TOURNEO CONNECT

VIZIONAR, INGENIOS. REMARCABIL.
FIECARE MAȘINĂ POARTĂ SEMNĂTURA SA.
Scanați codurile QR pentru a accesa
conținutul suplimentar.
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Când nu mai aveţi nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclaţi.

Modelul prezentat este Grand Tourneo Connect
Titanium cu vopsea metalizată Chrome Blue
(opțiune) și jante de 16" din aliaj vopsit Dark
Stainless, cu 5 spițe (opțiune).
Modelul prezentat este Tourneo Connect Titanium
cu vopsea metalizată Diffused Silver (opţiune).
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Trăiți viața la
maximum
Noul Ford Tourneo Connect este proiectat pentru
lumea reală. Noul său stil distinctiv îl face să pară acasă
indiferent unde îl conduceți. Iar interiorul său „proaspăt”
oferă confort în timpul deplasărilor mai lungi, cu întreg
spațiul și flexibilitatea de care aveți nevoie pentru a trăi
viața din plin.

Modelul prezentat este Tourneo Connect Titanium cu
vopsea metalizată Kapoor Red (opțiune), bare
transversale de plafon (accesoriu) și suport pentru
biciclete Thule®* (accesoriu).
*Pentru mai multe informații, consultați pagina 32.
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În mijlocul ideilor
inteligente
Noul Tourneo Connect face mai inteligentă și confortabilă viața la
drum. Veți găsi funcții precum senzorii de parcare în față și spate,
farurile și ștergătoarele automate care vă ajută să aveți încredere
oriunde v-ați deplasa. În plus, o cameră retrovizoare pentru
mersul mai ușor cu spatele și diverse idei inteligente pentru a
păstra legătura.
01 Live Traffic* Faceți călătoriile dvs. mai ușoare și mai puțin stresante cu
Live Traffic *. Serviciul vă oferă informații actualizate despre ruta dvs.,
cum ar fi congestionarea traficului și modificări ale drumurilor. Datele
de trafic sunt actualizate și afișate continuu pe Harta sistemului de
navigație Ford SYNC 3. (Opțiune)
02 Suportul de andocare MyFord susține smartphone-ul, MP3 player-ul
sau dispozitivul de navigație. Redați în flux muzica prin difuzoarele
mașinii cu ajutorul Bluetooth® sau conectând un cablu USB la
Connection Radio. Compartimentul de depozitare cu capac conține o
priză USB numai pentru încărcare. (Opțiune)

02

03 Suportul de încărcare fără fir vă permite să încărcați un dispozitiv
mobil compatibil fără a fi nevoie de un cablu de încărcare. (Opțiune)
*Accesul la trafic live este gratuit gratuit în primii 2 ani de la înregistrarea unui vehicul nou Ford cu SYNC 3
și navigație; după aceea se plătește o taxă de licență. (Opțiune).

03

Modelul prezentat este Tourneo Connect Titanium cu vopsea metalizată Kapoor Red (opțiune), SYNC 3
(opțiune), suport de încărcare fără fir (opțiune) și transmisie automată cu 8 trepte de viteză (opțiune).
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Alegeți stilul de caroserie

Spațiul este rege în noul Tourneo Connect, cu uși duble glisante în spate și
loc din belșug pentru cinci pasageri. În timp ce vehiculul Grand Tourneo

La ambele modele, al doilea rând de scaune este rabatabil 60:40. Spătarele
scaunelor se rabatează complet și întregul scaun basculează în față pentru

Connect mai mare oferă posibilitatea de a alege cinci sau șapte scaune.

un acces mai ușor la cel de-al treilea rând*. De asemenea, scaunele din cel
de-al doilea și cel de-al treilea rând* pot să fie rabatate complet pentru a
crea o suprafață plană și a face loc pentru mai multe bagaje.
Soluțiile de depozitare utile, incluzând dulăpioarele suspendate pentru
lucrurile pasagerilor, lasă cabina liberă. De la 7 adulți la câteva caiace și multe
alte combinații, dacă aveți ceva de transportat, folosiți Grand Tourneo
Connect.

