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Tourneo Custom Titanium L1 zobrazený so 
17-palcovými 10-lúčovými Dark Tarnish 
diskami kolies z ľahkej zliatiny (voliteľné)  
 s prémiovou farbou karosérie Grey Matter 
(voliteľné).

Tourneo Custom Titanium L2 zobrazené so zadnou 
kamerou (voliteľné) v metalickej farbe karosérie 
Orange Glow (voliteľné).
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Tourneo Custom Active
Objavte dobrodružnú novinku Tourneo Custom Active. Vďaka svojmu robustnému 
terénnemu dizajnu, pokročilým technológiám a pohodlnému, odolnému interiéru je 
vozidlo pripravené zvládnuť aj ten najnáročnejší deň. Vozidlo ponúka výnimočné 
17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin, jedinečnú prednú masku „Active“ a obklad 
karosérie, strieborné strešné nosníky a bočné nástupné schodíky po celej dĺžke. Vo 
vnútri nájdete špeciálne čalúnenie vo farbe Nordic Blue a pre mimoriadny výkon v 
náročnejších podmienkach ponúkame aj modely s manuálnou prevodovkou s 
voliteľným mechanickým samosvorným diferenciálom.

Mechanický samosvorný diferenciál
Mechanický samosvorný diferenciál 
Tourneo Custom môže pomôcť znížiť 
nežiaduce prekĺzavanie kolies, najmä na 
nespevnených povrchoch. Automatickým 
nasmerovaním krútiaceho momentu s 
maximálnou priľnavosťou kolies sa 
zlepšuje predný pohon Tourneo Custom, 
ktorý vám poskytne ešte vyššiu úroveň 
trakcie, stability a rozvahy v náročnejších 
podmienkach. (Voliteľná výbava pre 
všetky série s manuálnou prevodovkou)

Tourneo Custom L1 Active zobrazený so 17-palcovými 
5-lúčovými opracovanými diskami kolies z ľahkých 
zliatin (štandardné vybavenie) v metalickej farbe 
karosérie Orange Glow (voliteľné).
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Posaďte sa do prémiovej triedy
Keď sa povie komfort a pohoda, Ford Tourneo Custom exceluje. Kombinácia štýlu a 
kvality luxusného sedanu s univerzálnosťou a vnútorným priestorom minibusu, ktorá 
ponúka miesto až deviatim pasažierom. Bohatá a dômyselná výbava a príslušenstvo 
poskytuje ešte vyššiu úroveň dokonalosti. Sedadlo vodiča a stĺpik riadenia je možné 
plne nastavovať, aby ste si mohli nájsť ideálnu pozíciu pri riadení. A vaši cestujúci 
môžu relaxovať s výbavou na prianie, ako je napríklad klimatizácia zadného 
priestoru, sklopné operadlá a luxusné kožené čalúnenie sedadiel.

Vzduchové odpruženie zadnej nápravy
Automaticky sa nastavuje, aby sa zachovala stála jazdná výška, bez ohľadu na náklad, aby bola 
jazda hladšia a pohodlnejšia. (Voliteľné vybavenie pre Trend a Titanium)
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Priestor pre každého
Priestranný interiér Tournea Custom s konferenčným 
rozložením sedenia je rovnako flexibilný ako pohodlný.

K dispozícii sú dve verzie: Univerzálne konferenčné sedenie 
(štandard pre Trend), ktoré ponúka samostatné sedadlá 
v druhom rade a sedadlá 2+1 v treťom rade a veľmi 
univerzálne konferenčné sedenie (štandard pre Titanium, 
Titanium X a Sport) so samostatnými sedadlami v druhom 
a treťom rade, aby sa dosiahla dokonalá univerzálnosť.

Samostatné sedadlá v druhom rade sa dajú otáčať, aby 
smerovali dopredu alebo dozadu a všetky sedadlá je možné 
sklápať, preklápať, skladať alebo odstraňovať, aby boli 
splnené všetky vaše požiadavky.

Vyberte si verziu L1, ktorá ponúka dostatok priestoru až pre 
deväť osôb, verziu L2 so zväčšeným zadným batožinovým 
priestorom alebo Tourneo Custom Shuttle Bus L2 so 
sedadlami s priamym prístupom. Nech uprednostníte 
ktorýkoľvek model, zistíte, že jeho prispôsobivý interiér je 
možné jednoducho prispôsobiť tak, aby spĺňal prepravné 
potreby vašej firmy alebo rodiny.

Zobrazený je model Tourneo Custom Titanium s čalúnením kožou 
Salerno vo farbe Palazzo Grey (Voliteľné vybavenie).

Tourneo Custom L1

Tourneo Custom L2

Tourneo Custom 9 sedadiel L1 Tourneo Custom 9 sedadiel L2

Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy sa nesmie umiestňovať na sedadlá druhého radu, ak smerujú dozadu k tretiemu radu.
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Viac priestoru, menej námahy
Prevezte až deväť osôb v pohodlí s vysokou kvalitou. Sklopte operadlá zadných 
sedadiel a vytvorte rovný pracovný priestor. Alebo zadné sedadlá otočte, sklopte, 
preklopte či uložte mnohými rôznymi spôsobmi, čím získate priestor ako v limuzíne 
alebo maximalizujete batožinový priestor bez toho, aby ste museli sedadlá z vozidla 
vyberať.

Pri dodaní sú sedadlá usporiadané v konferenčnom usporiadaní sedenia, aby 
sedadlá v zadnom rade smerovali oproti sebe, čím sa umožní jednoduchý rozhovor 
medzi cestujúcimi. Usporiadanie zadných sedadiel je však možné ľahko zmeniť, aby 
boli všetci spokojní.

Ak potrebujete ešte viac priestoru, zadné sedadlá je možné úplne odstrániť, buď 
samostatne alebo spoločne, aby sa tak vytvoril veľký a univerzálny priestor pre 
čokoľvek, čo chcete prevážať.
Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy sa nesmie umiestňovať na sedadlá druhého radu, ak smerujú dozadu 
k tretiemu radu.

Hlavný obrázok (vľavo): Zobrazený je model Tourneo Custom Titanium s čalúnením kožou Salerno 
vo farbe Dark Palazzo Grey (Voliteľné) s konferenčným usporiadaním sedenia.
Poznámka  Výbava Trend obsahuje sedadlá tretieho radu v konfigurácii 2+1 namiesto samostatných sedadiel.
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Posuvné bočné dvere so širokým otváraním 
modelu Tourneo Custom a veľké zasklené zadné 
výklopné dvere poskytujú jednoduchý prístup do 
elegantného a útulného interiéru. Okrem toho 
množstvo premyslených funkcií, ako sú pohodlné 
stúpačky a množstvo inovatívnych riešení 
úložných priestorov, poskytujú vynikajúcu úroveň 
priestrannosti a univerzálnosti.

