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VISIONÆR. INTELLIGENT. ENESTÅENDE.
FORD HAR SKREVET UNDER PÅ HVERT EKSEMPLAR.

Den viste model er en Transit Connect Van Sport
L1 i metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr)
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Den viste model er en Transit Connect Van
Trend L2 i metalfarven Dark Carmine Red med
16" alufælge (ekstraudstyr)

206067_Transit_Connect_19_75_V6_DNK_dk (1)   3 18/12/2019   11:33:29

Transit_Connect_20.25_V6_#SF_DNK_DK_bp_11:34_18.12.2019



207525_Transit_Connect_20.25_V6_Image_Master.indd   4 18/12/2019   11:30:50

Transit_Connect_20.25_V6_#SF_cmyk_11:42_18.12.2019

206067_Transit_Connect_19_75_V6_DNK_dk (1)   4 18/12/2019   11:33:29

Transit_Connect_20.25_V6_#SF_DNK_DK_bp_11:34_18.12.2019

207525_Transit_Connect_20.25_V6_Image_Master.indd   5 18/12/2019   11:30:56

Transit_Connect_20.25_V6_#SF_cmyk_11:42_18.12.2019

Indledning 2-3

Bygget til alle
former for
transportopgaver
Den nye Transit Connect er indbegrebet af funktionalitet. Det ser
man ikke mindst i det fleksible varerum, der er nemt at komme til,
modeller med akselafstand i forskellige længder samt en
komfortabel førerplads. Alt sammen i et nyt, stilrent design. Den nye
model er en varebil udviklet med avanceret motorteknologi, der
både holder driftsomkostningerne lave for dig og dit firma og
desuden overholder den nyeste Euro 6.2 emissionsnorm.

Den viste model er en Transit Connect Van Trend
L1 i metalfarven Moondust Silver med 16"
alufælge og med 2 skydedøre til varerummet
(ekstraudstyr)
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Mød din smartphones nye bedste ven
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 er problemfri interaktion med din smartphone, så du kan styre alt lige fra telefonopkald og tekstbeskeder til musik og navigation - det sker via den store 
6" touch screen eller gennem enkle talekommandoer.

SYNC 3 funktioner
■ Brug din musik, apps 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 det pågældende lands sprog
■ Kontroller SYNC-kompatible apps med AppLink, mens Apple CarPlay lader dig

navigere med din smartphone via SYNC 3 startskærmen

■ En berøringsfølsom touch screen med farver understøtter multi-touch 'swipe' og
'pinch-to-zoom'-bevægelser

■ Få adgang til yderligere funktioner via din smartphone med FordPass App
■ Vælg interessesteder langs din rute. FordPass sender disse steder til din SYNC 3

navigation, når du tilslutter telefonen til bilen
■ Søg efter tankstationer og brændstofpriser
■ Søg efter ledige parkeringspladser

Bemærk: Fuld SYNC 3 smartphone integration er kun tilgængelig med iPhone 5 eller højere. Nogle SYNC 3-funktioner kræver en dataforbindelse, så mobile dataafgifter vil være gældende. Ford Emergency Assistance er en praktisk funktion i SYNC, der anvender en Bluetooth®

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 virker i mere end 40 europæiske lande og regioner.
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■ Alarm notifikation hvis en fabriksmonteret alarm er installeret og denne udløses,
får du en notifikation i FordPass App

■ Overvågning af brændstofstand, kilometerstand og dæktryk, alt sammen via
din smartphone (dæktrykssensorer skal tilvælges)

■ Find tilbage til din parkerede bil på et kort
■ Modtag advarsler om køretøjets sundhedstilstand direkte på din smartphone

FordPass Pro** giver dig værktøjerne til at se efter dine varebiler. Denne app er
designet specielt til mindre virksomheder og flådeejere og dens egenskaber og
servicemeddelelser hjælper dig med at holde dine varebiler i god form så du er sikret
problemfri kørsel

■ Hold styr på alle dine bilers positioner (op til fem) på ét kort
■ Modtag påmindelser for vigtige datoer såsom service og syn for at hjælpe med

at planlægge i god tid og holde bilerne kørende
■ Tjek om bilerne er låste og lås dem via app´en hvor end du befinder dig for at

sikre, at alt er trygt og sikkert
■ Vær opmærksom på eventuelle problemer med dine køretøjer og se deres

vigtigste sundhedsoplysninger på ét sted, så du ved, hvornår de har brug for
opmærksomhed og kan undgå overraskende omkostninger senere

*FordPass Connect er ekstraudstyr. Bilens modem opkobles ved leveringen af bilen. Du kan vælge visse datadelinger til/fra. Teknologien stilles til rådighed på udvalgte markeder i 2019 mens andre markeder følger i 2020.
**FordPass Pro kræver et betalingsabbonnement. Din adgang til FordPass Pro er muligvis begrænset hvis du vælger ikke at abonnere på disse tjenester. FordPass Pro er tilgængelig på visse markeder i 2019 mens andre markeder følger i 2020.
†Live Trafic er gratis i de første 2 år efter registreringen af en ny Ford med SYNC 3-navigation. Herefter koster det et årligt gebyr.
†† Wi-Fi hotspot (op til 4G LTE) inkluderer et gratis trådløst dataabonnement, der begynder på tidspunktet for aktivering og udløber efter 3 måneder eller når 3 GB data er anvendt, alt efter hvad der kommer først. For at kunne benytte den indbyggede Wi-Fi-hotspot-kapacitet
skal et Ford-køretøj leveres med den nødvendige hardware, og en datapakke er påkrævet. Datadækning og service er ikke tilgængelig overalt, og vilkårene i din datapakke, herunder gældende besked- og datahastigheder kan være gældende. Se https://yousee.dk/
internetinthecar.aspx for nærmere oplysninger.
‡Ford Data Services™ og Ford Telematics™ kræver en gyldig kontrakt og kontoabonnement.

Ubesværet tilslutning
Nu kan du og din Ford Transit Connect blive direkte forbundet, uanset hvor du er. Det skyldes, at FordPass Connect modemmet og FordPass Appen åbner for en række
funktioner, der er designet til at gøre hver køretur lettere.

■ Live Traffic† leverer opdateret trafikinformation direkte til dit SYNC 3
navigationssystem. Teknologien justerer derefter din anbefalede rute baseret på
trafikforholdene, hvilket hjælper dig med at ankomme mere afslappet og til tiden

■ On-board Wi-Fi†† modtag op til 4G Wi-Fi for maksimalt ti enheder i en radius af 15
meter fra bilen, så du kan nyde den samme forbindelse på farten som derhjemme,
også i arbejdstiden hvis du har behov for Wi-Fi

Ford Data ServicesTM‡

Med Ford Data Services™ og FordPass Connect kan du modtage køretøjsdata sikkert
til enten din egen telematik app eller via din valgte tele udbyder. Den tilgængelige
data omfatter: køretøjets tilstand, køretøjets placering, brændstofforbrug og
køreegenskaber, og kan modtages på flere køretøjer. Data kan integreres med din
eksisterende interne app eller din valgte tele udbyder.

Ford TelematicsTM‡

Med Ford Telematics™ og FordPass Connect kan du nemt se data og styre alle dine
køretøjer ved hjælp af vores intuitive brugerdashboard. Modtag data på flere
køretøjer, herunder: køretøjets sundhed, køretøjets placering, brændstofforbrug og
køreegenskaber. Oplysningerne er præsenteret med handlingsorienteret indsigt, der
leverer de data, du har brug for til at styre din flåde.

SYNC 3 og FordPass 4-5
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■ Varerumsadskillelse i fuld højde og bredde, med eller uden rude
■ Læsning gennem varerumsadskillelse med kapacitet til last med en længde på 3,4 m (L2 Van)

eller 3 m (L1 Van)
■ Rummer op til 4 stk. 1200 x 2400 mm byggeplader (L2 Van)

■ Skydedør i højre side til varerum (ekstraudstyr til Van Ambiente L1, standardudstyr på Trend
og Sport)

■ 2 skydedøre til varerum (ekstraudstyr)
■ Enkelt passagersæde

Fleksibelt varerum
2 akselafstande at vælge imellem med en lastkapacitet på 2,9-3,6 m3, og en nyttelast op til 820 kg.

2,9 / 3,6 m3
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Nem adgang
Via skydedørene med lav læssehøjde er der nem adgang til det fleksible
varerum.

250.000
dørlukninger
Vi har åbnet og lukket dørene og motorhjelmen mere end 250.000 gange
på de samme måder som ved daglig brug. Og vi kan garantere, at du ikke
får problemer med dem.

A: 1.248 mm
B: 1.136 mm
C: 433 mm (L1)/660 mm (L2) L1 4.425 mm

L2 4.825 mm

H
1 1

.8
28

 m
m

Varerum 6-7
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Kapacitet og lasteevne

Nyttelast op til 820 kg

2,9
m3

Van Kort akselafstand (L1)

Varerum med plads til lidt af hvert
Der er plads til 2 europapaller, selv i den korte
model, L1.