■
■

■

■

Consolă de depozitare pe plafon deasupra scaunelor din față (standard)
Spațiu de depozitare pe plafon pentru cel de-al doilea rând de scaune
(opțiune pentru Trend)
Consolă de depozitare pe plafon pentru cel de-al treilea rând de
scaune (opțiune pentru Trend și Titanium)
Spațiul de depozitare de sub podea oferă altă opțiune de depozitare

*Opțiune pentru Grand Tourneo Connect cu 7 locuri.

Tourneo Connect cu 5 locuri

Lungime de 4.425 mm

Tourneo Connect cu 7 locuri

Lungime de 4.825 mm

Modelul prezentat este Grand Tourneo Connect Titanium cu vopsea metalizată Chrome Blue (opțiune) și
bare transversale de plafon (opțiune și accesoriu).
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Chiar dacă vă aflați în mașină, nu trebuie să întrerupeți legătura cu lumea.
Ford SYNC 3 se integrează perfect cu smartphone-ul dumneavoastră,
permițându-vă să controlați totul, de la apelurile telefonice și mesageria
text, la muzică și navigația prin satelit – toate cu ajutorul ecranului tactil
de 6" sau prin comenzi vocale remarcabil de simple. (Opțiune)
Funcțiile Sync 3:
■
■
■
■
■

„Am nevo
ie de
combust
ibil”
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ui
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e să

Efectuați și primiți apeluri hands-free
Navigație ușoară
Ascultați muzica favorită (legătură la Spotify)
Interfață cu ecranul tactil (ecran de 6")
Ascultați mesajele text (în funcție de compatibilitatea dispozitivului
mobil)

Controlați aplicațiile compatibile
cu SYNC prin AppLink, în timp ce
Apple CarPlay și Android Auto vă
permit să controlați interfața HMI
a smartphone-ului prin ecranul de
pornire SYNC 3, ca și cum ar fi
telefonul dumneavoastră.

parc
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Ecranul tactil

e”

Ecranul tactil de 6" SYNC 3 este compatibil cu gesturile „swipe” (tragere cu degetul)
și „pinch-to-zoom” (apropiere a degetelor pentru zoom) și vă permite să aranjați
pictogramele aplicațiilor și afișajele de fundal la fel cum ați face pe tabletă sau
smartphone. Puteți să treceți de la modul de zi la cel de noapte și să personalizați
presetări pentru mai mulți utilizatori.

Imaginea principală prezintă Tourneo Connect cu sistem de divertisment la bordul mașinii cu specificații superioare.

8

AppLink, Apple CarPlay și
Android Auto

Nu uitați Integrarea completă a smartphoneului cu SYNC 3 este disponibilă numai pentru
iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) sau versiunile
superioare. Unele funcții SYNC 3 necesită o
conexiune de date, de aceea se vor aplica taxele
pentru serviciile mobile de date. Pentru a
verifica dacă Apple CarPlay și Android Auto
sunt disponibile pe piața dumneavoastră,
consultați site-urile web oficiale Apple CarPlay
și Android Auto pentru cele mai noi informații.
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Tehnologia inteligentă care
vă ajută să fiți cu un pas înainte

01

Noul Tourneo Connect are grijă de dumneavoastră și de cei din jur.
Asistența pre-coliziune†2) detectează vehiculele
și pietonii din față de pe drum sau care se
intersectează cu traiectoria vehiculului și vă
avertizează în legătură cu prezența acestora.
Dacă nu reacționați, sistemul acționează
automat frânele. Această tehnologie este
concepută să ajute la reducerea gravității
accidentelor sau la evitarea completă a
acestora și funcționează la viteze de până la 80
km/h. (Standard)