FORD TOURNEO CUSTOM Inteligentne skonštruovaný

Inovatívne riešenia úložných priestorov
Medzi funkčné možnosti odkladania patria držiaky 
nápojov a úložný priestor skrytý pod elegantným 
roletkovým krytom, veľké priehradky v predných dverách 
a uzamykateľná schránka pred spolujazdcom. 
(Štandardná výbava)

Posuvné dvere a stúpačky
Stúpačky pod dvomi bočnými posuvnými dverami 
uľahčujú nastupovanie a vystupovanie a zlepšujú tak 
luxusný štýl Tourneo Custom. (Štandard pre Trend, 
Titanium a Titanium X)

Integrovaný strešný nosič
Systém strešných nosičov, ktoré sa zložia na úroveň 
strechy, keď sa nepoužívajú, aby sa zlepšila spotreba 
paliva a znížil aerodynamický hluk v porovnaní s bežnými 
strešnými nosičmi. Strešné nosiče dokážu uniesť 
zaťaženie až 130 kg. Ich súčasťou sú drážky na zachytenie 
nákladu a integrované T-drážky, ktoré sú kompatibilné so 
štandardným príslušenstvom strešných nosičov, s cieľom 
maximalizovať ich funkčnosť. (Voliteľné vybavenie. 
Uplatňujú sa obmedzenia;)

Upevňovacie body ISOFIX pre uchytenie detských 
sedačiek
Aby sa zaistila bezpečnosť cestujúcich, na vybraných 
sedadlách v druhom a treťom rade sa nachádzajú štyri 
upevňovacie body detskej sedačky ISOFIX. (Štandardná 
výbava. poloha sa líši podľa modelov)

Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy sa nesmie 
umiestňovať na sedadlá druhého radu, ak smerujú dozadu k tretiemu radu.

Elektrická zásuvka 230 V (150 W)
Používajte alebo nabíjajte svoje obľúbené zariadenia bez 
toho, aby ste potrebovali špeciálne adaptéry. 
Jednoducho ich zapojte tak ako doma. (Voliteľná 
výbava)

Tónované sklá a roletky na zadných oknách
Ľahko ovládateľné protislnečné roletky chránia 
cestujúcich na zadných sedadlách pred obťažujúcim 
slnečným svetlom. Tónované sklá zvyšujú úroveň 
tienenia a prispievajú k elegantnému vzhľadu. (Štandard 
pre Titanium, Titanium X, Active)

Plný priestoru
S obrovským vnútorným priestorom a prispôsobiteľným 
usporiadaním sedenia je Tourneo Custom pripravený 
usadiť vás, vašich pasažierov a vašu batožinu

Zadná kamera s asistentom na uchytenie prívesu
Zaraďte spiatočku a automaticky uvidíte obraz zo zadnej 
kamery. Prekrývajúce sa značky na obraze kamery 
ukazujú, kam vozidlo smeruje. (Štandardne pre Titanium 
X, voliteľné pre ostatné série) Poznámka: Kamery 
fungujú iba pri rýchlostiach nižších ako 10 km/h (6 mph).

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané sedadlo vodiča
Vďaka 10 spôsobom nastavenia sedadla vodiča môžete 
vždy ľahko nájsť najpohodlnejšiu polohu pri riadení. 
(Štandard pre Titanium X, Active, voliteľné pre Titanium) 

Automatická prevodovka SelectShift
Model Tourneo Custom sa vyznačuje aj 6-stupňovou 
automatickou prevodovkou SelectShift. Prevodovka 
ponúka aj možnosť manuálneho radenia pomocou 
tlačidiel na radiacej páke. (Voliteľné pre modely 130 k, 
150 k a 170 k)
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Zoznámte sa s novým 
najlepším priateľom vášho 
telefónu

*Nešoférujte, keď ste rozrušený. Ak je to možné, používajte hlasové systémy; počas jazdy nepoužívajte ručné zariadenia. Niektoré funkcie môžu byť zablokované, keď je na vozidle zaradený prevodový stupeň. Nie všetky funkcie sú kompatibilné so 
všetkými telefónmi.
Upozornenie: Úplná integrácia systému SYNC 3 so smartfónom je dostupná len s telefónmi iPhone 5/telefónmi so systémom Android 5.0 (Lollipop) alebo novšími. Niektoré funkcie systému SYNC 3 vyžadujú dátové pripojenie, takže sa budú účtovať 
poplatky za prenos dát. Najnovšie informácie o dostupnosti funkcií Apple CarPlay a Android Auto na vašom trhu si pozrite na ich oficiálnych internetových stránkach.
**Núdzový asistent Ford je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného strediska po 
dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.
Poznámka Funkcia FordPass Connect sprístupňuje pripojené služby a je k dispozícii vo vybraných vozidlách alebo vozidlách s navigáciou. Funkcia FordPass Connect bude aktivovaná v čase dodania vozidla. Môžete sa rozhodnúť, či zdieľanie niektorých 
údajov povolíte/zrušíte. Dátové pokrytie a služby nie sú dostupné všade. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát. Platia zásady ochrany osobných údajov pre služby FordPass a Connected Car, ktoré sú k dispozícii na miestnej webstránke spoločnosti 
Ford.

100 % pripojené

Funkcie systému SYNC 3*

 ■ Spravujte svoj telefón, hudbu, aplikácie a navigáciu pomocou 
jednoduchých hlasových povelov

 ■ Počúvajte nahlas čítané textové správy
 ■ Núdzový asistent† pomáha cestujúcim vykonať núdzové volanie 

a poskytne záchranným zložkám údaje o polohe vozidla v ich materinskom 
jazyku

 ■ Ovládajte aplikácie kompatibilné so systémom SYNC pomocou funkcie 
AppLink, zatiaľ čo vám Apple CarPlay a Android Auto umožní ovládať 
rozhranie vášho smartfónu prostredníctvom domovskej obrazovky 
systému SYNC 3, ako keby ste svoj telefón držali v ruke

 ■ Farebná dotyková obrazovka podporuje ovládanie dotykom viacerých 
prstov („posúvanie“ a „zmena priblíženia stiahnutím a oddialením prstov“) 
a umožní vám usporiadať ikony aplikácií a pozadie obrazovky presne ako 
na tablete alebo smartfóne.

Ford SYNC 3

Dostupný systém Ford SYNC 3 sa bez problémov prepojí s vaším 
smartfónom a umožní vám ovládať všetky funkcie, od telefónnych hovorov 
a textových správ až po hudbu a satelitnú navigáciu – všetko pomocou 
centrálnej dotykovej obrazovky alebo výnimočne jednoduchých hlasových 
povelov. Aktualizácie máp vám pomôžu zostať na správnej ceste a doraziť 
včas a po registrácii vozidla sú určitú dobu bezplatné.
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Tourneo Custom kombinuje informácie z dopredu smerujúcej kamery a radarovej technológie, a tak môže pomôcť v rôznych jazdných situáciách. 
Tourneo Custom je vybavený lepšie, ako kedykoľvek predtým, aby vám pomohol – od Asistenta predchádzania kolíziám (voliteľná výbava), ktorý vás môže 
upozorniť na potenciálnu kolíziu, až po Inteligentného rýchlostného asistenta (na prianie), ktorý vám pomáha dodržať zobrazené obmedzenie rýchlosti.

