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Wizjonerski. Genialny. Wybitny. 
Każdy samochód nosi jego podpis.

Otwórz dodatkowe treści w trybie online. Do skanowania kodów QR w niniejszej broszurze użyj odpowiedniej aplikacji w swoim smartfonie lub tablecie.
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Pokazany model to Ford Tourneo Custom Sport L1 
z lakierem metalizowanym Deep Impact Blue (opcja).
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Zasiądź w obszernym i luksusowym 

wnętrzu Forda Tourneo Custom 

i ciesz się najnowszymi systemami 

umilającymi podróż. Nie tylko doskonale 

się go prowadzi, ale również przyjemnie 

się w nim siedzi – może zapewnić 

komfortowe warunki podróży nawet 

dziewięciu osobom*. Dzięki elastycznej 

konfiguracji siedzeń może również 

przekształcić się w jeden 

z najprzestronniejszych pojazdów 

na drodze, z obszerną dodatkową 

przestrzenią na bagaż i sprzęt.

Miejsce dla 
wszystkich.

*Dostępny z ośmioma lub dziewięcioma fotelami do wyboru

(wliczając siedzenie kierowcy).

Pokazany model to Ford Tourneo Custom (L2) Titanium
 z lakierem metalizowanym Tectonic Silver (opcja)
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Tourneo Custom L1.

Tourneo Custom L1 z 8-9 miejscami siedzącymi.

Tourneo Custom L2.Tourneo Custom L2 z 8-9 miejscami siedzącymi.

Rodzina Tourneo Custom.
Ford Tourneo Custom to najbardziej uniwersalny samochód do przewozu pasażerów.
Wybierz obszerną wersję L1 mogącą pomieścić do 9 osób, wersję L2 z jeszcze większą 
przestrzenią bagażową lub wersję L2 Shuttle Bus, zapewniającą wygodny dostęp do wszystkich 
rzędów siedzeń. Którąkolwiek wersję wybierzesz, szybko odkryjesz, że jej łatwo adaptowalne 
wnętrze można dostoswać do profilu działalności Twojej firmy lub potrzeb Twojej rodziny.

Komfort, który odczujesz.
W kwestii komfortu i wygody podróżowania Ford Tourneo Custom jest niekwestionowanym liderem, oferując 
stylowość i jakość godną luksusowej limuzyny w połączeniu z wszechstronnością i przestronnością wnętrza 
minivana, który może przewozić nawet dziewięć osób. Liczne, dobrze pomyślane elementy wyposażenia 
dodatkowo zwiększają komfort. Fotel kierowcy i kolumna kierownicza mają pełną regulację, dzięki czemu 
kierowca może przyjąć najbardziej dogodną pozycję podczas jazdy, natomiast pasażerowie mogą zrelaksować 
się dzięki takim opcjom jak klimatyzacja w tylnej części pojazdu, odchylane oparcia siedzeń czy skórzana 
tapicerka.
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Tourneo Custom Shuttle Bus 
Tourneo Custom L2 z układem foteli 
2+2+2+3 oferuje dużo przestrzeni 
w każdym z czterech rzędów siedzeń
oraz bezproblemowy dostęp  do każdego 
z nich jak w wycieczkowym autokarze. 
Dostępny do wszystkich wersji – 
a w wersji Titanium również  ze skórzaną 
tapicerką - jest idealnym sposobem
aby zmaksymalizować komfort pasażerów.

Zajmij miejsce
w pierwszej klasie
Niezależnie od tego, co przewozisz, czy pasażerów i bagaż, czy niespodziewane ładunki,
Ford Tourneo Custom jest na tyle wszechstronny, aby zapewnić miejsce dla nich wszystkich. 
Możesz wykorzystać wszystkie siedzenia do przewiezienia pasażerów w komfortowych warunkach. 
Możesz też złożyć, przesunąć lub schować siedzenia w drugim i trzecim rzędzie na ponad 30 
różnych sposobów, aby stworzyć wnętrze przypominające limuzynę lub maksymalnie powiększyć 
przestrzeń na bagaż, bez wyjmowania siedzeń z pojazdu.

Tourneo Custom L2 Shuttle Bus 9 os.
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Strefa komfortu
Niezależnie od tego, które miejsce wybierzesz w Fordzie Tourneo Custom, możesz być pewny, że Twoja 
podróż będzie wyjątkowo komfortowa. Tylny przedział pasażerski może być wyposażony w odrębny 
system klimatyzacji, z własnym panelem sterującym (standard w Titanium i Sport, opcja w Trend), 
podczas gdy nowy system tylnego zawieszenia pneumatycznego automatycznie pilnuje stałego prześwitu 
pod samochodem i optymalnie redukuje drgania i wstrząsy zapewniając pasażerom jeszcze większy 
komfort jazdy. (Opcja, niedostępna z pakietem Shuttle Bus i pakietami foteli tylnych 1 i Premium)

Automatyczna skrzynia
biegów SelectShift
Sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów Selectshift zapewnia płynną, 
relaksującą jazdę, szczególnie w gęstym ruchu ulicznym. Umożliwia również 
ręczną zmianę biegów oraz zapewnia możliwość blokady biegów w trudniejszych 
warunkach drogowych, np na śliskiej nawierzchni lub stromych zjazdach.
 (Opcja do silników 130KM i 170KM)

Pokazany model to Ford Tourneo Custom Trend
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Pokazany model to Ford Tourneo Custom Titanium 
z pakietem foteli tylnych Premium.

Doskonały na wspólną podróż
Dla jeszcze większego komfortu podróży, Ford Tourneo Custom może być wyposażony w jeden z dwóch 
wszechstronnych pakietów siedzeń tylnych mocowanych do specjalnej podłogi wielofukcyjnej.