01 Sistemul Ford de informații despre unghiul
mortØ††
atunci când un alt vehicul – o mașină, o
autoutilitară sau un camion – intră în unghiul mort,
sistemul este proiectat să vă atenționeze printr-o
lampă de avertizare discretă integrată în oglinzile
laterale din stânga și din dreapta. (opțiune pentru
Trend și Titanium ca parte a asistenței pentru
păstrarea benzii de rulare)
02 Sistemul de asistență la frânarea de urgențăØ1)
proiectat să recunoască o situație de frânare de
urgență și să mărească presiunea din sistemul de
frânare pentru a oferi o putere de oprire
suplimentară. (Standard)
03 Sistemul de păstrare a benzii de rulare (alerta și
asistența pentru păstrarea benzii de rulare)Ø2)
Sistemul de păstrare a benzii de rulare folosește o
cameră îndreptate spre înainte pentru a detecta
dacă deviați accidental de la bandă. Alerta pentru
păstrarea benzii de rulare vă avertizează apoi prin
vibrarea volanului și afișarea unei avertizări vizuale.
Dacă reacționați greu sau nu răspundeți, asistența
pentru păstrarea benzii de rulare poate să ofere
asistență pentru cuplul de direcție care ajută la
ghidarea înapoi pe banda corectă. Tehnologia este
concepută pentru drumurile cu mai multe benzi,
precum autostrăzile și se va dezactiva automat la
viteze mai mici de 65 km/h sau poate să fie oprită
manual. (Opțiune)

02

03

Folosește senzori.
Funcție de siguranță.
Funcție de asistență a șoferului.
††
Funcționează la viteze de peste 10 km/h.
Ø

1)

2)
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Tehnologiile de asistență a șoferului în
lumea reală
Combinând informațiile de la cameră și tehnologia
radar, noul Tourneo Connect poate să vă ajute în
diferite situații de conducere. De la asistența
inteligentă pentru viteză care vă ajută să păstrați
limita legală de viteză la alerta pentru șofer care vă
atenționează să luați o pauză, Tourneo Connect este
întotdeauna pregătit să vă dea o mână de ajutor.
01 Asistența inteligentă pentru vitezăØ2) cu sistem de
recunoaștere a semnelor de circulațieØ detectează
limitele de viteză, inclusiv limitele variabile și
indicatoarele de interzicere a depășirii prin intermediul
camerei îndreptate spre în față și le prezintă în afișajul
din bord. Asistența inteligentă pentru viteză folosește
informațiile pentru a vă menține în limitele curente de
viteză[1]. (Standard)

02 Alerta pentru șoferØ2) Proiectată să vă avertizeze
atunci când sistemul detectează un comportament de
conducere ce indică o scădere a nivelului de atenție.
Inițial, în bord va apărea o pictogramă de avertizare,
urmată de un semnal sonor dacă nivelul de atenție
continuă să scadă. (Standard)
03 Indicația distanței Un afișaj din bord indică în mod
continuu distanța până la vehiculul din față. Sistemul
aprinde mai multe pictograme colorate în funcție de
setările de proximitate pe care le-ați ales. Alerta pentru
distanță poate să vă notifice printr-un simbol de
avertizare roșu dacă vă apropiați prea mult de vehiculul
din față. (Opțiune)

ØFolosește senzori.
[1]Limita de viteză poate să varieze în
funcție de drum și de dimensiunea
vehiculului. Șoferul răspunde de
respectarea limitei de viteză în orice
moment.
2)Funcție de asistență a șoferului.

02

03
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Parcarea este mai simplă
Asistența activă la parcare va parca vehiculul Tourneo Connect în locul
dumneavoastră. Sistemul poate să detecteze un loc de parcare adecvat și să
vă direcționeze automat într-un loc de parcare paralel sau perpendicular. Poate
să efectueze și manevrele de ieșire din parcare. Nu trebuie decât să acționați
accelerația, frâna și schimbătorul de viteze. (Opțiune)
Asistența activă la parcare poate să vă ajute să găsiți un loc de parcare adecvat și să vă
direcționeze automat în – și din acesta – după caz. (Opțiune)
Camera retrovizoare Selectați marșarierul și imaginea de la camera retrovizoare este
prezentată automat pe ecranul afișajului multifuncțional color central sau în oglinda
retrovizoare (în funcție de sistemul specificat). Liniile de marcare care se suprapun peste
imaginea camerei indică locul spre care se îndreaptă vehiculul. (Opțiune)
Senzorii de distanță pentru parcare, din față și din spate2) vă ajută să judecați distanța
dintre vehicul și obstacole din față și din spate, pentru parcarea și manevrarea mai ușoare.
(Senzorii din față reprezintă o opțiune pentru toate seriile. Senzorii din spate sunt standard
pentru Titanium, opțiune pentru alte serii)
Funcție de asistență a șoferului.
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În care să

