NY TRANSIT CHASSIS

VISIONÆR. TEKNISK. ENESTÅENDE.
FORD HAR SAT SIT MÆRKE PÅ HVERT EKSEMPLAR.
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Denne brochure er udelukkende til inspiration da specifikationer og
udstyr afspjler europæiske forhold og ikke nødvendigvis er
retvisende for danske forhold

Scan QR-koderne for at se mere indhold.
Se Fords bemærkelsesværdige historie.

Den viste model er en Transit Trend L2 H1 Chassis med
enkeltkabine i metalfarven Magnetic (ekstraudstyr).

Den viste model er en Transit Trend L3 H1 Chassis med
dobbeltkabine i metalfarven Kapoor Red (ekstraudstyr).
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Bygget til hårdt
arbejde
Den nye Ford Transit er brygget til hårdt arbejde og er en moderne, effektiv
arbejdshest. Ved at kombinere styrken af en tung lastbil med det lette
erhvervskøretøjs smidighed kan alle modeller i det omfattende udvalg af
chassis-bilen der opbygges til at opfylde dine individuelle forretningsbehov.
Hele serien giver større nyttelast og mere brændstofeffektive motorer med
større drejningsmoment og højere anhængervægt. De har desuden et dristigt
nyt design fortil med et større kølergitter med tre vandrette strenge, en ny flot
motorhjelm og kofanger foruden karakteristiske nye forlygter med LEDteknologi. Indvendigt er der mulighed for tilslutning af mobilen og avancerede
førerassistancesystemer, som kan hjælpe dig gennem selv den hårdeste
arbejdsdag.
Hvad enten du har brug for en alukasse, en ladvogn med nedfældelige sider
eller tippelad, en kølevogn, et mobilt værksted eller et udrykningskøretøj, kan
Ford med garanti levere en Transit Chassis til formålet.

Den viste model er en Transit Trend L2 H1 Chassis med enkeltkabine i Chrome Blue
(ekstraudstyr).
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Dit mobile kontor
Den nye Transit hjælper med at gør selv den mest krævende arbejdsdag lidt
lettere. Det rummelige, nydesignede interiør med dets nye instrumentbord og
ergonomiske design i højeste kvalitet giver dig komfortabel kontrol. En ny
8-tommers berøringsskærm midt på instrumentbordet understøtter
knibebevægelser og leverer en bred vifte af information, underholdning og
navigation samt stemmekontrol (ekstraudstyr).
Der kan vælges mellem et standard dobbelt sæde eller et justerbart enkelt
sæde som giver plads til op til tre personer, mens at gearstangen som er
placeret på instrumentbordet giver nem adgang under kørslen. Og fordi livet
bag rattet bliver lettere - og ser meget bedre ud - når du har plads til at gemme
alt, hvad du har brug for, vil du også finde masser af lettilgængelig
opbevaringsplads.

Den viste model er en Transit Trend L2 H1 Chassis med enkeltkabine i metalfarven Magnetic
(ekstraudstyr).
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Chassis med enkeltkabine

Chassis med enkeltkabine
L4 (lang akselafstand med forlænget overhæng)
Baghjulstræk (forhjuls-/firehjulstræk kan leveres til
350-serien)

3.500-4.700 kg tilladt totalvægt
2/3 sæder

L2 (mellemlang akselafstand)

L5 (ekstra lang akselafstand)

For-/baghjulstræk og firehjulstræk

Baghjulstræk

2/3 sæder

2/3 sæder

3.500 kg tilladt totalvægt

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

3.500-4.700 kg tilladt totalvægt

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

L3 (lang akselafstand)
For-/baghjulstræk og firehjulstræk

3.500-4.700 kg tilladt totalvægt
2/3 sæder

6

7

De viste opbygninger er udelukkende beregnet som illustration. Det viste reservehjul er
ekstraudstyr.
Bemærk Der er teknisk information til opbyggere iform af Karrosseri- og
udstyrshåndbogen "BEMM" på www.etis.ford.com under >information >>ombygninger.

Opbygninger efter arbejdsopgave og last

I god form til
bodybuilding
Under hele udviklingsprocessen har vi arbejdet tæt sammen med professionelle karrosseriopbygninger for at sikre, at alle standardtyper af
opbygninger, og de fleste specialløsninger, kan monteres let og effektivt uden eller med få ændringer. Et stort udvalg af chassis længder og
motorer giver en solid base for en række opbygninger og betyder mange tilpasningsmuligheder.

Opbygninger efter arbejdsopgave og last
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Masser af
plads til dig
og dit
mandskab
Hvis du skal fragte både udstyr og mandskab til et arbejdssted, er den nye
Transit Chassis med dobbeltkabine en fantastisk løsning.
Døre med stor åbnevinkel gør det nemt at stige ind i den rummelige,
gennemtænkte kabine. Det dobbelte passagerforsæde og standard
4-personers mandskabsbagsædet har tilsammen komfortabel plads til op til 7
personer. Passagersæderne har løftehynder og opbevaringsrum under
sæderne med plads til værktøj og udstyr, hvor det er sikkert af vejen for
nysgerrige blikke. Desuden kan forsædet foldes ned, for at omdanne det til et
praktisk arbejdsområde.
Transit dobbeltkabine fås i fire aksellængder og med et stort udvalg af
opsætninger med for-, bag- eller firehjulstræk*.

*Alle modeller med firehjulstræk (AWD) fås som ekstraudstyr på modeller i 350 serien.