Europalle 1.200 mm x 800 mm
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Kapacitet og lasteevne 8-9

Nyttelast op til 750 kg

Van Lang akselafstand (L2)

3,6
m3

Let adgang til det store varerum takket være
skydedøre i begge sider
Har du behov for ekstraordinær let adgang til
varerummet, kan du bestile den nye Transit
Connect med skydedøre i begge sider.
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Driftsomkostninger i fokus
Benzin eller diesel? Valget er dit
I motorrummet på den nye Transit Connect er der to motortyper tilgængelige. Den nye generation Ford EcoBoost
benzinmotor eller Ford EcoBlue dieselmotor. Med en effektiv kombination af motorkraft, lang levetid og lavt
brændstofforbrug er begge motortyper ideelle til erhvervskørsel.

Energieffektiv
1.0L Ford EcoBoost benzinmotor
Vores nyeste benzinmotor, som er prisbelønnet
flere gange, har en imponerende kombination af
motorkraft og brændstofeffektivitet. Den er
kompakt, let, højt avanceret og perfekt til korte ture
og bykørsel.

100 hk

170 Nm

161g/km*
1.0L Ford EcoBoost benzin
Med turbolader, direkte benzinindsprøjtning og variabel
knastakselindstilling yder vores prisbelønnede Ford EcoBoost
motor som større motorer, men har et lavere brændstofforbrug
og lavere emission. Den er desuden udstyret med
cylinderfrakobling, hvilket betyder at den ene cylinder
frakobles ved lav belastning til gavn for benzinøkonomien.

1.5L Ford EcoBlue diesel
Den nye Transit Connect fås med Ford EcoBlue dieselmotorer
med ydelser mellem 75 - 120 hk. Alle varianter kombinerer
masser af trækkraft med lave driftsomkostninger.

Med FORD EcoBoost
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Afbalanceret
1.5L Ford EcoBlue dieselmotor
Den nye Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) dieselmotor
balancerer ideelt mellem ydeevne og
brændstofforbrug. Den yder den nødvendige
fleksible motorkraft til langturskørsel, samtidig med
at emissionen og brændstofforbruget er yderst lavt.

Stærk
1.5L Ford EcoBlue dieselmotor
Den nye Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) dieselmotor
har et drejningsmoment på 270 Nm. Det gør den
ideel til transport af tunge læs og trækning af
anhænger.

Større ydelse,
mindre udledning
Den nye Transit Connects EcoBlue
dieselmotorer overholder de strenge
Euro 6.2 emissionsstandarder. Et
SCR-system (selektiv katalytisk
reduktion) anvender AdBlue® (urea/
vandbaseret væske) til at omdanne
NOx-emission i udstødningsgassen
til kvælstof og vand. Derefter
reducerer et partikelfilter mere end
99% af udledte partikler fra bilens
udstødning.

*WLTP målemetode

Motorer 10-11

100 hk

240 Nm

145g/km*

120 hk

270 Nm

139g/km*
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Ejeromkostninger 12-13

Lave ejeromkostninger
Solidt bygget
Kvalitet og slidstyrke fornægter sig ikke i den nye Transit Connect. Selv efter mange år på vejen føles og kører den
lige så godt som den dag, du fik nøglen udleveret.

Teknologier som bidrager til lave ejeromkostninger
■ Avanceret og prisbelønnet Ford EcoBoost benzinmotor eller Ford EcoBlue dieselmotorer at vælge imellem med

brændstofforbrug og CO2 udledning på et lavt niveau
■ Auto-Start-Stop
■ Indikator for gearskift
■ Hastighedsbegrænser

Auto-Start-Stop
Når du stopper for rødt eller holder i kø i tomgang, stopper
Auto-Start-Stop motoren automatisk (mens der stadig er
strøm til lygter, aircondition, radio og Ford SYNC system). Når
du er klar til at køre videre, træder du blot på koblingen og
vælger 1. gear som normalt (eller træder på speederen med
automatgear), hvorefter motoren starter igen. Auto-Start-Stop
er særligt effektiv ved bykørsel, hvor brændstofforbruget kan
reduceres med op til 10%.

Accelerationsstyring
Er en specialkalibrering af motoren på dieselmotorer med
manuel transmission. Den fungerer ved at begrænse
accelerationen, når bilen kører med minimal last (ekstraudstyr
- markedsføres ikke i DK) .

Ford Easy Fuel
Intet tankdæksel, ingen snavsede fingre. Ford
Easy Fuel med den særlige sikringsmekanisme
forhindrer påfyldning af forkert brændstof
(standardudstyr).

AdBlue®

De nye Transit Connects Ford EcoBlue
dieselmotorer er udstyret med et SCR-system
(selektiv katalytisk reduktion) til at reducere
udstødningsudledningen ved at indsprøjte
ureavæske (AdBlue®) i udstødningssystemet.
Ford EcoBlue dieselmodeller har en 17-liters
AdBlue® beholder, der rækker til ca. 10.000 km
normal kørsel. En advarselslampe i
instrumentpanelet viser, når beholderen skal
påfyldes (standardudstyr på Ford EcoBlue
dieselmotorer).
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Førerassistance
Gør arbejdet lettere, når du kører
Ved hjælp af et kamera- og radarsystem kan den nye Transit Connect hjælpe føreren i forskellige køresituationer.
Med førerassistancesystemer lige fra den intelligente farttilpasning, der hjælper med at overholde
hastighedsgrænserne, til førerovervågningen, der advarer dig, når du bør holde kørepauser, giver Transit Connect
dig altid en hjælpende hånd med på vejen.

Fartpilot med justerbar fartbegrænser
Sæt den ønskede hastighed, så sørger systemet for, at den
overholdes. Den justerbare fartbegrænser er især praktisk til
bykørsel, hvor man nemt kommer til at overskride
hastighedsgrænsen. Du kan indstille den maksimale
hastighed, så bilen ikke kører hurtigere, og du behøver ikke
fjerne blikket fra vejen. Hvis du har brug for at køre hurtigere,
træder du blot hårdere på gaspedalen for at annullere
funktionen (standardudstyr på Sport, ekstraudstyr til øvrige
serier).

Afstandsvisning
Afstanden til den forankørende bliver vist konstant på et display i instrumentgruppen. Med denne funktion bliver der vist
forskelligt farvede ikoner, alt efter hvilke afstandsindstillinger du har valgt. Afstandsalarmen advarer dig med et rødt
advarselssymbol, hvis du kommer for tæt på den forankørende (ekstraudstyr, indgår sammen med Pre-Collision Assist).

Intelligent fartbegrænser
Registrerer hastighedstavler, både permanente og
midlertidige, og overhaling forbudt skilte via et kamera på
bilen, og viser hastighedsgrænserne i instrumentgruppen. Den
intelligente fartbegrænser anvender denne information til at
hjælpe føreren med at overholde den gældende
hastighedsgrænse (ekstraudstyr).

Træthedsregistrering
Dette system advarer dig, hvis
det registrerer, at du kører
mindre agtpågivende i
trafikken. Først bliver der vist
et advarselsikon i
instrumentgruppen, derefter
høres en alarmtone, hvis din
agtpågivenhed fortsat falder
(ekstraudstyr, med i
udstyrspakke).
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Stressfri parkering
Parkeringshjælp gør parkering til en leg
Det semiautomatiske parkeringssystem, som indgår i parkeringspakken, parkerer Transit Connect for dig.
Systemet hjælper med at finde et passende sted at parkere og styrer automatisk bilen parallelt eller vinkelret ind i
parkeringsbåse. Det kan også styre bilen automatisk ud fra en parallelparkeringsbås igen. Du skal blot betjene
speeder, bremsepedal og gear (ekstraudstyr).

Parkeringsplads fundet
Når den aktive parkeringshjælp er aktiveret, hjælper den dig
med at finde et passende sted at parkere og styrer automatisk
bilen ind - og ud igen (ekstraudstyr).

Parkeringssensorer for og bag
Slut med ikke at kunne parkere, selv hvor det er mest
vanskeligt. En advarselstone hjælper dig med at vurdere
afstanden fra bilens for- og bagende til hindringer ved
parkering (ekstraudstyr).

Semiautomatisk
parkering
Parkeringspakken, som fås som ekstraudstyr,
et det fornuftige valg, hvis du ofte har behov
for at parkere, hvor der er tæt trafik og hvor
pladsen er trang. I denne pakke indgår
parkeringssensorer for og bag samt
semiautomatisk parkeringssystem. For ekstra
sikkerhed og bekvemmelighed, fås bakkamera
som ekstraudstyr.
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Stressfri parkering
Førerassistance 16-17
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Pre-Collision Assist
Overvåger din afstand til andre køretøjer og fodgængere, og
advarer dig om risiko for sammenstød. I tilfælde af, at du ikke
reagerer, kan systemet bremse bilen ned fra 80 km/t
(ekstraudstyr).