Reaguje skôr, ako to zistíte

Výstraha pre vodičaØ2)

Systém vás upozorní, ak pri jazde zaregistruje správanie, 
ktoré indikuje pokles úrovne pozornosti. Najprv sa na 
prístrojovej doske zobrazí varovný symbol a ak pozornosť 
pri riadení stále klesá, zaznie zvukový signál. (štandard 
pre vozidlá so systémom asistencie zachovania jazdného 
pruhu)

Adaptívny tempomatØ2)

Nastavte si želanú rýchlosť a adaptívny tempomat bude 
udržiavať prednastavený odstup od vozidla vpredu. Ak 
snímače zaznamenajú spomalenie premávky pred 
vozidlom, vaše vozidlo automaticky spomalí. Po uvoľnení 
cesty vaše vozidlo zrýchli späť na predtým nastavenú 
rýchlosť. (Voliteľná výbava)

Inteligentný rýchlostný asistentØ2)

Keď je tento systém aktivovaný, automaticky obmedzuje 
rýchlosť vozidla na rýchlostný limit, ktorý je detekovaný[1] 

systémom rozpoznávania dopravného značenia. Vodič 
môže taktiež nastaviť toleranciu maximálnej rýchlosti 

nad rozpoznaný rýchlostný limit. (Na prianie, k dispozícii 
za príplatok a iba spolu s inteligentným adaptívnym 

tempomatom a navigáciou)

ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
[1]Povolená rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od typu komunikácie a veľkosti vozidla. Za dodržiavanie povolenej rýchlosti zodpovedá vždy vodič.
Poznámka Predchádzania kolíziám s aktívnym brzdením dokáže rozpoznať chodcov, avšak nie v každých podmienkach a nenahrádza bezpečnú jazdu. Informácie o 
obmedzeniach systému nájdete v používateľskej príručke.

Asistent predchádzania kolíziámØ2)

Asistent predchádzania kolíziámØ2) pomocou radaru 
a kamery pozorne sleduje cestu pred vami. Systém 
sleduje vašu vzdialenosť od iných vozidiel a chodcov – 
dokonca aj v tme pri ich osvetlení reflektormi vozidla 
– a môže vás varovať pred potenciálnou kolíziou. Ak 
nezareagujete na varovné signály systému, Aktívne 
brzdenieØ2) vytvorí tlak v brzdovom systéme a môže 
automaticky zabrzdiť, aby pomohlo zmierniť účinky 
nárazu. (Na prianie ako súčasť adaptívneho tempomatu) 
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Tourneo Custom využíva najnovšie technológie, takže dáva pozor na vás, vaše vozidlo a tých, ktorí sú okolo 
vás. Jeden takýto systém, Upozornenie na vozidlá prichádzajúce zo strany, je navrhnutý tak, aby pomáhal pri 
vycúvaní z parkovacieho miesta, kde vo výhľade prekážajú vozidlá zaparkované na oboch stranách. Systém 
poskytuje zvukové a vizuálne varovné signály, aby znížil riziko kolízie s približujúcim sa vozidlom. (Voliteľná 
výbava)

Vníma to, čo vy nevidíte

Upozornenie na vozidlo prichádzajúce zo stranyØ2)

Upozornenie na vozidlá prichádzajúce zo strany, ktoré je súčasťou Informačného 
systému mŕtveho uhla, kontroluje ľavú a pravú stranu, keď cúvate z kolmého 
parkovacieho miesta. Ak rozpozná pohybujúce sa vozidlo alebo iné nebezpečenstvo, 
systém vás upozorní vizuálnymi a akustickými upozorneniami. (Voliteľná výbava)

Systém kontroly mŕtveho uhla s ťažným zariadenímØ2)

Systém je navrhnutý tak, aby vás v momente, keď sa iné vozidlo – auto, dodávka alebo 
nákladné vozidlo – dostane počas jazdy do vášho slepého uhla, varoval výstražnou 
kontrolkou zabudovanou do vonkajšieho spätného zrkadla vodiča a spolujazdca. Ak je 
vaše vozidlo z výroby vybavené ťažným zariadením a ťahá príves, systém rozšíri svoje 
pokrytie tak, aby zahŕňalo aj ťahaný príves. (Voliteľná výbava)

ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
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Vylepšené osvetlenie pre vynikajúcu viditeľnosť.
Štýlové predné svetlomety modelu Tourneo Custom mu dodávajú výrazný vzhľad. Všetky verzie 
obsahujú denné svetlá, zatiaľ čo výkonné bixenónové predné svetlomety (štandard pre 
Titanium X, na prianie pre Trend, Titanium) poskytujú efektívne osvetlenie za každých 
podmienok.

Uvidíte vozovku v novom svetle

Automatické diaľkové svetláØ2)

Dočasne stlmia čelné svetlomety, keď rozpoznajú protiidúce vozidlo alebo vozidlo pred vami a automaticky 
sa prepnú na diaľkové svetlá, aby sa dosiahla maximálna viditeľnosť. (Štandardná výbava pre modely, 
súčasť balíka pre všetky ostatné série)

Predné svetlomety projektorového štýlu so 
svetlami pre prisvetľovanie do zákrut
Keď otočíte volantom o viac ako 30 stupňov, 
rozsvietia sa na správnej strane cesty svetlá na 
prisvetľovanie pre zvýšenie nočnej viditeľnosti. 
Funguje v rýchlostiach až do 30 km/h. (Štandardná 
výbava)

Bi-xenónové čelné svetlomety so statickými 
svetlami na prisvetľovanie do zákrut
Bi-xenónové čelné svetlomety modelu Tourneo 
Custom ponúkajú skvelú kvalitu oproti 
halogénovým žiarovkám, a pritom spotrebujú menej 
energie. Statické svetlá na prisvetľovanie do zákrut 
sú namontované v každom svetlomete a osvetľujú 
zákruty počas zatáčania v rýchlostiach až do 
60 km/h. Keď si to bude vyžadovať úroveň 
vonkajšieho svetla, automatické svetlomety sa 
zapnú, aby pomohli dobre osvetliť cestu pred vami. 
(Štandardná výbava pre Titanium X, voliteľná 
výbava pre Trend) 

Tourneo Custom L1 Titanium zobrazený s 17“ 10-lúčovými Dark Tarnish diskami kolies z ľahkej 
zliatiny (voliteľné) s metalickou prémiovou farbou karosérie Moondust Silver (voliteľné). 