Den viste model er en Transit Trend L3 H1 Chassis med dobbeltkabine i metalfarven Kapoor
Red (ekstraudstyr).
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Chassis m/dobbeltkabine

Chassis m/dobbeltkabine

L2 (mellemlang akselafstand)
Forhjulstræk/baghjulstræk

3.500 kg tilladt totalvægt
6/7 sæder

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

Tvillingbaghjul (DRW)

Enkeltbaghjul (SRW)

L3 (lang akselafstand)
Forhjulstræk / Baghjulstræk (firehjulstræk kan leveres til
350-serien)

3.500 kg tilladt totalvægt

6/7 sæder

L4 (lang akselafstand med forlænget overhæng)
Baghjulstræk (firehjulstræk kan leveres til 350-serien)

3.500-4.700 kg tilladt totalvægt

6/7 sæder

L5 (ekstra lang akselafstand med forlænget
overhæng)
Baghjulstræk

3.500-4.700 kg tilladt totalvægt
6/7 sæder
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Gør tungt
arbejde let

L5 5.147 mm (enkeltkabine)
L5 4.149 mm (dobbeltkabine)

L4 4.149 mm (enkeltkabine)
L4 3.159 mm (dobbeltkabine)

L3 3.592 mm (enkeltkabine) L3
2.777 mm (dobbeltkabine)
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L2 3.142 mm
(enkeltkabine) L2 2.327
mm (dobbeltkabine)

Den nye Transit Chassis-førerkabine er robust, praktisk
og alsidig, og er designet til at understøtte dine
individuelle forretningsbehov. Alle varianterne af denne
arbejdshest, lige fra L2 (medium akselafstand) til L5
(ekstra lang akselafstand), har et robust
chassisramme, der udgør et fladt og stærkt
fundament til opbygninger. Desuden kan der vælges
mellem forskellige opsætninger af motor/gearkasse,
kabinetyper og enkelt- eller tvillingebaghjul.

Bemærk De viste chassis længder er for Chassis-modeller med enkeltkabine.
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Designet
til effektivt brug
Den nye Transit er en kombination af komponentudstyr og teknologier, som
reducerer brændstofforbruget, udstødningsemissionen og ejeromkostninger
uden at gå på kompromis med hverken ydelse eller funktionalitet.
01 Overvågning af køretøjsvedligeholdelse. Analyserer køretøjets data
for at sikre, at motoren kan fungere optimalt. Viser en række oplysninger
på instrumentbordet, herunder resterende mængde af AdBlue® væske og
advarsel for vand i brændstof. (Standardudstyr)
02 Foldbare, opvarmede sidespejle elektrisk foldbare, opvarmede sidespejle
med vidvinkel spejle. Perfekte, hvor det er småt med plads til parkering og i
smalle gader. (Ekstraudstyr)
03 Accelerationskontrol Et unikt system, der specialkalibrerer motoren til at
begrænse accelerationen, når bilen kører med minimal last, så
brændstofforbruget reduceres. (Ekstraudstyr)

02

04

04 Auto Start-Stop Stopper motoren automatisk, når du holder stille og
skifter til frigear. Når du er klar til at sætte i gang igen, starter motoren stille
og roligt, så både brændstofforbrug og udstødningsemission reduceres.
(Standardudstyr på alle modeller undtagen AWD modeller)
05 Ford Easy Fuel brændstofpåfyldning uden tankdæksel En enestående
sikkerhedsforanstaltning, som sikrer, at ingen kommer til at påfylde forkert
brændstof ved et uheld. Intet tankdæksel, ingen snavsede fingre.
(Standardudstyr)
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Forhjulstræk (FWD)
■

■

■

Motorer: 130 hk/360 Nm; 170
hk/390 Nm og 185 hk/415 Nm
Lavere placeret chassisramme med
større fleksibilitet til opbygning
Lavere egenvægt, der giver en højere
lasteevne og reducerer
brændstofforbruget

Trækkraft
Den nye Ford Transit leveres i forskellige modeller med for-, bag- eller
firehjulstræk**. Alle motorer drives som standard af en 6-trins gearkasse og en
automat gearkasse, er tilgængelig som ekstraudsdtyr på modeller med
forhjulstræk***.
I vanskeligt føre giver firehjulstræk klart det bedste vejgreb. Transits intelligente
system med firehjulstræk fås på udvalgte modeller**, giver en mere sikker
kørsel på udfordrende overflader.

Baghjulstræk *(RWD)
■

■
■

Motorer: 130 hk/360 Nm; 170
hk/390 Nm og 185 hk/415 Nm
Ekstra godt vejgreb med tunge læs
Bedst egnet til tungere opgaver og
bugsering

Automatisk 6-trins gearkasse
Giver en jævn og afslappende
køreoplevelse, især i tung trafik. Giver
mulighed for at låse gear under mere
udfordrende kørselsforhold, f.eks. på glatte
veje eller stejle bakker. (Ekstraudstyr på
modeller med forhjulstræk)

Firehjulstræk** (AWD)
■
■

■

Motorer: 170 hk/390 Nm
Føreraktiveret firehjulstræk med
ekstra trækkraft til vanskelige
terrænforhold
Ved normal kørsel trækker bilen på
baghjulene. Når firehjulstræk er
aktiveret, øges trækkraften
automatisk på det eller de hjul, der
har mest vejgreb.

*RWD er tilgængelig på Chassis med enkeltkabine og Chassis med dobbeltkabine.
**Alle firehjulstræk fås som ekstraudstyr på Transit Chassis med enkeltkabine og dobbeltkane (med 3500 kg totalvægt).
*** En ny automatisk 10-trins gearkasse vil være tilgængelig som ekstraudstyr på Transit Chassis med enkeltkabine med
baghjulstræk. Produktionen forventes, at begynde fra marts 2020. Kontakt din Ford Transit forhandler for nærmere
oplysninger.
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Leveres tilsluttet
Kun Ford kan levere et fuldt forbundet økosystem, der er indbygget fra starten. FordPass Connect-modemet* og FordPass-appen gør jobbet
nemmere, og giver adgang til en række effektivitets- og sikkerhedsfunktioner.

