγαίνετε με την
όπισθεν από κάθετη θέση στάθμευσης (προαιρετική επιλογή
σε Trend, Sport και Limited).

Ετοιμότητα
Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με ενεργό σύστημα πέδησης
και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών, ένδειξη απόστασης και
προειδοποίηση απόστασηςØ2)†

Το Transit Connect πάντα προσέχει για σας και όλους γύρω σας.

Το σύστημα Pre-Collision Assist (PCA) παρακολουθεί αν πλησιάζετε άλλα οχήματα, πεζούς και δικυκλιστές – ακόμα
και στο σκοτάδι, όταν  βρίσκονται εντός της εμβέλειας των προβολέων – και μπορεί να σας ειδοποιήσει για τον
κίνδυνο σύγκρουσης. Αν δεν αντιδράσετε στα σήματα κινδύνου, το σύστημα Active Braking προφορτίζει τα φρένα
και, αν δεν το κάνετε εσείς, φρενάρει αυτόματα για να αποτρέψει το ατύχημα ή να περιορίσει τις συνέπειες
(προαιρετική επιλογή).
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Σταθεροποίηση σε
πλάγιο άνεμο
Σας βοηθά να παραμείνετε στην πορεία
σας όταν φυσάει δυνατά,
χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό
σύστημα ευστάθειας (ESC) για να
ανιχνεύσει αν το όχημα εκτρέπεται από
ισχυρό πλάγιο άνεμο (προαιρετική
επιλογή).

Τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού 18-19
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Trailer Sway Control (TSC)
Αν ανιχνεύσει αναδίπλωση του
ρυμουλκουμένου, το σύστημα
μειώνει τη ροπή στον κινητήρα και
εφαρμόζει κατάλληλα τα φρένα σε
κάθε τροχό για να μπορέσετε να
διατηρήσετε τον έλεγχο (βασικός
εξοπλισμός αλλά ενεργοποιείται μόνο
με προαιρετικό εξοπλισμό
ρυμουλκουμένου της Ford).
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Τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού 20-21

Σιγουριά
Περιμετρική προστασία για απόλυτη σιγουριά.

◊Σημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό
κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο
συνοδηγού που είναι ενεργοποιημένος.

1. Electronic Stability Control (ESC)
Το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESC σας βοηθά να διατηρήσετε
τον έλεγχο του οχήματος σε ακραίες συνθήκες. Ανιχνεύει κάθε
απόκλιση από την πορεία που έχετε επιλέξει και σας βοηθά να
διατηρήσετε τον έλεγχο, ρυθμίζοντας αυτόματα τα φρένα και τις
στροφές του κινητήρα (βασικός εξοπλισμός).

2. Emergency Brake Assist (EBA)
Σχεδιασμένο να αναγνωρίζει πότε ο οδηγός φρενάρει απότομα, το
σύστημα έκτακτης υποβοήθησης της πέδησης αυξάνει αυτόματα
την πίεση στα φρένα (βασικός εξοπλισμός).

3. Load Adaptive Control (LAC)
Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζει κατάλληλα την
αντίδραση του ηλεκτρονικού συστήματος ευστάθειας (ESC),
αντισταθμίζοντας το φορτίο του οχήματος (βασικός εξοπλισμός).

4. Ασφάλεια επιβαινόντων
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού◊ με τοποθετημένους
στο κάθισμα πλευρικούς και θωρακικούς αερόσακους και
αερόσακους οροφής (ο αερόσακος οδηγού είναι βασικός
εξοπλισμός, οι άλλοι αερόσακοι προαιρετικοί).
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Τεχνολογία που κάνει τη ζωή σας ευκολότερη
1. Προβολείς Xenon με στατικούς λαμπτήρες στροφής και
φώτα ημέρας LED
Οι προβολείς Xenon του Transit Connect προσφέρουν
ανώτερης ποιότητας φωτισμό σε σύγκριση με τους προβολείς
αλογόνου, καταναλώνοντας παράλληλα λιγότερη ενέργεια. Οι
στατικοί λαμπτήρες στροφής που είναι τοποθετημένοι και
στους δύο προβολείς φωτίζουν τις γωνίες όταν στρίβει το
όχημα σε ταχύτητες έως 60 km/h. Όταν δεν επαρκεί ο
φωτισμός του περιβάλλοντος, οι προβολείς ανάβουν
αυτόματα για να φωτίζεται ο δρόμος εμπρός (προαιρετική
επιλογή σε Trend και Sport).

2. Ford Power – Κουμπί εκκίνησης του κινητήρα χωρίς
κλειδί
Το όχημα παίρνει εμπρός με το πάτημα ενός κουμπιού. Αρκεί
να έχετε το κλειδί μαζί σας, στην τσέπη ή την τσάντα σας
(βασικός εξοπλισμός στο Sport).

3. Πρίζα 230 V
Εύχρηστη πρίζα  230 V, 150 W, πίσω από τα καθίσματα
οδηγού και συνοδηγού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
φόρτιση εργαλείων, φορητών υπολογιστών και άλλου
ηλεκτρικού εξοπλισμού χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιηθούν
ειδικοί αντάπτορες (προαιρετική επιλογή).

4. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Οι κινητήρες diesel Ford EcoBlue 100 και 120 ίππων
διατίθενται με ένα 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
που κάνει το Transit Connect ακόμα πιο εύκολο και άνετο
στην οδήγηση (προαιρετική επιλογή, μόνο στα μοντέλα
diesel).
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Έξυπνες τεχνολογίες 22-23
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Εξωτερικά χαρακτηριστικά
■ Χαλύβδινες ζάντες 16" με φινίρισμα

Shadow Silver
■ Πόρτα φόρτωσης στην πλευρά του

συνοδηγού
■ Σύστημα ανεφοδιασμού Ford Easy Fuel

χωρίς τάπα ρεζερβουάρ που δεν επιτρέπει
ανεφοδιασμό με λάθος καύσιμο

■ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Εσωτερικά χαρακτηριστικά
■ Πακέτο προεγκατάστασης ηχοσυστήματος
■ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός, το

παράθυρο του οδηγού κατεβαίνει σε μία
κίνηση

■ Τιμόνι ρυθμιζόμενο πάνω/κάτω και
εμπρός/πίσω

■ Υπολογιστής ταξιδιού
■ Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού
■ Πρίζα 12 V εμπρός
■ Δύο ποτηροθήκες
■ Αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό
■ Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου κατά DIN
■ Χαλύβδινο χώρισμα προδιαγραφών DIN σε

όλο το πλάτος
■ Εταζέρες στην οροφή

Τύποι αμαξώματος
■ Van

Κινητήρες
■ 1.0 Ford EcoBoost  βενζίνης 100 ίππων 

(74 kW)
■ 1.5 Ford EcoBlue diesel 100 ίππων (74 kW)
■ 1.5 Ford EcoBlue diesel 120 ίππων (88 kW)

Το όχημα που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Transit
Connect Base με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
Magnetic (προαιρετική επιλογή).

Base

206067_Transit_Connect_20_25_V5_GRC_gr.indd   24 15/01/2020   11:47:28

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_GRC_GR_bp_11:55_15.01.2020

207525_Transit_Connect_20.25_V5_Image_Master.indd   25 15/01/2020   11:30:46

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_cmyk_11:35_15.01.2020

Μοντέλα Base  24-25
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Trend
Εξωτερικά χαρακτηριστικά
επιπλέον του Base
■ Χαλύβδινες ζάντες 16" με πλήρη τάσια
■ Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του

αμαξώματος
■ Γωνίες πίσω προφυλακτήρα στο χρώμα του

αμαξώματος
■ Προβολείς ομίχλης εμπρός
■ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

εξωτερικοί καθρέπτες

Εσωτερικά χαρακτηριστικά
επιπλέον του Base
■ Ραδιόφωνο με χειριστήρια στο τιμόνι,

δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή
υποδοχή USB, ασύρματη σύνδεση
Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία κινητού
τηλεφώνου και 4 ηχεία

■ Πλαφονιέρα φωτισμού στην οροφή εμπρός
με δύο φώτα ανάγνωσης

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση από τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Προβολείς ομίχλης εμπρός
(βασικός εξοπλισμός)

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
(σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος)

Το όχημα που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Transit
Connect Trend με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος Kapoor
Red (προαιρετική επιλογή).

Τύποι αμαξώματος
■ Van

Κινητήρες
■ 1.0 Ford EcoBoost  βενζίνης 100 ίππων 

(74 kW)
■ 1.5 Ford EcoBlue diesel 100 ίππων (74 kW)
■ 1.5 Ford EcoBlue diesel 120 ίππων (88 kW)
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Μοντέλα Trend 26-27
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Sport
Εξωτερικά χαρακτηριστικά
επιπλέον του Trend
■ Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5 ακτίνων με

φινίρισμα Dark Stainless
■ Πίσω προφυλακτήρας, πλευρικά

προστατευτικά, λαβές θυρών και
εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του
αμαξώματος

■ Ολοκληρωμένα κιτ διαμόρφωσης
αμαξώματος εμπρός και πίσω

■ Πλαστικό κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα
■ Σπορ λωρίδες για εμπρός, πίσω και στο πλάι
■ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης πίσω
■ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματοι

υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής
■ Προβολείς ομίχλης με στατικούς λαμπτήρες

στροφής εμπρός
■ Ράγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίου

Εσωτερικά χαρακτηριστικά
επιπλέον του Trend
■ Ραδιόφωνο με χειριστήρια στο τιμόνι,

ψηφιακή οθόνη 4,2" TFT, δυνατότητα
αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή υποδοχή
εξωτερικών συσκευών USB, ασύρματη
σύνδεση Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία
κινητού τηλεφώνου, φωνητικό έλεγχο,
κλήση έκτακτης ανάγκης* και 4 ηχεία

■ Αυτόματο διζωνικό σύστημα κλιματισμού
(DEATC)

■ Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και
συνοδηγού με ημιδερμάτινη επένδυση

■ Λαβές θυρών με χρωμιωμένο φινίρισμα
■ Δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων

Τύπος αμαξώματος
■ Van

Κινητήρας
■ 1.5 Ford EcoBlue diesel 120 ίππων (88 kW)

Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5 ακτίνων με
φινίρισμα Dark Stainless
(βασικός εξοπλισμός)

Ημιδερμάτινη επένδυση καθισμάτων
(βασικός εξοπλισμός)

Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση από τη Ford Motor Company Limited και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
*Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από
σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να κλείσει αυτόματα. Το σύστημα
λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.