Każdy z indywidualnych tylnych foteli może być przesuwany wzdłuż specjalnych szyn i łatwo blokowany w położeniu 
zapeniającym największą wygodę dla pasażera. Siedzenia mogą być również szybko wymontowane  oraz można
je montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dla większej wygody we wspomniane szyny zamontowany
może zostać również rozkładany wielofunkcyjny stolik.

Pakiet tylnych foteli 1
Indywidualne fotele dla wszystkich 
pasażerów. Posiada dwa rzędy tylnych 
siedzeń (po dwa fotele  w każdym 
rzędzie), wielofunkcyjną podłogę
i tylną klimatyzację oraz podgrzewane 
przednie fotele i pojedynczy fotel 
pasażera z przodu.
(Opcja dla L2 Trend)

Pakiet tylnych foteli Premium
Zawiera dwa rzędy pojedynczych 
tylnych foteli (po dwa fotele
w każdym rzędzie) oraz 
wielofunkcyjny stolik i podłogę,
a wszystkie fotele pojazdu obszyte są 
skórzaną tapicerką. Dodatkowo 
zawiera podgrzewane przednie fotele, 
pojedynczy fotel pasażera z przodu 
oraz elektryczną regulację fotela 
kierowcy. (Opcja dla L1 i L2 Titanium)

Luksusowe indywidualne 
fotele i rozkładany stolik 
wielofunkcyjny pozwolą 
pasażerom docenić 
ilość miejsca jaką Ford 
Tourneo Custom ma do 
zaoferowania. Wszystkie 
fotele wyposażone są
w standardowe punkty 
mocowania ISOFIX. 
(Opcja)
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Miejsce
na wszystko.

Ford Tourneo Custom to bardzo pomysłowy 

minivan. Szeroko otwierane boczne drzwi 

przesuwne – największe w tej klasie 

pojazdów – oraz drzwi tyłu nadwozia

z dużą szybą zapewniają łatwy dostęp 

do eleganckiego i wygodnego wnętrza. 

Zaś liczne, dobrze pomyślane elementy 

wyposażenia, w tym rozmaite użyteczne 

schowki, zapewniają jeszcze więcej miejsca

i bardziej wszechstronne wykorzystanie 

przestrzeni.
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Drzwi przesuwne i stopnie
Stopnie zamontowane przy drzwiach przesuwnych
po obu stronach pojazdu ułatwiają wsiadanie
i wysiadanie, uzupełniając dodatkowo elegancką 
stylistykę Forda Tourneo Custom. (Standard)

Punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
Dla zwiększenia bezpieczeństwa środkowy fotel
w drugim i trzecim rzędzie oraz lewy fotel w drugim 
rzędzie są wyposażone w punkty mocowania fotelika 
dziecięcego ISOFIX. (Standard)

Ciemne tylne szyby
i rolety przeciwsłoneczne tylnych okien
Wbudowane rolety przeciwsłoneczne można 
podnieść, zapewniając pasażerom tylnych siedzeń 
ochronę przed słońcem. Ciemne tyIne szyby stanowią 
dodatkową ochronę i nadają ekskluzywny wygląd. 
(Opcja w wersji Trend, standard w Titanium i Sport)

Gniazdo zasilania 230V (150W)
Gniazdo zasilania można wykorzystać
do ładowania narzędzi, laptopów lub innych urządzeń 
elektronicznych bez dodatkowych adapterów. (Opcja)

Zintegrowany bagażnik dachowy
Pomysłowy system bagażnika dachowego Forda 
Tourneo Custom można złożyć na płasko, gdy nie jest 
używany, zmniejszając zużycia paliwa i szum wiatru. 
Bagażnik ma nośność 130 kg. Bagażnik wyposażony jest 
w ograniczniki zapobiegające zsunięciu się przewożonego 
ładunku na boki oraz zintegrowane szyny, które są 
zgodne ze standardowymi akcesoriami do bagażników 
dachowych, aby zmaksymalizować jego użyteczność. 
(Opcja do wersji Trend i Titanium)
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Gdy nie ma czasu 
by się zastanawiać, 
Tourneo Custom 
już zareagował.
System zapobiegający kolizjom (Pre-Collision Assist)Ø

uważnie śledzi drogę przed pojazem korzystając z radaru i kamery. 
Jeżeli wykryje potencjalną możliwość kolizji natychmiast zaalarmuje 
o tym kierowcę. Jeżeli kierowca nie zareaguje na sygnał ostrzegawczy, 
wówczas funkcja automatycznego hamowania (Active Braking)Ø 
zwiększy ciśnienie w układzie hamulcowym i może automatycznie 
aktywować hamulce, aby uniknąć lub zmniejszyć efekt kolizji. 
(Element opcjonalnego pakietu)

Ustaw żądaną prędkość, a tempomat adaptacyjnyØ utrzyma 
zaprogramowaną odległość od pojazdu znajdującego się z przodu. 
Gdy czujniki wykryją, że pojazdy z przodu zwalniają, Twój pojazd 
także zwolni. Gdy ruch zacznie odbywać się szybciej, Twój pojazd 
przyspieszy do prędkości ustawionej w tempomacie.
(Element opcjonalnego pakietu)

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchuØ 
rozpoznaje, że pojazd zbliża się do oznaczeń pasa ruchu
przy wyłączonym kierunkowskazie i ostrzega kierowcę
drganiami kierownicy. (Opcja i element pakietu)

ØWykorzystuje czujniki.