Vă ajută să găsiți un loc.
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Mai puțin combustibil,
mai multă putere
Noul Ford Tourneo Connect aduce un design îndrăzneț și motoare
eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil cu noile
motoare Ford EcoBlue de 1,5 litri și un motor Ford EcoBoost de 1,0 litri cu
dezactivare cilindrică.

Powered by
16

Motorul pe benzină Ford EcoBoost
Ford EcoBoost de 1,0 litri – de șase ori câștigător al premiului „Motorul
internațional al anului” la categoria sa.
Pentru clienții care au nevoie de o opțiune de benzină, Tourneo Connect
oferă o versiune nouă a motorului Ford EcoBoost de 1,0 litri, care

Motorul pe motorină Ford EcoBlue

Performanțe mai mari, emisii mai puține

Complet noul motor pe motorină Ford EcoBlue de 1,5 litri, cu puteri de la 75
CP (55 kW) la 120 CP (88 kW)
Gama avansată de motoare pe motorină EcoBlue de 1,5 litri a Tourneo
Connect combină puterea flexibilă cu conducerea pe distanțe lungi, cu un

Motoarele pe motorină Ford EcoBlue ale noului Tourneo Connect respecte
standardele stricte de emisii Euro 6.2. Sistemul de reducere catalitică
selectivă (SCR) folosește AdBlue®, un fluid pe bază de uree/apă pentru a
transforma emisiile de NOx din gazul de eșapament în azot și apă. Un filtru

■

■

încorporează schimbări majore în sistemele de injecție a combustibilului și
de control al emisiilor, pentru a îmbunătăți în continuare eficienta
consumului de combustibil. Acesta include un sistem de dezactivare a
cilindrului care permite motorului să funcționeze în doi cilindri la sarcini mici,
pentru a reduce pierderile de pompare și îmbunătățirea economiei.

consum excelent de combustibil și emisii de CO2 de doar 110 g/km*.
*Cifre calculate din teste în ciclul de conducere pentru Ford Tourneo Connect Base cu un motor EcoBlue pe motorină de 75
CP.

de particule poluante reduce apoi peste 99 % din particulele solide emise
din gazul de eșapament al vehiculului.

FORD EcoBoost
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Idei mai luminoase pentru o viață
mai ușoară
Noile faruri cu xenon ale Tourneo Connect
oferă o calitate superioară a luminii în
comparație cu becurile cu halogen, folosind
mai puțină energie. (Opțiune) Farurile cu
stingere întârziată asigură faptul că farurile
și luminile de însoțire (dacă sunt prevăzute)
rămân aprinse câteva secunde în plus în
timp ce să îndepărtați de mașină. O funcție
utilă care ar trebui să vă ajute că ajungeți în
siguranță noaptea până la ușă. (Standard
pentru Titanium, opțiune pentru Ambiente și

Luminile de ceață pentru iluminarea statică la
viraje sunt create pentru a asigura iluminatul
suplimentar al zonelor din partea laterală a
vehiculului în momentul efectuării virajelor, pentru
o parcare pe timpul nopții și o manevrare mai
sigure. (Standard pentru Titanium, opțiune pentru
Ambiente și Trend)
Farurile de zi cu leduri sunt concepute pentru a
spori designul distinctiv al Tourneo Connect,
făcându-l în același timp mai vizibil în condiții de
lumină puternică (Standard)

Trend)

Modelul prezentat este Tourneo Connect Titanium cu vopsea metalizată Chrome Blue (opțiune).
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Modelele Ambiente
Principalele dotări exterioare
■
■
■
■
■
■

