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Denne brochure
Denneerbrochure
udelukkende
er udelukkende
til
til
inspirationinspiration
da specifikationer
da specifikationer
og udstyr og udstyr
afspejler europæiske
afspejler europæiske
forhold og ikke
forhold og ikke
nødvendigvis
nødvendigvis
er retvisende
er retvisende
for danske for danske
forhold . forhold .

Tourneo Custom Titanium X L1 i Diffused
Silver metalfarve (ekstraudstyr).

TourneoTourneo
CustomCustom
Titanium
Titanium
L2 i Orange
L2 i Orange
Glow Glow
metalfarve
metalfarve
(ekstraudstyr).
(ekstraudstyr).
1

Plug-in
Plug-in
Hybrid
Hybrid
Med den
Med
avancerede
den avancerede
hybrid-motor,
hybrid-motor,
er den nye
er den
Tourneo
nye Tourneo
CustomCustom
Plug-in Plug-in
Hybrid som
Hybrid som
giver engiver
nul-emission
en nul-emission
på op tilpå
40
op
km,
til 40
hvilket
km, gør
hvilket
det gør
ideelt
dettilideelt
brug til
i byområder.
brug i byområder.
Forhjulene
Forhjulene
drives udelukkende
drives udelukkende
af en elektrisk
af en elektrisk
motor fremfor
motor fremfor
benzinmotoren
benzinmotoren
og
og
kraften kraften
til motoren
til motoren
leveres leveres
af et kompakt
af et kompakt
13,6 kWh
13,6
lithium-ion
kWh lithium-ion
batteri. batteri.
Batteriet
Batteriet
er
er
blevet omhyggeligt
blevet omhyggeligt
placeretplaceret
under gulvet
underfor
gulvet
at bevare
for at bevare
hele køretøjets
hele køretøjets
indvendige
indvendige
plads. Batteriet
plads. Batteriet
kan oplades
kan oplades
enten via
enten
en standard
via en standard
strømforsyning
strømforsyning
eller også
eller
viaogså
den via den
kompakte
kompakte
og brændstofeffektive
og brændstofeffektive
1.0L Ford
1.0L
EcoBoost
Ford EcoBoost
motor som
motor
kan
som
generere
kan generere
strøm strøm
til batteriet.
til batteriet.
Geofencing-teknologi
Geofencing-teknologi
gør det gør
endnu
detlettere
endnu at
lettere
køre at
i zoner,
køre ihvor
zoner,
lavemmisionskørsel
hvor lavemmisionskørsel
er påkrævet.
er påkrævet.
Når du kører
Når du
ind
kører
i en ind
sådan
i enzone,
sådan
kan
zone,
Tourneo
kan Tourneo
CustomCustom
PHEV PHEV
automatisk
automatisk
skifte tilskifte
EV NU
til tilstand.
EV NU tilstand.
(Geofencing
(Geofencing
hardware
hardware
blev standard
blev standard
fra
fra
september
september
2020) 2020)

Den visteDen
model
viste
ermodel
en Tourneo
er en Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
Plug-in Hybrid
Plug-inL1Hybrid
i Chrome
L1 i Blue
Chrome
metallak
Blue metallak
(ekstraudstyr).
(ekstraudstyr).

2

3

Tourneo
Tourneo
Custom
Custom
Active
Active
Markedsføres
Markedsføres
ikke i Danmark.
ikke i Danmark.

4

5

TagTag
plads
plads
på på
første
første
klasse
klasse
Den nyeDen
Ford
nye
Tourneo
Ford Tourneo
CustomCustom
er indbegrebet
er indbegrebet
af komfort,
af komfort,
velvære,
velvære,
luksus og
luksus og
rummelighed
rummelighed
– her er–plads
her ertilplads
op tiltil
9 op
personer.
til 9 personer.
Køreoplevelsen
Køreoplevelsen
bliver endnu
bliver endnu
større på
større
grund
påaf
grund
det gennemtænkte
af det gennemtænkte
udstyr og
udstyr
de mange
og de mange
muligheder.
muligheder.
Førersædet
Førersædet
og ratstammen
og ratstammen
er fuldt er
justerbare
fuldt justerbare
til at finindstille
til at finindstille
den heltden
rigtige
helt rigtige
kørestilling.
kørestilling.
Undervejs
Undervejs
kan dine
kan
passagerer
dine passagerer
slappe af
slappe
med af
aircondition
med aircondition
bag, bag,
indstillige
indstillige
sæder og
sæder
en støjsvag
og en støjsvag
køreoplevelse.
køreoplevelse.

Luftaffjedring
Luftaffjedring
bagestbagest

JustererJusterer
og opretholder
og opretholder
automatisk
automatisk
kørehøjden
kørehøjden
konstant,
konstant,
uanset uanset
hvordanhvordan
bilen bilen
er læsset,
er læsset,
så kørslen
så kørslen
bliver mere
bliver
komfortabel
mere komfortabel
(ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)
- markedsføres
- markedsføres
ikke i Danmark.
ikke i Danmark.
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Plads
Plads
til alle
til alle
Der fåsDer
ikkefås
enikke
mere
enalsidig
mere alsidig
luksusbus
luksusbus
end Tourneo
end Tourneo
Custom,
Custom,
som er som
i en klasse
er i en for
klasse
sig.for sig.
Med den
Med
nye,den
super
nye,alsidige
super alsidige
konference-sædeindretning
konference-sædeindretning
er
er
det rummelige
det rummelige
interiør interiør
i Tourneo
i Tourneo
CustomCustom
lige så fleksibelt,
lige så fleksibelt,
som detsom
er komfortabelt,
det er komfortabelt,
med enkeltsæder
med enkeltsæder
i 2. og 3.i 2.
række
og 3. række
(gælder(gælder
ikke Shuttle
ikke Shuttle
bus). Enkeltsæderne
bus). Enkeltsæderne
i 2. række
i 2.kan
række kan
drejes (ikke
drejes
Shuttle
(ikke Shuttle
bus), såbus),
de vender
så de vender
fremadfremad
eller bagud,
eller bagud,
og alle sæderne
og alle sæderne
kan vippes
kan ned,
vippes
klappes
ned, klappes
sammen,
sammen,
eller eller
tages ud
tages
efterud
behov.
efter behov.

Tourneo Tourneo
Custom Custom
L1
L1
Tourneo Tourneo
Custom Custom
L2
L2

Der kanDer
vælges
kan vælges
mellemmellem
L1 med L1
rummelig
med rummelig
plads tilplads
9
til 9
personer,
personer,
L2 medL2
ekstra
medstor
ekstra
bagageplads
stor bagageplads
og Tourneo
og Tourneo
CustomCustom
ShuttleShuttle
Bus L2 med
Bus L2
tremed
sæderækker
tre sæderækker
bag. bag.
UansetUanset
hvilken hvilken
model du
model
foretrækker,
du foretrækker,
er den fleksible
er den fleksible
kabine kabine
nem at nem
indrette
at indrette
til forretningtil forretningeller familietransport.
eller familietransport.

Tourneo Tourneo
Custom Custom
med 9 sæder
med 9 sæder
Tourneo Tourneo
Custom Custom
med 9 sæder
med 9 sæder
Tourneo Tourneo
Custom Custom
Shuttle Bus
Shuttle
9 Bus 9
L1
L1
L2
L2
sæder L2sæder L2

Billede tilBillede
venstre:
til Den
venstre:
visteDen
model
viste
ermodel
en Tourneo
er en Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
med Salerno
med læderindtræk
Salerno læderindtræk
i Dark Palazzo
i Dark Grey
Palazzo
(ekstraudstyr).
Grey (ekstraudstyr).

Bemærk: Der
Bemærk:
må aldrig
Derplaceres
må aldrig
etplaceres
bagudvendt
et bagudvendt
barnesædebarnesæde
på et sædepå
i 2.et
række,
sædeder
i 2. er
række,
drejet
der
bagud
er drejet
modbagud
3. sæderække.
mod 3. sæderække.
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Mere
Mere
plads,
plads,
fleksibel
fleksibel
indretning
indretning
Velkommen
Velkommen
på 1. klasse.
på 1. Ryglænene
klasse. Ryglænene
på bagsæderne
på bagsæderne
kan vippes
kan ned
vippes
til et
ned
fladt
til et fladt
arbejdsbord.
arbejdsbord.
Bagsæderne
Bagsæderne
kan drejes
kanrundt,
drejesvippes
rundt, ned
vippes
eller
ned
klappes
eller klappes
sammen
sammen
på
på
mange mange
forskellige
forskellige
måder til
måder
en limousineagtig
til en limousineagtig
kabine eller
kabine
foreller
at fåfor
maksimal
at få maksimal
bagageplads,
bagageplads,
uden atuden
tage at
sæderne
tage sæderne
ud (gælder
ud (gælder
ikke Shuttle
ikke Shuttle
bus). bus).
Ved levering
Ved levering
af bilenaf
erbilen
sæderne
er sæderne
placeretplaceret
i konference-position,
i konference-position,
så de toså
bageste
de to bageste
sæderækker
sæderækker
vender vender
mod hinanden,
mod hinanden,
og passagerne
og passagerne
kan talekan
med
tale
hinanden
med hinanden
ansigt til
ansigt til
ansigt. Bagsæderne
ansigt. Bagsæderne
placeres
placeres
dog nemt
doganderledes
nemt anderledes
til alles til
tilfredshed
alles tilfredshed
(gælder(gælder
ikke
ikke
ShuttleShuttle
bus). bus).
Hvis derHvis
er brug
der er
forbrug
endnu
formere
endnu
plads,
merekan
plads,
bagsæderne
kan bagsæderne
tages helt
tages
ud,helt
enkeltvis
ud, enkeltvis
eller eller
sætvis, sætvis,
så der er
såetder
stort
er et
areal
stort
tilareal
fleksibel
til fleksibel
transport
transport
af udstyr.
af udstyr.
Bemærk: Der
Bemærk:
må aldrig
Derplaceres
må aldrig
etplaceres
bagudvendt
et bagudvendt
barnesædebarnesæde
på et sædepå
i 2.et
række,
sædeder
i 2. er
række,
drejet
der
bagud
er drejet
modbagud
3. sæderække.
mod 3. sæderække.

Billede på
Billede
forrigepå
side:
forrige
Denside:
visteDen
model
viste
ermodel
en Tourneo
er en Tourneo
Custom Titanium
Custom Titanium
med Salerno
med læderindtræk
Salerno læderindtræk
i Dark Palazzo
i Dark Grey
Palazzo
(ekstraudstyr)
Grey (ekstraudstyr)
med sæderne
med sæderne
placeret placeret
i konference-position.
i konference-position.
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FORD TOURNEO CUSTOM Intelligent design

Integrerede
Integrerede
tagbøjler
tagbøjler

Pakket med plads

Tourneo Tourneo
Custom Custom
kan leveres
kanmed
leveres
tagbøjler,
med tagbøjler,
der kan der kan
klappes klappes
fladt nedfladt
i taget,
nednår
i taget,
det ikke
når er
det
i brug.
ikke er
Det
i brug. Det
reducerer
reducerer
både brændstofforbrug
både brændstofforbrug
og vindstøj
og vindstøj
sammenlignet
sammenlignet
med almindelige
med almindelige
tagbøjler.tagbøjler.
(Ekstraudstyr
(Ekstraudstyr
og tilbehør).
og tilbehør).