ØPoužíva senzory. 2)Funkcia podpory riadenia.
Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
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Hospodárnosť
Tourneo Custom je poháňaný radom našich vysokovýkonných naftových motorov Ford EcoBlue a 
EcoBlue Hybrid. Všetky verzie spĺňajú najnovšie emisné normy a spájajú dostatok využiteľného 
krútiaceho momentu pre spoľahlivé výkony s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Naftové motory Ford 
EcoBlue sú výkonné, ekologické a prepracované. Čerpajú z výkonu a technológií našich oceňovaných 
benzínových motorov Ford EcoBoost, ktoré disponujú najlepším výkonom a technológiami v odvetví.

Medzi kľúčové technológie patria

 ■ Automatický systém štart-stop Ford
 ■ Inteligentné regeneratívne nabíjanie Ford
 ■ Indikátor radenia – pomôcka pre hospodárnu jazdu 
 ■ Systém správy batérie Ford zlepšuje životnosť batérie, spotrebu paliva a zabezpečuje spoľahlivosť 

v pripravenosti na prevádzku
 ■ Systém selektívnej katalytickej redukcie (SCR) využíva AdBlue®, aby premieňal emisie NOx vo 

výfukových plynoch na dusík a vodu
 ■ Bezuzáverové dopĺňanie paliva Ford Easy Fuel zabraňuje neúmyselnému načerpaniu nesprávneho 

paliva

Hybridná technológia Ford EcoBlue
Tourneo Custom je k dispozícii s inovatívnou naftovou 
mild hybrid technológiou. Integrovaný štartér/generátor 
získava energiu, keď vozidlo jazdí na voľnobeh a ukladá ju 
do 48 V lítium-iónovej batérie. Uložená energia sa potom 
použije na pomoc motoru počas jazdy a akcelerácie, ako 
aj na napájanie prídavných elektrických zariadení vozidla. 
Systém ďalej zlepšuje úsporu paliva, najmä pri jazde 
stop-štart. (Voliteľné vybavenie s manuálnou 
prevodovkou)

*Oficiálne certifikované údaje NEDC CO2mPas. Ďalšie informácie nájdete v časti Palivo a CO2.

2,0 l Ford EcoBlue 130 k

Naftový motor Ford EcoBlue 130 k (96 kW/360 
Nm) poskytuje vyvážený výkon a prináša vyšší 
výkon a krútiaci moment bez negatívneho vplyvu 
na emisie.
*Údaje z testu jazdného cyklu WLTP. Viac informácií nájdete v časti Palivo a 
výkon.

2,0 l Ford EcoBlue 150 k

Naftový motor Ford EcoBlue 150 k (110 kW) 
produkuje krútiaci moment 360 Nm. Je ideálnou 
voľbou na prepravu ťažkých nákladov a ťahanie 
prívesov pri zachovaní nízkej spotreby paliva.
*Údaje z testu jazdného cyklu WLTP. Viac informácií nájdete v časti Palivo a 
výkon.

2,0 l Ford EcoBlue 170 k

Pokročilý naftový motor novej generácie 2,0 l 
EcoBlue Transitu Custom je teraz k dispozícii ako 
výkonnejší variant so 170 k (125 kW). Tento motor 
vyvinie úctyhodných 390 Nm krútiaceho 
momentu a jedná sa o najvýkonnejší motor 
v ponuke.
*Údaje z testu jazdného cyklu WLTP. Viac informácií nájdete v časti Palivo a 
výkon.

Od

213 g/km* 
Od

191 g/km* 
Od

191  g/km* 
150 k

130 k

390 Nm

360 Nm

360 Nm
170 k
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Technológia, ktorá vám uľahčí život
Tourneo Custom je k dispozícii s mnohými bezpečnostnými funkciami a funkciami podpory riadenia, vďaka ktorým je každá jazda jednoduchšia.

ØPoužíva senzory. 1)Bezpečnostná funkcia. 2)Funkcia podpory riadenia. Poznámka Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo.
* Maximálna ťažná kapacita modelu L2.
◊Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy nesmie byť nikdy umiestnená na sedadlo spolujazdca, ak je vozidlo Ford vybavené aktívnym airbagom spolujazdca. Najbezpečnejšie miesto pre upevnenie detskej sedačky je na 
zadných sedadlách.

Aktívny parkovací asistentØ

Po aktivácii môžu senzory identifikovať parkovacie miesto, ktoré má správnu veľkosť, 
a automaticky vás nasmerujú dovnútra alebo von, zatiaľ čo vy ovládate len pedále 
a prevodové stupne. Asistent na vyparkovanie funguje obdobne ako Aktívny parkovací 
asistent a pomáha vám vyparkovať z rovnobežného parkovacieho miesta. (Voliteľná 
výbava)

Stabilizačný systém proti prevráteniu vozidlaØ1)

Jedinečný snímač prevrátenia od spoločnosti Ford pomáha stabilizačnému systému 
proti prevráteniu vozidla udržať kolesá na vozovke v podmienkach s vysoko 
položeným ťažiskom a pri prejazde zákrutami s negatívnym sklonom. (Štandardná 
výbava)

Automatický systém štart-stop
Pomáha vám dosiahnuť čo najnižšiu spotrebu. (Štandardná výbava)

Ovládanie krútiaceho momentu v zákrutáchØ

V zákrutách zlepšuje trakciu, priľnavosť k vozovke a agilitu vďaka priebežnému 
optimalizovaniu krútiaceho momentu, ktorý sa prenáša od motora na obe predné 
kolesá, v závislosti od úrovne priľnavosti u každého kolesa. (Štandardná výbava)

Kontrola trakcie1)

Ak je pri nízkej rýchlosti detegované prekĺzavanie kolesa, systém dokáže distribuovať 
viac krútiaceho momentu na koleso s najväčšou trakciou. (Štandardná výbava)

Asistent núdzového brzdeniaØ1)

Je navrhnutý pre rozpoznanie situácií núdzového brzdenia. Zvýši tlak v brzdovom 
systéme, aby poskytoval dodatočnú silu na zastavenie. (Štandardná výbava)

Elektronický stabilizačný systém (ESC)Ø1)

Navrhnutý, aby vám napomáhal zachovať si kontrolu v extrémnych jazdných 
podmienkach. Zachytí situáciu, keď sa odchyľujete od zvolenej línie a snaží sa vás 
udržať v stope pomocou automatickej regulácie brzdenia a výkonu motora. 
(Štandardná výbava)

Pôsobivé ťažné schopnosti
S maximálnym ťažným výkonom 2 350 kg* ponúka Tourneo Custom pôsobivý ťažný 
výkon, spoločne s radom bezpečnostných funkcií napomáhajúcich udržať vás aj váš 
príves v bezpečí. (Firemní používatelia môžu mať povinnosť používať digitálny 
tachograf. Maximálna záťaž prívesu sa líši v závislosti od nákladu, konfigurácie vozidla, 
výbavy a počtu cestujúcich.)