■

■

Live Traffic** leverer opdateret trafikinformation direkte til dit SYNC
3-Navigationssystem. Teknologien beregner derefter den anbefalede rute baseret
på trafikforholdene, så du bruger mindre tid på vej til dit næste job
Indbygget Wi-Fi*** med hastigheder på op til 4G gør det muligt at bruge op til 10
mobile enheder. Du kan endda bruge hotspottet på op til 15 meters afstand fra
køretøjet for mere effektivt mobilt arbejde, når du ankommer til stedet

Ford Data ServicesTM†

Din smartphones nye bedste ven

Med Ford Data ServicesTM og FordPass Connect kan du modtage køretøjsdata
sikkert til enten din egen tele-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.

■

■

■

■

Alarm Notification Hvis alarmen udløses, vil du blive underrettet i FordPassappen, så den hjælper med at holde din bil sikker
Remote Lock & Unlock lader dig kontrollere om køretøjet er låst og at låse det
eksternt, uanset hvor langt væk du er
Find parkeringspladser i nærheden og filtrér resultaterne efter køretøjets krævede
minimumshøjde
Vehicle Status hjælper føreren med at holde øje med grundlæggende
vedligeholdelse og hurtigt kontrollere, om der er tilstrækkelig brændstof, og at
dæktrykket er korrekt for den aktuelle belastning

Ford TelematicsTM†
Med Ford TelematicsTM og FordPass Connect kan du nemt se data for og styre alle
dine køretøjer ved hjælp af vores intuitive brugerinstrumentpanel. Modtag data på
flere køretøjer om bl.a. køretøjets tilstand, køretøjets placering, brændstofforbrug og
køreegenskaber. Oplysningerne vises med handlingsbar indsigt, der leverer de data,
du har brug for til at styre alle dine køretøjer.

Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 er problemfrit integreret med din smartphone, så du kan styre alt såsom telefonopkald og tekstbeskeder til musik og navigation - alt via 8"-berøringsskærmen
eller gennem enkle talekommandoer. Ruteoopdateringer hjælper med at holde dig på rette vej og til tiden

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
Styre SYNC-kompatible apps med AppLink, mens Apple CarPlay lader dig
navigere din smartphone via SYNC 3-skærmen, som om det var dit håndfrie sæt.
En berøringsfølsom skærm med farve understøtter 'swipe' bevægelser, og lader
dig arrangere applikationsikoner og baggrundsvisninger lige som du ville gøre det
på din tablet eller smartphone

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 er tilsluttet via AppLink
Søg efter tankstationer, ledige parkeringspladser og spisesteder.

*FordPass Connect er ekstraudstyr. Bilens modem opkobles ved leveringen af bilen. Du kan vælge visse datadelinger til/fra. Teknologien vil blive stillet til rådighed på udvalgte markeder i 2019, og de resterende markeder følger frem til 2020.
Adgang til **Live Trafic er gratis i de første 2 år efter registreringen af en ny Ford med SYNC 3-navigation. Herefter betales et gebyr.
***Wi-Fi hotspot (op til 4G LTE) inkluderer en gratis trådløs data-prøveversion, der begynder på tidspunktet for aktivering og udløber efter 3 måneder eller når 3 GB data anvendes, alt efter hvad der kommer først. Der kan købes yderligere data senere hos Vodafone/YouSee.
Der henvises til deres hjemmeside for detaljer om deres datapakker. For at kunne benytte den indbyggede Wi-Fi-hotspot-kapacitet skal et 2019-Ford-køretøj leveres med den nødvendige hardware, og en datalicens er påkrævet. Datadækning og service er ikke tilgængelig
overalt, og vilkårene i din datalicens, herunder gældende besked- og datahastigheder kan være gældende.
†Ford Data ServicesTM og Ford TelematicsTM kræver en gyldig kontrakt og kontoabonnement.

Bemærk: Full SYNC 3-smartphone-integration er kun tilgængelig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller højere. Nogle SYNC 3-funktioner kræver en dataforbindelse, så mobile dataafgifter vil være gældende. 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 i SYNC, 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 regioner.
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Bestemt dit eget
tempo
Bestem dit eget tempo med Intelligent farttilpasningØ2). Systemet kan
identificere den gældende hastighedsgrænse og opretholde den valgte
hastighed inden for den registrerede grænse. Avanceret radarteknologi scanner
for langsommere trafik foran køretøjet og kan automatisk justere hastigheden
for at opretholde en forudindstillet afstand til køretøjet foran. Når de
forankørende sætter farten op igen, genoptages fartpilotens indstillede
hastighed automatisk. (Ekstraudstyr, kræver SYNC 3 med Navigation)

Intelligent farttilpasningØ2)
Kombinerer Intelligent
hastighedsbegrænser med adaptiv
fartpilot og Trafikskiltegenkendelse for at
identificere den gældende
hastighedsgrænse og automatisk
begrænse køretøjets hastighed inden for
den registrerede grænse. (Ekstraudstyr,
kræver SYNC 3 med Navigation)

Den viste model er en Transit Trend L2 H1 i metalfarven Magnetic
(ekstraudstyr).
Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.

Ø

2)
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Forbliv i din bane
Blot et øjebliks manglende koncentration, og du kan være kørt ud af din
vognbane på motorvejen. Transit’s vognbaneadvarslenØ*2) (ekstraudstyr)
advarer dig ved at sende vibrationer gennem rattet, hvis du nærmer dig
striberne i din vognbane uden at bruge blinklyset. Hvis du ikke reagerer, kan
vognbaneassistentØ*2) hjælpe med at styre drejningsmomentet for at hjælpe
dig med at guide dig tilbage i højre kørebane.