Το όχημα που εμφανίζεται εδώ είναι Ford Transit
Connect Sport με μεταλλικό χρώμα αμαξώματος
Chrome Blue (προαιρετική επιλογή).
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Μοντέλα Sport  28-29
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1. Base
Επιφάνεια καθισμάτων: Racer σε Dark Palazzo
Grey
Πλαϊνά καθισμάτων: City σε Ebony

2. Base
Επιφάνεια καθισμάτων: Crosshatch σε Dark
Palazzo Grey
Πλαϊνά καθισμάτων: Βινύλιο Salerno σε Ebony

3. Trend
Επιφάνεια καθισμάτων: Capitol σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: City σε Ebony

4. Sport
Επιφάνεια καθισμάτων: Δέρμα/ύφασμα Dynamo
σε Ebony
Πλαϊνά καθισμάτων: Δέρμα/βινύλιο Salerno σε
Ebony

12 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας
Το Transit Connect οφείλει την αντοχή του αμαξώματος σε μια εμπεριστατωμένη διαδικασία βαφής σε πολλαπλά στάδια. Από την επικέρωση
τμημάτων του αμαξώματος, μέχρι την τελική επίστρωση υψηλής αντοχής, τα υλικά και οι διαδικασίες εφαρμογής εξασφαλίζουν τη διατήρηση της
καλής εμφάνισης για πολλά χρόνια.

Επίστρωση ψευδαργύρου Φωσφατική επικάλυψη Ηλεκτροστατική βαφή Αστάρι Τελική επικάλυψη
Διάφανη
επικάλυψη

Χρώματα και 
επενδύσεις
Επιλέξτε το χρώμα που 
εκφράζει καλύτερα το πνεύμα της
επιχείρησής σας.
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Χρώματα και επενδύσεις 30-31

Diffused Silver
μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος*

Race Red
απλό χρώμα αμαξώματος

Blazer Blue
απλό χρώμα αμαξώματος

Frozen White
απλό χρώμα αμαξώματος

Kapoor Red
μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος*

Magnetic
μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος*

Agate Black 
χρώμα αμαξώματος mica*† 

Moondust Silver
μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος*

Chrome Blue
μεταλλικό χρώμα
αμαξώματος*

Σημείωση: Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο για την παρουσίαση των χρωμάτων και μπορεί να μην απεικονίζουν την τρέχουσα προδιαγραφή του
οχήματος. Τα χρώματα και οι επενδύσεις που εμφανίζονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα, λόγω περιορισμών της διαδικασίας
εκτύπωσης.
*Τα μεταλλικά χρώματα αμαξώματος και τα χρώματα αμαξώματος mica είναι προαιρετικές επιλογές με πρόσθετο κόστος.
ØΈως τα τέλη του 2019. †Από τις αρχές του 2020.
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Προσαρμογή
Ζάντες ελαφρού κράματος
Ζάντες ελαφρού κράματος 16" 5x2 ακτίνων, σε χρώμα Sparkle
Silver (προαιρετική επιλογή στο Trend) με παξιμάδια τροχών
που ασφαλίζουν (προαιρετική επιλογή).

Σχάρα οροφής Q-Top®+ (Q-Tech)
Ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο που επιτρέπει τη 
φόρτωση στην οροφή επιπλέον φορτίου*. Ιδανική για να
μεταφέρετε μεγάλα, επιμήκη ή ογκώδη αντικείμενα, προσφέρει
μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή δουλειά (αξεσουάρ).
Διατίθεται επίσης με ράουλο στο πίσω μέρος για εύκολη
φόρτωση (αξεσουάρ).

Ράουλο σκάλας Q-Top®+ (Q-Tech) για σχάρα οροφής
Q-Top®+ (Q-Tech)
Ράουλο για ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση σκάλας στην
οροφή (αξεσουάρ).

Μπάρες οροφής που κλειδώνουν
Οι μπάρες οροφής είναι η βάση για τα διάφορα μεταφορικά
αξεσουάρ οροφής. Μπορούν να επεκταθούν με μια τέταρτη
μπάρα στα μοντέλα L2 (αξεσουάρ).

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα αξεσουάρ που διαθέτουμε.www
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Επιλογές και αξεσουάρ 32-33

Επαγγελματικά αξεσουάρ οροφής Thule®+

Μέγιστη ευελιξία για την εξυπηρέτηση όλων των μεταφορικών
αναγκών, περιλαμβάνουν συρόμενη βάση σκάλας, στοπ,
ράουλο, δακτύλιους πρόσδεσης και σύστημα πρόσδεσης με
καστάνια (αξεσουάρ).

Πλέγμα προστασίας στο πίσω παράθυρο
Το πλέγμα τοποθετείται στα πίσω παράθυρα από μέσα, για
ενισχυμένη προστασία, χωρίς να παρεμποδίζεται η ορατότητα
προς τα πίσω (προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Σκάλα πίσω
Για εύκολη πρόσβαση στην οροφή (αξεσουάρ).

Αντιανεμικά ClimAir®+

Επιτρέπουν να μπαίνει στην καμπίνα καθαρός αέρας όταν
οδηγείτε με τα εμπρός παράθυρα ανοικτά, ακόμα και όταν
βρέχει ή χιονίζει (αξεσουάρ).

Σύστημα ελέγχου απόστασης στάθμευσης Xvision (SCC)+

Ένα ηχητικό σήμα σας προειδοποιεί και σας βοηθά να
εκτιμήσετε την απόσταση στο παρκάρισμα (αξεσουάρ).

Προειδοποίηση οπισθοπορείας Bosch®+

Σύστημα συνδεδεμένο με την όπισθεν στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Προειδοποιεί τους πεζούς όταν το όχημα κάνει όπισθεν
(αξεσουάρ).

Ταπέτα δαπέδου παντός καιρού
Από ελαστικό υλικό, με περιμετρικό χείλος και το λογότυπο του
Transit Connect, είναι κατασκευασμένα ακριβώς στα μέτρα του
οχήματος και παρέχουν προστασία από λάσπες και χώματα. Το
ταπέτο του οδηγού στερεώνεται με ασφάλεια στο δάπεδο, για
να μη μετακινείται (προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Κοτσαδόρος – σταθερός ή αποσπώμενος
Έχει υποβληθεί σε εξαντλητικές δοκιμές και ικανοποιεί τις
υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Ικανότητα
ρυμούλκησης 1.500 kg* (προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).
*Η ικανότητα ρυμούλκησης και φορτίου εξαρτάται από τον κινητήρα και το
μοντέλο του οχήματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στις προδιαγραφές του
οχήματος για βάρη και φορτία.

Λασπωτήρες
Καμπυλωτοί λασπωτήρες που συμβάλλουν στην προστασία
του αμαξώματος από τις πέτρες και τα νερά που πετάγονται
από τον δρόμο. Διατίθενται σε σετ για εμπρός και πίσω
(προαιρετική επιλογή και αξεσουάρ).

Σημείωση: Για τις μετατροπές αμαξώματος, η Ford διαθέτει το εγχειρίδιο
τοποθέτησης αμαξωμάτων και εξοπλισμού (Body and Equipment Mounting
Manual ή BEMM) στη διεύθυνση www.etis.ford.com, στην ενότητα >
Πληροφορίες > Μετατροπές οχημάτων.
+Καλύπτεται από την εγγύηση του προμηθευτή, δείτε το πίσω εξώφυλλο για
οδηγίες.
Για περισσότερα αξεσουάρ για το Ford Transit Connect, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.fordaccessories.gr

Για μια συλλογή προϊόντων με το σήμα της Ford – από είδη ρουχισμού
μέχρι προσωπικά αξεσουάρ και μινιατούρες αυτοκινήτων –
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fordlifestylecollection.com.
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Δουλειά μας είναι να
διατηρούμε την
επιχείρησή σας σε
λειτουργία. 
Ford Transit24
Στα σημεία του δικτύου
Επίσημων Εμπόρων Ford, με
την ονομασία Ford Transit
Center θα βρείτε τα πολύτιμα
και σημαντικά πλεονεκτήματα
της υπηρεσίας Ford Transit24.
Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διατηρούν
χαμηλό το λειτουργικό κόστος και να
διατηρούν το όχημά σας στον δρόμο. Το
Ford Transit24 είναι ένα επιχειρησιακό
πρόγραμμα επαγγελματικής
φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει
έξυπνα και οικονομικά προϊόντα και
υπηρεσίες που προφέρονται από
ειδικούς αποκλειστικά μέσω του
δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford, με
την ονομασία Ford Transit Center.

Χαρακτηριστικά του Ford Transit24
■ Συντήρηση και Έλεγχος του οχήματος την ώρα που

περιμένετε
■ Συντήρηση αργά το βράδυ
■ Συντήρηση κατά προτεραιότητα
■ Επισκευή οχήματος εκτός κυκλοφορίας (VOR)*
■ Παραλαβή και παράδοση**
■ Έλεγχος και διεκπεραίωση ΚΤΕΟ
■ Αντικατάσταση με ανάλογο όχημα***
■ Ποιότητα γνήσιων ανταλλακτικών Ford
■ Γρήγορος και ακριβής διαγνωστικός έλεγχος Ford
■ Δωρεάν έλεγχος οχήματος  Video Check ή και eCheck
■ Τεχνικοί άρτια εκπαιδευμένοι από τη Ford
■ Δωρεάν Έλεγχοι και συμπλήρωση υγρών ενδιάμεσα των

προγραμματισμένων συντηρήσεων για ιδανική απόδοση
του οχήματος

■ Μη προγραμματισμένες επισκευές
■ Προτεραιότητα για επείγουσες επισκευές
■ Επιλογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων
■ Δωρεάν πανευρωπαϊκή οδική βοήθεια μετά από κάθε

συντήρηση
■ Πακέτα επέκτασης εγγύησης Ford Protect ανάλογα με

τις ανάγκες σας
■ Ένα τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όλες τις υπηρεσίες της

Ford

Αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και ευκολία είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του προγράμματος εξυπηρέτησης
επαγγελματικών οχημάτων Ford Transit24. Είτε λοιπόν
πρόκειται για συντήρηση, είτε για επισκευή, φροντίστε να
απευθυνθείτε σε μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το
κατάστημα που σας εξυπηρετεί, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.ford.gr

Χρηματοδότηση  οχημάτων
Όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση του
επαγγελματικού σας οχήματος, το μέγεθος και η εμπειρία
μας μάς επιτρέπουν να παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος
προγραμμάτων.

Ford Finance: Προσφέρει μια σειρά από χρηματοδοτικά
προγράμματα για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε το δικό
σας όχημα.                                                                                                     
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr/ford-finance

Ford Lease: Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής
σας, η Ford Lease σας υποστηρίζει από το πρώτο όχημα
που θα επιλέξετε για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας,
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με τα νέα
επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford.                                                                       
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ford.gr/ford-lease

Μόνο για επαγγελματίες πελάτες.

Πρόγραμμα Ford Protect
Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως και τα 8 χρόνια με το
πρόγραμμα Ford Protect.