Pokazany model to Ford Tourneo Custom Titanium L1 z lakierem metalizowanym Tectonic Silver 
(opcja), zintegrowanym bagażnikiem dachowym (opcja) i uchwytem na narty Thule®+ Deluxe 
727. (Akcesoria)
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System rozpoznawania znaków drogowychØ 
automatycznie rozpoznaje znaki z ograniczeniami 
prędkości i wyświetla ostatnie rozpoznane 
ograniczenie prędkości w zestawie wskaźników. 
(Element opcjonalnego pakietu)

System monitorowania koncentracji kierowcyØ2) 
ostrzega kierowcę, jeśli na podstawie sposobu 
jazdy układ wykryje spadek poziomu koncentracji. 
Najpierw w zespole wskaźników pojawia się 
ikona ostrzegawcza. Następnie, jeśli koncentracja 
kierowcy nadal słabnie, włącza się ostrzegawczy 
sygnał akustyczny.
(Element systemu ostrzegającego przed 
niezamierzoną zmianą pasa ruchu)2) 
Tempomat2) sprawia, że nawet najdłuższa podróż 
jest przyjemnością. Wystarczy ustawić żądaną 
prędkość, a system będzie ją utrzymywał do czasu 
wyłączenia go za pomocą przycisku na kierownicy 
lub przez naciśnięcie pedału sprzęgła lub hamulca.

Regulowany ogranicznik prędkości2)  pozwala 
ustawić maksymalną prędkość z zakresu
20-110km/h, która nie będzie przekraczana.

Inteligentne 
technologie.

ØWykorzystuje czujniki.
2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę.
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Rozwiązania techniczne  
zapewniające 
bezpieczeństwo.
Pełna gama systemów, zapewniających bezpieczeństwo bierne i czynne, 
wykorzystuje najnowsze rozwiązania, aby lepiej chronić kierowcę, pasażerów
 i ich bagaże.

Układ kontroli trakcji (TCS)1) 
W przypadku wykrycia poślizgu koła przy mniejszej prędkości, układ kieruje większy 
moment obrotowy na koło dysponujące w danej chwili lepszą przyczepnością. 
(Standard)

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy Ø1)

Układ ESC reaguje w chwili, gdy pojazd zaczyna zbaczać z zamierzonego toru 
jazdy, pomagając w powrocie na właściwy tor jazdy przez chwilowe włączanie 
hamulców i automatyczną regulację momentu obrotowego. (Standard)

Imponujące parametry holowania
Dzięki możliwoci holowania przyczepy o masie do 2150 kg , Ford Tourneo Custom 
świetnie sprawdza się jako pojazd holujący przyczepy. (W przypadku używania 
pojazdu do działalności gospodarczej konieczny może być montaż tachografu)

System stabilizacji przyczepy (TSC)1)

Jeśli układ TSC rozpozna niepożądane zachowanie holowanej przyczepy, 
zmniejsza moment obrotowy silnika i włącza hamulce aby przywrócić stabilność 
(Standard wraz z fabryczym hakiem holowniczym Ford)

Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA)Ø2)

Zapobiega staczaniu się pojazdu w dół, gdy kierowca przenosi stopę z pedału 
hamulca na pedał przyspiesznika. Układ działa zarówno przy ruszaniu do przodu, 
jak i do tyłu, jest więc idealnym rozwiązaniem podczas holowania i jazdy
w górskich warunkach.

Asystent bocznego wiatruØ2)

Pomaga kierowcy utrzymać tor jazdy podczas silnych, porywistych podmuchów 
wiatru, za pomocą systemu ESC, który wyczówa kiedy pojazd jest pod wpływem 
bocznego wiatru. (Standard)

Układ wspomagania awaryjnego hamowania EBAØ1)

Rozpoznaje awaryjne hamowanie i zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym
 by zapewnić maksymalną siłę hamowania. (Standard)

System zapobiegający wywróceniu pojazduØ1)

Dzięki unikalnemu czujnikowi obrotu pomaga utrzymać wszystkim czterem kołom 
kontakt z podłożem podczas jazdy z podwyższonym środkiem ciężkości np. przez 
zakręty pochylone ku zewnętrznej krawędzi drogi. (Standard)
ØWykorzystuje czujniki. *Operates at speeds over 65 km/h on multi-lane roads with clearly visible lane markings. 
1)Funkcja zwiększająca bezpieczeństwo. 2)Funkcja aktywnie wspomagająca kierowcę
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Silniki, które pracują dla Ciebie. 

Większa wydajność, mniejsza emisja.
Nowy silnik Ford EcoBlue 2.0 TDCi Forda Tourneo Custom spełniają rygorystyczne normy emisji spalin Euro 6,
która zakłada zmniejszenie o 55% emisji tlenków azotu (NOx) w porównaniu z normą emisji spalin Euro 5.
System selektywnej redukcji katalitycznej (Selective Catalytic Reduction - SCR) wykorzystuje AdBlue®,
wodny roztwór mocznika by zamienić tlenki azotu w gazach spalinowych w azot i wodę. Następnie filtr
cząstek stałych redukuje ponad 99% emitowanych cząstek stałych ze spalin pojazdu.

55%
mniej
NOx.

Silnik Ford EcoBlue 2.0 TDCi to zupełnie nowa generacja zaawansowanych, wysokowydajnych silników wysokoprężnych.
Mocniejsze, bardziej ekologiczne i bardzo wydajne, przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji, silniki diesla Ford EcoBlue
opierają się na technologii naszych wielokrotnie nagradzanych silników benzynowych Ford EcoBoost.