Med sin generøse indvendige plads og muligheden for
tilpasning af sædeindretningen er Tourneo Custom altid
klar til at imødekomme dig, dine passagerer og din
bagage.

Den nye Tourneo Custom er den ultimative
familiebil og luksus bus. Via store
skydedørsåbninger og en stor bagklap er der nem
adgang til den elegante og indbydende kabine.

Skydedøre
Skydedøre
og trin og trin

Mørktonede
Mørktonede
ruder ogruder
rudegardiner
og rudegardiner
bagest bagest

Med 10 måder at justere det opvarmede førersæde på
kan du nemt indstille den mest komfortable kørestilling
(ekstraudstyr til Titanium, standard på Titanium X)

Trin ved de
Trintoved
skydedøre
de to skydedøre
gør det nemmere
gør det nemmere
at stige ind
at stige
og ind og
ud, samtidig
ud, samtidig
med at de
med
understreger
at de understreger
det luksuriøse
det luksuriøse
design afdesign
Tourneo
af Tourneo
Custom.Custom.
(standardudstyr)
(standardudstyr)

De indbyggede
De indbyggede
solgardiner
solgardiner
trækkes trækkes
nemt opnemt
for atop for at
skærme skærme
af for solen
af for
ved
solen
bagsæderne.
ved bagsæderne.
Og de mørktonede
Og de mørktonede
ruder både
ruder
skærmer
både skærmer
ekstra effektivt
ekstra effektivt
af og seraf
elegante
og ser elegante
ud. (standardudstyr)
ud. (standardudstyr)

Automatgear

Desuden er der en stribe gennemtænkte
løsninger, bl.a. praktiske trinbrædder og
forskellige smarte opbevaringsmuligheder, så
pladsen i kabinen kan udnyttes endnu bedre.

Til mere praktisk og komfortabel brug ved bykørsel kan
Tourneo Custom udstyres med en 6-trins SelectShift
automatgear. Denne smidigt skiftende og kvikt
reagerende gearkasse giver desuden mulighed for
manuelt gearskift med knapper på gearstangen
(ekstraudstyr til 130 hk og 185 hk modeller).

Bakkamera

ISOFIX-forankringspunkter
ISOFIX-forankringspunkter
til barnestole
til barnestole

Når du skifter til bakgear, viser bakkameraet automatisk
området bag bilen på den centralt placerede
multifunktionsskærm. Markeringslinjer på
kamerabilledet viser bilens køreretning. (ekstraudstyr til
Titanium, standard på Titanium X)

Ekstra høj
Ekstra
passagersikkerhed
høj passagersikkerhed
med i altmed
fire ISOFIXi alt fire ISOFIXforankringspunkter
forankringspunkter
til barnestole
til barnestole
ved bestemte
ved bestemte
sæder i sæder i
2. og 3. række.
2. og 3.(standardudstyr,
række. (standardudstyr,
placeringerne
placeringerne
afhænger
afhænger
af modelserien)
af modelserien)

Smarte opbevaringsløsninger
Funktionelle opbevaringsløsninger med bl.a. kopholdere
og et opbevaringsrum skjult bag et diskret rullepanel,
store lommer i fordørene og et aflåseligt handskerum.
(standardudstyr)
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Elbetjent førersæde, opvarmet

Bemærk: Der
Bemærk:
må aldrig
Derplaceres
må aldrig
etplaceres
bagudvendt
et bagudvendt
barnesædebarnesæde
på et sædepå
i 2.et sæde i 2.
række, der er
række,
drejet
der
bagud
er drejet
modbagud
3. sæderække.
mod 3. sæderække.

230 V (150
230W)
V (150
stik W) stik
Du kan både
Du kan
bruge
både
ogbruge
oplade
ogdine
oplade
enheder
dine enheder
uden behov
uden behov
for en adapter.
for en adapter.
Sæt blotSæt
stikket
bloti som
stikket
derhjemme.
i som derhjemme.
(ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)
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Leveres
Leveres
tilsluttet
tilsluttet
FordPass
FordPass
Connect-modem*
Connect-modem*
og FordPass
og FordPass
Pro appen
Pro gør
appen
jobbet
gør nemmere,
jobbet nemmere,
og giverog
adgang
giver adgang
til en række
til eneffektivitetsrække effektivitetsog sikkerhedsfunktioner
og sikkerhedsfunktioner

Din smartphones nye bedste ven
Ford SYNC 3
Selvom du kører i bil, behøver du ikke at være afskåret fra omverdenen. Den nye Ford SYNC 3 fungerer fuldt integreret
sammen med din smartphone, så du kan betjene alt lige fra opkald og sms til musik og navigationssystem – direkte
på 8" skærmen, eller med super enkle talekommandoer.
Sync 3 giver mulighed for
■
■
■

■
■

Brug din musik og navigation med helt enkle talekommandoer
Hør dine tekstbeskeder blive læst højt for dig
Benytte Emergency Assistance† til automatisk at foretage opkald til en alarmcentral og oplyse bilens position på

Med Ford
Med
TelematicsTM
Ford TelematicsTM
og FordPass
og FordPass
Connect
Connect
kan du nemt
kan dusenemt
datase
fordata
og for og
styre alle
styre
dine
alle
køretøjer
dine køretøjer
ved hjælp
vedafhjælp
voresafintuitive
vores intuitive
brugerinstrumentpanel.
brugerinstrumentpanel.
ModtagModtag
data pådata
flerepå
køretøjer
flere køretøjer
om bl.a.om
køretøjets
bl.a. køretøjets
tilstand,tilstand,
køretøjets
køretøjets

det pågældende lands sprog
Apple CarPlay lader dig navigere din smartphone via SYNC 3-skærmen, som om det var dit håndfrie sæt.
En berøringsfølsom farveskærm understøtter 'swipe' bevægelser, og lader dig arrangere applikationsikoner og
baggrundsvisninger lige som du ville gøre det på din tablet eller smartphone

14

Download FordPass Pro fra App
Store eller Google Play.

■ Alarm
■ Notifikation
Alarm Notifikation
hvis alarmen
hvis alarmen
udløses,udløses,
vil du blive
vil du
underrettet
blive underrettet
i
i
Hvis duHvis
administrerer
du administrerer
op til fem
op køretøjer,
til fem køretøjer,
giver FordPass
giver FordPass
Pro dig Pro
værktøjerne
dig værktøjerne
FordPass
FordPass
appen, appen,
så den hjælper
så den hjælper
med at med
holdeatdin
holde
bil sikker
din bil sikker
du behøver
du behøver
for at holde
for atdem
holde
kørende.
dem kørende.
■ Fjern■oplåsning
Fjern oplåsning
& åbning
& åbning
lader dig
lader
kontrollere
dig kontrollere
om køretøjet
om køretøjet
er låst og
er at
låst og at
■ Hurtig
■ opsætning
Hurtig opsætning
Brug kameraet
Brug kameraet
i din mobil
i dintilmobil
at tilføje
til atop
tilføje
til fem
op til fem
låse detlåse
eksternt,
det eksternt,
uanset uanset
hvor langt
hvor
væk
langt
duvæk
er du er
køretøjer
køretøjer
til din konto
til dingennem
konto gennem
appen via
appen
stelnumre
via stelnumre
■ Find ■
parkeringspladser
Find parkeringspladser
i nærheden
i nærheden
og filtrér
ogresultaterne
filtrér resultaterne
efter køretøjets
efter køretøjets
■ Køretøjstilstand
■ Køretøjstilstand
Få hurtigt
Få overblik
hurtigt overblik
over alle
over
køretøjers
alle køretøjers
tilstande
tilstande
i real-tidi real-tid
krævede
krævede
minimumshøjde
minimumshøjde
■ Overblik
■ Overblik
Se alle dine
Se alle
køretøjer,
dine køretøjer,
og deres
ogtilstand,
deres tilstand,
på ét kort.
på ét kort.
■ Køretøjets
■ Køretøjets
Status Status
hjælperhjælper
føreren føreren
med at med
holdeatøje
holde
medøje
grundlæggende
med grundlæggende
■ Lås/oplås
■ Lås/oplås
Giver dig
Giver
mulighed
dig mulighed
for at låse/oplåse
for at låse/oplåse
døre uanset
døre uanset
hvor duhvor du
vedligeholdelse
vedligeholdelse
og hurtigt
og kontrollere,
hurtigt kontrollere,
om der om
er tilstrækkelig
der er tilstrækkelig
brændstof,
brændstof,
befinder
befinder
dig.
dig.
og at dæktrykket
og at dæktrykket
er korrekt
er korrekt
for den for
aktuelle
den aktuelle
belastning
belastning
■ Fjernstart
■ Fjernstart
Hvis køretøjet
Hvis køretøjet
har automatgear,
har automatgear,
kan du fjernstarte
kan du fjernstarte
det for at
det for at
†
†
■ Ford ■
Data
Ford
ServicesTM
Data ServicesTM
varme kabinen
varme kabinen
op ellerop
nedkøle
eller nedkøle
den. den.
Med Ford
Med
Data
Ford
ServicesTM
Data ServicesTM
og FordPass
og FordPass
Connect
Connect
kan du modtage
kan du modtage
■ Guard
■ Mode
GuardSæt
Mode
køretøjet
Sæt køretøjet
i en særlig
i ensikker
særligtilstand
sikker tilstand
og modtag
og modtag
køretøjsdata
køretøjsdata
sikkert til
sikkert
ententildin
enten
egen
din
app
egen
eller
app
viaeller
din valgte
via dintele
valgte
udbyder.
tele udbyder.
notifikationer
notifikationer
hvis nogen
hvisskaffer
nogen skaffer
sig adgang
sig adgang
til køretøjet.
til køretøjet.
Al aktivitet
Al aktivitet
på
på
Den tilgængelige
Den tilgængelige
data omfatter:
data omfatter:
køretøjets
køretøjets
tilstand,tilstand,
køretøjets
køretøjets
placering,
placering,
køretøjet
køretøjet
udløserudløser
en notifikation
en notifikation
på telefonen
på telefonen
brændstofforbrug
brændstofforbrug
og køreegenskaber,
og køreegenskaber,
og kan modtages
og kan modtages
på flerepå
køretøjer.
flere køretøjer.
■ Vejhjælp
■ Vejhjælp
Tilkald vejhjælp
Tilkald vejhjælp
via appen
via appen
Data kan
Data
integreres
kan integreres
med dinmed
eksisterende
din eksisterende
interne interne
app eller
app
dineller
valgte
dintele
valgte tele
■ Online
■ Online
ServiceService
Booking
Booking
Book tidBook
til service
tid til service
hos din hos
foretrukne
din foretrukne
Ford Ford
udbyder.
udbyder.
forhandler
forhandler
†
†
■ Ford ■
TelematicsTM
Ford TelematicsTM

placering,
placering,
brændstofforbrug
brændstofforbrug
og køreegenskaber.
og køreegenskaber.
Oplysningerne
Oplysningerne
vises påvises
en på en
brugbarbrugbar
oversigt,
oversigt,
du har brug
du har
forbrug
til atfor
styre
til at
alle
styre
dine
alle
køretøjer.
dine køretøjer.
Bemærk: Fuld integrering af SYNC 3 med smartphones er
kun muligt med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller
nyere. Nogle SYNC 3 funktioner kræver en dataforbindelse
(abonnement på mobildata). Du kan se, om Apple
CarPlay og Android Auto kan anvendes i Danmark ved at
gå ind på de officielle websteder for Apple CarPlay og
Android Auto.
†
Ford Emergency Assistance er en praktisk
assistancefunktion, der anvender en Bluetooth® parret og
tilkoblet mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage
opkald til den relevante kontaktcentral, hvis bilen har
været involveret i et sammenstød, hvor en af airbaggene er
udløst, eller brændstofpumpen er afbrudt. Funktionen kan
anvendes i mere end 40 europæiske lande og
landområder.