Επεκτείνετε τη βασική εγγύηση των 2 ετών και
απολαμβάνετε το αυτοκίνητό σας χωρίς κανένα
προβληματισμό για πολλά ακόμα χρόνια. Το πρόγραμμα
Ford Protect προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα
όπως:

■ Υψηλή ευελιξία σε διάρκεια και χιλιόμετρα
■ Κάλυψη από απροσδόκητα κόστη επισκευής
■ Προστασία κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
■ Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του αυτοκίνητου

σας

Προγράμματα συντήρησης Ford
Protect (FPSP)
Περισσότερη προστασία, λιγότερο άγχος. Προγραμματίστε
για το μέλλον και αποφύγετε τα αυξανόμενα κόστη
συντήρησης.

Το προσωπικό σας πρόγραμμα προπληρωμένων
συντηρήσεων Ford Protect Service Plan (FPSP)
περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα συντήρησης στο
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford,
υποστηρίζει τον επιχειρησιακό και προσωπικό
προγραμματισμό και εξασφαλίζει την αξιοπιστία του
οχήματός σας.

Απλά επιλέξτε το Ford Protect Service Plan που είναι πιο
κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες. Υπάρχουν
προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP έως
και τα 5 χρόνια. Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford
θα χαρεί να σας συμβουλεύσει για το προσωπικό σας
πρόγραμμα Ford Protect Service Plan.

Για να αυξηθεί η αξία μεταπώλησης του οχήματός σας, οι
εγγυήσεις και τα προγράμματα συντήρησης Ford Protect
για καινούργια οχήματα μπορούν να μεταβιβαστούν στον
νέο ιδιοκτήτη, αν αποφασίσετε να πουλήσετε το όχημά σας.

*Οι επισκευές αρχίζουν την ίδια εργάσιμη ημέρα (αν το όχημα έλθει πριν από τις 3:00 μ.μ.) ή τουλάχιστον εντός 24 ωρών από την άφιξή του. Οι επισκευές οχημάτων εκτός κυκλοφορίας πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 ωρών.
**Μπορούμε να παραλάβουμε το όχημά σας με ραντεβού, εφόσον βρίσκεται σε εύλογη απόσταση, (με πρόσθετο κόστος) και να σας το παραδώσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Πλένουμε επίσης το όχημά σας για να σας το παραδώσουμε σε άψογη κατάσταση.
***Η αντικατάσταση με ανάλογο όχημα δεν ισχύει για εξειδικευμένα ή τροποποιημένα οχήματα.

Σημαντικές πληροφορίες:
Ford Lease, Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com
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χαρακτηριστικά του προγράμματος εξυπηρέτησης
επαγγελματικών οχημάτων Ford Transit24. Είτε λοιπόν
πρόκειται για συντήρηση, είτε για επισκευή, φροντίστε να
απευθυνθείτε σε μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το
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Επέκταση της αρχικής εγγύησης έως και τα 8 χρόνια με το
πρόγραμμα Ford Protect.
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■ Προστασία κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό
■ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το Ford σας
■ Προστατεύεται η αξία μεταπώλησης του αυτοκίνητου

σας

Προγράμματα συντήρησης Ford
Protect (FPSP)
Περισσότερη προστασία, λιγότερο άγχος. Προγραμματίστε
για το μέλλον και αποφύγετε τα αυξανόμενα κόστη
συντήρησης.

Το προσωπικό σας πρόγραμμα προπληρωμένων
συντηρήσεων Ford Protect Service Plan (FPSP)
περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα συντήρησης στο
Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford,
υποστηρίζει τον επιχειρησιακό και προσωπικό
προγραμματισμό και εξασφαλίζει την αξιοπιστία του
οχήματός σας.

Απλά επιλέξτε το Ford Protect Service Plan που είναι πιο
κατάλληλο για τις δικές σας ανάγκες. Υπάρχουν
προγράμματα προπληρωμένων συντηρήσεων FPSP έως
και τα 5 χρόνια. Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford
θα χαρεί να σας συμβουλεύσει για το προσωπικό σας
πρόγραμμα Ford Protect Service Plan.

Για να αυξηθεί η αξία μεταπώλησης του οχήματός σας, οι
εγγυήσεις και τα προγράμματα συντήρησης Ford Protect
για καινούργια οχήματα μπορούν να μεταβιβαστούν στον
νέο ιδιοκτήτη, αν αποφασίσετε να πουλήσετε το όχημά σας.

*Οι επισκευές αρχίζουν την ίδια εργάσιμη ημέρα (αν το όχημα έλθει πριν από τις 3:00 μ.μ.) ή τουλάχιστον εντός 24 ωρών από την άφιξή του. Οι επισκευές οχημάτων εκτός κυκλοφορίας πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 24 ωρών.
**Μπορούμε να παραλάβουμε το όχημά σας με ραντεβού, εφόσον βρίσκεται σε εύλογη απόσταση, (με πρόσθετο κόστος) και να σας το παραδώσουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Πλένουμε επίσης το όχημά σας για να σας το παραδώσουμε σε άψογη κατάσταση.
***Η αντικατάσταση με ανάλογο όχημα δεν ισχύει για εξειδικευμένα ή τροποποιημένα οχήματα.

Σημαντικές πληροφορίες:
Ford Lease, Σε Συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455, Άλιμος, T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

Ford Protect 34-35
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Van

Kombi

L1 2,93 m³ L2 3,63 m³

L1 2,19 m³ L2 2,81 m³

L2 2,60 m³

Διαστάσεις (mm)
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A Συνολικό μήκος 4425 4825

B Συνολικό πλάτος (με τους εξωτερικούς καθρέφτες διπλωμένους) 1967 1967

B Συνολικό πλάτος (με καθρέφτες) 2137 2137

C Συνολικό ύψος (άφορτο) 1830 1828

D Εμπρός πρόβολος 885 885

E Μεταξόνιο 2662 3062

F Πίσω πρόβολος 878 878

G Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας 612 839

G Πλάτος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας (βαν με χώρισμα) 433 660

H Πλάτος ανοίγματος πίσω πόρτας (κάτω από τη μέση) 1248 1248

I Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους των τροχών 1249 1249

J Ύψος ανοίγματος πίσω πόρτας (στον κεντρικό άξονα του οχήματος) 1202 1156

Κ Πλάτος χώρου φόρτωσης (στο δάπεδο) 1543 1496

L Ύψος ανοίγματος πλαϊνής πόρτας 1228 1228

Μ Ύψος χώρου αποσκευών από το δάπεδο μέχρι την οροφή 1269 1269

N Μήκος χώρου φόρτωσης (μέγιστο, μέχρι το χώρισμα) 1786 2152

O1 Μήκος χώρου φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα, στη μέση) 1558 1958

O3 Μήκος φόρτωσης (μέγιστο, μέσα από το άνοιγμα του χωρίσματος) 3000 3400

P Ύψος πρόσβασης στον χώρο φόρτωσης (άφορτο) 599 599

Q Μετατρόχιο εμπρός 1568 1568

R Μετατρόχιο πίσω 1582 1582

S Εδαφική ανοχή (άφορτο) 148 149

Χωρητικότητα

Χωρητικότητα χώρου φόρτωσης (μέχρι το χώρισμα) (κατά VDA/SAE) (m3) 2,6/2,9 3,2/3,6

L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, και υπόκεινται σε κατασκευαστικές ανοχές, αναφέρονται
στα μοντέλα με τις ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς να περιλαμβάνουν πρόσθετο εξοπλισμό. Τα σχήματα αυτά είναι μόνο για αναφορά. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.

Confidential - PDF Created: 23 December 2019, 22:11:37 - Origin: COV_201875_Dim_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Σημείωση: Εμφανίζεται ο χώρος φόρτωσης Kombi με τα
καθίσματα στη 2η σειρά (L1) και στην 3η σειρά (L2) αναδιπλωμένα.

206067_Transit_Connect_20_25_V5_GRC_gr.indd   36 15/01/2020   11:47:29

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_GRC_GR_bp_11:55_15.01.2020

A

G

H O1

O2

O3

N

I

K

C

R

SP

Q

J
L

M

B

E

D

F

207525_Transit_Connect_20.25_V5_Image_Master.indd   37 15/01/2020   11:32:31

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_cmyk_11:35_15.01.2020

Tr
an

sit
Co

nn
ec

t
L1 Tr

an
sit

Co
nn

ec
t

L2

Κύκλος στροφής (m)

Στους τροχούς 11,0 12,2

Στον προφυλακτήρα 11,7 12,5

Εσωτερικό καμπίνας

Ωφέλιμο ύψος οροφής 1190 1190

Μέγιστος ωφέλιμος χώρος για τα πόδια 1027 1027

Χώρος στο ύψος των ώμων 1464 1464

Χώρος στο ύψος των γοφών 1376 1376

L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, και υπόκεινται σε κατασκευαστικές ανοχές, αναφέρονται
στα μοντέλα με τις ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς να περιλαμβάνουν πρόσθετο εξοπλισμό. Τα σχήματα αυτά είναι μόνο για αναφορά. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό.
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Προδιαγραφές 36-37

11,0 m
*Κύκλος στροφής L1 στους τροχούς. Μοντέλα L2 12,2 m.

κύκλος στροφής*

206067_Transit_Connect_20_25_V5_GRC_gr.indd   37 15/01/2020   11:47:29

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_GRC_GR_bp_11:55_15.01.2020



207525_Transit_Connect_20.25_V5_Image_Master.indd   38 15/01/2020   11:32:31

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_cmyk_11:35_15.01.2020

Αξιοποιήστε το νέο σας Ford όσο
το δυνατόν καλύτερα

Το Ford Transit Connect έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει φορτίο
– και μάλιστα πολύ.
Η επιλογή ενός νέου βαν αποτελεί σημαντική απόφαση με
πολλούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κάποιες
επιλογές όπως η καταλληλότερη έκδοση, η κύρια χρήση του
οχήματος και το μέγεθος του χώρου φόρτωσης μπορεί να είναι
σχετικά απλές, άλλες όμως όπως ο υπολογισμός του ωφέλιμου
φορτίου είναι πιο περίπλοκες.

Ωφέλιμο φορτίο
Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να γνωρίσετε
δύο στοιχεία: Το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) και το
απόβαρο.

Μικτό βάρος (GVM)
Το μικτό βάρος του οχήματος είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος του οχήματος όταν είναι φορτωμένο για να
κυκλοφορήσει στον δρόμο – περιλαμβάνει το βάρος του ίδιου
του οχήματος, του βασικού εξοπλισμού, οδηγού και
πληρώματος (υποθέτοντας βάρος 75 kg για κάθε άτομο),
υγρών, καυσίμου με το ρεζερβουάρ 90% πλήρες (1 λίτρο
πετρελαίου κίνησης = περίπου 0,85 kg), προαιρετικού
εξοπλισμού, αξεσουάρ και φορτίου.

Απόβαρο
Το απόβαρο είναι το βάρος ενός οχήματος βασικών
προδιαγραφών, της έκδοσης Base, με υγρά και ρεζερβουάρ
90% πλήρες, αλλά χωρίς οδηγό, πλήρωμα και φορτίο. Για τη
μεταφορά φορτίων που προσεγγίζουν τη μέγιστη ικανότητα
του οχήματος, συνιστάται να συνυπολογίζεται περιθώριο
σφάλματος 5% του ωφέλιμου φορτίου για να περιοριστεί ο
κίνδυνος υπερφόρτωσης.
Ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά του μικτού βάρους μείον το
απόβαρο.