Kontrola náklonu prívesuØ1)

Je navrhnutá tak, aby zaznamenala naklonenie prívesu, pomohla zmierniť toto 
naklonenie a zabezpečila kontrolu nad prívesom. (Štandardná výbava, ale aktivovaná 
s voliteľným ťažným zariadením Ford)

Asistent rozjazdu do kopcaØ2)

Dočasne zabraňuje pohybu vzad dolu kopcom pri prestúpení z brzdového pedála na 
pedál akcelerátora. Funguje pri jazde vpred aj vzad, a preto je ideálny na ťahanie 
veľkých nákladov. (Štandardná výbava)

Airbagy
Airbag vodiča, airbag spolujazdca◊, bočné predné airbagy a bočné hlavové airbagy, sú 
štandardným vybavením.

Vyhrievané čelné sklo Quickclear
Pomáha rýchlo odhmliť čelné sklo, dokonca aj počas mrazivých rán. (Štandardná 
výbava)
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FORD TOURNEO CUSTOM Inteligentne skonštruovaný

Inteligentnejšie vypracovanie pre väčší pokoj na duši
4 500 realizovaných nárazových testov – reálnych aj virtuálnych – umožňuje vozidlu 
Tourneo Custom maximálne chrániť cestujúcich. Základom vynikajúcej ochrany je tuhá 
štruktúra karosérie, so zvýšeným podielom vysoko pevnej a mimoriadne pevnej ocele. 
Dopĺňa ju paleta inovácií vrátane plnej výbavy airbagmi, spoločne s pokročilými 
technológiami podvozka a brzdenia.

Hrudné a hlavové airbagy
Navrhnuté, aby napomáhali chrániť hlavy vodiča a spolujazdca pred zranením.
(Štandardná výbava)

Zastavenie
Tourneo Custom kladie ochranu vodiča a cestujúceho na prvé miesto. Štandardné 
bezpečnostné funkcie zahŕňajú plný ESC systém s ABS a asistentom núdzového 
brzdenia (EBA), ktorý pomáha skracovať vzdialenosť pri núdzovom zastavení. Väčšie 
brzdové podložky vydržia dlhšie a sú odolnejšie voči opotrebeniu bŕzd, snímače 
opotrebenia upozornia, kedy je potrebné podložky vymeniť.

Jazda s AdBlue®

Pre správne fungovanie musí byť nádrž AdBlue® vášho dieselového motora Euro6 
vozidla Ford Tourneo Custom naplnená kvapalinou AdBlue® Systémové výstrahy sa 
rozsvietia, keď je hladina kvapaliny príliš nízka. Viac informácií získate u svojho 
autorizovaného predajcu Ford.

Klimatizácia zadného priestoru pre cestujúcich
Samostatný systém klimatizácie pre cestujúcich, ktorí sedia v zadnej časti, spolu s 
vlastnými otočnými ovládačmi. (Štandardná výbava pre Titanium, voliteľná výbava pre 
Trend)
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Kľúčové prvky vonkajšej výbavy

 ■ 16-palcové 5x2-lúčové disky kolies z ľahkých 
zliatin

 ■ Predné svetlomety projektorového štýlu so 
statickými svetlami na prisvetľovanie do 
zákrut, LED svetlá denného svietenia a 
vnútorné osvetlenie

 ■ Predné hmlovky s adaptívnym svietením do 
zákruty

 ■ Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie 
s dvomi vyklápacími kľúčmi

 ■ Predné a zadné parkovacie snímače
 ■ Predné a zadné lapače nečistôt

Kľúčové prvky vnútornej výbavy

 ■ Rádio FM s DAB, Ford SYNC s Bluetooth®, 4" 
TFT displej, diaľkové ovládanie zvuku, 
integrovaný ovládací panel, modem FordPass 
Connect, port USB na pripojenie zariadenia 
iPod®  a desať reproduktorov

 ■ Univerzálne konferenčné sedenie s druhým 
radom individuálnych sedadiel, ktoré sa môžu 
otáčať, a tretí rad sedadiel 2 + 1. Všetky 
sedadlá sa dajú sklápať, preklápať, ukladať 
alebo odstraňovať

 ■ Predná klimatizácia s peľovým filtrom
 ■ Volant obšitý Sensico®

 ■ Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom 
rýchlosti

 ■ Textilné podlahové rohože v priestore pre 
cestujúcich a v batožinovom priestore

 ■ Elektricky ovládané predné okná so 
zdvíhaním/spúšťaním jedným stlačením na 
strane vodiča

 ■ Airbag vodiča, airbag spolujazdca◊, bočné 
predné airbagy a bočné hlavové airbagy

Dostupné balíky na prianie: 
Balík VPL

 ■ Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru 
a funkciou automatického sklopenia

 ■ Vyhrievané čelné sklo Quickclear

Systém Ford SYNC so 4" (10,1 cm) 
TFT displejom a hlasovým ovládaním
(Štandardná výbava)

Integrovaný strešný nosič
(Voliteľná výbava len pre Bus)

Zobrazený model je Tourneo Custom Trend L1 v metalickej farbe karosérie Moondust Silver (voliteľná výbava).

 ■ Snímač nízkej hladiny kvapaliny do 
ostrekovačov

Balík VPH Prvky výbavy navyše 
oproti Balíku viditeľnosti – základný

 ■ Automatické čelné svetlomety
 ■ Stierače s dažďovým snímačom

Balík VP Technology PRemium 
Prvky výbavy navyše oproti 
Balíku viditeľnosti High

 ■ Upozornenie na vybočenie z jazdného 
pruhu s upozornením vodiča

 ■ Zadná kamera s asistentom na 
uchytenie prívesu

 ■ Automatické diaľkové svetlá
 ■ Špičková prístrojová doska

Motory

 ■ 130 PS (96 kW)/360 Nm
 ■ 150 PS (110 kW)/360 Nm
 ■ 170 PS (125 kW)/390 Nm

◊Poznámka: Detská sedačka smerujúca proti smeru jazdy nesmie byť nikdy umiestnená na sedadlo 
spolujazdca, ak je vozidlo Ford vybavené aktívnym airbagom spolujazdca. Najbezpečnejšie miesto pre 
upevnenie detskej sedačky je na zadných sedadlách.