*FordPass Connect
*FordPass
modem
Connect
blevmodem
standard
blev
påstandard
alle Transit
på Custom
alle Transit
fra modelår
Custom fra
2020.50.
modelår
Bilens
2020.50.
modem
Bilens
opkobles
modem
ved
opkobles
leveringen
vedaf
leveringen
bilen. Du kan
af bilen.
vælge
Duvisse
kan vælge
datadelinger
visse datadelinger
til/fra.
til/fra.
**Live Traffic
**Live
er gratis
Traffic
i deer
første
gratis2 iår
deefter
første
registreringen
2 år efter registreringen
af en ny Ford
afmed
en ny
SYNC
Ford 3-navigation.
med SYNC 3-navigation.
Herefter betales
Herefter
et årligt
betales
gebyr.
et årligt gebyr.
***Wi-Fi hotspot
***Wi-Fi
(ophotspot
til 4G LTE)
(opinkluderer
til 4G LTE)en
inkluderer
gratis trådløs
en gratis
data-prøveperiode,
trådløs data-prøveperiode,
der begynder
der
påbegynder
tidspunktet
på tidspunktet
for aktivering
forog
aktivering
udløber efter
og udløber
3 måneder
efter eller
3 måneder
når 3 GB
eller
data
nårer3anvendt,
GB data er
altanvendt,
efter hvad
altder
efter
kommer
hvad der
først.
kommer
Der kan
først.
købes
Deryderligere
kan købesdata
yderligere
hos data hos
YouSee. Læs
YouSee.
mere på:
Læs
https://yousee.dk/internetinthecar.
mere på: https://yousee.dk/internetinthecar.
Der henvises
Der
til deres
henvises
hjemmeside
til deres hjemmeside
for detaljer om
for detaljer
deres datapakker.
om deres datapakker.
For at kunneFor
benytte
at kunne
denbenytte
indbyggede
den indbyggede
Wi-Fi-hotspot-kapacitet
Wi-Fi-hotspot-kapacitet
skal et Ford-køretøj
skal et Ford-køretøj
leveres medleveres
den nødvendige
med den nødvendige
hardware, og
hardware,
en datalicens
og ener
datalicens
påkrævet.erDatadækning
påkrævet. Datadækning
og service erog
ikke
service er ikke
™
™
tilgængelig overalt,
tilgængelig
og vilkårene
overalt, og
i din
vilkårene
datalicens,
i din herunder
datalicens,
gældende
herunderbeskedgældende
og datahastigheder
besked- og datahastigheder
kan være gældende.
kan væreFord
gældende.
Data Services
Ford Data
ogServices
Ford Telematics
og Ford™Telematics
kræver en™gyldig
kræver
kontrakt
en gyldig
og kontrakt
kontoabonnement.
og kontoabonnement.
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Assistancesystemer, der højner sikkerheden
Hjælper dig og dine passagerer med at komme sikkert frem
Ved hjælp af et kamera- og radarsystem foran på bilen kan den nye Tourneo Custom hjælpe føreren i forskellige køresituationer. Med førerassistanceudstyr fra
Pre-Collision Assist (ekstraudstyr - del af Adaptiv fartpilot), som kan advare dig om risiko for sammenstød, til Lane-Keeping Alert (ekstraudstyr), der advarer
dig, hvis du kommer til at køre ud af din vejbane, kan Tourneo Custom udstyres med flere hjælpefunktioner end nogensinde før.
Intelligent farttilpasningØ2)
Aflæser automatisk almindelige hastighedstavler, og viser den skiltede fartgrænse i instrumentgruppen. Intelligent farttilpasning kombinere skilte genkendelse med den justerbare
hastighedsbegrænser til at identificerer den gældende fartgrænse og begrænser kørehastigheden til den registrerede fartgrænse[1]. Føreren kan desuden vælge tolerancen for
tophastigheden. Bilen kører normalt, men uden at overskride den indstillede kørehastighed , medmindre føreren frakobler funktionen (ekstraudstyr - del af Intelligent adaptiv
fartpilot).

Pre-Collision Assist

Adaptiv fartpilotØ2)

Pre-Collision Assist anvender en radar og et kamera til at
holde et vågent øje med vejen forude. Systemet
overvåger din afstand til andre biler og fodgængere
(også i mørke) og kan advare dig om risiko for
sammenstød. Hvis du ikke reagerer på systemets
advarselssignaler, forbereder den aktive bremsefunktion
bremsesystemet og kan automatisk aktivere bremserne
og mindske virkningen ved en eventuel kollision
(ekstraudstyr - del af Adaptiv fartpilot).

Indstil den hastighed, du vil køre med, så holder den
adaptive fartpilot en fast afstand til det forankørende
køretøj. Hvis følerne registrerer, at trafikken forude kører
langsommere, sætter din bil automatisk farten ned. Og
når de forankørende sætter farten op igen, genoptages
fartpilotens indstillede hastighed automatisk.
(ekstraudstyr)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Den registrerede hastigheds grænse kan variere alt efter vejens og bilens vægt. Føreren har til enhver tid selv ansvaret for at overholde fartgrænsen.
Førerassistance.

Ø

1)

2)
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TræthedsregistreringØ2)
Dette system advarer dig, hvis det registrerer, at du kører
mindre agtpågivende i trafikken. Først bliver der vist et
advarselsikon i instrumentgruppen efterfulgt af en
alarmtone, hvis din agtpågivenhed fortsat falder. (indgår
i Lane-Keeping Alert som er ekstraudstyr)

SerSer
det,
det,
du du
ikke
ikke
gørgør
Den nyeDen
Tourneo
nye Tourneo
CustomCustom
kan udstyres
kan udstyres
med den
med
nyeste
den teknologi
nyeste teknologi
til at passe
til atpå
passe
dig, din
på dig,
bil og
dindem
bil og
omkring
dem omkring
dig. Detdig.
omfatter
Det omfatter
bl.a. advarsel
bl.a. advarsel
om krydsende
om krydsende
trafik bagude
trafik bagude
(Cross Traffic
(CrossAlert),
Traffichvis
Alert),
du hvis
skal du
bakke
skalud
bakke
af enud af en
parkeringsbås,
parkeringsbås,
hvor udsynet
hvor udsynet
er begrænset
er begrænset
på grund
påaf
grund
parkerede
af parkerede
biler påbiler
begge
påsider.
begge
Systemet
sider. Systemet
kan afgive
kan afgive
en visuel
enadvarsel
visuel advarsel
og en alarmtone,
og en alarmtone,
hvis derhvis
er risiko
der er
for
risiko
at støde
for atsammen
støde sammen
med enmed
bil, som
en bil,
nærmer
som nærmer
sig.
sig.

Advarsel
Advarsel
om krydsende
om krydsende
trafik bagude
trafik bagude

Live Traffic
Live Traffic

BLIS med
BLIS
anhænger
med anhænger
overvågning
overvågning

Når du bakker
Når duvinkelret
bakker vinkelret
ud af en ud
parkeringsbås,
af en parkeringsbås,
afsøger afsøger
Når et andet
Når et
køretøj
andet(en
køretøj
personbil,
(en personbil,
varebil eller
varebil
lastbil)
eller lastbil)
Giver digGiver
regelmæssige
dig regelmæssige
opdateringer
opdateringer
af trafikoplysninger,
af trafikoplysninger,
Cross Traffic
CrossAlert
Traffic
for Alert
krydsende
for krydsende
trafik bagude
trafik (indgår
bagudei (indgårsåsom
i
sig i sidespejlenes
sig i sidespejlenes
blinde vinkel,
blinde
advarer
vinkel, advarer
trafikhastighed,
såsom trafikhastighed,
ulykker og
ulykker
lukkede
og veje,
lukkede
samt
veje, samt befinderbefinder
Blind Spot
Blind
Information
Spot Information
System).System).
Hvis systemet
Hvis systemet
BLIS-systemet
dig via en
dig
advarselssymbol
via en advarselssymbol
i sidespejlet
i sidespejlet
i
i
alternative
alternative
rutevejledning
rutevejledning
og kort omlægning
og kort omlægning
for at for at BLIS-systemet
registrerer
registrerer
et køretøj
eti bevægelse
køretøj i bevægelse
eller en anden
eller enfare,
anden fare, hjælpe dig
den relevante
den relevante
side. Hvisside.
du har
Hvisanhængertræk
du har anhængertræk
fra
fra
hjælpe
med dig
at undgå
med atproblemområder.
undgå problemområder.
bliver dubliver
advaret
du visuelt
advaretog
visuelt
med en
og alarmtone
med en alarmtone
indeholder
indeholder
BLIS-systemet
BLIS-systemet
også en overvågning
også en overvågning
Tilgængelig
Tilgængelig
via FordPass
via FordPass
via Sync via
3 med
Sync
navigation.
3 med navigation. fabrikkenfabrikken
(ekstraudstyr).
(ekstraudstyr).
af anhængeren.
af anhængeren.
(ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)

Ø
Ø
2)
Benytter sensorer.
Benytter
Førerassistance.
sensorer. 2)Førerassistance.
Note Førerassistance
Note Førerassistance
teknologier teknologier
er et supplement
er et supplement
til at højne sikkerheden
til at højne sikkerheden
under kørsel.
under
Den fratager
kørsel. Den
dogfratager
ikke førerens
dog ikke
ansvar
førerens
for hele
ansvar
tiden
forathele
være
tiden
opmærksom
at være opmærksom
og
og
have kontrollen
haveover
kontrollen
bilen. over bilen.
*Live Traffic*Live
er gratis
Traffic
i 12 er
måneder.
gratis i 12
Herefter
måneder.
koster
Herefter
det etkoster
månedligt
det etbeløb.
månedligt beløb.
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Se vejen i et nyt lys
Bedre lys giver endnu bedre udsyn
Med de nye strømlinede forlygter står Tourneo Custom stærkt i bybilledet. Alle varianter har
elegant LED kørelys, og med de kraftigt lysende xenonforlygter er sigtbarheden suveræn under
alle forhold.

Automatisk op-/nedblænding af fjernlys
Skifter automatisk til nærlys, hvis systemet registrerer modkørende eller et forankørende køretøj, og skifter
automatisk tilbage til fjernlys, når der er fri bane, så du har maksimal sigtbarhed (ekstraudstyr).