Μικτό βάρος οχήματος  - απόβαρο = ωφέλιμο φορτίο

Για να μπορέσετε λοιπόν να επιλέξετε το κατάλληλο όχημα για
τις δικές σας ανάγκες, σας παραθέτουμε στη συνέχεια
περισσότερες λεπτομέρειες για τους παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος. Οι
παράγοντες αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, και οι εξής:

Οδηγός και πλήρωμα
Υπολογίζουμε το βάρος οδηγού και πληρώματος με βάση το
τυπικό βάρος 75 kg ανά άτομο που ισχύει για τον κλάδο του
αυτοκινήτου. Να θυμάστε πάντα ότι οδηγός και πλήρωμα δεν
περιλαμβάνονται στο απόβαρο, έτσι όταν επιβιβάζονται στο
όχημα το ωφέλιμο φορτίο του περιορίζεται ανάλογα.

Εργοστασιακός προαιρετικός εξοπλισμός
Ο περισσότερος προαιρετικός εργοστασιακός εξοπλισμός
επηρεάζει το ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος. Για παράδειγμα,
το air condition μπορεί να προσθέσει περίπου 13 kg στο βάρος
ενός οχήματος, περιορίζοντας ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο
του.

Μοντέλο
Το απόβαρο που αναφέρεται σε αυτό το προσπέκτους αφορά
όχημα βασικών προδιαγραφών της έκδοσης Base. Τα οχήματα
της έκδοσης Trend έχουν γενικά μεγαλύτερο βάρος από αυτά
της έκδοσης Ambiente, λόγω του επιπλέον εξοπλισμού που
διαθέτουν.

Κατασκευαστικές ανοχές
Λόγω διακυμάνσεων στην παραγωγική και κατασκευαστική
διαδικασία, είναι μάλλον απίθανο δύο ίδια οχήματα να έχουν
ακριβώς το ίδιο βάρος. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πραγματικό
βάρος υπόκειται πάντα σε κατασκευαστικές ανοχές που μπορεί
να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορά στο απόβαρο από αυτό που
αναφέρεται εδώ. Σημείωση: Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να
εξασφαλίσει ότι το όχημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
του νόμου για οδική χρήση.

Αξεσουάρ και μετατροπές
Πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά αν πρόκειται να κάνετε
οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο όχημά σας μετά την παραλαβή
του. Αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετήσετε ή μετατροπές που
μπορεί να κάνετε στο όχημα θα επηρεάσουν το ωφέλιμο
φορτίο του. Παρακαλούμε, να απευθύνεστε στο δίκτυο της
Ford για περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις.
Αν το ωφέλιμο φορτίο είναι κρίσιμης σημασίας για την
επιχείρησή σας ή σκοπεύετε να μεταφέρετε φορτίο που
προσεγγίζει τη μέγιστη μεταφορική ικανότητα του οχήματος, το
δίκτυο της Ford μπορεί να σας βοηθήσει. Με την εμπειρία και
τις γνώσεις που διαθέτει, θα σας συμβουλεύσει για τις
προδιαγραφές που πρέπει να έχει το όχημα που θα επιλέξετε,
για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επαγγελματικές σας
ανάγκες.

Διαμορφώστε το όχημά σας ανάλογα με τη δουλειά σας
Τα επαγγελματικά οχήματα Ford διατίθενται με μια ευρεία
γκάμα βασικού εξοπλισμού και προαιρετικών επιλογών. Το
δίκτυο της Ford θα σας επισημάνει τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά του οχήματος για τις συγκεκριμένες
επαγγελματικές σας ανάγκες, καθώς και όσα πρέπει να
γνωρίζετε για την τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού και
μετατροπές που μπορεί να χρειαστείτε μετά την πώληση.

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το νέο σας Ford. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να γνωρίζετε πόσο φορτίο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει
με ασφάλεια, τόσο από άποψη βάρους όσο και άποψη όγκου. Το δίκτυο της Ford μπορεί να σας προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές για τις προδιαγραφές των οχημάτων
και να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο βαν, ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες και τα χρήματα που διαθέτετε.
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Προδιαγραφές 38-39

Βάρη και φορτία

Κατανάλωση καυσίμου σε
λίτρα/100 kmØØØ
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200 L1 Transit Connect

1.0 Ford EcoBoost
100 ίππων (74 kW) Βενζίνη 6-τάχυτο

μηχανικό
569-
689

1999-
2090

1540-
1560

872-
880

668-
680 4,56 2900 1200 (735-

750) 131-133 160-164 6,6-6,7 5,3-5,4 5,7-5,9 7,0-7,2

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
494-
683

1999-
2175

1600-
1635

940-
948

655-
687 3,52 3340-

3500 1350 (750) 118-120 144-147 5,1-5,2 4,3 4,5 5,5-5,6

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο
475-
689

1999-
2200

1579-
1654

949-
972

630-
681 3,80 3340-

3500 1350 (750) 133-138 152-158 5,7-5,9 4,8 5,1-5.2 5,8-6,0

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
487-
757

1999-
2245

1594-
1630

918-
938

669-
692 3,68 3490-

3590 1500 (750) 121-123 138-143 5,2 4,3-4,4 4,6-4,7 5,3-5,4

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο 618 2130 1636 966 670 3,80 3540 1500 (750) 134-138 162-166 5,8-6,0 4,7-4,8 5,1-5.2 6,2-6,3

L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Σημείωση: Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης cDPF (coated Diesel Particulate Filter).
Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. Απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος με όλο τον εξοπλισμό του και πληρότητα 90% σε καύσιμα και νερό, αλλά χωρίς
φορτίο, οδηγό και επιβάτες. Μικτό βάρος οχήματος (GVM) = Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος, δηλαδή το απόβαρο συν ωφέλιμο φορτίο, παρελκόμενα, καύσιμα, λάδια, νερό,
οδηγό και επιβάτες. Μικτό βάρος συρμού (GTM) = Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος με ρυμουλκούμενο, δηλαδή το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) συν το ρυμουλκούμενο και το
φορτίο του. ØΩφέλιμο φορτίο = Το μικτό βάρος του οχήματος μείον το απόβαρο. Το απόβαρο που εμφανίζεται αναφέρεται στο βασικό μοντέλο με τον ελάχιστο εξοπλισμό. Τα άλλα μοντέλα έχουν
μεγαλύτερο απόβαρο και, επομένως, μικρότερο ωφέλιμο φορτίο λόγω του αυξημένου βασικού εξοπλισμού. Πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός που μπορεί να τοποθετηθεί στο όχημα, περιορίζει
ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο. Σημείωση: Αποτελεί ευθύνη του οδηγού του οχήματος να βεβαιωθεί ότι το όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για κυκλοφορία στον δρόμο. ØØΤα δηλούμενα
στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη
διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New
European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται
επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και
άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί
το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει
στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr.
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Έλεγχοι πιο κοντά στην πραγματικότητα, πιο ρεαλιστικά στοιχεία.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ορισμένα νέα οχήματα λαμβάνουν έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light
Vehicles Test Procedure ή WLTP), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  2017/1151, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, η οποία είναι μια νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση
της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η WLTP αντικατέστησε πλήρως τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European
Drive Cycle ή NEDC) που είναι η διαδικασία δοκιμών που ισχύει σήμερα. Κατά τη διάρκεια της σταδιακής διακοπής εφαρμογής του NEDC, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 βάσει
WLTP συσχετίζονται με τις τιμές βάσει NEDC. Υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, γιατί ορισμένες παράμετροι των δοκιμών έχουν
αλλάξει, με αποτέλεσμα το ίδιο όχημα να εμφανίζει διαφορετικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.ford.gr

*Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο
οδήγησης και εκπομπές CO2 L1 Van (N1) με
κινητήρα diesel 1.5 Ford EcoBlue 75 ίππων,
σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης
του κινητήρα Auto-Start-Stop και σύστημα
περιορισμού της ταχύτητας στα 100 km/h
(κατά NEDC).

117 g/km*

4,5
λίτρα/

100 km*
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Βάρη και φορτία Κατανάλωση καυσίμου σε
λίτρα/100 kmØØØ
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220 L1 Transit Connect υψηλού φορτίου