SidevindsstabiliseringØ2)
Hjælper føreren med at holde sig i sin bane
ved kraftige vindstød ved hjælp af
ESC-systemet der registrere, når bilen
påvirkes af sidevind. (Standardudstyr)

Den viste model er en Transit Trend L2 H1 i metalfarven Magnetic
(ekstraudstyr).
Fungerer ved hjælp af sensorer.
*Fungerer ved hastigheder over 65 km/t på flersporede veje med tydelig
vognbaneafmærkning.
1)Sikkerhedsudstyr.
2)Førerassistance.
Ø
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Et skridt foran
Ved hjælp af kamera- og radarteknologi kan Pre-Collision AssistØ2) med
fodgængergenkendelse* overvåge afstanden til andre køretøjer og fodgængere
i området*. Hvis der registreres en risiko for kollision, advarer systemet dig med
hørbare og visuelle advarsler og for-oplader om nødvendigt bremserne og øger
bremsefølsomheden for at levere fuld respons, når du bremser. Hvis systemet
afgør, at en kollision er overhængende, kan Aktivt bremsesystemØ2) automatisk
aktivere fuld opbremsning for at mindske effekten af en mulig kollision.
(Ekstraudstyr)

Pre-Collision AssistØ2) med
fodgængergenkendelse*
Ved hjælp af radar og et kamera er
systemet designet til at detektere andre
køretøjer og fodgængere i nærheden* og
kan advare dig om en mulig kollision.
(Ekstraudstyr)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Førerassistance.
*Fodgængerregistrering er designet til at fungere ved hastigheder på op til 80 km/t. I mørke skal det objekt, der skal
detekteres, være inden for forlygternes rækkevidde.
Ø

Den viste model er en Transit Chassis med enkeltkabine L2 H1
i metalfarven Moondust Silver (ekstraudstyr)
Ø1)
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2)
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Gør det hele lidt lettere

28

Valgbare køremåder

Opvarmet forrude

Gør det muligt at skifte mellem forskellige køremåder
- Normal, Eco, Sne, Bugsering. Systemet justerer
forskellige indstillinger, herunder ydelsen og styring, for
at gøre kørslen lettere under visse forhold.
(Tilgængelighed afhænger af køretøjets drivlinie)

Fjerner is og afdugger forruden hurtigt, selv på
frostkolde morgener. (Standardudstyr)

Overvågning af
køretøjsvedligeholdelse
Analyserer køretøjets data for at sikre, at motoren kan
fungere optimalt. Viser en række oplysninger på
instrumentbordet, herunder resterende mængde af
AdBlue® væske og advarsel for vand i brændstof.
(Standardudstyr)

Ford EcoBlue dieselmotorer

Bakkestart-assistanceØ2)

KurvekontrolØ1)

Ford Transit’s 2,0-liters Ford EcoBlue er en ny
generation af avancerede dieselmotorer med høj
ydeevne. De raffinerede og effektive Ford EcoBlue
dieselmotorer er tilgængelige med et udvalg af
effekt- og momentfunktioner, og bygger på den
førende præstation og teknologi i vores anerkendte og
prisbelønnede Ford EcoBoost benzinmotorer.

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. (Standard)

Registrerer, hvis føreren kører for hurtigt i et sving, og
kan hurtigt reducere motorens drejningsmoment – og
aktivere bremserne på de enkelte hjul – så bilen
forbliver under kontrol. (Standardudstyr)

Fungerer ved hjælp af sensorer.
2)Førerassistance.
Ø

Fungerer ved hjælp af sensorer.
Sikkerhedsudstyr.

Ø

1)
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Specialudstyr (SVO)

Fords erhvervsbilsortiment omfatter et i forvejen bredt udvalg af standardudstyr og ekstraudstyr, men SVO-programmet med specialudstyr er skridtet videre. Der er praktisk
udstyr lige fra ekstra kraftige batterier til mere end 100 farver at vælge mellem til dine firmafarver. SVO tilgængelighed varierer efter region og model. Kontakt venligst din
lokale Ford Transit forhandler.

Specielle farver

Batteri relæ

Omdrejningskontrol

Din virksomheds farver er et vigtigt
forretningsmæssigt aktiv, så Transit er
tilgængelig i et stort udvalg af
farvemuligheder.

Dette patenterede batterisystem sikrer,
at du aldrig risikerer et fladt batteri. Sluk
for motoren, indstil en tid for
batteribrug, lav profiler til brug for
batterier (tung eller let brug, med og
uden ekstra batterier) og beskyt dit
batteri mod overbelastning fra
startmotoren. Denne meget funktionelle
enhed er fyldt med effektive funktioner.
(Ekstraudstyr)

Omdrejningskontrol, 1.300 - 3.000
omdrejninger

El-pakke 3 - opbygger
modul
Dette kvalitetsstik giver adgang til
strømforsyningssignaler, der letter
opbygninger. Signaler omfatter
motorstart, motorstyring, stoplys,
døråbning, blinklys, køretøjets hastighed
og håndbremse. (Ekstraudstyr)

Ekstra sikringspanel

El-pakke 1

Tilbyder stik til specialudstyr og
strømforsyning. Består af 3 stik og
ledninger - 1 stik til rotorblink og 2 x 12 V
ekstra stik.

Rotorblink kan monteres på mange
køretøjsopbygninger, herunder køretøjer
til vejvedligeholdelse, genbrug og
nødtjenester. Denne pakke giver et stik/
omskifter og elektriske ledninger for
nem montering. (Ekstraudstyr)

De ekstra stik er placeret i 2-DIN
loftskonsollen og kan bruges til at drive
forskellige funktioner, f.eks.
arbejdslamper eller strøm til bagklap.
(Ekstraudstyr)

Bemærk SVO’er er kun tilgængelige for Transit Chassis med enkeltkabine. Der findes flere oplysninger om de specielle muligheder i udstyrs- og monteringsmanualerne "BEMM" på Ford Etis hjemmeside www.etis.ford.com
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Ambiente
Udvendigt udstyr
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Elbetjente, opvarmede sidespejle ulakeret
Kørelys
Opvarmet forrude
Sidespejle med indbygget blinklys
Tagpositionslygter
Sidemarkeringslys (L3 og L4 til Chassis
med dobbeltkabine og L4 kun til Chassis
med enkeltkabine)
16" stålfælge med navkapsler
Auto-start/stop (ikke AWD)
Brede sidebeskyttelseslister ulakeret