Forlygter med statisk kurvelys

Xenon forlygter med statisk kurvelys

Når rattet drejes mere end 30 grader, tændes
kurvelyset i drejesiden, så føreren har ekstra god
sigtbarhed i mørke. Fungerer ved hastigheder op til
30 km/t.

Xenonforlygterne på Tourneo Custom lyser markant
bedre end halogenlygter og bruger samtidig mindre
strøm. Det statiske kurvelys oplyser vejen i sving ved
hastigheder op til 60 km/t. Afhængigt af lyset i
omgivelserne tænder for- og baglygter automatisk
via lyssensoren i forruden.

Ø
Benytter sensorer. 2)Førerassistance system.
Note Førerassistance systemer medvirker til at højne sikkeheden under kørsel. Føreren har dog til enhver tid selv ansvar for at overholde gældende
fartgrænser og færdselsregler.
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Den visteDen
model
viste
ermodel
en Tourneo
er en Tourneo
Custom L1
Custom
Titanium
L1 Titanium
i Moondust
i Moondust
Silver (ekstraudstyr).
Silver (ekstraudstyr).
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Stærk og økonomisk
Tourneo Custom drives af en række højtydende Ford EcoBlue dieselmotorer og en ny avanceret Plug-in Hybrid motor. Alle versioner opfylder de seneste
emissionsstandarder og kombinerer masser af drejningsmoment og høj ydeevne med lave driftsomkostninger. Kraftfuld, ren og raffineret Ford EcoBlue diesel
bygger på den førende teknologi fra vores prisvindende Ford EcoBoost benzinmotorer.

415 Nm
415 Nm
360 360
Nm Nm
310 Nm
310 Nm

130 HK
130 HK

Nøgle teknologier omfatter
■
■
■
■
■
■

Ford Auto Start-Stop system
Ford Smart regenerativ ladesystem
Indikator for gearskifte – til at køre økonomisk
Ford batteri styringssystem – forlænger batteriets levetid, reducerer brændstofforbrug og sikrer at motoren altid kan starte
Selective Catalytic Reduction (SCR) system - bruger AdBlue® til at konvertere NOx-emissioner i udstødningsgas til nitrogen og vand
Ford Easy brændstofpåfyldning uden tankdæksel sikrer, at ingen kommer til at påfylde forkert brøndstof

105 HK
105 HK
2.0L Ford
2.0L
EcoBlue
Ford EcoBlue
130 hk 130 hk

185 HK
185 HK

2.0L Ford
2.0L
EcoBlue
Ford EcoBlue
185 HK185 HK
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
185 HK 185
(136HK
kW)
(136
dieselmotoren
kW) dieselmotoren
leverer et
leverer
drejningsmoment
et drejningsmoment
på 415 Nm.
på 415
Som
Nm.
den
Som den
mest kraftfulde
mest kraftfulde
motor i motor
serien,i er
serien,
den ideel
er den
tilideel til

Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
130 hk (96
130 kW)
hk (96
/ 360
kW)Nm
/ 360 Nm
kørsel med
kørsel
anhænger
med anhænger
hvor den
hvor
ubesværet
den ubesværet
dieselmotoren
dieselmotoren
balancerer
balancerer
ideelt
mellem
ideelt
mellem
ydeevne
ydeevne
2.0L Ford
2.0L
EcoBlue
Ford EcoBlue
105 HK105 HK
trækkertrækker
tunge læs.
tunge læs.
og brændstofforbrug
og brændstofforbrug
og har ekstra
og harmotorkraft
ekstra motorkraft
og
og
TourneoTourneo
Custom’s
Custom’s
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
105 HK 105
(77 HK (77
drejningsmoment
drejningsmoment
uden atuden
øge udledningen.
at øge udledningen.
kW)/310
kW)/310
Nm diesel
Nmmotoren
diesel motoren
kombinerer
kombinerer
et lavt et lavt
brændstofforbrug
brændstofforbrug
med raffineret
med raffineret
motorteknik
motorteknik
og
og
gode køreegenskaber.
gode køreegenskaber.
Den avancerede
Den avancerede
motorkonstruktion
motorkonstruktion
holder driftsomkostningerne
holder driftsomkostningerne
nede uden
nede
atuden
gå påatkompromis
gå på kompromis
med ydeevnen.
med ydeevnen.

Plug-in hybridteknologi
Den nye Tourneo Custom Plug-in Hybrid har en
avanceret hybrid motor, der har en nul-emission på op til
41 km kørsel og bruger 1,0 liter FordEcoBoost
benzinmotor til at forlænge rækkevidde så
totalrækkevidde når op på ca. 500 km. Tourneo Custom
Plug-in Hybrid tilbyder den samme indvendige
rummelighed som dieselversionen og giver frihed til at
fuldfører selv lange rejser uden at skulle stoppe for at
oplade.
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Gør det hele lidt lettere
Tourneo Custom kan leveres med forskelligt sikkerheds- og førerassistanceudstyr, der gør kørslen både sikrere og nemmere.
ParkeringshjælpØ

Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)Ø1)

Når det er aktiveret, kan sensorer identificere en parkeringsplads, der er den rigtige
størrelse og automatisk styre dig ind eller ud af båsen, mens du selv styrer
pedalerne og gearene. Med Park-Out assistancen som fungerer ligesom
parkeringshjælpen blot omvendt, hjælper med at styre dig ud af en parallel
parkeringsbås. (ekstraudstyr)

Hjælper dig med at bevare kontrollen i ekstreme køresituationer. Systemet
registrerer, hvis du afviger fra din køreretning, og forsøger at holde dig på ret kurs ved
automatisk at regulere bremse- og motorkraften. (standardudstyr)

SlingrestabiliseringØ1)
Fords specialudviklede krængningsføler bistår systemet til slingrestabilisering med
at bevare dækkenes kontakt med underlaget, når bilens tyngdepunkt er højt
placeret, og ved kørsel i kurver. (standardudstyr)
Auto Start-Stop

Imponerende bugseringsevne
Med en anhængertrækkapacitet på op til 2.150 kg* præsterer Tourneo Custom en
imponerende bugseringsevne og har desuden en række sikkerhedsfunktioner, der
hjælper med at få dig og anhængeren sikkert gennem trafikken. (til erhvervskørsel
kræves eventuelt en digital fartskriver)
Automatisk kontrol med anhængerslingerØ1)

Maksimerer brændstofudnyttelsen. (standardudstyr)

Registrerer, om anhængeren begynder at slingre, og modvirker det, så du får kontrol
over anhængeren igen. (aktiveres med Ford anhængertræk som er ekstraudstyr)

Torque Vectoring ControlØ

Bakkestart-assistanceØ2)

Forbedrer trækkraften, vejgrebet og køreegenskaberne i sving ved konstant at
optimere kraftoverførslen til hvert forhjul alt efter det aktuelle vejgreb.
(standardudstyr)

Forhindrer kortvarigt bilen i at rulle baglæns, når den holder på en skråvej, mens du
flytter foden fra bremsepedalen til gaspedalen. Den fungerer både i fremadgearene
og i bakgear og er derfor praktisk, når der skal bugseres eller trækkes tunge læs.
(standardudstyr)

Antispind1)
Hvis der registreres hjulspind ved lave hastigheder, kan dette system overføre mere
drejningsmoment til det hjul, som har bedst vejgreb. (standardudstyr)

Airbag

NødbremsefunktionØ1)

Opvarmet forrude

Registrerer situationer, hvor der er behov for nødbremsning, og øger trykket i
bremsesystemet, så der er ekstra bremsekraft. (standardudstyr)

Afdugger forruden hurtigt, selv på frostkolde morgener. (Standard)

Førerairbag, passagerairbag, side- og gardinairbags er standard

Fungerer ved hjælp af sensorer.
*Anhængertrækkapacitet på L1 serien.
Sikkerhedsudstyr.
2)
1Førerassistance.
◊
Note: Der må aldrig placeres en bagudvendt barnestol på passagerforsædet i Ford biler, hvis frontairbaggen i passagersiden ikke er slået fra. Det sikreste sted for et barn at opholde sig er formentlig på 2. sæderække.
Ø

1)

24

Sikker
Sikker
køreoplevelse
køreoplevelse
På vejen
På
ervejen
Tourneo
er Tourneo
CustomCustom
bemærkelsesværdigt
bemærkelsesværdigt
smidig. smidig.
Den er raffineret
Den er raffineret
og har personbilsagtige
og har personbilsagtige
køreregenskaber.
køreregenskaber.
En venderadius
En venderadius
på blot på
11,8blot
meter
11,8 meter
og elektrisk
og elektrisk
servostyring
servostyring
(EPAS),(EPAS),
hjælperhjælper
føreren føreren
med lettere
med drejning
lettere drejning
af
af
rattet. Tourneo
rattet. Tourneo
CustomCustom
har også
har
Torque
også Torque
Vectoring
Vectoring
Control,Control,
der hjælper
der hjælper
med med
at fordele
at fordele
mængden
mængden
af kraft af
til kraft
hverttil
hjul
hvert
for hjul
at maksimere
for at maksimere
vejgrebet.
vejgrebet.

Ideel kørestilling
Ideel kørestilling
Find din Find
ideelle
dinkørestilling
ideelle kørestilling
med Tourneo
med Tourneo
Custom's
Custom's
10-vejs el-justerbare
10-vejs el-justerbare
førersæde
førersæde
med justerbar
med justerbar
lændestøtte
lændestøtte
samt
samt
armlæn.armlæn.
(Standard
(Standard
påTitanium
påTitanium
X og
X og
ekstraudstyr
ekstraudstyr
til Titanium)
til Titanium)
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Den viste model er en Tourneo Custom Titanium L1 i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr).