Modely Trend
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Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše 
k výbave Trend

 ■ 17-palcové 10-lúčové Sparkle Silver disky 
kolies z ľahkej zliatiny

 ■ Bočné ochranné lišty vo farbe karosérie
 ■ Zadné tónované sklá
 ■ Vyhrievané čelné sklo Quickclear
 ■ Automatické čelné svetlomety
 ■ Stierače s dažďovým snímačom
 ■ Elektricky ovládané, vyhrievané a elektricky 

sklápateľné, automaticky sa sklápajúce 
vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie,  
uhla, integrovaný ukazovateľ smeru a snímač 
kvapaliny do ostrekovačov

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše 
k výbave Trend

 ■ Rádio FM, Ford SYNC (vrátane Emergency 
Assistance*) s Bluetooth®, hlasovým 
ovládaním, AppLink, zvukovými textovými 
správami a súkromným režimom, 8-palcový 
(20,3 cm) dotykový displej, integrovaný 
ovládací panel, modem FordPass Connect, 
port USB na pripojenie zariadenia iPod®, 
diaľkové ovládanie zvuku a desať 
reproduktorov  

 ■ Veľmi univerzálne konferenčné sedenie so 
samostatnými sedadlami v druhom a treťom 
rade (všetky sedadlá sa dajú sklápať, 
preklápať, ukladať alebo odstraňovať)

 ■ Klimatizácia zadného priestoru pre 
cestujúcich

 ■ Integrované protislnečné roletky na oknách 
druhého radu a na oknách tretieho radu v 
modeloch L2

 ■ Vyhrievané predné sedadlá

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
sedadlo vodiča
(Voliteľná výbava)

Čiastočne kožené čalúnenie sedadiel
(Voliteľná výbava)

Zobrazený model je Tourneo Custom Titanium L1 v metalickej farbe karosérie Blue (voliteľné).

Dostupný balík na prianie: 
Balík Visibility Premium

 ■ Upozornenie na vybočenie z jazdného 
pruhu s upozornením vodiča

 ■ Zadná kamera s asistentom na 
uchytenie prívesu

 ■ Automatické diaľkové svetlá
 ■ Špičková prístrojová doska

Motory

 ■ 2,0 TDCi Ford EcoBlue 150 PS (110 
kW)

 ■ 2,0 TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 
kW)

*Núdzový asistent Ford je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený 
pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného 
strediska po dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia 
funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch. 

Modely Titanium
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Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše 
k výbave Titanium

 ■ 17" 10-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin vo 
farbe Dark Tarnish

 ■ Zadná cúvacia kamera
 ■ Bi-xenónové svetlomety, vrátane LED 

denných svetiel a statickými svetlami pre 
prisvetľovanie do zákrut

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše 
k výbave Titanium

 ■ Kožené čalúnenie sedadiel (buď koža Salerno 
s 5 cm horizontálnym švom vo farbe Palazzo 
Grey/koža Salerno vo farbe Palazzo Grey, 
alebo koža Salerno s 5 cm horizontálnym 
švom vo farbe Dark Palazzo Grey/koža 
Salerno vo farbe Dark Palazzo Grey)

 ■ Vyhrievané sedadlo vodiča elektricky 
nastaviteľné v 10 smeroch s bedrovou 
opierkou

Kožené čalúnenie
(Štandardná výbava)

Bi-xenónové predné svetlomety
(Štandardná výbava)

Tourneo Custom Titanium X L1 v metalickej farbe karosérie Diffused Silver (voliteľné).

Motory

 ■ 2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 PS 
(110 kW)

 ■ 2,0 TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 
kW)

*Núdzový asistent Ford je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený 
pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného 
strediska po dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia 
funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.

Modely Titanium X
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Kľúčové prvky vonkajšej výbavy, navyše 
k výbave Titanium

 ■ 17-palcové 5-lúčové opracované disky kolies z 
ľahkých zliatin

 ■ Farebná predná maska s vložkou vo farbe 
Satin Nickel

 ■ Predný nárazník vo farbe karosérie s 
akcentom vo farbe Magnetic Grey

 ■ Plastom lakovaný dvojfarebný zadný nárazník 
vo farbe Magnetic Grey

 ■ Predĺžené stúpačky
 ■ Strieborný strešný nosič
 ■ Kryty zrkadiel vo farbe Agate Black
 ■ Aktívne bočné nálepky vo farbe Magnetic 

Gloss

Kľúčové prvky vnútornej výbavy, navyše 
k výbave Titanium

 ■ Rádio FM s DAB, SYNC (vrátane Emergency 
Assistance*) s Bluetooth®, hlasovým 
ovládaním, AppLink, zvukovými textovými 
správami a súkromným režimom, 8-palcový 
(20,3 cm) dotykový displej, integrovaný 
ovládací panel, port USB na pripojenie 
zariadenia iPod®, diaľkové ovládanie zvuku, 
obsahuje desať reproduktorov

 ■ Vyhrievané sedadlo vodiča elektricky 
nastaviteľné v 10 smeroch s bedrovou 
opierkou a vankúšovým naklonením

 ■ Čiastočné kožené čalúnenie sedadla (Casual 
s Glacierom vo farbe Nordic Blue/koža 
Salerno vo farbe Ebony)

 ■ Dekoratívny koniec v farbe Blue Metallic na 
prístrojovej doske 

17-palcové 5-lúčové opracované disky 
kolies z ľahkých zliatin
(Štandardná výbava)

Farebná Active maska „Active“ s 
vložkou vo farbe Satin Nickel
(Štandardná výbava)

Tourneo Custom Active L1 zobrazené s metalickou farbou karosérie Orange Glow (voliteľné).

Motory

 ■ 2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 PS 
(110 kW)

 ■ 2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 
kW)

*Núdzový asistent Ford je inovatívna funkcia systému SYNC, ktorá využíva mobilný telefón spárovaný a pripojený 
pomocou rozhrania Bluetooth®, aby pomohla posádke vozidla vykonať priamy hovor do miestneho komunikačného 
strediska po dopravnej nehode, pri ktorej sa aktivovali airbagy alebo sa uzatvorilo palivové čerpadlo. Táto funkcia 
funguje vo viac než 40 európskych krajinách a regiónoch.

Modely Active
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Titanium
Vnútorná tkanina sedadiel: Inroad Emboss vo farbe Dark 
Palazzo Grey
Operadlo: Marl vo farbe Dark Palazzo Grey

Trend 
Vnútorná tkanina sedadiel: Capitol vo farbe Palazzo Grey 
Operadlo: City vo farbe Palazzo Grey

Titanium 
Vnútorná tkanina sedadiel: Inroad Emboss vo farbe 
Palazzo Grey 
Operadlo: Marl vo farbe Palazzo Grey

Titanium/Titanium X 
Vnútorná tkanina sedadiel: Koža Salerno s 5 cm 
horizontálnym prešívaním vo farbe Dark Palazzo Grey 
Operadlo: Salerno Vinyl vo farbe Ebony

Trend
Vnútorná tkanina sedadiel: Capitol vo farbe Ebony
Operadlo: City vo farbe Ebony

Titanium/Titanium X
Vnútorná tkanina sedadiel: Koža Salerno s 5 cm 
horizontálnym prešívaním vo farbe Palazzo Grey
Operadlo: Salerno Vinyl vo farbe Ebony

Posaďte sa a uvoľnite sa

Interiér vhodný pre alergikov

Interiér Fordu Tourneo Custom využíva materiály, ktoré minimalizujú riziko alergickej reakcie. Modely 
vybavené klimatizáciou majú taktiež výkonné peľové filtre zabraňujúce vstupu prachu a peľu do 
interiéru.