Zaprojektowany od podstaw, całkowicie nowy silnik wysokoprężny Ford EcoBlue zmniejsza zużycie paliwa nawet o 13% w porównaniu 
z poprzednim silnikiem 2.2 TDCi, przy zużyciu paliwa od 6,1 l / 100 km i emisji  CO2 od 159g/km*, zapewniając jednocześnie znaczną 
poprawę momentu obrotowego w niskim zakresie obrotów w celu zwiększenia właściwości jezdnych.

W każdym z trzech silników - 105KM, 130KM i 170KM - zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania, w tym wtrysk paliwa
pod bardzo wysokim ciśnieniem oraz nowe turbosprężarki i technologie spalania zapewniające niską emisję NOx zgodnie
z obowiązującą rygorystyczną normą emisji spalin Euro 6. Co więcej, w nowych silnikach okresy między przeglądami serwisowymi 
wynoszą do 2 lat / 60.000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji.

 ■ Zużycie paliwa i emisja CO2 zmniejszone nawet o 13%†

 ■ Wydajność w niskim zakresie obrotów silnika wzrosła
o 20%†

 ■ Komputerowo zoptymalizowana konstrukcja silnika
w celu zminimalizowania hałasu i wibracji

 ■ Zmniejszona emisja tlenków azotu (NOx) zgodnie
z surową normą Euro 6

Kluczowe korzyści obejmują:

†W porównaniu z poprzednim silnikiem 2.2 TDCi.

*105KM/130KM M6 od 159g/km. Dane testowe NEDC.
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Wybierz odpowiedni
dla Ciebie silnik.

105 KM

360 Nm

159*g/km 

Od

Ford EcoBlue 2.0 TDCi 105KM
Zaprojektowany by spełniać surowe normy emisji spalin
Euro 6, silnik wysokoprężny nowej generacji 105KM/360Nm
łączy wyjątkowo niskie zużycie paliwa (już od 6,1l/100km*
w cyklu mieszanym) z doskonałymi właściwościami jezdnymi
i wyrafinowaniem. Jego supernowoczesna konstrukcja pomaga 
obniżyć koszty eksploatacji bez wpływu na ładowność i osiągi.

*Wyniki testów NEDC.

Bardziej wydajny

Większy moment 
obrotowy.
Nowe układy napędowe Forda Tourneo Custom pozwalają 
dopasować silnik do wymagań operacyjnych. Każdy
z oferowanych silników zapewnia doskonałą elastyczność
i niskie zużycie paliwa, jednocześnie oferując szeroki zakres 
mocy i momentu obrotowego do indywidualnych wymagań 
każdego dnia.
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Ford EcoBlue 2.0 TDCi 170KM
Nowy silnik 170KM Euro 6 dostarcza nadzwyczajne 405Nm 
momentu obrotowego. Jako najmocniejszy z dostępnych
silników idealnie sprawdzi się przy przewożeniu ciężkich
ładunków i holowaniu.

*Wyniki testów NEDC.

Mocniejszy 130 KM

385 Nm 170 KM

405 Nm Ford EcoBlue 2.0TDCi 105KM

Ford EcoBlue 2.0TDCi 130KM

Ford EcoBlue 2.0TDCi 170KM

159*g/km

Od

163*g/km 

Od

Ford EcoBlue 2.0 TDCi 130KM
Silnik 130KM/385Nm Euro 6 to złoty środek wydajności. 
Zapewnia dodatkową moc i moment obrotowy niezbędny przy 
zwiększonej masie zespołu pojazdów i większej dopuszczalnej 
masie przyczepy bez pogorszenia parametrów emisji spalin.

*Wyniki testów NEDC.

Bardziej elastyczny

Torque
Power

Torque
Power

Torque
Power
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Elementy zewnętrzne
 ■ 16" stalowe obręcze kół

i pełnowymiarowe kołpaki kół
 ■ Reflektory projekcyjne ze statycznymi 

światłami doświetlającymi zakręty
 ■ Przedni zderzak w kolorze nadwozia
 ■ Przednie światła przeciwmgielne
 ■ Elektrycznie sterowane i podgrzewane 

lusterka boczne
 ■ Centralny zamek sterowany pilotem

z dwoma zespołami kluczyków
 ■ Czujniki parkowania - przód i tył
 ■ Boczne drzwi przesuwne

po obu stronach pojazdu

Pakiety wyposażenia dodatkowego:

Pakiet poprawiający widoczność 1
 ■ Podgrzewana przednia szyba
 ■ Czujnik niskiego poziomu płynu 

spryskiwacza

Pakiet poprawiający widoczność 2
(Elementy dodatkowe do pakietu 1)

 ■ Elektrycznie składane lusterka
 ■ Automatyczne światła
 ■ Automatyczne wycieraczki

z czujnikiem deszczu

Pakiet poprawiający widoczność 
PREMIUM (elementy dodatkowe)

 ■ System ostrzegający przed 
niezamierzoną zmianą pasa ruchu

 ■ Kamera cofania
 ■ Automatyczna zmiana świateł 

drogowych na mijania
 ■ Rozbudowany zestaw wskaźników

Elementy wyposażenia wnętrza
 ■ Radioodtwarzacz CD, kolorowy 

wyświetlacz TFT 4" , system Ford SYNC 
z funkcją wzywania pomocy*, zestaw 
głośnomówiący Bluetooth®, złącze USB, 
przełączniki sterowania audio
na kierownicy