Modeller Titanium
Udvendigt udstyr bl.a. med
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

17" aluminiumsfælge med 10 eger (gælder
ikke shuttle bus og Plug-in Hybrid variant)
Forlygter med statisk kurvelys og LED kørelys
Tågeforlygter
Karrosserifarvet for- og bagkofanger med
kromindfattet kølergitter
Karrosserifarvede sidebeskyttelseslister
Karrosserifarvede dør- og bagklaphåndtag
Elbetjente, opvarmede sidespejle med
spejlhuse i karrosserifarve og indtegreret
blinklys
Mørktonede ruder bag
Opvarmet forrude
Regnsensor
Føler for lav sprinklervæskestand
Fjernbetjent centrallås
Parkeringssensor for og bag
2 skydedøre
Bagklap med rude og visk/vask

Indvendigt udstyr bl.a. med
■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
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Radio med DAB+, SYNC3, Bluetooth®, Apple
CarPlay, talestyring, 8" touchskærm,
USB-port, ratknapper til betjening af
audiosystem, FordPass Connect modem og
10 højttalere
Alsidig konference-sædeindretning med
enkeltsæder i 2. og 3. række (gælder ikke
Shuttle bus)
Airconditionanlæg for og bag med pollenfilter
Læderrat
Fartpilot med justerbar hastighedsbegrænser
Gulvtæppe i kabine og bagagerum
Aflåseligt handskerum
Auto-Start-Stop
Tripcomputer
Elbetjente ruder i fordørene med one touch i
førersiden
Indstigningslys bag med lysdæmpning
Indbyggede solgardiner ved ruderne i 2.
sæderække, plus ved ruder i 3. række på L2
modeller

■

■

Makeup-spejl med belysning i
solskærme
Airbag til fører og forsædepassager◊,
side- og gardinairbags

Ekstraudstyrspakke:

Førerassistance pakke
■
■

■
■

Bakkamera
Lane Departure Alert (inkl.
førerovervågning og auto fjernlys)
Bakkamera
Lane-Keeping Alert med
træthedsregistrering

Lædersæder (ekstraudstyr)

Elbetjent førersæde med varme
(ekstraudstyr)

Motorer
■

■

■

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96
kW)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136
kW)
1.0L Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW)

◊
Bemærk: Der må aldrig placeres en bagudvendt barnestol på passagerforsædet i Ford biler, hvis
frontairbaggen i passagersiden ikke er slået fra. Det sikreste sted for børn er på 2. sæderække korrekt
fastspændt i sikkerhedssele.
Bemærk Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse heraf sker på licens givet til Ford
Motor Company Limited og dets tilknyttede virksomheder. øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive
ejere.
Note Plug-in Hybrid og Shuttle Bus har som standard 16" alufælge. Plug-in Hybrid har et andet standard
udstyrsniveau end en Tourneo Custom.

Den viste model er en Tourneo Custom Titanium X L1 i metalfarven Diffused Silver (ekstraudstyr).

Modeller Titanium X
Udvendigt udstyr ud over Titanium
■
■

Bakkamera
17" alufælge i dark tarnish

Indvendigt udstyr ud over Titanium
■
■

■

Lædersæder
Elbetjent førersæde med 10 indstillinger og
lændestøtte
SYNC 3 med navigation

Motorer
■

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136
kW)

Xenon forlygter
(Standard)

Læderindtræk (standardudstyr)

*Ford Emergency Assistance er en praktisk assistancefunktion, der anvender en Bluetooth®-parret og tilkoblet
mobiltelefon, så personer i bilen kan foretage opkald direkte til den relevante alarmcentral, hvis bilen har været
involveret i et sammenstød, hvor en af airbaggene er udløst, eller brændstofpumpen er afbrudt. Funktionen kan
anvendes i mere end 40 europæiske lande og landområder.
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Modeller Active
Markedsføres ikke i Danmark

32

Modeller Sport
Markedsføres ikke i Danmark

34

FORD TOURNEO CUSTOM Indtræk

Afslappende siddekomfort
Allergitestet kabine
Indvendigt har Ford Tourneo Custom materialer, der minimerer risikoen for allergiske reaktioner.
Modeller med aircondition har desuden et ekstra effektivt pollenfilter, der bortfiltrerer støv og pollen, så
det ikke kommer ind i kabinen.
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Titanium

Titanium
Titanium
X
X

Sædeflade: Inroad Emboss i Palazzo Grey
Sædesider: Marl i Palazzo Grey

Sædeflade:
Sædeflade:
Salerno læder
Salerno
med
læder
5 cm
med
vandrette
5 cm vandrette
syninger syninger
i
i
Dark Palazzo
Dark Grey
Palazzo Grey
Sædesider:
Sædesider:
Salerno læder
Salerno
i Dark
læder
Palazzo
i Dark Grey
Palazzo Grey

Titanium

Titanium

Active (markedsføres
Active (markedsføres
ikke i Danmark)
ikke i Danmark)

Sædeflade: Inroad Emboss i Dark Palazzo Grey
Sædesider: Marl i Dark Palazzo Grey

Sædeflade: Salerno læder med 5 cm vandrette syninger i
Palazzo Grey
Sædesider: Salerno læder i Palazzo Grey

Sport (markedsføres
Sport (markedsføres
ikke i Danmark)
ikke i Danmark)
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FORD TOURNEO CUSTOM Farver

Blazer Blue
standardfarve

FORDFORD
TOURNEO
TOURNEO
CUSTOM
CUSTOM
Dæk Dæk
og fælge
og fælge

Agate Black

Dark Carmine Red

Orange Glow
Orange Glow

Metalfarve*

Metalfarve*

metalfarve*
metalfarve*

16" 16"

10-egede
10-egede
alufælgealufælge
i sølv i sølv

17" 17"

10-egede
10-egede
alufælgealufælge
i blankpoleret
i blankpoleret
sort finish
sort finish

(Standard
(Standard
på Plug-in
påHybrid
Plug-inogHybrid
Shuttle
ogBus
Shuttle
Titanium)
Bus Titanium) (Standard
(Standard
på Sport)
på Sport)

Frozen White

Chrome Blue

Magnetic

metalfarve*

metalfarve*

Race Red

Diffused Silver

Moondust Silver

standardfarve

metalfarve*

metalfarve*

standardfarve

17" 17"

5-egede5-egede
alufælgealufælge
i Active design
i Active design
(Standard
(Standard
på Active)
på Active)

17" 17"

17" 17"

(Standard
(Standard
på Titanium)
på Titanium)

(Ekstraudstyr
(Ekstraudstyr
til Titanium,
til Titanium,
standardstandard
på Titanium
på Titanium
X)
X)

10-egede
10-egede
alufælgealufælge
i sølv i sølv

10-egede
10-egede
alufælgealufælge
i mørk Tarnish
i mørk Tarnish

Bemærk De viste fotos er udelukkende beregnet til at illustrere karrosserifarver og gengiver ikke nødvendigvis den beskrevne model. Farver og indtræk i denne brochure kan afvige fra de faktiske farver pga. begrænsninger i det trykte materiale.
*Merpris for metalfarver (ekstraudstyr).
Ford Tourneo Custom er omfattet af Fords garanti mod rustgennemtæring i 12 år fra første registreringsdato. Med forbehold for vilkår og betingelser.

38

39

FORD TOURNEO CUSTOM Det individuelle udstyr
Integreret
Integreret
tagbagagebærer
tagbagagebærer

+
ARP+ARP
trinbræt
trinbræt

Kan bære
Kan
op
bære
til 130
opkg
tillast,
130 kg
og last, og
klappesklappes
fladt ned
fladt
i taget,
ned når
i taget,
dennår den
ikke er iikke
brug.
erMed
i brug.
laststop
Med laststop
og
og
integrerede
integrerede
T-profiler,
T-profiler,
som passer
som passer
sammen
sammen
med standardtilbehør
med standardtilbehør
til
til
tagbagagebærere.
tagbagagebærere.
Maksimal
Maksimal
udnyttelse
udnyttelse
af lastkapaciteten
af lastkapaciteten
og
og
taget. (Ekstraudstyr
taget. (Ekstraudstyr
og tilbehør,
og tilbehør,
kun
kun

aluminium
aluminium
med sorte
med
skridsikre
sorte skridsikre En advarselstone
En advarselstone
hjælperhjælper
dig ved dig ved
gummibelægninger.
gummibelægninger.
(Tilbehør)
(Tilbehør) parkering
parkering
til at vurdere
til at vurdere
afstanden
afstanden
fra bilens
fraforbilens
og bagende
for- og bagende
til
til
forhindringer.
forhindringer.
(Tilbehør)
(Tilbehør)
Stænklapper
Stænklapper

til H1-modeller).
til H1-modeller).

Brink®+ anhængertræk, aftageligt

Gummimåtter

Bagagerumsbakke

Til ekstra transportkapacitet og bugsering.
(Godkendt anhængervægt afhænger af

Måtterne til helårsbrug er skræddersyet til din
Ford, og beskytter effektivt mod snavs og væde.

Bagagerumsbakke med Tourneo Custom logo og
50 mm høje kanter bag og i siderne sikrer ekstra

motortype og modelserie*). Trækarmen kan
afmonteres, når den ikke er i brug.

Måtterne fastgøres til gulvet. (Tilbehør)

beskyttelse af bagagerummet. Fås til både kort
og lang akselafstand. (Tilbehør)

(Tilbehør, ikke PHEV)
Der fås også et anhængertræk med fast trækarm.
(Tilbehør, ikke PHEV)

®+
®+
ClimAir
ClimAir
vindafvisere
vindafvisere

Reducerer
Reducerer
vindturbulens
vindturbulens
og -støj,og
så-støj, så
kørslen kørslen
kan nydes
kanmed
nydes
demed
forreste
de forreste
sideruder
sideruder
nede – nede
også i–let
også
regn.
i let regn.
(Tilbehør)
(Tilbehør)

Beskyttelsesskjold
Beskyttelsesskjold
til til
motor
motor

+
+
Xvision
Xvision
(SCC)
(SCC)
parkeringsfølere
Sæt med
Sæt
2 trinbrætter
med 2 trinbrætter
i højstyrke
i højstyrkeparkeringsfølere

Formede
Formede
stænklapper
stænklapper
bag, bag,
Alufælge
Alufælge
beskytter
beskytter
effektivteffektivt
karrosseriet
karrosseriet
mod mod
stenslag
stenslag
og vejsprøjt.
og vejsprøjt.
(Tilbehør)
(Tilbehør) 17" aluminiumsfælge
17" aluminiumsfælge
med 10med
eger 10 eger
og tyverisikrede
og tyverisikrede
hjulmøtrikker.
hjulmøtrikker.
(Tilbehør,
(Tilbehør,
standardudstyr
standardudstyr
på
på
Titanium)
Titanium)
®+
®+
ThuleThule
tagboks
tagboks

Designet
Designet
til at transportere
til at transportere
mange mange
forskellige
forskellige
typer bagage.
typer bagage.
Beskytter
Beskytter
bagagen
bagagen
mod både
mod
vejrlig
bådeog
vejrlig
tyveri.
og tyveri.
Alle modeller
Alle modeller
er udstyret
er udstyret
med med
åbning åbning
i begge isider
begge
afsider
boksen,
af boksen,

Robust Robust
beskyttelsesskjold
beskyttelsesskjold
i rustfriti rustfrit

dette sikrer
detteen
sikrer
nemen
adgang.
nem adgang.
(For (For
maksimal
maksimal
godkendt
godkendt
tagvægt
tagvægt
se
se

stål, beskytter
stål, beskytter
motoren
motoren
mod skader
mod skader
fra stenslag
fra stenslag
og kantsten.
og kantsten.

bilens instruktionsbog).
bilens instruktionsbog).
(Tilbehør,
(Tilbehør,
findes i findes
forskellige
i forskellige
størrelser)
størrelser)

Afmonteres
Afmonteres
nemt i forbindelse
nemt i forbindelse
med med
olieskiftolieskift
og serviceeftersyn.
og serviceeftersyn.
(Tilbehør)
(Tilbehør)

Se mere tilbehør her: www.ford-tilbehoer.dk
Se udvalget af Ford mærkevarer - lige fra beklædning og livsstilsprodukter til modelbiler - besøg:
www.fordlifestylecollection.com
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+Produkt dækket af tredjepartsleverandørs garanti. Se bagsiden for nærmere
oplysninger.
* Trækkapaciteten afhænger af motor og modelserie; se bilens specifikationer
for vægte og nyttelast.
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Tourneo Custom L1

Mål (mm)

Bagsæder nede

1,2 m3*
Alle sæder
oppe

L2

2,1 m3*

L1

8/9-sæders Tourneo Custom

4972

5339

Totalbredde (med/uden spejle) B

2272/1986

2272/1986

Totalhøjde* C

1927-1984

1927-1977

Totallængde A

Skydedørs bredde D

930

930

Afstand mellem hjulkasser E

1350

1350

Passagerkabine bredde F

1752

1752

Højde fra gulv til loft G

1304

1304

Maximal kabine længde (bag 3. sæderække i bunden) H

655

1032

1200

1900

16" fælge, mellem kantsten/mellem vægge

11,6/12,2/12,15

12,8/13,4/13,41

17" fælge, mellem kantsten/mellem vægge

11,8/12,3

13,0/13,5

2,8 m3*

Vendediameter (m)

Bagsæder nede

1,9 m3*
Alle sæder

L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand. Alle mål (i mm) afhænger af produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og
omfatter ikke ekstra udstyr. Disse eksempler er kun vejledende. *Højdemålene indikerer intervallet fra minimum(en fuld lastetbil med laveste lasteevne) til
maksimum(en ulastet bil med højeste lasteevne).