Vognbaneassistance (Lane keeping)
Dette system advarer dig ved at sende vibrationer gennem
rattet, hvis du nærmer dig striberne i din vognbane uden at
bruge blinklyset. Hvis systemet registrerer et utilsigtet
vognbaneskift, påvirker det ratmomentet tilbage mod den
bane du kom fra (ekstraudstyr).

Ford BLIS
Når et andet køretøj (personbil, varebil eller lastbil) befinder
sig i sidespejlenes blinde vinkel, advarer BLIS-systemet dig via
en diskret advarselslampe i sidespejlene på fører- og
passagerdøren (ekstraudstyr).

Forudseende
Pre-Collision Assist
Den nye Transit Connect passer både på dig og dem omkring dig.

Pre-Collision Assist registrerer biler og fodgængere, som er på vejen forude, eller som krydser bilens kørebane, og
advarer dig om dem.

Hvis en fodgænger bevæger sig ud på vejen, eller en bil eller cyklist sætter farten ned eller standser, beregner
systemet, om du gør tilstrækkeligt for selv at sætte farten ned i tide, så du undgår påkørsel. Hvis du ikke reagerer,
aktiverer systemet automatisk bremserne. Dette system, der fungerer ved hastigheder op til 80 km/t, reducerer
skadevirkninger i tilfælde af en kollision eller undgår helt kollisioner (ekstraudstyr).
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Sidevindsstabilisering
Hjælper dig med at holde dig i din vognbane i
kraftige vindstød ved hjælp af ESC-systemet
ved at registrere, når bilen påvirkes af sidevind
(ekstraudstyr).

Førerassistance 18-19
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Automatisk kontrol med
anhængerslinger
Hvis systemet registrerer, at en
tilkoblet anhænger begynder at
slingre, reduceres motorens
drejningsmoment automatisk, og
bremserne aktiveres på de relevante
hjul for at genoprette kontrollen over
anhængeren (standardudstyr,
aktiveres med fabriksmonteret Ford
anhængertræk som ekstraudstyr).
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Førerassistance 20-21

Sikker i trafikken
Sikkerhed hele vejen rundt

◊ Bemærk: Der må aldrig placeres en bagudvendt barnestol på
passagerforsædet i Ford biler, hvis frontairbaggen i passagersiden ikke er
slået fra.

1. Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)
ESC fungerer ved at hjælpe føreren 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).

2. Nødbremsefunktion
Registrerer situationer, hvor der er behov for nødbremsning, og øger
trykket i bremsesystemet, så der altid er optimal bremsekraft til
rådighed (standardudstyr).

3. Automatisk lastkompensering
Regulerer reaktionen fra ESC-systemet, så det kompenserer for, om
bilen er uden last, delvist eller fuldt læsset (standardudstyr).

4. Passagersikkerhed
Airbags til fører og forsædepassager◊ med sideairbags og
gardinairbags til beskyttelse af hoved og overkrop (airbag i
førersiden er standardudstyr på Ambiente, airbag i førersiden samt
øvrige airbags er standardudstyr på Trend og Sport).

206067_Transit_Connect_19_75_V6_DNK_dk (1)   23 18/12/2019   11:33:32

Transit_Connect_20.25_V6_#SF_DNK_DK_bp_11:34_18.12.2019



207525_Transit_Connect_20.25_V6_Image_Master.indd   24 18/12/2019   11:32:56

Transit_Connect_20.25_V6_#SF_cmyk_11:42_18.12.2019

Gør det hele lidt lettere

*For at bruge det indbyggede Wi-Fi hotspot skal bilen leveres med den nødvendige hardware i form af modem (Ford Pass Connect), og der påkræves
dataabonnement. Bilens modem aktives ved levering af bilen. Datadækning og -tjenester er ikke tilgængelige overalt, og vilkårene for abonnementer, bl.a.
sms- og datatakster, kan variere.

1. FordPass Connect - modem i bilen
Med det nye FordPass Connect* modem kan den nye Transit
Connect oprette forbindelse til internettet og forvandle sig til
et trådløst 4G-hotspot, der kan bruges af op til 10 kompatible
enheder. Når du ikke er i bilen, giver FordPass Connect dig
fjernadgang til forskellige muligheder på bilen via din
smartphone. Med den brugervenlige app kan du låse og
oplåse dørene, se din parkerede bil på et kort, så det ikke er
noget problem at parkere ukendte steder, kontrollere
brændstofstanden og dæktrykket hvis tilvalgt (ekstraudstyr).

2. Ford Power startknap
Start motoren med et tryk på en knap. Det er nok, at du har
nøglen i lommen eller i en taske (standardudstyr på Sport).

3. 230V strømudtag
Et praktisk 150W 230V strømudtag placeret mellem
førersædet og passagersædet til at oplade værktøj, bærbare
computere og andet elektrisk udstyr uden behov for adaptere
(ekstraudstyr).

4. Automatisk transmission
EcoBlue 120 hk dieselmotoren kan leveres med en ny 8-trins
automatisk transmission, der gør det endnu nemmere og
mere afslappende at køre i Transit Connect (ekstraudstyr).

5. Xenonforlygter og LED kørelys
De nye xenonforlygter på Transit Connect lyser markant
bedre end halogenforlygter. Statiske kurvelys oplyser vejen i
sving (ekstraudstyr til Trend og Sport).
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Ford teknologier 22-23
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Udvendigt udstyr
■ 16" stålfælge
■ Elbetjente, opvarmede sidespejle
■ Skydedør til varerum i højre side (kun L2)
■ Ford Easy Fuel
■ Fjernbetjent centrallås
■ Quickclear opvarmet forrude

Indvendigt udstyr
■ Enkelt passagersæde
■ Varme i forsæder
■ Elbetjente ruder i fordøre
■ Højde- og længdejusterbart rat
■ Enkelt passagersæde
■ 2 kopholdere
■ Tripcomputer
■ Surrekroge i varerum
■ Programmerbar motor-/kabinevarmer

Modeltype
■ Van

Motorer
■ 1.0L Ford EcoBoost benzin 100 hk
■ 1.5L Ford EcoBlue diesel 75 hk

Den viste model er en Ford Transit Connect Ambiente i
metalfarven Magnetic (ekstraudstyr).

Ambiente

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.
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Overblik over serierne Ambiente  24-25
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Trend

Udvendigt udstyr
■ 16" stålfælge med heldækkende

hjulkapsler
■ Karrosserifarvet forkofanger
■ Tågeforlygter
■ Elbetjente, opvarmede sidespejle
■ Quickclear opvarmet forrude

Indvendigt udstyr
■ Enkelt passagersæde
■ Varme i forsæder
■ 1-Din radio, ratknapper til betjening af

audiosystem, USB, Bluetooth® og 4
højttalere

■ Kabinelys med to kortlamper
■ Aircondition
■ Programmerbar motor-/kabinevarmer

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.

Tågeforlygter Quickclear opvarmet forrude

Den viste model er en Ford Transit Connect Trend
i metalfarven Dark Carmine Red (ekstraudstyr).

Modeltype
■ Van

Motorer
■ 1.0L Ford EcoBoost benzin 100 hk
■ 1.5L Ford EcoBlue diesel 100 hk
■ 1.5L Ford EcoBlue diesel 120 hk
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Overblik over serierne Trend 26-27
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Sport

Udvendigt udstyr
■ 16" aluminiumsfælge med 5 eger
■ Karrosserifarvet bagkofanger,

sidebeskyttelseslister, dørhåndtag og
sidespejle

■ Komplet stylingkit
■ Sportsstriber
■ Parkeringssensorer bagest
■ El-foldbare sidespejle
■ Autolys
■ Regnsensor
■ Tågeforlygter med statisk kurvelys
■ Tagrælinger

Indvendigt udstyr
■ Connected radio med 4.2" skærm, Ford

SYNC, Bluetooth® og stemmestyring
■ 2-zoners automatisk klimaanlæg (DEATC)
■ Dørhåndtag med kromfinish
■ Fartpilot og fartbegrænser
■ Læderrat
■ Sæder i dellæder

Modeltype
■ Van

Motorer
■ 1.5L Ford EcoBlue diesel 120 hk

16" alufælge Sæder i dellæder

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.

Den viste model er en Ford Transit Connect Sport i
metalfarven Chrome Blue (ekstraudstyr).
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Overblik over serierne Sport  28-29
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1. Ambiente
Sædeflade: Racer i Dark Palazzo Grey
Sædesider: City Fabric i Ebony

2. Ambiente
Sædeflade: Crosshatch i Dark Palazzo Grey 
Sædesider: Salerno vinyl i Ebony

3. Trend
Sædeflade: Capitol i Ebony
Sædesider: City Fabric i Ebony

4. Sport
Sædeflade: Dynamo i Ebony
Sædesider: Salerno i Ebony

12 års garanti mod rustgennemtæring
Transit Connects slidstærke ydre skyldes en minutiøs flertrinsbaseret lakeringsproces. Med alt lige fra karrosserisektionerne, som har fået
indsprøjtet korrosionsbeskyttende voks, til den slidstærke dæklak bevarer Transit Connect sit flotte udseende i mange år fremover.