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
873-
892

2375-
2385

1622-
1642

943-
951

679-
691 3,52 3350 1350 (750) 118-120 144-147 5,1-5,2 4,3 4,5 5,5-5,6

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο
875-
903 2405 1641-

1661
967-
975

674-
686 3,80 3350 1350 (750) 133-138 152-158 5,7-5,9 4,8 5,1-5.2 5,8-6,0

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
879-
892

2370-
2390

1617-
1637

933-
941

684-
696 3,68 3590 1500 (750) 121-123 138-143 5,2 4,3-4,4 4,6-4,7 5,3-5,4

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο
875-
903 2405 1641-

1660
968-
975

674-
685 3,80 3540 1500 (750) 134-138 162-166 5,8-6,0 4,7-4,8 5,1-5.2 6,2-6,3

210 L2 Transit Connect

1.0 Ford EcoBoost
100 ίππων (74 kW) Βενζίνη 6-τάχυτο

μηχανικό
502-
711

1999-
2200

1607-
1622

918-
925

689-
698 4,56 3190-

3250 1200 (750) 136-138 164-168 6,7-6,8 5,6-5,7 6,0-6,1 7,2-7,4

1.5 Ford EcoBlue
75 ίππων (55 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
448-
713

1999-
2265

1601-
1702

956-
994

645-
709 3,68 3190-

3350 1200 (750) 119-120 143-146 4,9 4,3-4,4 4,5-4,6 5,4-5,5

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο
421-
720

1999-
2290

1638-
1702

986-
996

650-
707 3,68 3340-

3500 1350 (750) 121-123 147-149 4,9-5,0 4,4 4,2 4,6 5,6-5,7

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
421-
716

1999-
2285

1638-
1703

979-
989

658-
715 3,68 3490-

3590 1500 (750) 124-126 142-146 5,2-5,3 4,4-4,5 4,7-4,8 5,4-5,6

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο
410-
730

1999-
2305

1628-
1713

1002-
1017

625-
697 3,80 3490-

3540 1500 (750) 140-144 165-168 6,0-6,2 4,9-5,1 5,3-5,5 6,3-6,4

240 L2 Transit Connect υψηλού φορτίου

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
746-
861

2330-
2405

1694-
1709

992-
999

700-
711 3,68 3500 1350 (750) 120-123 146-149 4,9-5,1 4,2 4,5-4,6 5,6-5,7

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 6-τάχυτο

μηχανικό
795-
860

2380-
2405

1694-
1709

985-
992

708-
719 3,68 3590 1500 (750) 123-126 142-146 5,2-5,3 4,4-4,5 4,7-4,8 5,4-5,6

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW) Diesel 8-τάχυτο

αυτόματο
795-
860

2380-
2405

1694-
1709

985-
992

708-
719 3,80 3590 1500 (750) 136-144 164-168 5,8-6,2 4,8-5,1 5,2-5,5 6,2-6,4

L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Σημείωση: Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης cDPF (coated Diesel Particulate Filter).
Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. Απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος με όλο τον εξοπλισμό του και πληρότητα 90% σε καύσιμα και νερό, αλλά χωρίς
φορτίο, οδηγό και επιβάτες. Μικτό βάρος οχήματος (GVM) = Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος, δηλαδή το απόβαρο συν ωφέλιμο φορτίο, παρελκόμενα, καύσιμα, λάδια, νερό,
οδηγό και επιβάτες. Μικτό βάρος συρμού (GTM) = Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος με ρυμουλκούμενο, δηλαδή το μικτό βάρος του οχήματος (GVM) συν το ρυμουλκούμενο και το
φορτίο του. ØΩφέλιμο φορτίο = Το μικτό βάρος του οχήματος μείον το απόβαρο. Το απόβαρο που εμφανίζεται αναφέρεται στο βασικό μοντέλο με τον ελάχιστο εξοπλισμό. Τα άλλα μοντέλα έχουν
μεγαλύτερο απόβαρο και, επομένως, μικρότερο ωφέλιμο φορτίο λόγω του αυξημένου βασικού εξοπλισμού. Πρόσθετος προαιρετικός εξοπλισμός που μπορεί να τοποθετηθεί στο όχημα, περιορίζει
ανάλογα το ωφέλιμο φορτίο. Σημείωση: Αποτελεί ευθύνη του οδηγού του οχήματος να βεβαιωθεί ότι το όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για κυκλοφορία στον δρόμο. ØØΤα δηλούμενα
στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ηλεκτρικής εμβέλειας μετρούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 2017/1151 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ελαφρά οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου με βάση την παγκόσμια εναρμονισμένη
διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure ή WLTP) θα διαθέτουν στοιχεία τόσο σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New
European Drive Cycle ή NEDC) όσο και κατά WLTP. Το πρότυπο WLTP θα αντικαταστήσει πλήρως το NEDC το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2020. Η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται
επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ τους οχημάτων διαφορετικών τύπων και διαφορετικών κατασκευαστών. Εκτός από την απόδοση στην κατανάλωση καυσίμου, η συμπεριφορά στην οδήγηση, καθώς και
άλλοι μη τεχνικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της κατανάλωσης καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής εμβέλειας ενός οχήματος. Το CO2 αποτελεί
το βασικό αέριο του θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας οδηγός για την εξοικονόμηση καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών CO2, ο οποίος περιλαμβάνει
στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων, διατίθεται δωρεάν σε κάθε σημείο πώλησης ή μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.seaa.gr.
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Προδιαγραφές 40-41
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Ford Transit Connect Van

1.0 Ford EcoBoost 100 ίππων (74 kW) βενζίνης 6-τάχυτο μηχανικό i – i – – i – i – –

1.5 Ford EcoBlue 100 ίππων (74 kW) diesel 6-τάχυτο μηχανικό i i i i – i i i i –

1.5 Ford EcoBlue 100 ίππων (74 kW) diesel 8-τάχυτο αυτόματο i i i i – i i i i –

1.5 Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) diesel 6-τάχυτο μηχανικό i i i i i i i i i i

1.5 Ford EcoBlue 120 ίππων (88 kW) diesel 8-τάχυτο αυτόματο i i i i – i i i i –

i = Διατίθεται. Σημείωση: Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης cDPF (coated Diesel Particulate Filter). Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2
= Μακρύ μεταξόνιο.
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Διαθέσιμα μοντέλα
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Στοιχεία κινητήρων
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1.0 Ford EcoBoost
100 ίππων (74 kW)
βενζίνης, Euro 6d
TEMP-EVAP-ISC

6-τάχυτο
μηχανικό

3 κύλινδροι σε σειρά, δύο εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), 12 βαλβίδες, κυλινδροκεφαλή ελαφρού κράματος, σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, κοινού συλλέκτη (common
rail), υπερπλήρωση με ψυγείο αέρα (turbo intercooler)

100 ίπποι
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000 σαλ)

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kW)
diesel, Euro 6d
TEMP-EVAP-ISC

6-τάχυτο
μηχανικό

4 κύλινδροι σε σειρά, δύο εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), 16 βαλβίδες, μπλοκ κυλίνδρων ελαφρού κράματος, ανοικτής κατασκευής (open deck), σύστημα άμεσου ψεκασμού τρίτης
γενιάς με ηλεκτρομαγνητικά μπεκ, κοινού συλλέκτη (common rail), υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή σταθερής γεωμετρίας με ψυγείο αέρα (turbo intercooler), αντλία λαδιού
μεταβλητού εκτοπίσματος, θερμική παράκαμψη, διαιρούμενη ελαιολεκάνη, ηλεκτρονική μονάδα γκαζιού, ελεγχόμενο υδρόψυκτο ψυγείο αέρα

100 ίπποι
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500 σαλ)

1.5 Ford EcoBlue
100 ίππων (74 kw)
diesel, Euro 6d
TEMP-EVAP-ISC

8-τάχυτο
αυτόματο

4 κύλινδροι σε σειρά, 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), 16 βαλβίδες, κορμός κυλίνδρων από αλουμίνιο, ανοικτής κατασκευής (open deck), σύστημα άμεσου ψεκασμού με
ηλεκτρομαγνητικά μπεκ, τρίτης γενιάς, κοινού συλλέκτη (common rail), υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή σταθερής γεωμετρίας με ψυγείο αέρα (turbo intercooler), αντλία λαδιού
μεταβλητού εκτοπίσματος, διαιρούμενη ελαιολεκάνη, ηλεκτρονική μονάδα γκαζιού (ΕΤΑ) και ψυγείο αέρα εισαγωγής υδρόψυκτο, ελεγχόμενης ψύξης

100 ίπποι
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500 σαλ)

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW)
diesel, Euro 6d
TEMP-EVAP-ISC

6-τάχυτο
μηχανικό

4 κύλινδροι σε σειρά, δύο εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), 16 βαλβίδες, μπλοκ κυλίνδρων ελαφρού κράματος, ανοικτής κατασκευής (open deck), σύστημα άμεσου ψεκασμού τρίτης
γενιάς με ηλεκτρομαγνητικά μπεκ, κοινού συλλέκτη (common rail), υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή σταθερής γεωμετρίας με ψυγείο αέρα (turbo intercooler), αντλία λαδιού
μεταβλητού εκτοπίσματος, θερμική παράκαμψη, διαιρούμενη ελαιολεκάνη, ηλεκτρονική μονάδα γκαζιού, ελεγχόμενο υδρόψυκτο ψυγείο αέρα

120 ίπποι
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000 σαλ)

1.5 Ford EcoBlue
120 ίππων (88 kW)
diesel, Euro 6d
TEMP-EVAP-ISC

8-τάχυτο
αυτόματο

4 κύλινδροι σε σειρά, δύο εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC), 16 βαλβίδες, μπλοκ κυλίνδρων ελαφρού κράματος, ανοικτής κατασκευής (open deck), σύστημα άμεσου ψεκασμού τρίτης
γενιάς με ηλεκτρομαγνητικά μπεκ, κοινού συλλέκτη (common rail), υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή σταθερής γεωμετρίας με ψυγείο αέρα (turbo intercooler), αντλία λαδιού
μεταβλητού εκτοπίσματος, θερμική παράκαμψη, διαιρούμενη ελαιολεκάνη, ηλεκτρονική μονάδα γκαζιού, ελεγχόμενο υδρόψυκτο ψυγείο αέρα

120 ίπποι
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000 σαλ)

ØΔοκιμή κατά ISO 1585. Σημείωση: Όλοι οι κινητήρες diesel είναι εφοδιασμένοι με αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σωματιδίων αιθάλης cDPF (coated Diesel Particulate Filter). Όλοι οι κινητήρες βενζίνης είναι εφοδιασμένοι με καταλυτικό μετατροπέα. 
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Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
– Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης
των ελαστικών
(προαιρετική επιλογή)

Προδιαγραφές 42-43
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Ζάντες

Χαλύβδινες – 16"x 6½" με τάσια σε ασημί χρώμα Shadow Silver και ελαστικά 205/60 i i – i i – D5AAG/D2XD8

Ελαφρού κράματος – 16"x6½" με φινίρισμα Sparkle Silver και ελαστικά 205/60 – j – – j – D2XA1

Ελαφρού κράματος – 16"x6½" με φινίρισμα Dark Stainless και ελαστικά 205/60 – – i – – i D2XBG

Ελαστικά τυπικά i i i i i i D3UAB/
D3WAB

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών i i i i i i AHTAB

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά

Sports Styling Pack – Περιλαμβάνει σπορ λωρίδες εμπρός και πίσω, ράγες οροφής, κάτω σπόιλερ εμπρός και πίσω
και χρωμιωμένο ένθετο διακοσμητικό στον πίσω προφυλακτήρα

– – i – – i ACLA4

Προφυλακτήρες – Προφυλακτήρας εμπρός στο δικό του χρώμα (περιλαμβάνεται με χρώμα αμαξώματος SVO στο
Trend – δείτε τον κατάλογο SVO για λεπτομέρειες)

i – – i – – CLFGB

Προφυλακτήρες – Προφυλακτήρας εμπρός στο χρώμα του αμαξώματος – i i – i i CLFGF

Προφυλακτήρες – Πίσω προφυλακτήρας στο δικό του χρώμα i i – i i – CLMCC

Προφυλακτήρες – Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος – – i – – i CLMAK

Προφυλακτήρες – Γωνίες πίσω προφυλακτήρα στο δικό τους χρώμα (περιλαμβάνεται με χρώμα αμαξώματος SVO
στο Trend – δείτε τον κατάλογο SVO για λεπτομέρειες)

i – – i – – CLEAB

Προφυλακτήρες – Γωνίες πίσω προφυλακτήρα στο χρώμα του αμαξώματος – i i – i i CLEAC

Πίσω προφυλακτήρας – Χρωμιωμένο ένθετο διακοσμητικό – – i – – i CL6AB

Λαβές θυρών – Στο δικό τους χρώμα i i – i i – CAAAE

Λαβές θυρών – Στο χρώμα του αμαξώματος – – i – – i CAAAC

Λαβή πόρτας χώρου φόρτωσης ανοιγόμενης προς τα πάνω – Στο χρώμα του αμαξώματος i i – i i – CACAF

Λαβές θυρών και πόρτας χώρου φόρτωσης ανοιγόμενης προς τα πάνω – Στο χρώμα του αμαξώματος – – i – – i CACAC

Μάσκα εμπρός – Στο δικό της χρώμα i i i i i i BLDCX

Πλευρικά προστατευτικά – Φαρδιά, στο δικό τους χρώμα i i – i i – BMBAC

Πλευρικά προστατευτικά – Φαρδιά, στο χρώμα του αμαξώματος – – i – – i BMBBL

Σπόιλερ εμπρός (όχι με κινητήρα βενζίνης) i/– i i i/– i i FHYAB

Λασπωτήρες – Εμπρός j j i j j i A3EAB/FCSD

Λασπωτήρες – Πίσω j j – j j – AIKAB/FCSD

Ράγες οροφής j j i j j i BLYA3/FCSD

Καλύμματα στα πίσω φώτα – – i – – i –

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.