1,959-1,979 mm/1,954-1,977 mm (L1/L2)

Tourneo Custom L2

1,959-1,979 mm/1,954-1,977 mm (L1/L2)

Bagagekapacitet (liter)
Bagagekapacitet (bag 3. sæderække) (ikke Shuttle Bus)

oppe
2,272 mm/1,986
2,272 mm/1,986
mm (med/uden
mm (med/uden
spejle) spejle)

4,972 mm/5,339
4,972 mm/5,339
mm (L1/L2)
mm (L1/L2)

* SAE-metoden
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Dette patenterede batterisystem sikrer, at du aldrig
risikerer et fladt batteri. Sluk for motoren, indstil en tid for
batteriet (tung eller let brug, med og uden ekstra batteri)
og beskyt dit batteri mod overbelastning fra
startmotoren. (ekstraudstyr)

Blandet kørsel
Blandet kørsel

1.0 Plug‑in
1.0 Plug‑in
Hybrid 126
Hybrid
hk 126 hk
(92 kW)(92
Aut.
kW) Aut.

Batteri relæ

1.0 Plug‑in
1.0 Plug‑in
Hybrid 126
Hybrid
hk 126 hk
(92 kW)(92
Aut.
kW) Aut.

C

Ø
Ø
Akseludveksling
Akseludveksling
Tourneo Tourneo
Custom Custom
ØØ
udledning
(g/km)ØØ
CO2 udledning
CO2(g/km)
Ø
Ø
Akseludveksling
Akseludveksling
ØØ
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
i km/literi km/literØØ
ØØ
udledning
(g/km)ØØ
CO2 udledning
CO2(g/km)
Blandet kørsel
Blandet kørsel
Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
i km/literi ØØ
km/literØØ

188-232
4,43

188-232
4,43

204-247
3,39

204-247
3,39

81
–

81
–

188-232
11,3-13,9

188-232
11,3-13,9

204-247
10,5-12,9

204-247
10,5-12,9

81
27,8

81
27,8

11,3-13,9

11,3-13,9

10,5-12,9

10,5-12,9

27,8

27,8

C

E

4,43

E

4,43

C

2.0L TDCi
2.0L TDCi
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
130 hk (96
130 kW)/185
hk (96 kW)/185
hk
hk
(136 kW)
(136 kW)
2.0L
TDCi
2.0L
TDCi
(med automatgear)
(med automatgear)
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
130 hk (96
130 kW)/185
hk (96 kW)/185
hk
hk
(136 kW)
(136 kW)
(med automatgear)
(med automatgear)

Tourneo Tourneo
Custom Custom

2.0L TDCi
2.0L TDCi
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
130 hk (96
130 kW)
hk (96 kW)

Elektrisk udstyr
Ford programmerbar batteribeskytter – relæ der beskytter batteriet

2.0L TDCi
2.0L TDCi
Ford EcoBlue
Ford EcoBlue
130 hk (96
130 kW)
hk (96 kW)

Titanium X

Brændstofforbrug
Brændstofforbrug
og CO
og
udledning
CO2 udledning
2
Titanium

Specialudstyr (SVO)

C

F

F

3,39

3,39

–

–

wwwwww

Se mere Se
i den
mere
digitale
i denbrochure
digitale brochure
eller se den
ellerinteraktive
se den interaktive
brochure.brochure.
Den kan Den
downloades
kan downloades
via www.Ford.dk
via www.Ford.dk
eller ved eller
at scanne
ved atQR
scanne
koden.
QR koden.

Option at extra cost
Part of an option pack at extra cost
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Ø
Ø
ØØ
ØØ
L1 = kort akselafstand,
L1 = kort akselafstand,
L2 = lang akselafstand.
L2 = lang akselafstand.
Den angivne
Den
akseludveksling
angivne akseludveksling
er den, der er
kan
den,
leveres
der kan
afhængig
leveresaf
afhængig
model, tilladt
af model,
totalvægt
tilladt og
totalvægt
motortype.
og motortype.
Lasteevne,
Lasteevne,
netto = tilladt
netto
totalvægt
= tilladt minus
totalvægt
køreklar
minus
vægt
køreklar vægt
◆
Køreklar ◆vægt
Køreklar
påvirkes
vægt
af påvirkes
mange faktorer,
af mange
bl.a.
faktorer,
modeltype,
bl.a. modeltype,
motor og ekstraudstyr
motor og ekstraudstyr
Tilladt totalvægt
Tilladt totalvægt
= den højst=tilladte
den højst
vægt
tilladte
for etvægt
køretøj,
fordvs.
et køretøj,
karrosseri,
dvs.nyttelast,
karrosseri,monteringsdele,
nyttelast, monteringsdele,
brændstof,brændstof,
olie, vand, fører
olie, vand,
og passagerer.
fører og passagerer.
(forskellige(forskellige
serier har forskellig
serier harkøreklar
forskellig
vægt),
køreklar
inkl.vægt),
fulde olieinkl. og
fulde
væskestande
olie- og væskestande
samt 90%samt
fuld brændstoftank,
90% fuld brændstoftank,
med fører (75kg)
med fører
men(75kg)
uden passagerer
men uden passagerer
eller last. Nyttelast
eller last.i denne
Nyttelast
vejledning
i denne er
vejledning
forskellenermellem
forskellen
tilladt
mellem
totalvægt
tilladt og
totalvægt og
køreklar vægt.
køreklar
Bemærk,
vægt.atBemærk,
den faktiske
at den
vægt
faktiske
altid er
vægt
medaltid
forbehold
er medfor
forbehold
produktionstolerancer,
for produktionstolerancer,
som kan resultere
som kani nyttelastforskelle
resultere i nyttelastforskelle
i forhold til idenne
forholdvejledning
til denne og
vejledning
den faktiske
og den
vægt.
faktiske
NB: Det
vægt.
er bilejerens
NB: Det eransvar
bilejerens
at sikre,
ansvar
at bilen
at sikre, at bilen
overholder overholder
lovgivningen
lovgivningen
til brug på offentlig
til brug på
vej.
offentlig
(a) Denvej.
maksimale
(a) Den maksimale
anhængervægt
anhængervægt
med bremser
med
afhænger
bremseraf
afhænger
den valgte
af den
motor
valgte
og afmotor
yderligere
og aftilvalgt
yderligere
ekstraudstyr/udstyr.
tilvalgt ekstraudstyr/udstyr.
Tilladt vogntogsvægt
Tilladt vogntogsvægt
= den højst=tilladte
den højst
vægt
tilladte
for etvægt for et
køretøj (se køretøj
tilladt totalvægt)
(se tilladt totalvægt)
med anhænger
med anhænger
og last. og last.
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Fælge

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)

Titanium X

Tourneo Custom Bus

Titanium X

Titanium

320 L2

Styling
Styling
og design
og design
320 L1

Modelprogram

Fælge

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-trins automatgear

Alu – 16" x 6½"
Alu –med
16" x5 6½"
eger med
(med5215/65
eger (med
R16 BSW
215/65dæk)*
R16 BSW
(standardudstyr
dæk)* (standardudstyr
på Shuttle Bus
på Shuttle
og Plug-in
BusHybrid)
og Plug-in Hybrid)
–/

–/–

–

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)

Alu – 17" x 7"Alu
med
– 17"
10xeger,
7" med
Silver
10 finish
eger, Silver
(medfinish
235/55
(med
R17 235/55
BSW dæk)*
R17 BSW
(kandæk)*
ikke leveres
(kan ikke
til Shuttle
leveresBus
til Shuttle
og Plug-in
BusHybrid)
og Plug-in Hybrid)

–

–

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trins automatgear

Alu – 17" x 7"Alu
(med
– 17"235/55
x 7" (med
R17 235/55
BSW dæk)
R17 BSW
Style dæk)
1 (kanStyle
ikke leveres
1 (kan ikke
til Shuttle
leveresBus
til Shuttle
og Plug-in
BusHybrid)
og Plug-in Hybrid)

1.0 Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW) Aut.

–

Designudstyr
Designudstyr
Sidebeskyttelseslister
Sidebeskyttelseslister
– karrosserifarve
– karrosserifarve

Shuttle Bus
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)

–

Frontgitter –Frontgitter
5 ribber med
– 5 kromkrans
ribber med kromkrans

2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-trins automatgear

–

ForkofangerForkofanger
– karrosserifarve
– karrosserifarve

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)

–

BagkofangerBagkofanger
– karrosserifarve
– karrosserifarve

2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trins automatgear

–

DørhåndtagDørhåndtag
– karrosserifarve
– karrosserifarve
Bagklaphåndtag
Bagklaphåndtag
– karrosserifarvede
– karrosserifarvede
MørktonedeMørktonede
ruder bag ruder bag
Lak

Lak

Lak – standard
Lak – standard
Lak – metallak
Lak – metallak

Standardudstyr
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Ekstraudstyr
Markedsføres
Markedsføres
i DK
i DK

L1 = kort akselafstand,
L1 = kort akselafstand,
L2 = lang akselafstand.
L2 = lang akselafstand.
Alle motorerne
Alle motorerne
er Euro 6.2,ermedmindre
Euro 6.2, medmindre
andet fremgår.
andet fremgår.
– markedsføres
– markedsføres
ikke i DK. *Den
ikke valgte
i DK. *Den
fælgvalgte
monteres
fælgmed
monteres
den angivne
med den
dækstørrelse,
angivne dækstørrelse,
dog ikke med
dogmulighed
ikke medfor
mulighed
valg af dækmærke.
for valg af dækmærke.