Indvendigt udstyr
■

■
■
■
■
■
■
■
■

1-DIN radio, 4 højttalere for (2 bas og 2
diskant), ratknapper til betjening af
audiosystem, en USB-port og Bluetooth
Overvågning af køretøjsvedligeholdelse
Tripcomputer
Elbetjente ruder i fordøre
Airbag i førersiden
Motor/kabine varmer
2-vejs hovedstøtte på forsæde
Justerbart førersæde med armlæn
Dobbelt passagersæde

Motorer
Diesel
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)

Den viste model er en Transit Ambiente L2 H1 Chassis med enkeltkabine standardfarven Race Red.
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Trend

Udvendigt udstyr ud over
Ambiente
■

■
■

■
■

Halogenforlygter i projektørstil med
statiske kurvelygter
Tågeforlygter
Fjernbetjening centrallås (to nøgler med
fjernbetjening)
Heldækkende hjulkapsler
Kromkant på frontgitter

Interiør udstyr ud over
Ambiente
■

■
■
■
■

Fartpilot med justerbar
hastighedsbegrænser
Aircondition foran
Aflåseligt handskerum
Læselamper
Læderrat

Motorer
Diesel
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)
2.0L TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)

Den viste model er en Transit Trend L2 H1 Chassis med enkeltkabine standardfarven Blazer Blue.
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Farver og indtræk
Vælg den farve og det indtræk, der passer til
dine firmafarver.
Frozen White
Standardfarve

1. Ambiente
Sædeflade: Quadrant i Dark Palazzo Grey
Sædesider: City i Ebony

Blazer Blue
Standardfarve*

Race Red
Standardfarve*

2. Trend
Sædeflade: Capitol i Ebony
Sædesider: City i Ebony
3. Ambiente og Trend(markedsføres ikke i
Danmark)
Sædeflade: Crosshatch på Salerno i Dark
Palazzo Grey
Sædesider: Salerno vinyl i Ebony

1.

2.

3.

Moondust Silver
Metalfarve*

Agate Black
Metalfarve*

Kapoor Red
Metalfarve*

Magnetic
Metalfarve*

Chrome Blue
Metalfarve*

Diffused Silver
Metalfarve*

12 års garanti mod rustgennemtæring
Transit´s slidstærke ydre skyldes en minitiøs flertrinsbaseret lakeringsproces. Karrosserisektionerne med indsprøjtet korrosionsbeskyttende voks, robust dæklak og nye materialer og
påføringsprocesser sikrer, at den bevarer sit flotte udseende i mange år.
Bemærk De viste fotos er udelukkende beregnet til at illustrere karrosserifarver og gengiver ikke nødvendigvis den beskrevne model. Farver og tilpasninger, der er gengivet i denne brochure, kan variere fra de faktiske farver på grund af begrænsningerne i de anvendte
trykningsprocesser.
*Ekstraudstyr standardfarve Kontakt Transit Center for nærmere information og rådgivning.

Zinklag

Fosfatlag

Elektroforetisk
grunderlag

Grunder

Dæklak

Klarlak

Stærk og økonomisk
Stærke valgmuligheder

310 Nm

Lige fra kraft og moment til brændstoføkonomi og raffinering er hver motor i næste generation af Ford EcoBlue
diesel-serien optimeret til at imødekomme alle behov. De opgraderede motorer er konstrueret til at opfylde de
seneste Euro 6.2-emissionsstandarder, og er endnu renere og mere brændstofeffektive end deres forgængere.
Det giver en forbedring af brændstoføkonomien på op til 7 procent sammenlignet med de tidligere modeller.

Effektivt brændstofbesparende
teknologier
■
■

Auto-Start-Stop
Ford regenerativt ladesystem

■
■

■
■

Indikator til gearskift
Elektrisk servostyringssystem (EPAS) (ikke til AWD
modeller)
Forbedringer i det aerodynamiske design
Dæk med lav rullemodstand

105 hk

Fra

204 g/km*

Effektiv
2.0L Ford EcoBlue 105 hk dieselmotor
(markedsføres ikke i Danmark)
Transit’s nye 2,0 liters Ford EcoBlue 105 hk (77
kW)/310 Nm dieselmotor kombinerer et lavt
brændstofforbrug med raffineret motorteknik og
ualmindeligt gode køreegenskaber. Den avancerede
motorkonstruktion holder driftsomkostningerne nede
uden at gå på kompromis med lasteevne eller
ydeevne.
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390/415 Nm

Fra

360 Nm
130 hk

Fra

204 g/km**

Fleksibel
2.0L Ford EcoBlue 130 hk dieselmotor
Den nyeste 2,0-liters Ford EcoBlue 130 hk (96
kW)/360 Nm dieselmotor finder en smuk balance
mellem at levere den ekstra kraft og det
drejningsmoment, der er nødvendig for at øge
totalvægt for bil og anhænger uden at gå på
kompromits med udledningen.
**130 hk fra 204 g/km. Ved WLTP-testtal for beregnede kørecyklusser.

170/185
hk

204 g/km***

Kraftfuld
2.0L Ford EcoBlue 170 hk og 185 hk
dieselmotor
Ford EcoBlue motoren på 170 hk (125 kW) får nu
følgeskab af en ny 185 hk (136 kW) dieselmotor, der
har et drejningsmoment på 415 Nm. Med den mest
kraftfulde motor i serien er dette hårdtarbejdende
køretøj det ideelle valg til tunge laster og til bugsering,
samtidig med at den leverer fremragende
brændstofeffektivitet***.
*** 185 hk fra 204 g/km. Ved WLTP testtal for beregnede kørecyklusser.