Zinklag Fosfatlag
Elektroforetisk
grunderlag Grunder Dæklak Klarlak

Farver 
og indtræk
Vælg den farve og det indtræk,
der matcher din virksomhed
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Farver og indtræk 30-31

Diffused Silver
metalfarve*

Race Red
standardfarve

Blazer Blue
standardfarve

Frozen White
standardfarve

Dark Carmine Red
metalfarve*

Magnetic
metalfarve*

Agate Black◊◊

Metalfarve*

Moondust Silver
metalfarve*

Chrome Blue
metalfarve*

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)
◊ Udgår forår 2020.
◊◊ Intro forår 2020.
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Personligt udstyr
Alufælge
16" alufælge med 5x2 eger, lakeret i Sparkle Silver med
aflåselige hjulmøtrikker. (Ekstraudstyr til Trend og tilbehør)

Q-Top®+ (Q-Tech) tagbagagebærer
Letvægtskonstruktion i aluminium til ekstra
lastkapacitet*. Velegnet til transport af store, lange eller
pladskrævende genstande, og giver større fleksibilitet.
(Tilbehør). Kan også leveres med en stigerulle bagest.
(Tilbehør)

Q-Top®+ (Q-Tech) stigerulle til Q-Top®+ (Q-Tech)
tagbagagebærer
Stigerulle bagest som giver nem på- og aflæsning. (Tilbehør)

Tagbøjler, basissæt, aflåselige
De aflåselige tagbøjler fungerer som basisholder for et bredt
sortiment af transportudstyr til taget. (Kan udviddes med en
ekstra tagbøjle). (Tilbehør)

www
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Ekstraudstyr og tilbehør 32-33

Thule®+ transportudstyr til taget
Maksimal fleksibilitet med tilbehør som stigeholder(skydebar),
laststop, rulle og øjebolt. (Tilbehør)

Beskyttelsesgitter til bagrude
Gitter til montering på indersiden af bagruderne - ekstra
tyverisikring som ikke forstyrer udsynet bagud. (Tilbehør)

Bagdørsmonteret stige
Giver nem og sikker adgang til taget. (Tilbehør)

ClimAir®+ vindafvisere
Reducerer vindturbulens og -støj, så kørslen kan nydes med de
forreste sideruder nede – også i let regn. (Tilbehør)

Xvision (SCC)+ parkeringssensorer
Advarselstone, der hjælper med at bedømme afstanden ved
parkering. (Tilbehør)

Bosch®+ bakadvarsel
Forbundet med bakgearet. Afgiver en advarselstone til
omkringstående, når bilen bakker. (Tilbehør)

Gummimåtter
Praktiske måtter med kant og Transit Connect logo. De er
skræddersyet til bilen for helt perfekt pasform, og beskytter
mod snavs og væde. Måtten i førersiden fastgøres til gulvet, så
den ikke kan glide. (Tilbehør)

Anhængertræk, fast eller aftagelig trækkrog
Er testet efter de aller skrappeste normer for at garantere den
højeste sikkerhedsstandard. (Ikke til Kombi med kort
akselafstand og Sport). Godkendte anhængervægte*.
(Ekstraudstyr og tilbehør)
* Træk- og lastkapaciteten afhænger af motor og modelserie; se bilens
specifikationer for vægte og nyttelast.

Stænklapper
Formede stænklapper, som beskytter karrosseriet på Transit
Connect mod stenslag og vejsprøjt. Fås som sæt til montering
for og bag (ikke bag til Sport Van). (Tilbehør)

Bemærk Der er teknisk information til opbyggere på nettet i Karrosseri- og
udstyrshåndbogen på www.etis.ford.com under >information >
>ombygninger.
+ Produkt dækket af tredjepartsleverandørs garanti. Se bagsiden for
nærmere oplysninger.
Du kan se mere tilbehør til Ford Transit Connect på www.ford-tilbehoer.dk
Du kan se forskellige artikler med Fords logo (lige fra beklædning og
livsstilsprodukter til modelbiler) her: www.fordlifestylecollection.com
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Vi hjælper med at
holde din forretning
kørende 
Ford Transit24
Ford Transit Erhvervscentrene
giver din forretning store
fordele med Ford Transit24.
Ford Transit24 hjælper med at holde din forretning
kørende og dine driftsomkostninger nede. Ford
Transit24 er en B2B-servicepakke med effektive 
praktiske produkter og serviceydelser til
overkommelige priser, hvor du som varebilsejer får
eksklusiv eksperthjælp gennem vores
specialiserede forhandlernet - Ford Transit
Erhvervscenter.

Hvad indgår i Ford Transit24
■ Service, mens du venter
■ Service til sent på aftenen (tjek forretningens

åbningstider)
■ Prioriteret indskrivning til service
■ Reparation og på vejen igen inden for 24 timer**
■ Hente-bringe service***
■ Før-synstjek
■ Lånebil af samme type****
■ Originale Ford reservedele
■ Hurtig og korrekt Ford diagnose
■ Gratis videotjek eller servicerådgivning
■ Ford uddannede mekanikere
■ Gratis sundhedstjek mellem serviceeftersyn
■ Ikke-planlagt reparation
■ Prioriteret reparation i hastetilfælde
■ Gratis vejhjælp i Europa
■ Samme kontaktnummer til al din Ford service

Formålet med Ford Transit24 er at yde den helt rigtige
service effektivt og praktisk for vores erhvervskunder. Og
hvad enten det er for at få eftersyn, vedligeholdelse eller
reparation, er det her, du får det.

Få mere at vide og find nærmeste Ford Transit
Erhvervscenter her: www.ford.dk/ford-ejere/transit24

Ford serviceaftaler*
Bedre sikret, større tryghed
Ved at være forudseende undgår du stigende
vedligeholdelsesomkostninger. Med din personlige Ford
serviceaftale holder du din Ford kørende, og forlænger
dens levetid. Du vælger blot den serviceaftale, der passer
bedst til dit behov.

En serviceaftale kan typisk tegnes som en basisaftale, hvor
service er dækket, eller som en udvidet serviceaftale til
fast pris med den samme dækning som basis-
serviceaftalen PLUS sliddele. Alt arbejde på din bil bliver
udført af en autoriseret Ford reparatør.

Din Ford forhandler rådgiver dig gerne om, hvilken
serviceaftale der passer til dig.

Hvis du beslutter dig for at sælge din bil, kan serviceaftalen
overdrages til den nye ejer, så din bils brugtværdi øges.

*Serviceaftaler tegnes hos din Ford-forhandler. (Gælder hos Ford-forhandlere som tilbyder serviceaftaler)
**Reparationsarbejde påbegyndes samme hverdag (såfremt bilen indleveres inden kl. 15:00) eller allersenest inden for 24 timer efter indlevering. Reparation af erhvervsbiler, der ikke kan køre, færdiggøres inden for 24 timer  med forbehold for manglende reservedele.
***Hente-bringe service udbydes visse steder og sker efter aftale og ved rimelig køretid (evt. mod merpris). Vi vasker desuden din bil, så den er ren, når du får den udleveret.
****Lånebil af den samme type gælder ikke special- eller ombyggede biler, og kun hvor det er muligt.

OBS:
ØFord Credit: Positiv kreditvurdering kræves. Der kan stilles krav om sikkerhed. Ford Credit udbydes af Forso Danmark, filial af Forso Nordic AB.

◊Ford Lease: Ford Lease tilbydes af ALD Automotive Ltd under firmanavnet Ford Lease. Positiv kreditvurdering kræves. Der kan stilles krav om sikkerhed/kaution.
†Varigheden af en Ford serviceaftale er fra startdatoen for nybilsgarantien (normalt den første registreringsdato). Antal eftersyn med en Ford serviceaftale afhænger af varigheden af aftalen og det forventede kilometerforbrug.

Ford Service
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Vi hjælper med at
holde din forretning
kørende 
Ford Transit24
Ford Transit Erhvervscentrene
giver din forretning store
fordele med Ford Transit24.
Ford Transit24 hjælper med at holde din forretning
kørende og dine driftsomkostninger nede. Ford
Transit24 er en B2B-servicepakke med effektive 
praktiske produkter og serviceydelser til
overkommelige priser, hvor du som varebilsejer får
eksklusiv eksperthjælp gennem vores
specialiserede forhandlernet - Ford Transit
Erhvervscenter.