Confidential - PDF Created: 13 January 2020, 10:16:08 - Origin: COV_201875_StylingAndAppea_GRC_GR_bro_0.xdt [IDML]

Εξωτερική εμφάνιση και στυλ 

206067_Transit_Connect_20_25_V5_GRC_gr.indd   43 15/01/2020   11:47:30

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_GRC_GR_bp_11:55_15.01.2020



207525_Transit_Connect_20.25_V5_Image_Master.indd   44 15/01/2020   11:32:33

Transit_Connect_20.25_V5_#SF_cmyk_11:35_15.01.2020

L1 L2

Ba
se

Tr
en

d

Sp
or

t

Ba
se

Tr
en

d

Sp
or

t

Μ
FC

Υποβοήθηση του οδηγού

Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης – Πίσω j/f j/f i j/f j/f i HNKAB

Active Park Assist – Ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης (μόνο με σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας
SYNC 3, περιλαμβάνει αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω)

j j j j j j HNSAC

Κάμερα οπισθοπορείας με προβολή της εικόνας στον εσωτερικό καθρέφτη j j j j j j J3KAM

Κάμερα οπισθοπορείας με προβολή της εικόνας στην κεντρική οθόνη (περιλαμβάνεται με SYNC 3) f f f f f f J3KAB

Blind Spot Information System (BLIS) – Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων j j j j j j HLLAD

Electric Power Assisted Steering (EPAS) – Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού i i i i i i –

Hill Start Assist (HSA) – Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα i i i i i i A54AB

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας j j i j j i GTDAJ

Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με αναγνώριση οδικής σήμανσης Traffic Sign Recognition (TSR) και
ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

j/f j/f j j/f j/f j GTDAY

Adaptive Cruise Control (AAC) – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας με αναγνώριση οδικής
σήμανσης Traffic Sign Recognition (TSR) και υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης Pre-Collision Assist (PCA) με
ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών, και ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας

j/f j/f j j/f j/f j

GTDAZ

Traffic Sign Recognition (TSR) – Αναγνώριση οδικής σήμανσης (πινακίδων ορίου ταχύτητας) (περιλαμβάνεται
με ρυθμιζόμενο σύστημα περιορισμού της ταχύτητας και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας Lane Keeping
Aid (LKA))

f f f f f f

HLQAB

Driver Alert (DAC) – Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού (περιλαμβάνεται με υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
Lane Keeping Aid (LKA))

f f f f f f HLFAB

Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών, και ενεργό
σύστημα πέδησης Active Braking για αυτόματο φρενάρισμα (με κάμερα)

j j j j j j FBFAB

Pre-Collision Assist (PCA) – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών, και
ενεργό σύστημα πέδησης Active Braking για αυτόματο φρενάρισμα (με κάμερα και ραντάρ, σε συνδυασμό με
αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control  (AAC))

j j j j j j

FBFAC

Lane Keeping Aid (LKA) – Yποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, περιλαμβάνει αναγνώριση οδικής σήμανσης (TSR),
προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross-Traffic Alert (CTA), αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto
High Beam (AHB), αυτόματους προβολείς και αυτόματους υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, θερμαινόμενο
παρμπρίζ Quickclear, προβολείς ομίχλης εμπρός και έλεγχο επαγρύπνησης του οδηγού Driver Alert (DAC)

j/f j/j j/f j/f j/f j/f
HLNAB

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 90 km/h (56 mph) j j j j j j DCFAH

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 100 km/h (62 mph) j j j j j j DCFAG

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 110 km/h j j j j j j DCFAM

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 120 km/h (75 mph) j j j j j j DCFAE

Σύστημα περιορισμού της ταχύτητας – 130 km/h (όχι με κινητήρα βενζίνης) j j j j j j DCFAT

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
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Εξωτερικός φωτισμός

Προβολείς ομίχλης – Εμπρός – i – – i – JBKAB

Προβολείς ομίχλης – Εμπρός, με στατικούς λαμπτήρες στροφής j/f j/f i j/f j/f i JBKAL

Φώτα ομίχλης – Πίσω i i i i i i JDJAB

Προβολείς – Αλογόνου, φώτα πορείας, πίσω φως ομίχλης, φως όπισθεν i i i i i i JBBAB

Προβολείς – Υψηλής έντασης Bi-Xenon HID (High Intensity Discharge) με φώτα ημέρας LED – j j – j j JBBAC

Προβολείς – Αυτόματοι προβολείς (και αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής) j/f j/f i j/f j/f i JEDAD

Προβολείς – Αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας προβολέων Auto High Beam (AHB) j j j j j j JEDAF/CFFAE

Προβολείς – Καθυστερούν να σβήσουν όταν κλείσετε το αυτοκίνητο (φωτισμός συνοδείας) j/f j/f i j/f j/f i JB1AB

Προβολείς – Με ενσωματωμένα φώτα ημέρας i i i i i i JBCAB

Ανάρτηση

Twist Beam – Πίσω ανάρτηση με δοκό στρέψης i i i i i i –

Όργανα και χειριστήρια

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών j/f j/f j j/f j/f j HJCAB

Ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος κολόνας τιμονιού (πάνω/κάτω, εμπρός/πίσω) i i i i i i GRAAF

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
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Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
(προαιρετική επιλογή, μόνο στα μοντέλα
diesel)
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Κινητήρας

Ford Easy Fuel – Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα ρεζερβουάρ, με προστασία από ανεφοδιασμό με
λάθος καύσιμο

i i i i i i

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου – 60 λίτρα i i i i i i

Χωρητικότητα δοχείου AdBlue® – 17 λίτρα (μόνο με κινητήρα diesel) i i i i i i

Κιβώτιο ταχυτήτων – 6-τάχυτο μηχανικό i i i i i i TR-E8

Κιβώτιο ταχυτήτων – 8-τάχυτο αυτόματο j j – j j – TR-GM

Τεχνολογία

Ενεργό διάφραγμα μάσκας i i i i i i BLHAB

Auto-Start-Stop – Σύστημα αυτόματης διακοπής/εκκίνησης του κινητήρα όταν σταματά το όχημα i i i i i i DECAU

Χειροκίνητος αυτοκαθαρισμός (αναγέννηση) φίλτρου σωματιδίων αιθάλης (DPF) (όχι με κινητήρα βενζίνης, όχι
στο Kombi M1)

j j j j j j A6YAB

Προγραμματιζόμενη μονάδα διασύνδεσης (όχι με κινητήρα βενζίνης) j j j j j j JRSAB

EcoSelect – Χειροκίνητα επιλεγόμενη οικονομική λειτουργία (με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) i i i i i i FLNAM

EcoMode – Παρακολουθεί τον τρόπο που η συμπεριφορά στην οδήγηση επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου – i i – i i HECAC

Σύστημα ελέγχου της επιτάχυνσης (όχι με αυτόματο κιβώτιο, όχι με κινητήρα βενζίνης) j/– j/– j j/– j/– j C7JAB

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
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Εσωτερική εργονομία

Αποθηκευτικός χώρος στο ταμπλό i i i i i i BBMAB

2 ποτηροθήκες εμπρός i i i i i i B5ZAE

Κάλυμμα για το ντουλάπι του ταμπλό f i i f i i B5LAC

Κεντρική κονσόλα – Επιπέδου 1 i i i i i i B5WCA

Κεντρική κονσόλα - Επιπέδου 3 (με αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού) (μόνο με διπλό
κάθισμα συνοδηγού)

f f f f f f B5WCC

Εσωτερική επένδυση θυρών – Εσωτερικές λαβές θυρών μαύρες i – – i – – BCMAB

Εσωτερική επένδυση θυρών – Εσωτερικές λαβές θυρών με ασημί φινίρισμα – i i – i i BCMAC

Υποβραχιόνιο θυρών με επένδυση PVC i i – i i – BCZAG

Υποβραχιόνιο θυρών με επένδυση από μαλακό ύφασμα – – i – – i BCZAL

Ιμάντας πρόσδεσης φαρμακείου i i i i i i BDJAB

Κονσόλα οροφής – Βασική (με κάθε τύπου σύστημα ήχου) i i i i i i JATAB

Κονσόλα οροφής – Αναβαθμισμένη (περιλαμβάνει εσωτερικές χειρολαβές οροφής εμπρός, θήκη γυαλιών στην
πλευρά του οδηγού) (περιλαμβάνεται με σύστημα συναγερμού Thatcham Cat 1)

– j/f – – j/f – JATAC

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Το λογότυπο και η
ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να
κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Θήκη γυαλιών στην πλευρά του οδηγού (μόνο με αναβαθμισμένη κονσόλα οροφής) – f – – f – BHNAB

Εσωτερικός καθρέφτης – Τοποθετημένος στο παρμπρίζ (μόνο με χώρισμα με παράθυρο και πίσω παράθυρα ή πίσω
πόρτα με παράθυρο ανοιγόμενη προς τα πάνω)

i i – i i – BSBAB

Εσωτερικός καθρέφτης – Φωτοχρωματικός, για να μη θαμπώνεται ο οδηγός από τα φώτα των οχημάτων που
ακολουθούν (μόνο με χώρισμα με παράθυρο και πίσω παράθυρα ή πίσω πόρτα με παράθυρο ανοιγόμενη προς τα
πάνω)

f f i f f i

BSBAF

Συστήματα ήχου και επικοινωνίας

Ραδιόφωνο AM/FM με δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή υποδοχή USB και ασύρματη σύνδεση Bluetooth®

για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, με ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου και 4 ηχεία εμπρός
f i – f i – ICFAB

Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή υποδοχή USB και ασύρματη
σύνδεση Bluetooth® για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, με ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου και 4 ηχεία
εμπρός