FORD TOURNEO CUSTOM Čalúnenia

Active 
Vnútorná tkanina sedadiel: Casual s Glacierom vo farbe 
Nordic Blue 
Operadlo: Koža Salerno vo farbe Ebony
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Race Red** 
Nemetalická farba karosérie

Diffused Silver 
Metalická farba karosérie*

Moondust Silver 
Metalická farba karosérie*

Blazer Blue** 
Nemetalická farba karosérie

Agate Black 
Metalická farba karosérie*

Grey Matter 
Prémiová farba karosérie*

Frozen White
Nemetalická farba karosérie

Blue Metallic  
Metalická farba karosérie*

Magnetic** 
Metalická farba karosérie*

Poznámka Použité obrázky vozidiel slúžia iba na ilustráciu farebných odtieňov karosérie a nemusia presne zodpovedať popisovanému vozidlu. Farby a čalúnenia vyobrazené v tejto brožúre sa môžu líšiť od skutočných farieb v dôsledku obmedzení 
použitých tlačových procesov.
*Metalické farby sú na prianie, za príplatok.
**Nie sú k dispozícii pre sériu Active.
Pre model Ford Tourneo Custom je poskytovaná záruka na prehrdzavenie karosérie Ford na 12 rokov od dátumu prvej registrácie. Podlieha zmluvným podmienkam.
Poznámka Všetky disky kolies z ľahkých zliatin sú dostupné za príplatok ako príslušenstvo u vášho predajcu vozidiel Ford do vypredania zásob. Navštívte stránku www.ford-accessories.com

FORD TOURNEO CUSTOM Farby

17-palcové 17-palcové

16-palcové

10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe Sparkle 
Silver 
(Štandardná výbava pre Titanium) 

10-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin vo farbe Dark 
Tarnish 
(Voliteľná výbava pre Titanium, štandardná výbava pre 
Titanium X)

5x2-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Sparkle Silver  
(Štandardná výbava pre Trend) 

FORD TOURNEO CUSTOM Kolesá

Orange Glow 
Metalická farba karosérie*

17-palcové
5-lúčové opracované disky kolies z ľahkej zliatiny 
(Štandardná výbava pre Active) 
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10.

11.

1.
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7.

2.
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3.

6.

9.

5.

Viac výbavy pre Tourneo Custom nájdete na 
webovej stránke www.ford-prislusenstvo.sk 

FORD TOURNEO CUSTOM Príslušenstvo

1. Inteligentné zrkadlo*

2. Kamera na palubnej doske

3. Prémiové poťahy sedadiel 
ACTIVLine+

4. Strešné priečniky G3+

5. Súprava predného spojlera*

6. Podlahové rohože do každého 
počasia

7. Priehradka v batožinovom 
priestore

8. Odnímateľné ťažné zariadenie 
Brink®+

9. EV nabíjací kábel

10. Intergovaný a sklopný strešný 
nosič

11. Thule®+ strešný nosič lyží a 
snowboardov

*Voliteľné vybavenie a ako príslušenstvo.
Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva vášho 
vozidla.
+Položka, na ktorú sa vzťahuje záruka dodávateľa z tretej strany. 
Podrobnosti nájdete na zadnom obale.
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*Metóda SAE.

2,1 m3*

1,2 
m3*

Zadné sedadlá sklopené

Všetky 
sedadlá v 
zvislej pol.

Tourneo Custom L1

2,8 m3*

1,9
m3*

Zadné sedadlá sklopené

Všetky 
sedadlá v 
zvislej pol.

Tourneo Custom L2

1 9
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2 272 mm/1 986 mm  
(s/bez spätných zrkadiel)

4 973 mm/5 340 mm (L1/L2)

Rozmery (mm)
Tourneo Custom s 8/9 sedadlami

L1 L2

Celková dĺžka 4972 5339

Celková šírka (so spätnými zrkadlami/bez spätných zrkadiel) 2272/1986 2272/1986

Celková výška* 1927/1984 1924/1977

Šírka vstupného otvoru bočných dverí 930 930

Batožinový priestor medzi podbehmi kolies 1350 1350

Šírka batožinového priestoru 1752 1752

Batožinový priestor od podlahy po strechu 1304 1304

Dĺžka batožinového priestoru (na úrovni základne sedadiel tretieho radu) 655 1032

Objem batožinového priestoru (l)

Objem batožinového priestoru (za sedadlami tretieho radu) (okrem verzie Shuttle Bus) 1200 1900

Polomer otáčania (m)

16" kolesá, stopový/obrysový 11,6/12,2 12,8/13,4

17" kolesá, stopový/obrysový 11,8/12,3 13,0/13,5

L1 = krátky rázvor, L2 = dlhý rázvor. Pre všetky rozmery (uvedené v mm) sa uplatnia výrobné tolerancie a sú platné pre modely s minimálnou výbavou 
a neobsahujú dodatočnú výbavu. Tieto obrázky slúžia len ako usmernenie. *Výškové rozmery sú uvedené pre modelový rad od minimálnych po 

maximálne v prípade plne naloženého vozidla s najnižším užitočným zaťažením po nenaložené vozidlo s najvyšším užitočným zaťažením.
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Programovateľná ochrana batérie Ford
Tento patentovaný systém ochrany batérie zaručuje, že 
v prípade vybitej batérie už nikdy neuviaznete. Nastavte 
čas na použitie batérie bez naštartovaného motora, 
vytvorte profily pre použitie batérie (náročné alebo 
nenáročné použitie, s ďalšími batériami a bez nich) 
a ochráňte batériu pred preťažením motora štartéra. Táto 
vysoko funkčná jednotka je vybavená množstvom funkcií. 
(Voliteľná výbava)

Spotreba paliva a emisie CO2 - EU 6.2
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Tourneo Custom

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 4.43 193-211 7,4-8,0

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 PS (110 kW) 4.43 195-211 7,4-8,1

2,0 l TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 PS (110 kW) MHEV 4.43 191-206 7,3-7,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 6-rýchlostná automatická prevodovka 3.39 165-174 7,8-9,5

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 6-rýchlostná automatická prevodovka 3.39 213-233 8,0-8,9

Upozornenie pre všetky motory Ford EcoBlue: uvedené hodnoty platia pre vozidlá vybavené automatickým systémom štart-stop. Automatický systém 
štart-stop znižuje emisie CO2 a spotrebu paliva o 6 g/km a o 0,2 – 0,3 l / 100 km. ØUvedený pomer náprav je jediný dostupný v závislosti od modelu, 

celkovej hmotnosti vozidla pri maximálnom užitočnom zaťažení a kombinácie motora/prevodovky. 
ØØUvedená spotreba paliva/energie, emisie, CO2 a dojazd na elektrický pohon sa určujú podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych nariadení 

(ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Ľahké úžitkové vozidlá typovo schválené podľa celosvetového harmonizovaného skúšobného 
postupu pre ľahké vozidlá (WLTP) budú mať informácie o spotrebe paliva/energie a emisiách CO2 pre nový európsky jazdný cyklus (NEDC) aj WLTP. WLTP 

úplne nahradí NEDC najneskôr do konca roka 2020. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych 
výrobcov. Okrem efektivity využitia paliva vozidlom zohrávajú pri určovaní spotreby paliva/energie, emisií CO2 a dojazdu na elektrický pohon dôležitú úlohu 

aj štýl jazdy, ako aj iné netechnické faktory. CO2 je hlavným skleníkovým plynom, v dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Sprievodca 
spotrebou paliva a emisiami CO2, ktorý obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných vozidiel, je dostupný na každom predajnom mieste zdarma.

Hmotnosti a zaťaženia
Max. hmotnostný rozsah 
prívesu (kg)(a)
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Tourneo Custom L1 (M1) 

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 791-1098 3190 2092-2399 1625 1640 4.43 4565-5190 1375-2200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (so zadným vzduchovým odpružením) 685-792 3175 2383-2490 1625 1640 4.43 – – –

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (s automatickou prevodovkou) 793-1100 3240 2140-2447 1675 1640 3.39 4240 1150-1200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (s automatickou prevodovkou a zadným 
vzduchovým odpružením) 664-744 3175 2431-2511 1675 1640 3.39 – – –

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 PS (110 kW) 789-1098 3190 2092-2401 1625 1640 4.43 4565-5190 1375-2200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 PS (110 kW) HEV2 762-1071 3190 2119-2428 1675 1640 4.43 5190 2200 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 6-rýchlostná automatická prevodovka 791-1100 3240 2140-2449 1675 1640 3.39 4240 1150-1200 750

Tourneo Custom L2 (M1)

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 745-1053 3190 2137-2445 1725 1640 4.43 5190 2000-2400 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (so zadným vzduchovým odpružením) 618-796 3175 2379-2557 1725 1640 4.43 – – –

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (s automatickou prevodovkou) 747-1055 3240 2185-2493 1725 1640 3.39 4240 1100-1400 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (s automatickou prevodovkou a zadným 
vzduchovým odpružením) 618-699 3175 2476-2557 1725 1640 3.39 – – –

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 PS (110 kW) 743-1053 3190 2137-2447 1725 1640 4.43 5190-5240 2000-2400 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue Hybrid 150 PS (110 kW) HEV2 766-1076 3240 2164-2474 1725 1640 4.43 5190-5240 1950-2350 750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 6-rýchlostná automatická prevodovka 745-1055 3240 2185-2495 1725 1640 3.39 4240 1100-1400 750

L1 = krátky rázvor L2 = dlhý rázvor ØUvedený pomer náprav je jediný dostupný pri kombinácii v závislosti od modelu, celkovej hmotnosti vozidla a motora. ØØCelkové užitočné zaťaženie = celková hmotnosť vozidla bez pohotovostnej 
hmotnosti. CHV = celková hmotnosť vozidla. Celková prípustná hmotnosť vozidla s pevnou nápravou – t. j. s karosériou, užitočným nákladom, doplnkovým príslušenstvom, palivom, olejom, vodou, vodičom aj spolujazdcami. uPohotovostná 

hmotnosť je ovplyvnená mnohými faktormi, ako sú karosérie, motory a výbavy (rôzne série budú mať rôzne pohotovostné hmotnosti), vrátane 100 % plných kvapalín, 90 % plnej palivovej nádrže a bez vodiča (75 kg), posádky či nákladu. 
Užitočné zaťaženie v tejto príručke predstavuje rozdiel medzi celkovou hmotnosťou vozidla (CHV) a pohotovostnou hmotnosťou. Musíte zohľadniť, že skutočná hmotnosť bude vždy podliehať výrobným toleranciám, čo môže spôsobiť odchýlky 

v užitočnom zaťažení medzi touto príručkou s hodnotami a aktuálnou hmotnosťou. Upozornenie: Zodpovednosť za to, že vozidlo plní zákonné požiadavky na použitie v premávke, nesie prevádzkovateľ tohto vozidla. (a) Max. hmotnosť brzdeného 
prívesu závisí od zvoleného výkonu motora a od zvolenej výbavy a zvolenej doplnkovej výbavy. CHS = celková hmotnosť súpravy. Celková prípustná hmotnosť vozidla s pevnou nápravou (pozri CHV) spolu s jeho prívesom a nákladom.
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staňte sa 
vlastníkomfinancujte

Keď odídete v novom vozidle, zostaneme stále s vami. 
Ford má veľkú sieť autorizovaných servisov, ktoré vám 
pomôžu zachovať vozidlo v tom najlepšom stave.

Čo sa týka financovania vášho vozidla, vďaka svojej 
veľkosti a odbornej výbave vám dokážeme poskytnúť 
širokú ponuku finančných produktov. 

FORD TOURNEO CUSTOM Ďalšie kroky

Navštívte autorizovaného predajcu Ford a vyskúšajte si jazdu 
s vozidlom Ford Tourneo Custom sami. Vyhľadanie lokálneho predajcu: 
www.ford.skr

Zložte a naceňte si svoj nový Ford Tourneo Custom podľa vlastných 
špecifikácií na www.ford.sk

vyskúšajte tvorte

Vydala spoločnosť Ford Motor Company 
Limited,  

Laindon, Essex, Anglicko. 
Registrovaná v Anglicku č. 235446.
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Ilustrácie, popisy a špecifikácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, výbav a technických 
špecifikácií modelov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho autorizovaného predajcu Ford. Výbava na 
prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok výbavy alebo doplnok bude za príplatok k základnej cene 
vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto katalógu sú počítačom 
generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu byť z výbavy na prianie. 
Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. 
+Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate od 
predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo 
iPod sú duševným vlastníctvom spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na podporu riadenia a bezpečnostné 
funkcie popísané v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych podmienok.
Táto medzinárodná brožúra slúži len na všeobecné informácie; opísané špecifikácie sa netýkajú žiadneho konkrétneho trhu. Je možné, že ilustrácie alebo text budú obsahovať odkazy na 
modely, prvky alebo podmienky, ktoré nie sú na niektorých územiach k dispozícii, či už v rámci štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Okrem toho môžu byť vynechané špeciálne funkcie, ktoré 
sú k dispozícii. O najnovších údajoch o špecifikáciách a aktuálnych cenách sa preto vždy informujte u svojho predajcu Ford.
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