Hvad indgår i Ford Transit24
■ Service, mens du venter
■ Service til sent på aftenen (tjek forretningens

åbningstider)
■ Prioriteret indskrivning til service
■ Reparation og på vejen igen inden for 24 timer**
■ Hente-bringe service***
■ Før-synstjek
■ Lånebil af samme type****
■ Originale Ford reservedele
■ Hurtig og korrekt Ford diagnose
■ Gratis videotjek eller servicerådgivning
■ Ford uddannede mekanikere
■ Gratis sundhedstjek mellem serviceeftersyn
■ Ikke-planlagt reparation
■ Prioriteret reparation i hastetilfælde
■ Gratis vejhjælp i Europa
■ Samme kontaktnummer til al din Ford service

Formålet med Ford Transit24 er at yde den helt rigtige
service effektivt og praktisk for vores erhvervskunder. Og
hvad enten det er for at få eftersyn, vedligeholdelse eller
reparation, er det her, du får det.

Få mere at vide og find nærmeste Ford Transit
Erhvervscenter her: www.ford.dk/ford-ejere/transit24

Ford serviceaftaler*
Bedre sikret, større tryghed
Ved at være forudseende undgår du stigende
vedligeholdelsesomkostninger. Med din personlige Ford
serviceaftale holder du din Ford kørende, og forlænger
dens levetid. Du vælger blot den serviceaftale, der passer
bedst til dit behov.

En serviceaftale kan typisk tegnes som en basisaftale, hvor
service er dækket, eller som en udvidet serviceaftale til
fast pris med den samme dækning som basis-
serviceaftalen PLUS sliddele. Alt arbejde på din bil bliver
udført af en autoriseret Ford reparatør.

Din Ford forhandler rådgiver dig gerne om, hvilken
serviceaftale der passer til dig.

Hvis du beslutter dig for at sælge din bil, kan serviceaftalen
overdrages til den nye ejer, så din bils brugtværdi øges.

*Serviceaftaler tegnes hos din Ford-forhandler. (Gælder hos Ford-forhandlere som tilbyder serviceaftaler)
**Reparationsarbejde påbegyndes samme hverdag (såfremt bilen indleveres inden kl. 15:00) eller allersenest inden for 24 timer efter indlevering. Reparation af erhvervsbiler, der ikke kan køre, færdiggøres inden for 24 timer  med forbehold for manglende reservedele.
***Hente-bringe service udbydes visse steder og sker efter aftale og ved rimelig køretid (evt. mod merpris). Vi vasker desuden din bil, så den er ren, når du får den udleveret.
****Lånebil af den samme type gælder ikke special- eller ombyggede biler, og kun hvor det er muligt.

OBS:
ØFord Credit: Positiv kreditvurdering kræves. Der kan stilles krav om sikkerhed. Ford Credit udbydes af Forso Danmark, filial af Forso Nordic AB.

◊Ford Lease: Ford Lease tilbydes af ALD Automotive Ltd under firmanavnet Ford Lease. Positiv kreditvurdering kræves. Der kan stilles krav om sikkerhed/kaution.
†Varigheden af en Ford serviceaftale er fra startdatoen for nybilsgarantien (normalt den første registreringsdato). Antal eftersyn med en Ford serviceaftale afhænger af varigheden af aftalen og det forventede kilometerforbrug.

Ford ServiceFord Protect 34-35
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Van

L1 2,93 kbm L2 3,63 kbm

Dimensioner
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A Totallængde 4425 4825

B Totalbredde (spejle vippet ind) 1835 1835

B Totalbredde (spejle vippet ud) 2137 2137

C Totalhøjde (uden last) 1844 1828

D Forreste udhæng 885 885

E Akselafstand 2662 3062

F Bageste udhæng 878 878

G Sidedørsbredde 433 660

H Bagdørsbredde 1248 1248

I Læssebredde mellem hjulkasser 1226 1226

J Højde i bagdørsåbning 1136 1136

K Læssebredde i gulvhøjde 1538 1538

L Højde i sidedørsåbning 1228 1228

M Varerumshøjde gulv til loft 1269 1269

N Maks. læsselængde til varerumsadskillelse 1753 2153

O1 Læsselængde i "hoftehøjde" 1558 1958

O2 Læsselængde (bag forsæde, i gulvhøjde) 1831 2231

O3 Læsselængde (maks., med læsning gennem varerumsadskillelse) 3000 3400

P Læssehøjde (uden last) 599 599

Q Sporvidde, for 1568 1568

R Sporvidde, bag 1585 1585

S Frihøjde 152 159

L1 = kort akselafstand L2 = lang akselafstand. Alle mål i mm afhænger af produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstraudstyr.
Disse eksempler er kun vejledende. Målene kan variere afhængig af modellen og det monterede udstyr.
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Volumen

Varerumskapacitet bag varerumsadskillelse (VDA/SAE) 2,6/2,9 kbm 3,2/3,6 kbm

Vendediameter (m)

Mellem kantsten 11,0 12,2

Mellem mure 11,7 12,5

Yderligere information

Indvendigt – forrest

Effektiv hovedhøjde 1190 1190

Maks. effektiv benplads 1055 1055

Skulderhøjde 1465 1465

Hoftehøjde 1376 1376

L1 = kort akselafstand L2 = lang akselafstand. Alle mål i mm afhænger af produktionstolerancer og gælder for modeller med minimumudstyr og omfatter ikke ekstraudstyr.
Disse eksempler er kun vejledende. Målene kan variere afhængig af modellen og det monterede udstyr.
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Specifikationer 36-37

11,0 m
*L1 vendediameter mellem kantsten. 12,2 m for L2 modeller.

vendediameter*
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Få det optimale ud af din nye Ford

Ford Transit Connect er bygget til lasttransport – masser af
transport
Ved køb af en ny varebil er der mange vigtige faktorer, som skal
overvejes. Nogle faktorer, som f.eks. valg af den bedst egnede
variant, identificering af den påtænkte primære brug og
beslutning om den rigtige varerumsstørrelse, er forholdsvis
enkle at finde ud af. Andre faktorer, som f.eks. beregning af
nyttelast, er vanskeligere.

Nyttelast
For at beregne nyttelasten skal du kende 2 ting, nemlig bilens
tilladte totalvægt og dens egenvægt.

Tilladt totalvægt
Tilladt totalvægt er den højst tilladte vægt for bilen, i læsset og
køreklar stand. Det inkluderer selve bilen, monteringsudstyr,
fører og passagerer (baseret på branchens standardvægtnorm
på 75 kg pr. person), olier/væsker, 90% fuld brændstoftank (1
liter diesel = ca. 0,85 kg), ekstraudstyr og forhandlermonteret
udstyr samt last.

Egenvægt
Egenvægt er vægten af en bil i Ambiente serien med
standardspecifikationer, inkl. olier/væsker og 90% fuld
brændstoftank, men uden fører, passagerer og last. Hvis du vil
medtage last tæt på bilens maksimale kapacitet, anbefaler vi
at tillægge en fejlmargen på 5% til tallet for egenvægt inden
beregning for at mindske risikoen for overbelastning.
Nyttelast er forskellen mellem disse to.
Tilladt totalvægt minus egenvægt = nyttelast

Så for at hjælpe dig med at vælge den rette bil til behovet er
der nedenfor en nærmere forklaring af de faktorer, som kan
påvirke en bils nyttelast. Det omfatter, men er ikke begrænset
til:

Fører og passagerer
Vi beregner vægten af føreren og passagerer baseret på
branchens standardvægt på 75 kg pr. person. Husk, at fører og
passagerer ikke medregnes i tallet for egenvægt, og derfor
reduceres nyttelasten tilsvarende, når fører eller passagerer
stiger på.

Fabriksmonteret ekstraudstyr
Det meste fabriksmonterede udstyr påvirker bilens nyttelast.
Eksempelvis kan et klimaanlæg øge vægten med ca. 13 kg og
dermed reducere bilens nyttelast tilsvarende.

Serier
Alle oplyste tal for egenvægt i denne brochure gælder for
modeller i Ambiente serien med standardspecifikationer.
Modeller i Trend serien vejer generelt mere end modeller i
Ambiente serien på grund af det monterede udstyr og
udstyrsniveauet.

Produktionstolerancer
Udsving i produktionsprocesser gør, at to biler oftest ikke vejer
nøjagtig det samme. Bemærk, at den faktiske vægt altid er
med forbehold for produktionstolerancer, som kan resultere i
nyttelastforskelle i forhold til tallene i denne brochure og den
faktiske vægt. NB: Det er bilejerens ansvar at sikre, at bilen
overholder lovgivningen til brug på offentlig vej.

Tilbehør og eftermarkedsombygninger
Det er vigtigt at overveje nøje, hvad du vil gøre ved bilen efter
leveringen. Monteret tilbehør eller eftermarkedsombygninger
på bilen kan påvirke dens nyttelast negativt. Kontakt Ford
Transit Erhvervscenter for nærmere information og rådgivning.
Hvis nyttelasten er en kritisk faktor for din virksomhed, eller
hvis bilen skal medtage last op til eller tæt ved dens
maksimale kapacitet, kan Ford Transit Erhvervscenter bistå dig
hermed. De har ekspertisen og specialistviden og kan rådgive
dig om, nøjagtig hvilken bilspecifikation som opfylder din
virksomheds specifikke behov.