Jante de 16” din oțel cu capace integrale
Noul stil al părții din față cu grilă din 5 bare
Bară de protecție în față de culoarea caroseriei
Sistem Ford Easy Fuel de alimentare cu carburant fără capac
Închidere centralizată la distanță
Hayon

Principalele dotări interioare
■

■
■
■
■
■
■

Geamuri în față acționate electric cu comandă de coborâre
pe partea șoferului „cu o singură apăsare”
Computer de bord
Punct de alimentare AUX de 12 V în față și în spate
Suporturi duble pentru pahare
Raft pe plafon în față și cutie de depozitare în panoul de bord
Lumini de interior pe plafon în spate
Coloană de direcție cu reglare înainte-înapoi și în laterală

Caracteristici principale opționale
■

Al treilea rând de scaune complet rabatabile (Grand Tourneo
cu 7 scaune)

Stilul de caroserie
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Motoarele
Ford EcoBoost 100 CP (74 kW) (nu este disponibil pentru
Grand Tourneo Connect)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 75 CP (55 kW)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 100 CP (74 kW)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 120 CP (88 kW)

Jante de 16” din oțel cu capace integrale
(Standard)

Sistem Ford Easy Fuel de alimentare cu carburant
fără capac
(Standard)

Modelul prezentat este Tourneo Connect Ambiente cu vopsea metalizată Chrome Blue
(opțiune).
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Modelele Trend
Dotările exterioare suplimentare față de Ambiente
■
■
■

Jante de 16" din aliaj, cu 5x2 spițe, vopsite Sparkle Silver
Faruri de ceață
Oglinzi laterale acționate electric și încălzite

Dotările interioare suplimentare față de Ambiente
■

■
■
■
■
■

Sistem radio/CD cu capabilitate MP3, Bluetooth® și
conectivitate USB, comenzi audio la distanță pe volan și
patru difuzoare
Parbriz încălzit Quickclear
Aer condiționat manual
Geamuri în spate acționate electric
Plafonieră în față cu două lămpi pentru hărți
Suport pentru ochelarii de soare ai șoferului

Stilul de caroserie
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Motoarele
Ford EcoBoost 100 CP (74 kW) (nu este disponibil pentru
Grand Tourneo Connect)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 75 CP (55 kW)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 100 CP (74 kW)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 120 CP (88 kW)

Notă Marca comercială și simbolurile Bluetooth sunt proprietatea Blueooth SIG, Inc și
utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited și societățile asociate se
face sub licență. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt deținute de respectivii
proprietari.

Zonă de depozitare pe plafon, în față

Oglinzi laterale acționate electric și încălzite

(Standard)

(Standard)

Modelul prezentat este Tourneo Connect Trend cu vopsea metalizată Moondust Silver
(opțiune).
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Modelele Titanium
Dotările exterioare suplimentare față de Trend
■
■
■
■

■

■
■

Jante de 16" din aliaj cu 5x2 spițe, vopsite Luster Nickel
Senzori de distanță pentru parcare în spate
Faruri automate și ștergătoare cu senzori de ploaie
Mânere ale ușilor, bandouri laterale și bara de protecție din
spate de culoarea caroseriei
Oglinzi laterale pliabile electric și încălzite, de culoarea
caroseriei
Geamuri fumurii în spate
Faruri de ceață pentru iluminarea statică la viraje

Dotările interioare suplimentare față de Trend
■

■

■
■

■
■
■
■
■
■

Sistem radio/CD cu afișaj TFT de 3,5",capabilitate MP3,
SYNC cu asistență pentru oprirea de urgență*, Bluetooth® cu
comandă vocală și șase difuzoare
Geamuri în față și spate acționate electric cu deschidere/
închidere „cu o singură atingere”
Scaun încălzit pentru șofer
Aer condiționat cu sistem electronic de control automat al
temperaturii în două zone (DEATC)
Buton de pornire Ford Power
Pilot automat cu dispozitiv de limitare automată a vitezei
Consolă de depozitare pe plafon pentru scaunele din spate
Covorașe în față
Volan cu 4 spițe îmbrăcat în piele
Oglindă retrovizoare heliomată