 ■ Kierownica pokryta skórą
 ■ Tempomat z programowalnym 

ogranicznikiem prędkości
 ■ Klimatyzacja z przodu pojazdu
 ■ Wykładzina podłogowa w części 

pasażerskiej i przedziale bagażowym
 ■ Schowek podręczny zamykany na klucz

Trend

 ◊Uwaga: Umieszczanie fotelików dziecięcych
na przednim fotelu pasażera tyłem do kierunku jazdy 
nie jest dozwolone w pojazdach Ford wyposażonych w 
aktywną czołową poduszkę pasażera.
Uwaga Logotyp i znak graficzny Bluetooth® 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth 
SIG, Inc. i ich wykorzystywanie przez Ford Motor Company 
i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem 
odpowiedniej licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe
są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

* Funkcja wzywania pomocy (Emergency Assistance)
jest dostępna w ponad 40 europejskich krajach i regionach. 
Funkcja działaw połączeniu z kompatybilnym telefonem 
komórkowym, włączonym, sparowanym przez Bluetooth 
i znajdującym się w pojeździe w chwili odpalenia poduszki 
powietrznej lub aktywacji wyłącznika odcinającego pompę 
paliwa.

Pokazany model to Tourneo Custom Trend L1
z lakierem metalizowanym Moondust Silver. (Opcja)

Silniki
 ■ 2.0 TDCi 105KM (77kW)/360 Nm
 ■ 2.0 TDCi 130KM (96kW)/385 Nm
 ■ 2.0 TDCi 170KM (125kW)/405 Nm
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Dodatkowe elementy zewnętrzne
w porównaniu z wersją Trend

 ■ 16" aluminiowe obręcze kół
 ■ Listwy boczne w kolorze nadwozia
 ■ Tylny zderzak w kolorze nadwozia
 ■ Klamki drzwi w kolorze nadwozia
 ■ Elektrycznie regulowane, podgrzewane

i elektrycznie składane lusterka boczne
z obudowami w kolorze nadwozia

 ■ Przyciemniane szyby z tyłu
 ■ Podgrzewana przednia szyba
 ■ Automatyczne reflektory
 ■ Automatyczne wycieraczki

z czujnikiem deszczu
 ■ Alarm obwodowy

Dodatkowe elementy wyposażenia 
wnętrza w porównaniu z wersją Trend

 ■ Klimatyzacja w tylnej części pojazdu
 ■ Osłony przeciwsłoneczne w 2. rzędzie 

siedzeń, a także w 3. rzędzie siedzeń
 w wersjach L2

Pakiet wyposażenia dodatkowego:

Pakiet poprawiający widoczność 
Premium

 ■ System ostrzegania przed niezamierzoną 
zmianą pasa ruchu

 ■ Kamera cofania
 ■ Rozbudowany zestaw wskaźników

Titanium

*Funkcja wzywania pomocy Emergency Assistance
jest dostępna w ponad 40 europejskich krajach i regionach 
Funkcja działa w połączeniu z kompatybilnym telefonem 
komórkowym, włączonym, sparowanym i znajdującym się
w samochodzie w chwili odpalenia poduszki powietrznej
lub aktywacji wyłącznika odcinającego pompę paliwa. 
AppLink, Emergency Assistance i funkcja czytania 
wiadomośc SMS nie są dostępne we wszystkich językach 
europejskich. Najnowsze informacje znajdują się na lokalnej 
stronie internetowej firmy Ford.

Pokazany model to Ford Tourneo Custom Titanium L1
z lakierem metalizowanym Tectonic Silver (opcja).

Silniki
 ■ 2.0 TDCi 130KM (96kW)/385 Nm
 ■ 2.0 TDCi 170KM (125kW)/405 Nm
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Dodatkowe elementy zewnętrzne
w porównaniu z wersją Titanium

 ■ Pakiet stylizacyjny Sport – dolny spoiler 
przedniego zderzaka, boczne spoilery 
progowe w kolorze nadwozia, dolny 
spoiler tylnego zderzaka, nakładki 
przednich i tylnych nadkoli, specjalne 
oprawy świateł przeciwmgielnych

 ■ 17" 10-ramienne aluminiowe obręcze 
kół, wykończone maszynowo, w kolorze 
srebrno-czarnym, nakrętki z blokadą

Dodatkowe elementy wyposażenia 
wnętrza w porówaniu z wersją Titanium

 ■ Tapicerka foteli częściowo
wykończona skórą

 ■ Fotel kierowcy z elektryczną regulacją

Dostępny pakiet wyposażenia 
dodatkowego:

Pakiet poprawiający widoczność 
Premium

 ■ Kamera cofania
 ■ System ostrzegania przed niezamierzoną 

zmianą pasa ruchu i monitorowania 
koncentracji kierowcy

 ■ Automatyczna zmiana świateł 
drogowych na mijania

 ■ Rozbudowany zespół wskaźników

Sport

 

Pokazany model to Tourneo Custom Sport L1
z lakierem metalizowanym Deep Impact Blue (opcja).

Silnik
 ■ 2.0 TDCi 170KM (125kW)/405Nm
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Wybieramy Tectonic Silver.
A co Ty wybierasz?

Ford Tourneo Custom zawdzięcza piękne i trwałe zewnętrzne poszycie nadwozia 

wieloetapowemu procesowi lakierowania. Od wtryskiwania na gorąco wosku

w zamknięte profile nadwozia po wytrzymałe lakiery – najnowsze powłoki i technologie 

lakierowania zapewniają świeży i atrakcyjny wygląd przez wiele lat.

Uwaga Wykorzystane zdjęcia służą wyłącznie do pokazania kolorów lakierów i mogą różnić się od opisywanych pojazdów. Przedstawione kolory lakierów 

i obić mogą różnić się nieznacznie od odcieni rzeczywistych ze względu na ograniczenia technologiczne przy odtwarzaniu barw w procesie druku.