Ren diesel
teknologi

Ford EcoBlue
dieselmotorer
Den nye Transit's udvalg af opgraderede
Ford EcoBlue dieselmotorer overholder de
seneste strenge Euro 6.2
emissionsstandarder.
Ford EcoBlue-dieselmotorer er udstyret
med et SCR-system (selektiv katalytisk
reduktion), der anvender AdBlue® (urea/
vandbaseret væske) til at omdanne
NOx-emission i udstødningsgassen til
kvælstof og vand. Dieselmotorerne er også
udstyret med et partikelfilter, som
reducerer mere end 99% af de udledte
partikler fra bilens udstødning.
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Ford Service
Ford Service

ViVi
hjælper
hjælper
med
med
atat
holde
holde
din
din
forretning
forretning
kørende
kørende
FordFord
Transit24
Transit24
Ford Ford
Transit
Transit
Erhvervscentrene
Erhvervscentrene
givergiver
din forretning
din forretning
storestore
fordele
fordele
med med
Ford Ford
Transit24.
Transit24.
Ford Transit24
Ford Transit24
hjælper med
hjælper
at holde
med at
din
holde
forretning
din forretning
kørende kørende
og dine driftsomkostninger
og dine driftsomkostninger
nede. Ford
nede. Ford
Transit24
Transit24
er en B2B-servicepakke
er en B2B-servicepakke
med effektive
med effektive
praktiskepraktiske
produkter
produkter
og serviceydelser
og serviceydelser
til
til
overkommelige
overkommelige
priser, hvor
priser,
du som
hvor varebilsejer
du som varebilsejer
får
får
eksklusiveksklusiv
eksperthjælp
eksperthjælp
gennemgennem
vores vores
specialiserede
specialiserede
forhandlernet
forhandlernet
- Ford Transit
- Ford Transit
Erhvervscenter.
Erhvervscenter.

Hvad Hvad
indgårindgår
i FordiTransit24
Ford Transit24
Service,
■ Service,
mens dumens
venter
du venter

■

Service
■ til
Service
sent på
til aftenen
sent på aftenen
(tjek forretningens
(tjek forretningens
åbningstider)
åbningstider)

■

■

Prioriteret
■ Prioriteret
indskrivning
indskrivning
til service
til service

■

Reparation
■ Reparation
og på vejen
og på
igen
vejen
inden
igen
forinden
24 timer**
for 24 timer**

■

Hente-bringe
■ Hente-bringe
service***
service***

■

Før-synstjek
■ Før-synstjek

■

Lånebil
■ af
Lånebil
samme
af type****
samme type****

■

Originale
■ Originale
Ford reservedele
Ford reservedele

■

Hurtig■ogHurtig
korrekt
ogFord
korrekt
diagnose
Ford diagnose

■

Gratis■videotjek
Gratis videotjek
eller servicerådgivning
eller servicerådgivning

■

Ford uddannede
■ Ford uddannede
mekanikere
mekanikere

■

Gratis■sundhedstjek
Gratis sundhedstjek
mellem serviceeftersyn
mellem serviceeftersyn

■

Ikke-planlagt
■ Ikke-planlagt
reparation
reparation

■

Prioriteret
■ Prioriteret
reparation
reparation
i hastetilfælde
i hastetilfælde

■

Gratis■vejhjælp
Gratis vejhjælp
i Europai Europa

■

Samme
■ Samme
kontaktnummer
kontaktnummer
til al din til
Ford
al din
service
Ford service

Finansieringsløsninger
Finansieringsløsninger
til erhvervsbiler
til erhvervsbiler
FordFord
serviceaftaler*
serviceaftaler*
Bedre sikret,
Bedrestørre
sikret,
tryghed
større tryghed
Du kan trygt
Du kan
vælge
trygt
osvælge
til at finansiere
os til at finansiere
din Forddin
erhvervsbil,
Ford erhvervsbil,
fordi vi har
fordi
størrelsen
vi har størrelsen
og ekspertisen
og ekspertisen
på markedet
på markedet
til at
til at Ved at være
Ved forudseende
at være forudseende
undgår du
undgår
stigende
du stigende
kunne tilbyde
kunnedig
tilbyde
et bredt
dig et
udvalg
bredtaf
udvalg
finansieringsløsninger.
af finansieringsløsninger.
vedligeholdelsesomkostninger.
vedligeholdelsesomkostninger.
Med din Med
personlige
din personlige
Ford
Ford
serviceaftale
serviceaftale
holder du
holder
din Ford
du din
kørende,
Ford kørende,
og forlænger
og forlænger
Ford Credit:
FordForskellige
Credit: Forskellige
finansieringsløsninger
finansieringsløsninger
til
til
dens levetid.
densDu
levetid.
vælger
Dublot
vælger
denblot
serviceaftale,
den serviceaftale,
der passer
der passer
erhvervskunder,
erhvervskunder,
som ønsker
somat
ønsker
eje deres
at eje
bil.deres bil.
bedst tilbedst
dit behov.
til dit behov.
Ford Lease:
FordSpecialiseret
Lease: Specialiseret
i kontraktbaseret
i kontraktbaseret
leje og leasing
leje og leasing
En serviceaftale
En serviceaftale
kan typisk
kan
tegnes
typisksom
tegnes
en basisaftale,
som en basisaftale,
hvor
hvor
og tilbyder
og alternative
tilbyder alternative
finansieringsløsninger
finansieringsløsninger
alt efter alt efter service er
service
dækket,
er dækket,
eller som
eller
en udvidet
som en serviceaftale
udvidet serviceaftale
til
til
behovetbehovet
i din virksomhed.
i din virksomhed.
fast pris fast
medpris
denmed
samme
den dækning
samme dækning
som basissom basisKun erhvervskunder.
Kun erhvervskunder.

serviceaftalen
serviceaftalen
PLUS sliddele.
PLUS sliddele.
Alt arbejde
Alt på
arbejde
din bilpå
bliver
din bil bliver
udført afudført
en autoriseret
af en autoriseret
Ford reparatør.
Ford reparatør.
Din FordDin
forhandler
Ford forhandler
rådgiver rådgiver
dig gernedig
om,
gerne
hvilken
om, hvilken
serviceaftale
serviceaftale
der passer
dertilpasser
dig. til dig.