Stilul de caroserie
Tourneo Connect
Grand Tourneo Connect
Motoarele
Ford EcoBoost 100 CP (74 kW) (nu este disponibil pentru
Grand Tourneo Connect)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 75 CP (55 kW)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 100 CP (74 kW)
1.5 EcoBlue pe motorină, de 120 CP (88 kW)

Notă Marca comercială și simbolurile Bluetooth sunt proprietatea Blueooth SIG, Inc și
utilizarea acestor mărci de către Ford Motor Company Limited și societățile asociate se
face sub licență. Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt deținute de respectivii
proprietari.
Modelul prezentat este Tourneo Connect Titanium cu vopsea metalizată Magnetic
(opțiune).
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Acoperiș panoramic cu sticlă fumurie
(Standard)

Jante de 16" din aliaj cu 5x2 spițe, vopsite Luster
Nickel
(Standard)

*Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC inovatoare care folosește un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta
pe ocupanții vehiculului să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident care a implicat declanșarea unui airbag sau oprirea
pompei de combustibil. Această funcție este operațională în peste 40 de țări și regiuni din Europa.
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FORD TOURNEO CONNECT Tehnologii remarcabile
01 Transmisia automată este disponibilă pentru
motoarele pe motorină, EcoBlue, de 100 CP și
120 CP. Noua transmisie cu 8 trepte de viteză
face ca Tourneo Connect să fie mai ușor și
relaxant de condus. (Opțiune, numai modelele
pe motorină)

01

03

05

077

02 Aplicația FordPass este o aplicație mobilă
unică proiectată pentru a vă ajuta să parcurgeți
ziua mai inteligent, mai bine și mai ușor decât
înainte. Aplicația ușor de folosit vă ajută să găsiți
un loc de parcare și să localizați pe o hartă
mașina parcată, vă oferă actualizări Live Traffic
prin SYNC 3 cu AppLink, vă ajută să faceți o
rezervare la service-ul unui dealer Ford preferat,
să accesați și să gestionați contul Ford Credit și
multe altele.

06 Soluțiile de depozitate inovatoare includ un
compartiment de depozitare de sub podea și
dulăpioarele din plafon care vă ajută să păstrați
cabina liberă. (Disponibilitatea variază în funcție
de model. Pentru mai multe informații,
consultați pagina 7)

03 Sistemul Ford KeyFree vă permite să încuiați și
să descuiați ușile fără a avea o cheie. Trebuie
doar să aveți telecomanda în buzunar sau în
geantă. (Opțiune pentru Trend și Titanium)
04 Butonul de pornire Ford Power vă permite să
porniți mașina prin apăsarea unui buton.
(Standard pentru Titanium, opțiune pentru
Trend)

26

05 Acoperișul panoramic vă permite să vă
bucurați mai mult de priveliștile superbe, din
confortul vehiculului dumneavoastră Tourneo
Connect. Sticla are și un strat ce reflectă lumina
solară care ajută la păstrarea temperaturii
optime în interior. Iar parasolarul integrat oferă o
protecție suplimentară atunci când aveți nevoie.
(Standard pentru Titanium, opțiune pentru
Trend)

02

04

06

08

07 Invertorul de putere se află între scaunul
șoferului și cel al pasagerului din față. Priza utilă
de 230 V poate să fie folosită pentru a încărca
unelte, laptopuri sau alte echipamente electrice
fără să fie nevoie de adaptoare speciale.
(Opțiune. Nu este disponibil pentru Titanium)
08 Parbrizul încălzit Quickclear curăță parbrizul în
câteva secunde, chiar și în diminețile geroase.
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Vă relaxați
Capitonajul interior
O gamă de finiții minunate va înfrumuseța și
mai mult interiorul remarcabil al vehiculului
Tourneo Connect.