*Lakiery metalizowane, lakiery specjalne i tapicerka skórzana są dostępne jako opcja, za dopłatą.

Wnętrze przetestowane na obecność alergenów
Materiały, z których wykonano wnętrze Forda Tourneo Custom do minimum ograniczają ryzyko reakcji alergicznych. Egzemplarze wyposażone 
w klimatyzację mają także filtr przeciwpyłkowy o wysokiej wydajności zapobiegający przenikaniu kurzu i pyłków roślinnych do kabiny 
pasażerskiej.

Trend
Tapicerka foteli: Lane
w tonacji Soft Charcoal
Boki foteli: Max w tonacji Charcoal Black

Titanium
Tapicerka foteli: Ecko
w tonacji Medium Stone
Boki foteli: Max w tonacji Charcoal Black

Titanium
Tapicerka i boki foteli: Skóra Torino
w tonacji Medium Stone*

Sport
Tapicerka foteli: Ecko w tonacji Pewter 
Boki foteli: Skóra Torino
w tonacji Charcoal Black*
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Frozen White
Lakier zwykły

Tectonic Silver
Lakier metalizowany*

Stratosphere 
Lakier metalizowany*

Race Red
Lakier zwykły

Moondust Silver
Lakier metalizowany*

Deep Impact Blue
Lakier metalizowany*

Blazer Blue
Lakier zwykły

Magnetic 
Lakier metalizowany*

Shadow Black
Lakier specjalny*
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16” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 
5-ramienny z nakrętkami zabezpieczającymi 

koła. (Standard w wersji Titanium,
opcja w wersji Trend) [D2XCH]

17” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 
10-ramienny, kolor srebrny wraz z nakrętkami 

zabezpieczającymi koła.
(Opcja w wersji Trend i Titanium). [D2YBT]

17” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 
5x2-ramienny, kolor srebrno-czarny wraz 

z nakrętkami zabezpieczającymi koła. 
(Standard w wersji Sport). [D2YBV]

18” obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 
10-ramienny, kolor srebrny wraz z nakrętkami 

zabezpieczającymi koła.
(Opcja w wersji Sport). [D2UB1]

Koła

Wydłużone okresy między przeglądami
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Większa satysfakcja z jazdy
Układ poprawiający stabilność 
na zakrętach (TVC)Ø poprawia 
przyczepność, trzymanie się drogi
i zwrotność podczas pokonywania 
zakrętów dzięki ciągłej regulacji 
rozdziału momentu obrotowego 
przekazywanego na lewe
i prawe koło przednie w celu 
dostosowania momentu
do stopnia przyczepności danego 
koła. Zapewnia to lepszą jakość 
jazdy. (Standard)

 ØWykorzystuje czujniki.

Automatyczna skrzynia biegów SelectShift  
Sześciobiegowa automatyczną skrzynia biegów 
Selectshift zapewnia płynną, relaksującą jazdę, 
szczególnie w gęstym ruchu miejskim. Umożliwia 
również ręczną zmianę biegów oraz zapewnia 
możliwość blokady biegów w trudniejszych 
warunkach drogowych, np na śliskiej nawierzchni 
lub stromych zjazdach.
(Opcja do silników 130KM i 170KM) 

Charakterystyka techniczna
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Zewnętrzne elementy wyposażenia

Jazda z AdBlue®

Aby silnik Forda Transit Custom spełniający normę 
emisji spalin Euro 6 działał poprawnie, zbiornik 
AdBlue® musi być wypełniony płynem AdBlue®. 
Specjalna kontrolka informuje gdy poziom płynu 
AdBlue® jest zbyt niski.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować 
się z Autoryzowanym Dealerem Forda.

Średnica zawracania 10,9 m*
Dzięki imponującej średnicy 
zawracania (10,9 m między 
krawężnikami), Ford Tourneo 
Custom L1 jest idealną propozycją 
na trudne warunki w gęstym ruchu 
miejskim. 

*Wersja L1 z kołami 15"; 11,6 m z kołami 16"

Średnica zaracania dla innych wersji:
12.2m dla L2 z kołami 15"; 12.8m 
dla wersji L2 z kołami 16"; 
11.8m/13.0m dla wersji L1/L2
z kołami 17"; 12.1m/13.3m
dla wersji L1/L2 z kołami 18".

Imponująca średnica 
zawracania

10.9m
średnica 

zawracania
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Zewnętrzne elementy wyposażenia

Automatyczne refl ektory i światła do jazdy dziennej
Mocne, wysoko zamontowane reflektory przednie, eleganckie światła tylne
i zintegrowane światła do jazdy dziennej Forda Tourneo Custom zapewniają, że widzisz
i jesteś doskonale widoczny w każdych warunkach. Automatyczne reflektory włączają się 
gdy natężenie światła zmiejszy się poniżej określonego poziomu, a funkcja opóźnionego 
wyłączania reflektorów pozwoli Ci bezpiecznie dotrzeć z samochodu do miejsca 
docelowego, oświetlając przejście , gdy jest ciemno. (Standard w Titanium i Sport,
opcja w Trend jako element pakietu)

Halogenowe refl ektory projekcyjne ze statycznymi światłami
doświetlającymi zakręty
Przy skręcie kierownicy o więcej niż 30 stopni, światła doświetlające zakręty
oświetlają odpowiednią stronę drogi, poprawiając widoczność w nocy.
Funkcja działa przy prędkości do 30km/h. (Standard)

Pokazany model to Ford Tourneo Custom L1 Titanium z lakierem metalizowanym Magnetic (opcja).