Udstyrskonfigurering af din bil til arbejdsbehovene
Ford erhvervsbiler kan leveres med et stort udvalg af
standard- og ekstraudstyr. Ford Transit Erhvervscenter kan
hjælpe dig med at specificere det rette udstyr til bilen til din
virksomheds specifikke behov, herunder tekniske aspekter til
forberedelse af eftermonteret udstyr, specialudstyr eller
ombygninger.

Vi ønsker, at du får det optimale ud af din nye Ford. Derfor har du brug for at vide, hvor meget den er bygget til at transportere sikkert, både med hensyn til lasteevne og
varerumsvolumen. Ford Transit Erhvervscenter kan rådgive dig professionelt om de vigtige specifikationer og hjælpe dig med at finde den varebil, der passer til din
virksomheds budget og behov.
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Specifikationer 38-39

Forbrugstal (WLTP) og vægte
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200 L1 Transit Connect

1.0L Ford EcoBoost 100 hk
(74 kW) Benzin 6-trins manuel 364-614 2090 1476-1635 2900 810 1210 (750) 177 12,8

220 L1 Transit Connect HP (high payload)

1.5L EcoBlue 75 hk
(55 kW) Diesel 6-trins manuel 653-812 2370 1558-1717 2880 510 1103 (750) 141-143 18,5

1.5L EcoBlue 100 hk
(74 kW) Diesel 6-trins manuel 668-811 2385 1574-1712 2980 595 1208 (750) 145-147 17,9-18,2

1.5L EcoBlue 120 hk
(88 kW) Diesel 8-trins automatisk 665-822 2405 1593-1741 3260 855 1459 (750) 162-165 15,9-16,1

1.5L EcoBlue 120 hk
(88 kW) Diesel 6-trins manuel 678-821 2390 1569-1707 3170 780 1403 (750) 139-143 18,5-18,9

L1 = kort akselafstand L2 = lang akselafstand –high payload = forhøjet lasteevne.Alle vægte og forbrugstal, som er angivet i denne brochure, afhænger af produktionstolerancer og ekstraudstyr.
Eventuelt ekstraudstyr på bilen kan øge den køreklare vægt og reducere lasteevnen tilsvarende.De deklarerede tal for brændstof-/energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med elmotor er
målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU-forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er typegodkendt ved brug af WLTP (World
Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2-udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved
udgangen af året 2020. Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over en bils brændstofeffektivitet har køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof-/energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største
rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2-udledning med data for alle nye personbiler fås gratis hos alle forhandlere eller kan downloades fra “www.
bilviden.dk”. Få mere at vide på “www.trafikstyrelsen.dk”.
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Mere realistisk målemetode.
Fra den 1. september 2017 vil visse køretøjstyper blive typegodkendt efter den nye testprocedure WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Dette er en ny og mere realistisk
testprocedure for måling af brændstofforbrug og CO2 emissioner. Fra den 1. september 2018 vil denne testprocedure erstatte den nuværende testprocedure, NEDC (New European Drive Cycle). Der
vil være forskel på den tidligere oplyste brændstoføkonomi og emissioner, da nogle elementer i den nye testprocedure er ændret, hvilket medfører, at en given bil har forskelligt brændstofforbrug og
CO2 emissioner afhængig af testproceduren.

* Brændstofforbrug og CO2-udledning ved
blandet kørsel (WLTP) for L1 med 1.5L Ford
EcoBlue 100 hk.

145-147 g/
km*

15,9 km/l
*
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Forbrugstal (WLTP) og vægte

Br
æ

nd
sto

f

Tr
an

sm
iss

ion

La
ste

- e
vn

e
(k

g)

Ti
lla

dt
 to

ta
l-

væ
gt

(k
g)

Kø
re

kla
r v

æ
gt

(k
g)

u

M
ak

s. 
til

la
dt

vo
gn

to
gs

væ
gt

Al
m

. a
nh

æ
ng

er
væ

gt
(k

g)

M
ak

s. 
an

hæ
ng

er
væ

gt
(k

g)
m

ed
 br

em
se

r
(u

de
n b

re
m

se
r)

CO
2

ud
led

nin
g

Bl
an

de
t

kø
rse

l

210 L2 Transit Connect

1.0L Ford EcoBoost 100 hk
(74 kW) Benzin 6-trins manuel 312-667 2200 1533-1697 2900 700 1143 (750) 177 12,8

1.5L EcoBlue 75 hk
(55 kW) Diesel 6-trins manuel 222-642 2265 1623-1777 2880 615 1033 (750) 144-146 18,2

240 L2 Transit Connect HP (high payload)

1.5L EcoBlue 100 hk
(74 kW) Diesel 6-trins manuel 547-758 2405 1646-1783 2980 575 1136 (750) 147-149 17,5-17,9

1.5L EcoBlue 120 hk
(88 kW) Diesel 8-trins automatisk 436-723 2380 1657-1804 3260 880 1395 (750) 165-168 15,6-15,9

1.5L EcoBlue 120 hk
(88 kW) Diesel 6-trins manuel 596-758 2405 1647-1784 3170 765 1326 (750) 143-147 17,9-18,5

L1 = kort akselafstand L2 = lang akselafstand –high payload = forhøjet lasteevne.Alle vægte og forbrugstal, som er angivet i denne brochure, afhænger af produktionstolerancer og ekstraudstyr.
Eventuelt ekstraudstyr på bilen kan øge den køreklare vægt og reducere lasteevnen tilsvarende.De deklarerede tal for brændstof-/energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med elmotor er
målt baseret på de tekniske krav og specifikationer ifølge EU-forordning (EF) 715/2007 og (EF) 2017/1151 med de seneste ændringer. Lette køretøjer, der er typegodkendt ved brug af WLTP (World
Harmonized Light Vehicle Test Procedure), har oplysninger om brændstof/energiforbrug og CO2-udledning for New European Drive Cycle (NEDC) og WLTP. WLTP vil helt erstatte NEDC senest ved
udgangen af året 2020. Den anvendte standardmæssige testprocedure gør det muligt at sammenligne forskellige biltyper og producenter. Ud over en bils brændstofeffektivitet har køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer også betydning for fastlæggelsen af en bils brændstof-/energiforbrug, CO2-udledning og kørerækkevidde med elmotor. CO2 er den drivhusgas, som spiller den største
rolle ved den globale opvarmning. Vejledningen vedrørende brændstofforbrug og CO2-udledning med data for alle nye personbiler fås gratis hos alle forhandlere eller kan downloades fra “www.
bilviden.dk”. Få mere at vide på “www.trafikstyrelsen.dk”.
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Specifikationer 40-41

Motordata
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1.0 Ford EcoBoost 100 hk (74 kw)
benzin
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-trins
manuel

3-cylindret rækkemotor, DOHC, 12 ventiler, cylinderhoveder i aluminium, Common Rail indsprøjtning,
turbolader med intercooler

100 hk
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000)

1.5L TDCi EcoBlue 75 hk (55 kW)
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-trins
manuel

4-cylindret DOHC rækkemotor, 16 ventiler, motorblok af aluminium, direkte indsprøjtning, 3. generation
Common Rail brændstofindsprøjtning, turbolader med fast geometri og intercooler, variabel oliepumpe,
2-delt bundkar, elektronisk aktuator og regulerbar vandkølet intercooler

75 hk
(55 kW)

220 Nm
(1750-2000)

1.5L TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW)
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-trins
manuel

4-cylindret DOHC rækkemotor, 16 ventiler, motorblok af aluminium, direkte indsprøjtning, 3. generation
Common Rail brændstofindsprøjtning, turbolader med fast geometri og intercooler, variabel oliepumpe,
2-delt bundkar, elektronisk aktuator og regulerbar vandkølet intercooler

100 hk
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5L TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW)
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

6-trins
manuel

4-cylindret DOHC rækkemotor, 16 ventiler, motorblok af aluminium, direkte indsprøjtning, 3. generation
Common Rail brændstofindsprøjtning, turbolader med fast geometri og intercooler, variabel oliepumpe,
2-delt bundkar, elektronisk aktuator og regulerbar vandkølet intercooler

120 hk
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

1.5L TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW)
diesel Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

8-trins
automa-
tisk

4-cylindret DOHC rækkemotor, 16 ventiler, motorblok af aluminium, direkte indsprøjtning, 3. generation
Common Rail brændstofindsprøjtning, turbolader med fast geometri og intercooler, variabel oliepumpe,
2-delt bundkar, elektronisk aktuator og regulerbar vandkølet intercooler

120 hk
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

ØTestet ifølge ISO 1585. Bemærk Alle dieselmotorer er udstyret med et dieselpartikelfilter (cDPF) i standardversion.
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Ford Transit Connect

1.0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) 6-trins manuel i – i – – i – i – –

1.5L TDCi EcoBlue 75 hk (55 kW) 6-trins manuel – i – – – i – – – –

1.5L TDCi EcoBlue 100 hk (74 kW) 6-trins manuel – – – i – – – – i –

1.5L TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) 6-trins manuel – – – i i – – – i i