Titanium X

–

–

Vognbane advarsel (med træthedsregistrering , automatisk op/ned blænding af fjernlys , læderrat)

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
hk (96 kW)
130 hk
– 6-trins
(96 kW)
automatgear
– 6-trins automatgear

–

–

Fartpilot2) med læderrat

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
hk (136 185
kW)hk (136 kW)

Adaptiv fartpilot (inkl. Precollission assistance, skiltegenkendelse) (ikke tilgængelig til Plug-in Hybrid)

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
185EcoBlue
hk (136 185
kW)hk– (136
6-trins
kW)
automatgear
– 6-trins automatgear

BLIS-system med advarsel om krydsende trafik bagude2) (ikke tilgængelig til Plug-in Hybrid)

1.0 Plug-in Hybrid
1.0 Plug-in
126 hk
Hybrid
(92 kW)
126 hk
Aut(92 kW) Aut

–

–

–

–

Titanium

2.0L TDCi Ford
2.0LEcoBlue
TDCi Ford
130EcoBlue
hk (96 kW)
130 hk (96 kW)

Titanium

Titanium X

Motor
Motor
Titanium X

Køreoplevelse

Førerassistance
Hastighedsbegrænser 120 km/t (standard kun på Plug-in Hybrid)
2)

2)

1)

Motorer Motorer
–

Parkeringssensor – for og bag

Instrumenter
Instrumenter
og betjeningsfunktioner
og betjeningsfunktioner

Bakkamera – med parkeringssensor for og bag

Tripcomputer
Tripcomputer
– antal km –tilantal
tom tank,
km tilaktuelt
tom tank,
og gennemsnitligt
aktuelt og gennemsnitligt
brændstofforbrug,
brændstofforbrug,
gennemsnitshastighed,
gennemsnitshastighed,
udendørstemperatur
udendørstemperatur

Udvendige lygter

Føler for vand
Føler
i brændstoffilter
for vand i brændstoffilter

Forlygter – med LED kørerlys

Teknologi
Teknologi

Forlygter – xenon, med LED kørerlys

Auto-Start-Stop
Auto-Start-Stop

Forlygter – automatisk tænd/sluk

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfilter
(cDPF)
(cDPF)

Forlygter – forsinket slukning(slukker efter 30 sekunder)

Brændstoftank
Brændstoftank
– 70 liter – 70 liter

Tågelygter – for

Lithiumion batteri
Lithiumion
(13,6batteri
kWh) (kun
(13,6 standard
kWh) (kunpåstandard
Plug-in Hybrid)
på Plug-in Hybrid)

Instrumenter og betjeningsfunktioner

Adblue tankAdblue
– 21 liter
tank – 21 liter

Dæktrykovervågning (TPMS)1)

Elektrisk Servostyring
Elektrisk Servostyring
(EPAS) (EPAS)

Fartskriver – digital, elektronisk, 24 timer (ikke sammen med automatigear)

Indikator forIndikator
gearskiftfor gearskift

Ekstraudstyrspakker
Førerassistance pakke – med vognbane advarsel (med træthedsregistrering2), automatisk op/ned blænding af fjernlys1) læderrat samt bakkamera)

Standardudstyr
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Ekstraudstyr
1)

2)
Sikkerhedsudstyr,
Sikkerhedsudstyr,
Førerassistance.
Førerassistance.
1)

2)

Titanium X

Titanium X

–

–

–

–

–

–

Bagsæder –Bagsæder
3. række, dobbeltsæde
– 3. række, dobbeltsæde
(kun Shuttle(kun
Bus)Shuttle Bus)

–

–

Bagsæder –Bagsæder
4. række, 3– smalle
4. række,
sæder
3 smalle
(kunsæder
Shuttle(kun
Bus)Shuttle Bus)

–

–

Titanium

Titanium X

Komfort
Komfort
og praktiske
og praktiske
funktioner
funktioner
Titanium

Komfort og praktiske funktioner

Indvendig komfort

Sæder Sæder

Flaskeholder – dobbelt, til 2-liters flasker

Førersæde –Førersæde
8-vejs, opvarmet
– 8-vejs,og
opvarmet
med armlæn
og med armlæn

Handskerum – aflåseligt

Førersæde –Førersæde
elbetjent –10-vejs,
elbetjent
opvarmet,
10-vejs,med
opvarmet,
armlæn
med armlæn

Rygerpakke – cigarettænder og askebæger

Passagerforsæde
Passagerforsæde
– enkelt, opvarmet
– enkelt,og
opvarmet
med armlæn
og med armlæn

Opbevaringsrum – kortlommer i fordøre

Dobbeltpassagersæde,
Dobbeltpassagersæde,
opvarmet og
opvarmet
med foldebord
og med(kan
foldebord
ikke leveres
(kan ikke
til Shuttle
leveresBus)
til Shuttle Bus)

Opbevaringsrum – opbevaringsrum øverst i instrumentpanel

Bagsæder –Bagsæder
2. række; tre
– 2.enkeltsæder,
række; tre enkeltsæder,
nedfældelige
nedfældelige
og afmonterbare
og afmonterbare
(kan ikke leveres
(kan ikke
til Shuttle
leveresBus)
til Shuttle Bus)

Solgardiner – 2. og 3. række (kun 2. række på L1 versioner)

Bagsæder –Bagsæder
2. række, 2–sæder
2. række,
(kun
2 sæder
Shuttle(kun
Bus)Shuttle Bus)

Audio- og kommunikationssystemer

Bagsæder –Bagsæder
3. række, 3–enkeltsæder,
3. række, 3 enkeltsæder,
nedfældelige
nedfældelige
og afmonterbare
og afmonterbare
(kan ikke leveres
(kan ikke
til Shuttle
leveresBus)
til Shuttle Bus)

Radio med DAB+ SYNC (med Emergency Assistance*) samt Bluetooth®, talestyring, 8" touch screen, Apple CarPlay, FordPass Connect modem, USB-port, ratbetjeningsknapper til audiosystem og 10 højttalere
Radio med navigationssystem, DAB+, SYNC (med Emergency Assistance*) med Bluetooth®, talestyring, 8" touch screen, Apple CarPlay, FordPass Connect modem, USB-port, ratbetjeningsknapper til audiosystem og 10
højttalere
Radio med navigationssystem, DAB+, SYNC (med Emergency Assistance*) med Bluetooth®, talestyring, 8" touch screen, Apple CarPlay, FordPass Connect modem, USB-port, ratbetjeningsknapper til audiosystem og 10
højttalere samt Intelligent farttilpasning
Varmeanlæg
Aircondition – for
Aircondition – bag
Programmerbar motor-/kabinevarmer (ikke tilgængelig til Plug-in Hybrid)
Fjernbetjening til motor-/kabinevarmer
Indvendig belysning
Kabinebelysning – loftsmonteret, for med læselamper og automatisk lysdæmpning
Kabinebelysning – belysning i fodrum (kun sidedør)
Passagerkabine belysning

–

Instrumenter
Instrumenter
og betjeningsfunktioner
og betjeningsfunktioner
Rat – med indstilling
Rat – medafindstilling
hældning/længde
af hældning/længde
Sidepejle – Sidepejle
blindvinkelfunktion
– blindvinkelfunktion
og indbygget
ogblinklys
indbygget blinklys
Sidespejle –Sidespejle
El-justerbare
– El-justerbare
og opvarmede
og opvarmede
Sidespejle –Sidespejle
karrosserifarvede
– karrosserifarvede
spejlhuse spejlhuse
RegnsensorRegnsensor
Læderrat Læderrat
Solskærm –Solskærm
fører og passager,
– fører ogmed
passager,
lampemed lampe
Ruder – elbetjent
Ruder –forelbetjent
med 1-tryksbetjent
for med 1-tryksbetjent
åbning i førersiden
åbning i førersiden
Teknologi
Teknologi
Ford Easy-Fuel
Fordbrændstofpåfyldning
Easy-Fuel brændstofpåfyldning
uden tankdæksel
uden tankdæksel
med spærring
med
mod
spærring
forkertmod
brændstoftype
forkert brændstoftype
Forrude – opvarmet
Forrude – opvarmet

Standardudstyr
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Ekstraudstyr

Bemærk: Bluetooth
Bemærk:®Bluetooth
ikonet og®logoerne
ikonet ogtilhører
logoerne
Bluetooth
tilhører SIG
Bluetooth
Inc., og SIG
al anvendelse
Inc., og al anvendelse
heraf sker på
heraf
licens
skergivet
på licens
til Ford
givet
Motor
til Ford
Company.
Motor Øvrige
Company.
varemærker
Øvrige varemærker
og handelsnavne
og handelsnavne
tilhører de respektive
tilhører de ejere.
respektive
*Fordejere.
Emergency
*Ford Emergency
Assistance Assistance
er en
er en
praktisk assistancefunktion,
praktisk assistancefunktion,
der anvender
deren
anvender
Bluetooth
en®Bluetooth
parret og ®tilkoblet
parret og
mobiltelefon,
tilkoblet mobiltelefon,
så personersåi bilen
personer
kan foretage
i bilen kan
opkald
foretage
direkte
opkald
til den
direkte
relevante
til denkontaktcentral,
relevante kontaktcentral,
hvis bilen har
hvisværet
bileninvolveret
har væretiinvolveret
et sammenstød,
i et sammenstød,
hvor en af hvor en af
airbaggeneairbaggene
er udløst, eller
er udløst,
brændstofpumpen
eller brændstofpumpen
er afbrudt. er
Funktionen
afbrudt. Funktionen
kan anvendes
kani anvendes
mere end i40
mere
europæiske
end 40 europæiske
lande og landområder.
lande og landområder.

Sikkerhed

Modeltype
Modeltype

ABS-bremser med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)1)

Døre – skydedør
Døre –med
skydedør
rude med rude

Airbag – fører1)

Døre – bagklap
Døremed
– bagklap
rude ogmed
vasker/visker
rude og vasker/visker

Airbag – forsædepassageru1)

Sideruder –Sideruder
2. række – 2. række

1)

Sideruder –Sideruder
3. række – 3. række

Sikkerhedsseler – 3-punktsrulleseler (alle sæder)1)

Airbag – for, side- og gardinairbag

Bagrude – opvarmet
Bagrude – opvarmet

ISOFIX-barnesædebeslag – 4 beslag – (placeret i 2. og 3. række)

Tæpper og
Tæpper
indtræk
og indtræk

Tyverisikring

GulvmåtterGulvmåtter
– tæppe – tæppe

Alarm – perimeteralarm

Greb – på B-stolpe
Greb – på B-stolpe

Startspærre – PATS

Certificering
Certificering

Låse – centrallås

Synligt stelnummer
Synligt stelnummer
(VIN)
(VIN)

Låse – fjernbetjent centrallås

ElektriskElektrisk
udstyr udstyr

Låse – aut. genlåsning, døre genlåses efter 45 sekunder, hvis ingen af dørene åbnes

o
C) (- 29oC)
Dobbelt batteri
Dobbelt
(- 29batteri

Låse – advarselstone ved fejllåsning, lydsignal, hvis en af dørene står åben ved låsning

Generator –Generator
240 A – 240 A

Låse – nøglebetjent motorhjelmsåbning

StrømudtagStrømudtag
– 2 stk. 12 V–(på
2 stk.
instrumentpanel
12 V (på instrumentpanel
og i opbevaringsrum)
og i opbevaringsrum)

Bremser

StrømudtagStrømudtag
– 12 V (bag)– 12 V (bag)

Tokredssystem med selvjusterende servoforstærkning og ABS – bremseskiver for og bag