Doskonała widoczność.
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Zewnętrzne elementy wyposażenia

12-letnia gwarancja na perforację korozyjną
Ford Tourneo Custom zawdzięcza trwałość zewnętrznego poszycia nadwozia wieloetapowemu procesowi lakierowania. Od wtryskiwania na gorąco wosku w zamknięte profile nadwozia 
po wytrzymałe lakiery. Najnowsze powłoki i technologie lakierowania zapewniają świeży i atrakcyjny wygląd przez wiele lat.

Powłoka cynkowa Powłoka fosforanowa Powłoka elektroforetyczna Warstwa wierzchnia Warstwa bezbarwna
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Bezpieczeństwo

Najlepszy w swojej klasie – 
5 gwiazdek w ocenie Euro NCAP
Bezpieczeństwo bez kompromisów
Ford Tourneo Custom został oficjalnie uznany za jeden z najbezpieczniejszych pojazdów na drodze. 
Otrzymał maksymalną ocenę 5 gwiazdek w kategorii bezpieczeństwa ogólnego w testach Euro 
NCAP. Dodatkowo Ford Tourneo Custom otrzymał dwie nagrody Euro NCAP Advanced: za system 
kontroli pasa ruchu (LDW) oraz funkcję wzywania pomocy (Emergency Assistance) systemu SYNC.

Zatrzymuj się bezpieczniej
W Fordzie Tourneo Custom ochrona kierowcy i pasażerów stanowi priorytet. Do standardowych funkcji zwiększających 
bezpieczeństwo należy elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC wraz z układem ABS i układem wspomagania awaryjnego 
hamowania (EBA), skracającym drogę hamowania w sytuacjach awaryjnych. Większe klocki hamulcowe są trwalsze i bardziej 
odporne na efekt zaniku hamowania, natomiast czujniki zużycia sygnalizują, kiedy należy wymienić klocki hamulcowe na nowe.
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Zabezpieczenia przed kradzieżą

4500 wirtualnych i rzeczywistych
testów zderzeniowych
Wyższa myśl techniczna dla większego spokoju ducha
Dzięki przeprowadzeniu 4500 testów zderzeniowych – zarówno w rzeczywistych warunkach,
jak i w przestrzeni wirtualnej – Ford Tourneo Custom zapewnia swoim użytkownikom najwyższy 
poziom bezpieczeństwa. Wyjątkowa ochrona zaczyna się od sztywnej konstrukcji nadwozia, 
uzyskanej dzięki wykorzystaniu stali o wysokiej i o bardzo wysokiej wytrzymałości. Uzupełnia
ją szereg innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, w tym pełna gama
poduszek powietrznych, jak również zaawansowane rozwiązania techniczne zastosowane
w konstrukcji podwozia i układu hamulcowego.

Boczne kurtyny powietrzne Ø1)

Ich zadaniem jest lepsza ochrona okolic głowy kierowcy i pasażerów w razie kolizji. (Standard)
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Układ sterowania głosem
Wybieraj odtwarzaną muzykę, nawiązuj i odbieraj połączenia telefoniczne

za pośrednictwem systemu Ford SYNC – wszystko za pomocą prostych 

komend głosowych.

Strumieniowanie dźwięku
przez Bluetooth®

Funkcja ta daje możliwość przesyłania 
dźwięku z odtwarzacza MP3
lub telefonu komórkowego bezpośrednio
do samochodowego systemu audio.

Wzywanie pomocy
Emergency Assistance*
*Funkcja wzywania pomocy (Emergency 
Assistance) pozwala użytkownikom 
pojazdu  w razie wypadku, zadzwonić
pod numer alarmowy 112 i podać służbom 
ratowniczym informację dotyczącą lokalizacji 
pojazdu w języku kraju, na terenie którego 
zdarzenie miało miejsce.

Obsługa telefonu w trybie 
głośnomówiącym
Część systemu Ford SYNC.

Nawigacja satelitarna
Mapa 3D zapisana na karcie pamięci SD 
pokazuje ważne miejsca na 5-calowym 
kolorowym ekranie. Obejmuje także funkcję 
podawania komunikatów o ruchu drogowym. 
(Opcja)

SYNC AppLink
Obsługuj wybrane aplikacje zainstalowane 
w smartfonie za pomocą poleceń głosowych 
i przycisków na kierownicy. (Wymagany 
kompatybilny telefon komórkowy.

*Wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego. Lista aplikacji kompatybilnych z AppLink znajduje się na lokalnej stronie internetowej 
firmy Ford. AppLink i funkcja wzywania pomocy (Emergency Assistance) nie są dostępne we wszystkich językach europejskich.

Uwaga  Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie
przez Ford Motor Company i firmy związane z Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Pozostałe znaki i nazwy 
towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.
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Elementy wyposażenia wnętrza

Elektrycznie regulowany
i podgrzewany fotel kierowcy
Dzięki regulacji podgrzewanego fotela kierowcy
w 10 kierunkach można łatwo znaleźć najwygodniejszą 
pozycję do prowadzenia pojazdu. (Standard w wersji 
Sport, opcja w wersji Titanium)

Kamera cofania
Wybierz bieg wsteczny, a obraz z kamery cofania automatycznie pojawi się w lusterku 
wstecznym lub na ekranie nawigacji (jeżeli została zamówiona). Linie referencyjne 
nakładane na obraz z kamery wskazują kierunek, w którym porusza się pojazd. (Opcja)
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Elementy wyposażenia wnętrza

Przepływ powietrza zwiększony o 140%
Nawiewy wentylacji jak w samolocie
Pasażerowie tylnych siedzeń mają do dyspozycji 
indywidualne nawiewy. Na wysokości stóp znajdują się 
również nawiewy ogrzewania. (Standard)

Wysokowydajny układ ogrzewania i wentylacji
Zwiększony przepływ powietrza oznacza szybsze 
odparowywanie szyb i przyjemniejsze warunki podróży 
dla pasażerów.