1.5L TDCi EcoBlue 120 hk (88 kW) 8-trins automatisk – – – i – – – – i –

i = Tilgængelig Bemærk: Alle dieselmotorer er udstyret med et dieselpartikelfilter (cDPF). L1 = kort akselafstand L2 = lang akselafstand HP = High Payload (høj lasteevne).
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Fælge

Stålfælge – 16"x 6½" (monteret med 205/60 dæk) i – – i – – D5AAG/D2XD8

Stålfælge og hjulkapsler – 16"x 6½" (monteret med 205/60 dæk) – i – – i – D2XAD/D5AA3

Aluminiumsfælge – 16"x 6½" lakeret i Sparkle Silver (monteret med 205/60 dæk) – j – – j – D2XA1

Aluminiumsfælge – 16"x 6½" lakeret i Dark Stainless (monteret med 205/60 dæk) – – i – – i D2XBG

Design

Sport stylingpakke – – i – – i ACLA4

Forkofanger – mat sort (uden lakering) i – – i – – CLFGB

Forkofanger – karrosserifarve – i i – i i CLFGF

Bagkofanger – mat sort (uden lakering) i i – i i – CLMCC

Bagkofanger – karrosserifarve – – i – – i CLMAK

Dørhåndtag – mat sort (uden lakering) i i – i i – CAAAE

Dørhåndtag – karrosserifarve – – i – – i CAAAC

Kølergitter – mat sort (uden lakering) i i i i i i BLDCX

Sidebeskyttelsesliste – mat sort (uden lakering) i i – i i – BMBAC

Sidebeskyttelsesliste – karrosserifarve – – i – – i BMBBL

Tagrælinger – – i – – i BLYA3, FCSD-E

Dørhåndtag indvendigt – kromfinish – – i – – i BCFAB

Varerumsadskillelse – stål i fuld bredde med rude i i i i i i A6AA3

Varerumsadskillelse – stål i fuld bredde med rude og med lastluge til forlænget last (til passagersæde med 2 pladser) – j – – j – A6AA4

i = standardudstyr,j = ekstraudstyr,f = indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand.
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Dæktrykovervågning (TPMS)
(ekstraudstyr).

Specifikationer 42-43
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Førerassistance

Parkeringssensorer – bag j i j i HNKAB

Parkeringspakke – indeholder parkeringssensorer for og bag samt semiautomatisk parkeringssystem som kan assistere med at
parkere bilen i en bås enten parallelt eller vinkelret samt udkørselsassistance (fås kun sammen med Ford SYNC 3) – j j – j j HNLAB

Bakkamera og pakeringssensorer bag j j j j j j J3KAM

Elektrisk servostyringssystem (EPAS) i i i i i i std

Bakkestart assistance (HSA) i i i i i i A54AB

Lane Keeping (vognbaneassistance og træthedsregistrering) j j j j j j HLNAB

Adaptiv fartpilot & Intelligent fartbegrænser (med afstandsindikator og Pre-collision) – j j – j j GTDAC

Fartpilot med fartbegrænser (inkluderer læderrat) j j i j j i GTDAJ

Udvendigt lys

Tågeforlygter – i – – i – JBKAB

Tågeforlygter – med kurvelys – j i – j i JBKAL

Tågebaglygte i i i i i i JDJAB

Forlygter – halogen i i i i i i JBBAB

Forlygter – autolys (inkluderer regnsensor) (Kræver Connected radio m/DAB+ eller Ford SYNC 3) – j i – j i JEDAD

Forlygter – kørelys i i i i i i JBCAB

Hjulophæng

Twistbeam bagaksel i i i i i i std

i = standardudstyr,j = ekstraudstyr,f = indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand.
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Motorer

Ford Easy Fuel i i i i i i std

Brændstoftank – 60 liter i i i i i i std

AdBlue® tank – 17 liter (kun varianter med dieselmotorer) i i i i i i

6-trins manuelt gear i i i i i i TR-E8

8-trins automatgear – j – – j – TR-GM

Teknologi

Active Grilleshutter (kun varianter med dieselmotorer) i i i i i i BLHAB

Auto-Start-Stop i i i i i i DECAU

i = standardudstyr,j = ekstraudstyr,f = indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand.
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Motorkraft og brændstofforbrug

Komfort og praktisk brug
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Indvendig komfort

Opbevaringsrum i instrumentpanelet i i i i i i BBMAB

Dobbelt kopholder i i i i i i B5ZAE

Audio- og kommunikationssystemer

FM radio m/ratbetj., Bluetooth®, USB port, 4,2" display i instrumentpanel samt 4 højttalere j i – j i – ICFAB Ice 1

FM/DAB+ radio m/ratbetj., Bluetooth®, USB port, 4,2" display i instrumentpanel samt 4 højttalere j j – j j – ICFAC Ice 2

Connected FM radio m/ratbetj., diversity antenne, aut. nødopkald, Bluetooth®, USB port, 4,2" radiodisplay med 6 knapper samt
4 højttalere

j j i j j i ICFFY ICE 153

Connected FM/DAB+ radio m/ratbetj., diversity antenne, aut. nødopkald, Bluetooth®, USB port, 4,2" radiodisplay med 6 knap-
per samt 4 højttalere – j j – j j ICFFZ ICE 154

FM/DAB+ radio m/ratbetj., 6" touchscreen med navigation, 4 højttalere, Ford SYNC 3 med talestyring, Apple CarPlay, Android
Auto, aut. nødopkald*, Bluetooth®, 2 USB porte, diversity antenne, baksensorer og bakkamera – j j – j j ICFAK ICE 9

FM/DAB+ radio m/ratbetj., 6" touchscreen uden navigation, 4 højttalere, Ford SYNC 3 med talestyring, Apple CarPlay, Android
Auto, aut. nødopkald*, Bluetooth®, 2 USB porte, diversity antenne, baksensorer og bakkamera – j j – j j ICFAL Ice 10

Klimaanlæg

Aircondition – manuel j i – j i – AC--S

Aircondition – 2-zoners automatisk klimaanlæg – j i – j i AC--G

Motor-/kabinevarmer i i i i i i GZAAF

i= standardudstyr,j= ekstraudstyr,f= indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand. Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG Inc., og al anvendelse
heraf sker på licens givet til Ford Motor Company. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. * Aut. nødopkald er tilgængelig i mere end 40 europæiske lande. Med en tilsluttet,
kompatibel mobiltelefon som er parret til systemet, aktiveres denne funktion automatisk i tilfælde af, at en airbag udløses eller hvis brændstofpumpen afbrydes.
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Specifikationer 44-45

Automatgear
(Fås til Trend med 120 hk EcoBlue
dieselmotor)

Komfort og praktisk brug
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Indvendig belysning

Kabinebelysning – loftslys i – – i – – JCFAF

Kabinebelysning – loftslys med 2 spots – i i – i i JCFAC

Lys i handskerum – – i – – i JCLAB

Sæder

Forsæder – enkelt passagersæde i i i i i i FS--B

Forsæder – dobbelt passagersæde (kun ifm. lastluge i varerumsadskillelsen) – j – – j – FS--G

Forsæder – førersæde med lændestøtte – i i – i i BWRAB

Forsæder – opvarmede (bortfalder i pass. siden hvis dob. pass. sæde vælges) i i i i i i

Sædejustering – 2-vejs manuelt i førersiden (frem/tilbage + hældning) i – – i – – BYPAB

Sædejustering – 4-vejs manuelt i førersiden (frem/tilbage, hæve/sænke + hældning) – i i – i i BYPAD

Sædejustering – 2-vejs manuelt i passagersiden (frem/tilbage + hældning) i i i i i i BYQAB

Instrumenter og betjeningsfunktioner

Sidespejle – el-betjente og el-opvarmede i i i i i i BSHAX

Sidespejle – indfarvede & el-foldbare ved låsning – j i – j i BSHAZ

Sidespejle – BLIS (Blind Spot Information System) j j j j j j BSHE1 / HLLAD

Forrudeviskere med variabel intervalvisk, 2 hastigheder i i – i i – CFFAB

Regnsensor og Autolys (Kan kun bestilles sammen med Ford SYNC 3) – j i – j i CFFAE

Bagrudevasker/-visker (kan kun bestilles sammen med bagruder) j j j j j j CFEAB

Gearknop – kunststof i i – i i – CAEBK

Gearknop – læder – – i – – i CAEAB

Rat – 4 eget kunststof i i – i i – GTAAJ

Rat – 4 eget læder (fås sammen med fartpilot) j j i j j i GTABU

El-ruder foran i i – i i – B2CAG

El-ruder foran med ét-tryksfunktion op/ned – – i – – i B2CAF

Trip-/brændstofcomputer i i i i i i HEBAD

Teknologi

Forrude – Quickclear opvarmet i i i i i i B3MAB

MyKey j j j j j j A64AB

i= standardudstyr,j= ekstraudstyr,f= indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand. Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG Inc., og al anvendelse
heraf sker på licens givet til Ford Motor Company. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. * Aut. nødopkald er tilgængelig i mere end 40 europæiske lande. Med en tilsluttet,
kompatibel mobiltelefon som er parret til systemet, aktiveres denne funktion automatisk i tilfælde af, at en airbag udløses eller hvis brændstofpumpen afbrydes.
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Sikkerhed