– f – – f –
ICFAC

Ραδιόφωνο AM/FM με οθόνη 4,2" TFT, δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή υποδοχή USB και ασύρματη
σύνδεση Bluetooth® για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, με ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, φωνητικό
έλεγχο, φωνητική αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων και κλήση έκτακτης ανάγκης* και 4 ηχεία εμπρός

j j – j j –
ICFFY

Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB, οθόνη 4,2" TFT,  δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή υποδοχή
USB και ασύρματη σύνδεση Bluetooth® για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανοικτή συνομιλία κινητού
τηλεφώνου, φωνητικό έλεγχο, φωνητική αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων και κλήση έκτακτης ανάγκης* και 4
ηχεία εμπρός

j j i j j i

ICFFZ

Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB και σύστημα πλοήγησης, SYNC 3 με κεντρική οθόνη αφής 6" TFT,
δυνατότητα αναπαραγωγής MP3, 2 ψηφιακές υποδοχές USB και ασύρματη σύνδεση Bluetooth® για τη σύνδεση
εξωτερικών συσκευών, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου, φωνητικό έλεγχο, Apple CarPlay, Android Auto,
κλήση έκτακτης ανάγκης*, GPS, 4 ηχεία εμπρός και σταθερή κάμερα οπισθοπορείας

j j j j j j

ICFAK

CD Player – Ενός δίσκου (όχι με βάση ασύρματης φόρτισης) j j j j j j IBPAC

FordPass Connect – Σύστημα διασύνδεσης του οχήματος με modem j j j j j j IEPAL

Μικρόφωνο οροφής (με όλα τα συστήματα ήχου) i i i i i i IETAD

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι i i i i i i IGBAB

Κλιματισμός

Air condition μη αυτόματο με έξυπνο σύστημα ανακυκλοφορίας του αέρα j i – i j – AC--S

Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόματο διζωνικό ηλεκτρονικό σύστημα
κλιματισμού με ηλεκτρονικό σύστημα ανακυκλοφορίας

– j i – j i AC--G

Καλοριφέρ καυσίμου j/f j/f j/f j/f j/f j/f GZAAF

Εσωτερικός φωτισμός

Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα οροφής εμπρός i – – i – – JCFAF

Εσωτερικός φωτισμός – Πλαφονιέρα οροφής με 2 φώτα ανάγνωσης εμπρός – i i – i i JCFAC

Εσωτερικός φωτισμός – Φωτισμός στο ντουλάπι του ταμπλό – – i – – i JCLAB

Πλαφονιέρα φωτισμού στον χώρο φόρτωσης i i – i i – JCMAB

Πλαφονιέρα φωτισμού στον χώρο φόρτωσης – LED j j i j j i JCMAD

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Το λογότυπο και η
ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να
κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Προδιαγραφές 46-47

Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear
(προαιρετικό πακέτο σε Trend και Sport)
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Άνεση και ευκολία
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Καθίσματα

Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 2 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω) και ρύθμιση κλίσης της πλάτης i – – i – – BYPAB

Κάθισμα οδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 4 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω) και ρύθμιση κλίσης της
πλάτης

j/f i i j/f i i BYPAD

Κάθισμα συνοδηγού αυτόνομο χειροκίνητα ρυθμιζόμενο με 2 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω) και ρύθμιση κλίση της
πλάτης, αναδιπλούμενο (σηκώνεται το κάθισμα και πέφτει η πλάτη)

j/f j/f i j/f j/f i FS--B

Κάθισμα συνοδηγού διθέσιο, διαιρούμενο και αναδιπλούμενο (σηκώνεται το κάθισμα και πέφτει η πλάτη) με κενό
χώρο από κάτω

i i – i i – FS--G

Όργανα και χειριστήρια

Εξωτερικοί καθρέφτες – Χειροκίνητα ρυθμιζόμενοι, στο δικό τους χρώμα i – – i – – BSHA7

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο δικό τους χρώμα j/f i – j/f i – BSHAX

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι, αναδιπλώνονται αυτόματα
όταν κλειδώνει το όχημα, στο χρώμα του αμαξώματος

– j i – j i BSHAZ

Εξωτερικοί καθρέφτες – Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, στο χρώμα του αμαξώματος (σε συνδυασμό με
σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS))

j j j j j j BSHE1 / HLLAD

Εξωτερικοί καθρέφτες – Βασικού μεγέθους i i i i i i BSYAB

Εξωτερικοί καθρέφτες – Μεγάλοι (όχι με σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων Blind Spot Information System
(BLIS))

j j j j j j BSYAC

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, 2 ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία και σύστημα πλυσίματος i i – i i – CFFAB

Υαλοκαθαριστήρες – Εμπρός, αυτόματοι με αισθητήρα βροχής (σε συνδυασμό με αυτόματους προβολείς) j/f j/f i j/f j/f i CFFAE

Υαλοκαθαριστήρες – Πϊσω, με σύστημα πλυσίματος (μόνο με χώρισμα με παράθυρο και πίσω παράθυρα ή πίσω
πόρτα με παράθυρο ανοιγόμενη προς τα πάνω)

j j j j j j CFEAB

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Επένδυση από πολυουρεθάνη i i – i i – CAEBK

Λαβή μοχλού ταχυτήτων – Δερμάτινη – – i – – i CAEAB

Τιμόνι – 4 ακτίνων με επένδυση από πολυουρεθάνη και μαύρα ένθετα διακοσμητικά i i – i i – GTAAJ

Τιμόνι – 4 ακτίνων δερμάτινο (περιλαμβάνεται με όλες τις εκδόσεις cruise control σε Base και Trend) j/f j/f i j/f j/f i GTABU

Αναλογικός πίνακας οργάνων χαμηλής σειράς i i – i i – HCAAG

Αναλογικός πίνακας οργάνων μεσαίας σειράς j/f j/f i j/f j/f i HCAAH

Αναλογικός πίνακας οργάνων υψηλής σειράς (περιλαμβάνεται με αναγνώριση οδικής σήμανσης Traffic Sign
Recognition (TSR) και με ραδιόφωνα με ψηφιακή οθόνη TFT)

j/f j/f j/f j/f j/f j/f HCAAJ

Υπολογιστής ταξιδιού/καυσίμου i i i i i i HEBAD

Τεχνολογία

Παρμπρίζ – Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear j/f j/f j/f j/f j/f j/f B3MAB

MyKey® – Σύστημα παραμετροποίησης των ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται j j j j j j A64AB

Προαιρετικά πακέτα

Πακέτο καπνιστού – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο j j j j j j J3CAB

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο. Το λογότυπο και η
ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. *Το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Ford Emergency Assistance είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα του Ford SYNC που χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
ασύρματα συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® για να καλέσει αυτόματα το τοπικό κέντρο πολιτικής προστασίας μετά από σύγκρουση που θα κάνει κάποιον αερόσακο να ανοίξει ή την αντλία καυσίμου να
κλείσει αυτόματα. Το σύστημα λειτουργεί σε περισσότερες από 40 Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες.
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Προδιαγραφές 48-49

Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford
Easy Fuel χωρίς τάπα ρεζερβουάρ
Με προστασία από ανεφοδιασμό με λάθος
καύσιμο (βασικός εξοπλισμός).

L1 L2

Ba
se

Tr
en

d

Sp
or

t

Ba
se

Tr
en

d

Sp
or

t

Μ
FC

Ασφάλεια

Φώτα φρένων τοποθετημένα ψηλά πίσω i i i i i i JDDAB

Ζώνες ασφαλείας – Εμπρός, 3 σημείων με προεντατήρες, ρύθμιση του ύψους και μηχανισμό περιορισμού του
φορτίου

i i i i i i CPTAB

Ζώνες ασφαλείας – Μαύρες i i i i i i CPPA5

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας – Οδηγού i i/– i i i/– i BY5AI

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας – Οδηγού και συνοδηγού j/f i/– f j/f – f BY5AJ

Αερόσακοι – Αερόσακος οδηγού i i i i i i CPGAB

Αερόσακοι – Αερόσακος συνοδηγούu με διακόπτη απενεργοποίησης j j j/f j j j/f CPHAB/
CPQAB

Αερόσακοι – Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού (πλευρικοί και θωρακικοί) f f f f f f CPMAB/
CPNAB

Παρμπρίζ – Προστασία από αντανακλάσεις, προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία i i i i i i B2RAK

Αντικλεπτική προστασία

Κλείδωμα - Πρώτα οι πόρτες της καμπίνας και μετά οι πίσω πόρτες i i i i i i CB4AB

Κλείδωμα – Αυτόματο επανακλείδωμα i i i i i i CB1AB

Κεντρικό κλείδωμα με διπλοκλείδωμα f f f f f f CBAAD

Κλείδωμα – Κεντρικό κλείδωμα (χωρίς διπλοκλείδωμα) i i i i i i CBAAB

Ford Power – Κουμπί εκκίνησης του κινητήρα χωρίς κλειδί – – i – – i CBGAJ

Κλείδωμα – 1 τηλεχειριστήριο με κλειδί και 1 απλό κλειδί i i – i i – CADAE/CBFAB

Κλείδωμα – 2 τηλεχειριστήρια με κλειδί (δεν περιλαμβάνεται απλό κλειδί) j j i j j i CADAF/CBFAK

Κλειδί για στόλους οχημάτων (πρόσθετο απλό κλειδί) j – – j – – CATAB

Περιμετρικός αντικλεπτικός συναγερμός j j – j j – HNAAD

Συναγερμός Thatcham Cat 1 j j j j j j HNAAG

Passive Anti-Theft System (PATS) – Σύστημα παθητικής αντικλεπτικής προστασίας i i i i i i HNDAF

Φρένα

Υδραυλικά δισκόφρενα και στους 4 τροχούς i i i i i i FBAAD

Emergency Brake Warning (EBW) – Φώτα απότομου φρεναρίσματος (τα φώτα φρένων αρχίζουν αυτόματα να
αναβοσβήνουν όταν το όχημα φρενάρει απότομα)

i i i i i i FCCAB

Σταθεροποίηση σε πλάγιο άνεμο j j j j j j FEAA2

Emergency Brake Assist (EBA) – Έκτακτη υποβοήθηση πέδησης i i i i i i FCBAD

Προαιρετικά πακέτα

Restraint Device Pack – Περιλαμβάνει αερόσακους οδηγού και συνοδηγού και πλευρικούς αερόσακους j f f f f f CN7AN

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
uΣημείωση: Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται στη θέση του συνοδηγού παιδικό κάθισμα στραμμένο προς τα πίσω, όταν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αερόσακο συνοδηγού
που είναι ενεργοποιημένος.
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Αμάξωμα

Πόρτες – Πόρτα φόρτωσης στην πλευρά του πεζοδρομίου j/f i i i i i A4LAB

Πόρτες – Πόρτα φόρτωσης και στις δύο πλευρές j/f j/f j j/f j/f j A4LAC

Πόρτες – Πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης ανοιγόμενη προς τα πάνω, με θερμαινόμενο κρύσταλλο (προαιρετική
επιλογή μόνο στο Van)

j j – j j – A6KAC

Πόρτες – Πίσω πόρτα με δύο φύλλα ανοιγόμενα προς τα έξω έως τις 180 μοίρες i i i i i i A6KAB/A6LAD

Παράθυρα με θερμαινόμενο κρύσταλλο στα δύο φύλλα της πίσω πόρτας του χώρου φόρτωσης j j j j j j B3HAC