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

FormåletFormålet
med Ford
med
Transit24
Ford Transit24
er at ydeer
den
at yde
heltden
rigtige
helt rigtige
service effektivt
service effektivt
og praktisk
og praktisk
for voresfor
erhvervskunder.
vores erhvervskunder.
Og
Og
hvad enten
hvad
det
enten
er fordet
at er
få for
eftersyn,
at få eftersyn,
vedligeholdelse
vedligeholdelse
eller
eller
reparation,
reparation,
er det her,
er du
detfår
her,
det.
du får det.
Få mere Få
at vide
mereog
atfind
videnærmeste
og find nærmeste
Ford Transit
Ford Transit
Erhvervscenter
Erhvervscenter
her: www.ford.dk/ford-ejere/transit24
her: www.ford.dk/ford-ejere/transit24

*Serviceaftaler
*Serviceaftaler
tegnes hos din
tegnes
Ford-forhandler.
hos din Ford-forhandler.
(Gælder hos(Gælder
Ford-forhandlere
hos Ford-forhandlere
som tilbydersom
serviceaftaler)
tilbyder serviceaftaler)
**Reparationsarbejde
**Reparationsarbejde
påbegyndespåbegyndes
samme hverdag
samme
(såfremt
hverdag
bilen
(såfremt
indleveres
bileninden
indleveres
kl. 15:00)
inden
eller
kl.allersenest
15:00) ellerinden
allersenest
for 24 inden
timer efter
for 24indlevering.
timer efter Reparation
indlevering.af
Reparation
erhvervsbiler,
af erhvervsbiler,
der ikke kan der
køre,ikke
færdiggøres
kan køre, færdiggøres
inden for 24 inden
timer for
med
24forbehold
timer med
forforbehold
manglende
for reservedele.
manglende reservedele.
***Hente-bringe
***Hente-bringe
service udbydes
service
visse
udbydes
steder og
visse
sker
steder
efterog
aftale
skerog
efter
vedaftale
rimelig
ogkøretid
ved rimelig
(evt.køretid
mod merpris).
(evt. mod
Vi vasker
merpris).
desuden
Vi vasker
dindesuden
bil, så den
dinerbil,
ren,sånår
den
duerfår
ren,
den
nårudleveret.
du får den udleveret.
****Lånebil****Lånebil
af den samme
af den
typesamme
gælder type
ikke specialgælder ikke
ellerspecialombyggede
eller ombyggede
biler, og kun biler,
hvor det
og kun
er muligt.
hvor det er muligt.
OBS:

OBS:

Ford Credit:ØPositiv
Ford Credit:
kreditvurdering
Positiv kreditvurdering
kræves. Der kan
kræves.
stilles
Der
krav
kanom
stilles
sikkerhed.
krav omFord
sikkerhed.
Credit udbydes
Ford Credit
af Forso
udbydes
Danmark,
af Forso
filial
Danmark,
af Forsofilial
Nordic
af Forso
AB. Nordic AB.

Ø

Ford Lease: ◊Ford
Ford Lease
Lease:tilbydes
Ford Lease
af ALD
tilbydes
Automotive
af ALD Automotive
Ltd under firmanavnet
Ltd under firmanavnet
Ford Lease. Positiv
Ford Lease.
kreditvurdering
Positiv kreditvurdering
kræves. Der kan
kræves.
stilles
Der
krav
kanom
stilles
sikkerhed/kaution.
krav om sikkerhed/kaution.

◊

Varigheden †af
Varigheden
en Ford serviceaftale
af en Ford serviceaftale
er fra startdatoen
er fra startdatoen
for nybilsgarantien
for nybilsgarantien
(normalt den(normalt
første registreringsdato).
den første registreringsdato).
Antal eftersyn
Antal
medeftersyn
en Fordmed
serviceaftale
en Ford serviceaftale
afhænger afafhænger
varigheden
afaf
varigheden
aftalen ogafdet
aftalen
forventede
og detkilometerforbrug.
forventede kilometerforbrug.

†
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Chassis med dobbeltkabine



Chassis med enkeltkabine
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Brændstofforbrug og CO2 (EU6.2)
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Brændstofforbrug og CO2 (EU6.2)
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Brændstofforbrug og CO2 (EU6.2)



www
Alt udstyr og alle specifikationer (findes ikke i trykt brochure)
Hvis du ønsker at se alt udstyr og alle specifikationer, skal du downloade den digitale ebrochure
eller se den interaktive brochure. De kan downloades fra: www.Ford.dk eller scan QR-koden.
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For nemheds skyld er Ford Transit modellerne betegnet ud fra
deres tilladte totalvægt. Det vil sige, at f.eks. en 280 har en
tilladt totalvægt på 2800 kg og en 300 en tilladt totalvægt på
3000 kg.
Egenvægt er vægten af en bil i Ambiente serien med
standardspecifikationer, inkl. olier/væsker og 90% fuld
brændstoftank, men uden fører, passagerer og last.
Nyttelast er forskellen mellem disse to.

Men ved montering af enkelt passagerforsæde i stedet for det
standardudstyrede dobbeltsæde reduceres bilens vægt ca. 12
kg, og øger dens nyttelast tilsvarende. Ford Transit Center kan
oplyse, hvilket udstyr der kan øge eller reducere bilens
egenvægt, og med hvor meget.
Serier
Alle oplyste tal for egenvægt i denne brochure gælder for
modeller i Ambiente serien med standardspecifikationer,
medmindre andet fremgår. Modeller i Trend serien vejer
generelt mere end modeller i Ambiente serien på grund af det
monterede udstyr og udstyrsniveauet.