Stoplygte – højt monteret i i i i i i JDDAB

Sikkerhedsseler – 3-punkts, med selestrammer i i i i i i std

Selealarm på førersæde i i i i i i BY5AI/BY5AJ

ABS-bremser med EBD (elektronisk bremsekraftfordeling) og ESC (elektronisk stabilitetsprogram) i i i i i i FEAAN

Airbag – fører i i i i i i CPGAB

Airbag – Passager-, side- og gardinairbags til fører og passager – i i – i i

Nødbremsefunktion (EBA) – øget bremsekraft hvis nødopbremsning foretages i i i i i i FCBAD

Emergency Brake Warning (automatisk katastrofeblink ved hård opbremsning) i i i i i i FCCAB

Tyverisikring

Låse – aut. genlåsning i i i i i i CB1AB

Centrallås i i i i i i CBAAB

1 nøgle med fjernbetjening og 1 almindelig nøgle i i – i i – CADAE

2 nøgler med fjernbetjening – – i – – i

MyKey inkl. 2 nøgler med fjernbetjening j j j j j j

Perimeter alarm og dobbeltlås (kræver bagdøre uden ruder) j j – j j – HNAAD

Alarm med kabineovervågning og dobbeltlås (Inkluderer rumføler og backup batteri) – j j – j j HNAAG

Startspærre – passivt tyverisikringssystem (PATS) i i i i i i HNDAF

i = standardudstyr,j = ekstraudstyr,f = indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand.
uBemærk: Der må aldrig placeres en bagudvendt barnestol på passagerforsædet i Ford køretøjer, hvis frontairbaggen i passagersiden ikke er frakoblet.
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Sikkerhed og tyverisikring
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Specifikationer 46-47

Ford Easy Fuel brændstofpåfyldning uden
tankdæksel
(standardudstyr)

Praktisk udstyr
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Døre

Døre – 2 skydedøre i varerum (højre + venstre side) j j j j j j A4LAC

Døre – 1 skydedør i varerum (højre side) j i i i i i A4LAB

Døre – 1 tophængt bagklap med opvarmet rude j j – j j – A6KAC

Døre – 2 sidehængslede bagdøre i i i i i i A6KAB

Elektrisk udstyr

12 V strømudtag – i i – i i J3AAB

12 V strømudtag i varerum – j j – j j J3FAD

230 V strømudtag j j j j j j HUKAD

Trådløs ladestation til mobiltelefon j j j j j j IEXAB

MyFord Dock (holder til mobiltelefon) – j – – j – C2PAB

Varerum

Varerumsgulv med plastbeskyttelse j i i j i i BDIAJ

Surrekroge i varerum i i i i i i A9JAE

Varerumsadskillelse – stål med rude i i i i i i A6AAC

Varerumsadskillelse – stål med rude og lastluge (kun ifm. dob. pass. sæde) – f – – f – A6AAF

i = standardudstyr,j = ekstraudstyr,f = indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = kort akselafstand, L2 = lang akselafstand.
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Opbevaring af mønter og småting Optimale opbevaringsmuligheder til
arbejdsdagen

Skjult rum med opladestedFlasker og kopper

Førerpladsen på Transit Connect er indrettet 100% efter førerens behov og kombinerer elegant stil med smarte opbevaringsløsninger. Med rigelig
plads til flasker, telefoner og papirer gør det arbejdsdagen nem og produktiv.Maksimal

opbevaringsplads
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Opbevaringsrum/næste skridt 48-49

Næste skridt

byg
Se modeller og priser på www.ford.dk eller kontakt
din lokale Ford forhandler for at høre mere om
Transit Connect.

prøvetur
Tag hen til Ford Transit Erhvervscenter, og få en
prøvetur i Ford Transit Connect. Find dit lokale Ford
Transit Erhvervscenter på www.ford.dk

€

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 topform. Og hvis du på et tidspunkt
skulle være uheldig at få en skade på din Ford, er de autoriserede karrosseriværksteder det sikre
valg. Med Ford Service får du prismatch på service og reparationer, fri europæisk vejhjælp samt
servicerådgivning og gratis Video Check. 

Du kan trygt vælge Ford Credit til at finansiere din Ford, for vi har størrelsen og ekspertisen på
markedet til at kunne tilbyde dig et bredt udvalg af finansieringsløsninger.
Ford Credit tilbyder en række finansieringsløsninger til din bil, hvad enten du er privat- eller
erhvervskunde.
Ford Lease specialiserer sig i kontraktbaseret leje og leasing og kan tilbyde alternative
finansieringsordninger alt efter behovet i din virksomhed (gælder kun erhvervskunder).
Du kan få mere at vide om vores finansieringsløsninger på www.ford.dk under punktet
"Finansiering".

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

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

bilejer

finansiering

kontakt

Special Vehicle Options (SVO)
L1 L2
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Døre – 2 skydedøre og tophængslet bagklap med ruder f f – f f – A6K-
AC

Lakering

Special lakering, 50 tilgængelige farver, hør nærmere hos en Ford forhandler for detaljeru (Ved SVO farver er der standard sorte kofangere, sidelister, spejlhuse og dørhåndtag) j j – j j –

j = ekstraudstyr,f = indgår i ekstraudstyrspakke. L1 = Kort akselafstand, L2 = Lang akselafstand.
uLeveringstiden på biler malet i SVO farver er generelt længere end biler malet i almindelige farver.
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Illustrationer, beskrivelser og specifikationer: Oplysningerne i denne brochure var korrekte, da den gik i trykken. Da Ford foretager løbende produktudvikling, forbeholder vi os ret til på ethvert tidspunkt at ændre specifikationer, farver og priser på de modeller og komponenter,
som er vist og beskrevet i denne publikation. Kontakt den lokale Ford forhandler for de seneste oplysninger. Ekstraudstyr: Udstyr, der heri er beskrevet som “ekstraudstyr”, “tilbehør” eller “eftermontering/ekstraudstyrspakker” mv., leveres mod merpris i forhold til prisen for bilen
i basisversion, medmindre andet specifikt fremgår. Alle modeller og farvekombinationer er med forbehold for leveringsmulighed. Bemærk: Nogle af billederne i denne brochure er af en førproduktionsmodel og/eller er tegnet på computer. Derfor kan designet/funktionerne i
forhold til den endelige version af bilen variere i forskellige henseender. Desuden kan nogle af funktionerne og udstyret, som er vist på modellerne, være ekstraudstyr. Bemærk: I denne brochure ses både Ford originaltilbehør og et sortiment af udstyr fra vores leverandører.
Eftermonteret tilbehør kan påvirke din bils brændstofforbrug. + Producentmærket tilbehør er specialudvalgt udstyr fra tredjepartsleverandører, som ikke er dækket af Ford garanti, men leveres med tredjepartsleverandørens garanti. Nærmere oplysninger herom kan fås hos din
Ford forhandler. Bemærk: Bluetooth® ikonet og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse heraf af Ford Motor Company sker på licens. iPod ikonet og logoerne tilhører Apple Inc. Øvrige varemæraker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Bemærk: Nogle af
førerassistance- og sikkerhedsfunktionerne, som er beskrevet i denne brochure, fungerer ved hjælp af sensorer. Funktionen af disse sensorer kan blive påvirket af vejrforhold eller af omgivelserne.

Udgivet af Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.

Registreret i England: 235446.
BJN 207525. FoE D60E.

October 2019
© Ford Motor Company Limited.
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Ford kundeservice

Hvis der er noget din Ford forhandler mod forventning, ikke kan hjælpe med, eller hvis
du ønsker at tale med os, er du velkommen til at kontakte os alle hverdage mellem kl.
09.00 - 16.00 på telefon 43 68 20 00. Vi er til for dig og din Ford.

Ford Credit - finansiering uden omveje

Din lokale forhandler kan give dig enkle og overskuelige råd med hensyn til de forskellige
måder, du kan finansiere dit bilkøb på. Du kan få mere at vide på www.ford.dk eller ved
at ringe til Ford Credits kundeservice på telefon 43 68 20 00.

Ford Assistance

Når du køber en ny Ford, er du sikret europæisk vejhjælp indtil første planmæssige
serviceeftersyn. Benytter du herefter autoriseret Ford Service, forlænger vi din
europæiske vejhjælp under programmet Ford Assistance Plus, ganske gratis, indtil
næste planmæssige serviceeftersyn. Kontakt Ford Assistance 24 timer i døgnet - 365
dage om året på telefon +45 43 68 20 00. 

www.ford.dk

Ved kassering af denne brochure
bedes den bortskaffet til genbrug.
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