StrømudtagStrømudtag
– 150 W (230
– 150
V) stik
W (230 V) stik

Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)1)

Udvendigt
Udvendigt
udstyr udstyr

Bakkestart-assistance (HSA)2)

Tagbagagebærer
Tagbagagebærer
– integreret–ogintegreret
nedfældelig
og nedfældelig

Nødbremsefunktion (EBA)1)

Stænklapper
Stænklapper
– for
– for

Nødbremseadvarsel1)

Stænklapper
Stænklapper
– bag
– bag

Titanium X

Titanium X

Titanium

Titanium X

Praktisk
Praktisk
udstyr
udstyr
Titanium

Sikkerhed og tyverisikring

Anhængertræk
Anhængertræk
med kontrolmed
af anhængerslinger
kontrol af anhængerslinger
og 13-benetog
stikdåse
13-benet
(Bemærk:
stikdåsefartskriver
(Bemærk:kan
fartskriver
være påkrævet)
kan være (ikke
påkrævet)
tilgængelig
(ikke tilgængelig
til Plug-in Hybrid)
til Plug-in Hybrid)

Standardudstyr
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Ekstraudstyr
◆

Bemærk:◆Der
Bemærk:
må aldrig
Der må
placeres
aldrigen
placeres
bagudvendt
en bagudvendt
barnestol barnestol
på passagerforsædet
på passagerforsædet
i Ford biler,i Ford
hvis frontairbaggen
biler, hvis frontairbaggen
i passagersiden
i passagersiden
ikke er slået
ikke
fra.
er slået fra.
1)
1)
2)
2)
Sikkerhedsudstyr,
Sikkerhedsudstyr,
Førerassistance.
Førerassistance.

FORD TOURNEO CUSTOM Smart design

Bremser sikrere
SYNC 3 SYNC
Live Traffic*
3 Live Traffic*

I Tourneo Custom har sikkerheden for fører og passagerer topprioritet. Det
standardmonterede sikkerhedsudstyr omfatter fuldt elektronisk stabilitetsprogram
(ESC) med ABS-bremser og nødbremsefunktion (EBA), der reducerer bremselængden
ved nødopbremsning. Større bremseklodser, der holder længere og er mere
modstandsdygtige over for fading. Slidfølere, der indikerer, når bremseklodserne skal
skiftes.

Giver digGiver
regelmæssige
dig regelmæssige
opdateringer
opdateringer
af trafikoplysninger,
af trafikoplysninger,
såsom trafikhastighed,
såsom trafikhastighed,
ulykker ulykker
og lukkede
og veje,
lukkede
samt
veje,
alternativ
samt alternativ
rutevejledning
rutevejledning
og kort omlægning
og kort omlægning
for at hjælpe
for atdig
hjælpe
med dig med
at undgåatproblemområder.*
undgå problemområder.*
*Live Traffic*Live
er gratis
Traffic
de første
er gratis
2 år
deefter
første
registreringen
2 år efter registreringen
af en ny Ford
afmed
en ny
SYNC
Ford 3
med
med
SYNC
navigation;
3 med Herefter
navigation;
betales
Herefter
et gebyr.
betales et gebyr.

Smartere bygget, med større tryghed

Kørsel med
Kørsel
AdBlue
med®AdBlue®

Efter 4.500 kollisionstests – foretaget i virkelighedens verden og i virtuelle miljøer – er
Tourneo Custom bygget til at beskytte fører og passagerer optimalt. Først og fremmest
er der den bøjningsstive karrosserikonstruktion med ekstra højstyrkestål og
ultrahøjstyrkestål. Den suppleres af en række innovative sikkerhedsforanstaltninger, bl.a.
fuldt airbagudstyret kabine plus avanceret chassis- og bremseteknologi.

®
Ford Tourneo
Ford Tourneo
Custom Custom
med Euro
med
6 dieselmotor
Euro 6 dieselmotor
har en AdBlue
har en® AdBlue
beholder,
beholder,
som altid
som
skalaltid skal
væske.®Hvis
væske.
væskestanden
Hvis væskestanden
er for lav,erbliver
for lav,
derbliver
vist en
deradvarsel.
vist en advarsel.
være påfyldt
væreAdBlue
påfyldt® AdBlue
Kontakt Kontakt
din Ford din
forhandler
Ford forhandler
for nærmere
for nærmere
oplysninger.
oplysninger.

Side- og gardinairbags
Beskytter fører og forsædepassagerer mod skader i hovedregionen (standardudstyr).

FORD TOURNEO CUSTOM Smart design

Automatgear
Automatgear
Til mere Til
praktisk
mere praktisk
og komfortabel
og komfortabel
brug vedbrug
bykørsel
ved bykørsel
kan Tourneo
kan Tourneo
Custom Custom
udstyresudstyres
med
med
en 6-trins
enSelectShift
6-trins SelectShift
automatgear.
automatgear.
Denne smidigt
Denne skiftende
smidigt skiftende
og kvikt reagerende
og kvikt reagerende
gearkasse
gearkasse
giver desuden
giver desuden
mulighed
mulighed
for manuelt
for manuelt
gearskiftgearskift
med knapper
med knapper
på gearstangen
på gearstangen
(ekstraudstyr
(ekstraudstyr
til 130 hktilog
130
185
hkhk
ogmodeller).
185 hk modeller).

Aircondition
I passagerkabinen er der et separat airconditionanlæg med selvstændig regulering
(standardudstyr).
Bakkamera

Elbetjent
Elbetjent
førersæde,
førersæde,
opvarmet
opvarmet

Når du skifter til bakgear, viser bakkameraet automatisk området bag bilen på den
centralt placerede multifunktionsskærm. Markeringslinjer på kamerabilledet viser bilens
køreretning (ekstraudstyr til Titanium, standard på Titanium X).

Med 10 måder
Med 10atmåder
justereatdet
justere
opvarmede
det opvarmede
førersæde
førersæde
på kan du
pånemt
kan du
indstille
nemt indstille
den mest
den mest
komfortable
komfortable
kørestilling
kørestilling
(ekstraudstyr
(ekstraudstyr
til Titanium,
til Titanium,
standardstandard
på Titanium
på Titanium
X).
X).

Bilejer
Bilejer

GørGør
detdet
nemt
nemt
og trygt
og trygt
for for
digdig
som
som
Ford
Ford
ejerejer

FORD
FORD
BlueService
BlueService
Personlig
Personlig
rådgivning
rådgivning
Benyt
Benyt
dig af
dig
vores
af vores
Total tryghed
for bilejeren
for bilejeren
- enten-på
enten
værkstedet
på værkstedet
eller derhjemme.
eller derhjemme.
uundværlige
uundværlige
servicetilbud
servicetilbud
og ogTotal tryghed
af en
køb
nyafFord
en ny
medfølger
Ford medfølger
Ford BlueService
Ford BlueService
Ford Video
FordCheck
Videoeller
Check
Servicerådgivning
eller Servicerådgivning
- dit valg,
- dit valg,
få maksimal
få maksimal
glæde
glæde
af din
afbil
din
- bil Ved
- købVed
som standard.
som standard.
Ford BlueService
Ford BlueService
hjælperhjælper
dig meddig med
når du besøger
når du besøger
et Ford-værksted.
et Ford-værksted.
lige så
lige
længe
så længe
du ejer
du den.
ejer den.
at holdeatdin
holde
Forddin
i perfekt
Ford i perfekt
stand og
stand
få maksimal
og få maksimal
Vi ønsker,
Vi ønsker,
at din Ford
at din
serviceoplevelse
Ford serviceoplevelse
skal være
skal være
let, gennemsigtig
let, gennemsigtig
og overskuelig.
og overskuelig.
Og uanset
Og uanset
om du om du
Gratis
• vejhjælp
Gratis vejhjælp
i Europa
i Europa
ønsker at
ønsker
væreat
fysisk
væretilstede
fysisk tilstede
ved gennemgangen
ved gennemgangen
af din bil,
af eller
din bil,
blot
eller
ønsker
blot at
ønsker
modtage
at modtage
en lille en lille
Transportservice
• Transportservice
video, så
video,
kan vi
såklare
kan vi
begge
klaredele
begge
som
dele
ensom
del af
endit
del af dit
Ford •Service
Ford Service
Card - betal
Card -når
betal
detnår
passer
det passer
dig!
dig!
værkstedsbesøg.
værkstedsbesøg.
Gennemskuelige
• Gennemskuelige
priser priser

glæde af
glæde
din bil
af-din
i hele
bil dens
- i hele
levetid.
dens levetid.

•
•
•

•
• One Call
• One
- étCall
nummer
- ét nummer
til al Ford
til al
service
Ford service
• Gratis
• servicerådgivning
Gratis servicerådgivning

Det koster
Detikke
koster
ekstra,
ikke og
ekstra,
kan gøre
og kan
ditgøre
besøg
dittil
besøg
en til en
lærerig lærerig
oplevelse
oplevelse
for dig. for dig.

FORD
FORD
serviceaftaler*
serviceaftaler*

FORD
FORD
Finansiering
Finansiering

FORD
FORD
Forsikring
Forsikring

Bedre sikret,
Bedre større
sikret,tryghed
større tryghed

Vi tilbyder
Vi tilbyder
et stortet
udvalg
stort af
udvalg
ﬁnansieringsløsninger
af ﬁnansieringsløsninger
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FORD TOURNEO CUSTOM Næste skridt
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Tag hen til din Ford forhandler, og få en prøvetur i Ford Tourneo
Custom. Find din Ford forhandler på Ford.dk

byg
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modeller
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Tourneo
Custom
modeller

prøv

Se modeller og priser på Ford.dk eller tal med din Ford forhandler om
Tourneo Custom.
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kontakt

Hvis du ønsker at tale med os, er du velkommen til at
kontakte Ford og Ford Credit kundeservice alle hverdage
mellem kl. 09.00 - 16.00 på telefon 43 68 20 00. Vi er til
for dig og din Ford.
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FordPass

FordPass giver dig service og mobilitet på et helt nyt
niveau. Du får adgang til en række værdifulde Fordtjenester, som gør din hverdag nemmere, f.eks. kan du
søge efter ledige parkeringspladser, se biloplysninger
samt en masse nyttige vejledninger og
forhandlerinformationer.
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bilejer

Når du kører afsted i din nye bil, er vi med hele vejen. Ford
har et fuldt dækkende net af autoriserede værksteder,
som sørger for at holde din bil i tiptop stand. Og hvis du
på et tidspunkt skulle være uheldig at få en skade på din
Ford, er de autoriserede Ford karrosseriværksteder det
sikre valg. Med Ford Service får du prismatch på service
og reparationer, fri europæisk vejhjælp samt
servicerådgivning og gratis Video Check.

12 års garanti
12 mod
års garanti
(indefrakommende)
mod (indefrakommende)
rustgennemtæring*
rustgennemtæring*
Fri europæisk
Frivejhjælp
europæisk
med
vejhjælp
Ford Assistance
med Ford (gældende
Assistance (gældende
indtil førsteindtil
planmæssige
første planmæssige
serviceeftersyn)*
serviceeftersyn)*

www.ford.dk