Πλαϊνά παράθυρα – Στη 2η σειρά, σταθερά j j j j j j B3BAC, B3AAC

Παράθυρο οδηγού – Ηλεκτρικό, κατεβαίνει σε μία κίνηση i i – i i – B2CAG

Παράθυρα οδηγού και συνοδηγού – Ηλεκτρικά παράθυρα, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σε μία κίνηση j/f j/f i j/f j/f i B2CAF

Παράθυρα – Κρύσταλλα με επίστρωση προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (και στα παράθυρα στη 2η σειρά
και στην πόρτα του χώρου φόρτωσης αν υπάρχουν)

i i i i i i B2GBE

Μοκέτα και επενδύσεις

Ταπέτα δαπέδου – Παντός καιρού j j j j j j  FIDAE

Επένδυση δαπέδου – Από ελαστικό υλικό i i i i i i BBKAC

Εσωτερικές χειρολαβές εμπρός i i i i i i BEJAK

Ηλεκτρικό σύστημα

Πρίζα 12 V – Στην κονσόλα δαπέδου εμπρός i i i i i i J3AAB

Πρίζα 12 V στο ταμπλό i i i i i i J3EAF

Πρίζα 12 V – Στον χώρο φόρτωσης – j j – j j J3FAD

Μετασχηματιστής 230 V j j j j j j HUKAD

Βάση ασύρματης φόρτισης κινητών συσκευών (όχι με CD Player) j j j j j j IEXAB

Βάση για φορητές συσκευές j j – j j – C2PAB

Μπαταρία βαρέως τύπου i i i i i i HTAAC

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
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Προδιαγραφές 50-51

Χαρακτηριστικά ευκολίας

Ειδικός εξοπλισμός (SVO)
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Εξωτερικά λειτουργικά χαρακτηριστικά

Δακτύλιοι ρυμούλκησης – Εμπρός και πίσω i i i i i i

Κιτ προεγκατάστασης κοτσαδόρου – Επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση κοτσαδόρου περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου
αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου (TSC) και προεγκατεστημέν η μονάδα φωτισμού ρυμουλκουμένου (απαιτείται κιτ
13-πινης ηλεκτρικής σύνδεσης) (όχι με κινητήρα diesel Ford EcoBlue 75 ίππων, όχι με αυτόματο κιβώτιο)

j/– j j j/– j j

C1DAB

Κοτσαδόρος – Περιλαμβάνει 13-πινη ηλεκτρική σύνδεση και έλεγχο αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου (TSC) (όχι με
κινητήρα diesel Ford EcoBlue 75 ίππων, όχι με μηχανικό κιβώτιο)

j j j j j j C1MAC

Ηλεκτρική σύνδεση ρυμουλκουμένου, πλήρης (όχι με μηχανικό κιβώτιο, όχι με κινητήρα βενζίνης) j j – j j – C1MAL

Trailer Sway Control (TSC) – Σύστημα ελέγχου αναδίπλωσης ρυμουλκουμένου (περιλαμβάνεται με τα πακέτα
κοτσαδόρου)

f f f f f f C2DAB

Χώρος φόρτωσης

Επένδυση χώρου φόρτωσης j i i j i i BDIAJ

Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου i i i i i i

Χώρισμα – Χαλύβδινο, σε όλο το πλάτος και σε όλο το ύψος, με διαμπερή θυρίδα, χωρίς παράθυρο (όχι με αυτόνομο
κάθισμα συνοδηγού)

i i – i i – A6AA3

Χώρισμα – Χαλύβδινο, σε όλο το πλάτος και σε όλο το ύψος, με διαμπερή θυρίδα και σταθερό παράθυρο (όχι με
αυτόνομο κάθισμα συνοδηγού)

j j – j j – A6AA4

Χώρισμα – Χαλύβδινο σε όλο το πλάτος και σε όλο το ύψος, χωρίς θυρίδα και παράθυρο (όχι με διθέσιο κάθισμα
συνοδηγού)

j j i j j i A6AAC

Χώρισμα – Σταθερό σε όλο το πλάτος και σε όλο το ύψος, χωρίς θυρίδα, με σταθερό παράθυρο  (όχι με διθέσιο
κάθισμα συνοδηγού)

j j j j j j A6AAF

Πλήρης επένδυση των τοιχωμάτων – – i – – i BBAAD

i = Βασικός εξοπλισμός.j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο. L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
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Προαιρετικά πακέτα

Wheel Chair Access Pack – Πακέτο μετασκευής για πρόσβαση αναπηρικής καρέκλας (όχι με κινητήρες
βενζίνης)

j j j j j j j AALNR

Χρώμα αμαξώματος

Ειδικά χρώματα αμαξώματος, διατίθενται 50 χρώματα, απευθυνθείτε στο δίκτυο της Ford για
λεπτομέρειεςu (περιλαμβάνεται πίσω προφυλακτήρας στο δικό του χρώμα στο Trend)

j j – – j j – AB7AB

j = Προαιρετική επιλογή με πρόσθετο κόστος.f = Σε προαιρετικό πακέτο με πρόσθετο κόστος. L1 = Κοντό μεταξόνιο, L2 = Μακρύ μεταξόνιο.
uΟ κωδικός χρώματος SVO πρέπει να δοθεί κατά την παραγγελία.
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Αποθηκευτικοί χώροι καμπίναςΚαλυμμένος χώρος με υποδοχή φόρτισηςΜπουκάλια και ποτήρια

Η οδηγοκεντρική θέση οδήγησης του Transit Connect συνδυάζει λειτουργικότητα, κομψή εμφάνιση και έξυπνες αποθηκευτικές λύσεις. Με πλούσιους
χώρους για μπουκάλια, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα, κάνει τη δουλειά σας εύκολη και αποδοτική.Μια θέση για τα πάντα
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Επόμενα βήματα 52-53

Επόμενα βήματα

συνθέστε
Συνθέστε το νέο σας Ford Transit Connect ακριβώς
με τις προδιαγραφές που θέλετε, και δείτε πώς
δείχνει στην ιστοσελίδα μας www.ford.gr

test drive
Επισκεφθείτε το δίκτυο της Ford και κάντε ένα test
drive του Ford Transit Connect. Βρείτε έναν Επίσημο
Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Ford στην
ιστοσελίδα μας www.ford.gr

€

Όταν φεύγετε οδηγώντας το νέο σας όχημα, εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί σας. Η Ford
διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε
το όχημά σας στην καλύτερη κατάσταση. Και αν ποτέ το νέο σας Ford χρειαστεί επισκευή μετά από
ατύχημα, το δίκτυο της Ford είναι η καλύτερη λύση για να αποκαταστήσετε το όχημά σας στην προ
του ατυχήματος κατάσταση για να το έχετε σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

Η χρηματοδότηση του νέου σας αυτοκινήτου είναι μια απόφαση εξίσου σημαντική με την επιλογή
του. Απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο Ford για να ενημερωθείτε για τα ευέλικτα
Χρηματοδοτικά Προγράμματα Ford Finance, τα οποία σας επιτρέπουν να αποκτήσετε το
αυτοκίνητο που επιθυμείτε με τους όρους που αναταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες: www.ford.gr/finance

Η γραμμή επικοινωνίας 210-4805620 λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 09:00 έως τις
18:00, πλην επίσημων αργιών.

Το FordPass είναι μια νέα εφαρμογή που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κινείστε.
Παρέχει πληροφορίες για το όχημα, για το δίκτυο της Ford, χρήσιμες οδηγίες και υπηρεσίες, όπως
αναζήτηση χώρων στάθμευσης, καθώς και άμεση ενημέρωση για την κυκλοφορία μέσω της
εφαρμογής Live Traffic, απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Ford SYNC 3 (κατόπιν
διαθεσιμότητας στην τοπική αγορά).

ιδιοκτησία

χρηματοδότηση

επικοινωνία
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FordPass

Εγγύηση
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Φωτογραφίες, περιγραφές και προδιαγραφές: Το περιεχόμενο αυτού του προσπέκτους ήταν ακριβές τη στιγμή της εκτύπωσης. Ορισμένες από τις φωτογραφίες αυτού του προσπέκτους ανήκουν σε μοντέλα προπαραγωγής και έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού
υπολογιστή, επομένως, η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά της τελικής έκδοσης μπορεί να διαφέρουν από διάφορες απόψεις.
Τα μοντέλα, ο εξοπλισμός και οι χρωματικοί συνδυασμοί που περιγράφονται ή εμφανίζονται, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι διαθέσιμα μόνο με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό των μοντέλων ανατρέξτε στους πίνακες
χαρακτηριστικών στις πίσω σελίδες και στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σε όλη την παρούσα έκδοση, όταν ένα χαρακτηριστικό περιγράφεται ως προαιρετικό, προαιρετική επιλογή κλπ., πρέπει πάντα να υποτίθεται ότι διατίθεται με πρόσθετο κόστος σε σχέση με το βασικό μοντέλο του αυτοκινήτου, εκτός αν επισημαίνεται ρητά το αντίθετο.
Πολιτική της Ford είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της. Η Ford διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά στοιχεία, τις προδιαγραφές, τα χρώματα και τις τιμές των μοντέλων και των προϊόντων που παρουσιάζονται χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελευταίες
πληροφορίες να απευθύνεστε πάντα στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Η τοποθέτηση αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου σας.
Σημείωση: Το παρόν προσπέκτους περιλαμβάνει τόσο γνήσια αξεσουάρ Ford, όσο και προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα προμηθευτών μας, με τη δική τους μάρκα, τα οποία δεν καλύπτονται από εγγύηση της Ford αλλά από την εγγύηση των αντίστοιχων προμηθευτών. Για
λεπτομέρειες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους επίσημους εμπόρους της Ford.
Σημείωση: Το λογότυπο και η ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση από τη Ford Motor Company Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο και η ονομασία iPod® αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc. Άλλα εμπορικά
σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Σημείωση: Ορισμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και συστήματα ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το προσπέκτους είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με τη βοήθεια αισθητήρων, η απόδοση των οποίων μπορεί να επηρεάζεται σε ορισμένες καιρικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Published by Ford Motor Company Limited,
Laindon, Essex, England.

Registered in England No. 235446.
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PN 977509/0120/1m/GRC grΓραμμή εξυπηρέτησης Ford

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ford καλέστε στο 210-
4805620. Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00 πλην
επισήμων αργιών.

Ford Finance

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Ford Finance μπορείτε να απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο Επίσημο ‘Εμπορο Ford.

Ford Lease

Σε συνεργασία με την ALD Automotive, Αγίου Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1, 17455
Άλιμος, T 210 48.40.040 F 210 48.40.120 M fordlease.gr@aldautomotive.com

www.ford.gr

Ford και ΒP – Συνεργαζόμαστε για
να μειώσουμε την κατανάλωση και
τις εκπομπές καυσαερίων.

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το
προσπέκτους, φροντίστε να το
ανακυκλώσετε.
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