Klimatyzacja z tyłu
Dla pasażerów w tylnej części pojazdu jest dostępny 
oddzielny układ klimatyzacji z własnymi pokrętłami 
sterującymi. (Standard w wersji Titanium i Sport,
opcja w wersji Trend)
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Masy

Zużycie paliwa i emisja CO2

 ■ Nowoczesne silniki wysokoprężne Ford EcoBlue 
TDCi – zapewniają wyjątkowo niskie zużycie paliwa 
oraz niski poziom emisji CO2

 ■ Inteligentny układ ładowania akumulatora
z wykorzystaniem odzyskiwanej energii

 ■ System informacji dla kierowcy Ford Eco Mode – 
pokazuje, kiedy uzyskiwane jest optymalne zużycie 
paliwa

 ■ System Ford Auto-Start-Stop
 ■ Wskaźnik zmiany biegów – ułatwia

ekonomiczną jazdę
 ■ Kontrola przyspieszania (opcja)
 ■ Układ zarządzający pracą akumulatora Ford – 

zwiększa żywotność akumulatora, obniża zużycie 
paliwa i zapewnia pewność rozruchu silnika

Technologia Ford ECOnetic
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Opcje SVO

Większa elastyczność
1. Osłona silnika
Mocna, odporna na korozję osłona metalowa. Chroni silnik 
przed uderzeniami o krawężnik oraz odpryskami kamieni. 
Łatwa w demontażu podczas przeglądu serwisowego
lub usługi wymiany oleju. (Opcja i akcesoria)

2.Czujnik ostrzegawczy cofania fi rmy Bosch®+
Sprzężony z biegiem wstecznym. Emituje akustyczny sygnał 
ostrzegający, że pojazd zaczyna się cofać.

3. Owiewki ClimAir®+
Zmniejszają zawirowania powietrza i hałas, umożliwiając 
przyjemną jazdę z opuszczonymi szybami, nawet w czasie 
lekkiego deszczu. (Dostępna wersja na przód i tył pojazdu) 
(Akcesoria)

4. Hak holowniczy fi rmy Brink®+ - wypinany
Zwiększa możliwości transportowe pojazdu. Umożliwia 
holowanie do 2,200 kg* w zależności od modelu i typu 
silnika. Hak można wypiąć gdy nie jest używany.
Dostępna jest także wersja montowana na stałe.
(Hak wypinany tylko w ofercie akcesoriów)

5. Uchwyt na rowery fi rmy Thule®+
Wysokiej jakości, łatwy w montażu uchwyt na rowery 
jednego z wiodących producentów firmy Thule® 
montowany na dachu.

6. Boks dachowy fi rmy Thule®+
Boksy w nowoczesnych kształtach umożliwiają przewóz 
różnych przedmiotów, chroniąc je przed złą pogodą
i kradzieżą. Większość modeli posiada opcję dwustronnego 
otwierania, która umożliwia łatwy załadunek i rozładunek. 
(Akcesoria)

7. Gumowe dywaniki podłogowe
Dywaniki do stosowania w różnych warunkach 
atmosferycznych. Idealnie chronią podłogę Forda
przed brudem i wilgocią. (Akcesoria)

+Wyposażenie jest objęte osobną gwarancją producenta. Szczegóły na ostatniej stronie katalogu
Możliwości holowania zależą od modelu pojazdu i typu silnika. Szczegóły w rozdziale “masy”
Więcej o akcesoriach do Forda Tourneo Custom na stronie www.akcesoria-ford.pl
Szeroka oferta przedmiotów firmowanych marką Ford – od ubrań przez gadżety po modele samochodów – znajduje się na stronie www.fordlifestylecollection.com
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Ilustracje, opisy i specyfikacje. Niniejsza broszura była aktualna w chwili oddawania do druku. Jednak polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji, kolorów 
i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można uzyskać u Dealera firmy Ford. Wyposażenie opcjonalne. Elementy wyposażenia oznaczone jako „Opcja” lub „Wyposażenie opcjonalne/
zestaw opcjonalny” są dostępne za dodatkową opłatą, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Oferta wersji i zestawów kolorystycznych jest ważna z zastrzeżeniem dostępności. Uwaga: Niektóre zdjęcia w niniejszym katalogu przedstawiają 
egzemplarze przedprodukcyjne, bądź też zostały wygenerowane komputerowo. Aktualnie oferowane seryjnie produkowane pojazdy mogą się zatem różnić w niektórych elementach od przedstawionych na zdjęciach. Oprócz tego, niektóre elementy 
wyposażenia mogą być dostępne jako opcje za dopłatą. Uwaga: Niniejsza broszura przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. +Oznaczone akcesoria to starannie dobrane akcesoria innych producentów 
występujących pod własną marką, które nie podlegają gwarancji Forda, są natomiast objęte gwarancją własną producenta. Szczegóły takiej gwarancji można uzyskać od Dealera Forda. Uwaga: Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich 
zarejestrowanych właścicieli. 

Uwaga: Niektóre funkcje aktywnie wspomagające kierowcę i zwiększające poziom bezpieczeństwa opisane w niniejszej broszurze wykorzystują czujniki, na których działanie mogą mieć wpływ warunki pogodowe i środowisko naturalne.

Kiedy niniejszy katalog przestanie 
być użyteczny, prosimy o oddanie 
go do recyklingu.

Ford i BP – współpracujemy w 
celu zmniejszenia zużycia paliwa i 
emisji spalin.
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