 
 
 








 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 





Det er vigtigt at overveje nøje, hvad du vil montere yderligere
på bilen efter leveringen. Eftermonteret tilbehør eller
eftermarkedsombygninger på bilen kan påvirke dens nyttelast
negativt. Kontakt Transit Center 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 Transit Center 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



 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 







 



 





Udsving i produktionsprocesser gør, at to biler oftest ikke vejer
nøjagtig det samme.

Det meste fabriksmonterede udstyr påvirker bilens nyttelast.
Eksempelvis kan et klimaanlæg øge vægten med ca. 18 kg og
dermed reducere bilens nyttelast tilsvarende.


 
 
 


 

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

Fabriksmonteret ekstraudstyr

 
  ◆

  
 



At vælge en ny varebil kræver, at man tager højde for en lang
række faktorer. Nogle faktorer, som f.eks. valg af den bedst
velegnede variant, identificering af den påtænkte primære
brug og beslutning om den rigtige lastrumsstørrelse, er
forholdsvis enkle. Andre faktorer, som f.eks. beregning af
nyttelast, er vanskeligere.

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.


 
  


 

Produktionstolerancer

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

FWD
 

Tilladt totalvægt minus egenvægt = nyttelast

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.

Chassis med enkeltkabine (3 sæder)



Ford Transit bygget til lasttransport – masser af transport.

Nyttelast





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
lastrumsvolumen. Dit Transit Center bistår gerne med professionel rådgivning omkring vigtige specifikationsspørgsmål og kan hjælpe med at finde den rette bil til dit budget
og dine erhvervsbehov.

Fører og passagerer




  

Få det optimale ud af din nye
Ford

Vægt og last

Tilbehør og eftermarkedsombygninger

Konfigurer bilen efter arbejdet
Ford erhvervskøretøjer kan leveres med et stort udvalg af
standard- og ekstraudstyr. Ford Transit Center 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.
Bemærk Der er teknisk information til opbyggere på nettet i Karrosseri- og
udstyrshåndbogen @etis.ford.com under >information >>ombygninger.
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Baghjulstræk

AWD

Chassis med dobbeltkabine (7 sæder)
FWD

Baghjulstræk

AWD

FWD   Baghjulstræk   AWD   L2    L3   L4         L5    SRW   DRW   
                 ◆Egenvægt                                     
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Chassis med enkelt-/dobbeltkabine
FWD




























































Modelprogram




Maks. tilladt vogntogsvægt (kg)





 

















 

  















 

















  

 







  



  



 

 

















   







 

 

















    

 

  





 

















    











  



     







 

 

















  

 



 





















  



  





 

















   







 

 





















Baghjulstræk
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Chassis med enkelt-/dobbeltkabine (uden lad)
FWD

           

  

 







  









   





    

 







    









     





  

 







  









   





 

 

 







Baghjulstræk


















 










 

  

      
     



     





        




























Styling og design




Anhængervægt med bremser (kg)(a)
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Førerassistance









Ydeevne og effektivitet


Køreoplevelse









      





             







           





     







    







    












      

     







          







 







           







          







    







        







      







        



















     
     

Eksteriør Belysning

    
    





 

     























 







Hjulophæng
              
Instrumenter og betjeningsfunktioner
    
         

      

Teknologi
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Komfort og praktisk brug


Komfort og praktisk brug
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Praktisk udstyr


Sikkerhed og tryghed





Modeltype
      





 





 











Tæpper og indtræk







    







Certificering

     







  







Udvendigt udstyr







       





Instrumenter og betjeningsfunktioner
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   ◆Bemærk: Der må aldrig placeres et bagudvendt børnesæde på det forreste passagersæde i Ford-biler, hvis airbaggen i passagersiden ikke er slået fra.
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Specialudstyr (SVO)


       
       




      ◆

 















  
◆
                     

Næste skridt
Se optioner og specifikationer i den
elektroniske brochure, download den digitale
brochure eller se den interaktive brochure for
at se optioner og specifikationer. De kan
downloades på Ford.dk.

prøv din nye Ford

Når du har købt din Ford

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 og få
en skade på din Ford, er de autoriserede Ford værksteder det sikre valg. Med Ford Service får du prismatch på
service og reparationer, fri europæisk vejhjælp med Ford Assistance Plus som gælder helt op til næste
planmæssige serviceeftersyn, samt servicerådgivning og gratis Video Check.

Besøg dit Ford Erhvervscenter og prøvekør din
nye Ford. Find dit Ford Erhvervscenter her:
www.ford.dk/find-forhandler

Ford Credit – finansiering uden omveje

byg din nye Ford

Ford Lease specialiserer sig i kontraktbaseret leje og leasing og kan tilbyde alternative finansierings-ordninger
alt efter behovet i din virksomhed (gælder kun erhvervskunder).

se modeller og priser på ford.dk eller kontakt
din lokale Ford forhandler for at hører mere
om Transit chassis.

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.

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, hvad enten du er privat- eller erhvervskunde.

Du kan få mere at vide om vores finansieringsløsninger på www.ford.dk under punktet "Finansiering".
FordPass er en ny app, der vil give dig mulighed for at se mobilitet på en helt ny måde med en række
personlige, digitale og praktiske løsninger f.eks. kan du søge efter ledige parkeringspladser i nærheden,
indeholder bil- og finansieringsoplysninger og forhandlerinformationer samt en masse nyttige vejledninger.
Live Traffic er gratis de første 2 år, efter du har købt en ny Ford med SYNC 3 og navigation – herefter er der en
fast, årlig pris. Læs mere om FordPass på: www.Ford.dk

Ford kundeservice

Ford Assistance

Ford Credit

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.

Når du køber en ny Ford, er du sikret europæisk vejhjælp indtil
første regelmæssige serviceeftersyn. Benytter du herefter
autoriseret Ford service forlænger vi din 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.

Din lokale forhandler kan give dig enkle og overskuelige råd med
hensyn til de forskellige måder, du kan financiere 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.

Ved kassering af denne brochure
bedes den bortskaffet til genbrug.

www.ford.dk
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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 varemærker 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.