Ambiente
Inserție: Racer - Ebony
Pernă: City - Ebony

Trend
Inserție: Capitol - Ebony
Pernă: City - Ebony

Frozen White
Vopsea nemetalizată

Shadow Black
Vopsea Mica*

Kapoor Red
Vopsea metalizată*

Blazer Blue
Vopsea nemetalizată

Moondust Silver
Vopsea metalizată*

Diffused Silver
Vopsea metalizată*

Race Red
Vopsea nemetalizată

Chrome Blue
Vopsea metalizată*

Guard
Vopsea metalizată*

Garanția de 12 ani împotriva perforării
Durabilitatea exteriorului vehiculului Tourneo Connect se datorează unui proces minuțios de vopsire în mai multe etape.
De la părțile caroseriei din oțel injectate cu ceară la stratul de acoperire rezistent la uzură, Tourneo Connect își va păstra
aspectul pentru mult timp.

Titanium
Inserție: Ligne - Dark Palazzo Grey
Pernă: Marl/City - Dark Palazzo Grey
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Titanium
Inserție: Ligne - Palazzo Grey
Pernă: Marl/City - Palazzo Grey

Magnetic
Vopsea metalizată*

*Vopselele metalizată și Mica sunt opțiuni, disponibile contra cost.
Ford Tourneo Connect beneficiază de garanția Ford la perforare prin coroziune timp de 12 ani de la data primei înmatriculări. Conform clauzelor și condițiilor.
Notă Imaginile sunt utilizate numai pentru a ilustra diferite culori ale caroseriei și este posibil să nu reflecte vehiculul descris. Culorile și tapițeriile reproduse în această
broșură pot să difere de culorile reale din cauza limitărilor procesului de tipărire folosit.
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FORD TOURNEO CONNECT Anvelopele și jantele

16"

jante din aliaj, cu 5x2 spițe, vopsite Sparkle Silver
(standard pentru Trend, opțiune pentru Ambiente)

Notă Toate jantele din aliaj sunt disponibile ca accesorii de la dealerul local Ford, contra cost.
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16"

jante din aliaj cu 5x2 spițe, vopsite Nickel Luster
(standard pentru Titanium)

16"

jante din aliaj cu 5 spițe, vopsite Dark Stainless
(opțiune pentru Trend și Titanium)

Janta prezentată este o jantă de
16" din aliaj cu 5x2 spițe, vopsită
Nickel Luster (standard pentru
Titanium).
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FORD TOURNEO CONNECT Accesoriile
Jantele din aliaj
Jante de 16" din aliaj cu 5 spițe,
vopsite Dark Stainless [D2XBG]
(opțiune pentru Trend și Titanium)
cu piulițe antifurt (standard/
accesoriu).

Barele de plafon
Barele de plafon elegante
îmbunătățesc aspectul și
flexibilitatea vehiculului Tourneo

Covorașele pentru toate
anotimpurile

Cârligul de tractare,
detașabil

Cuva compartimentului
de încărcare

Covorașele pentru toate

Pentru a asigura o capacitate de

Cuvă rezistentă, proiectată pentru a

anotimpurile cu marginile ridicate și
emblema Tourneo Connect sunt

transport și depozitare
suplimentară, cârligul de tractare

menține compartimentul de
încărcare curat și ordonat, ideală

adaptate pentru a se potrivi perfect
și a proteja împotriva mizeriei și a

poate să reziste până la 1.500 kg*, în
funcție de motor. Cârligul de

pentru transportul articolelor ude
sau murdare. (Accesoriu pentru

umezelii. Covorașul șoferului este
fixat direct de podeaua vehiculului

tractare poate să fie demontat,
dacă nu este folosit. Doar în

toate modelele cu 5 scaune)

pentru a împiedica alunecarea.
(Opțiune și accesoriu)

combinație cu e-Kit electric.
(Opțiune și accesoriu)

Connect. (Opțiune și accesoriu)

Barele transversale de
plafon
Profiluri din aluminiu cu formă
aerodinamică, pentru toate
accesoriile, precum cutiileportbagaj, suporturile pentru
biciclete, schiuri etc. (Opțiune și
accesoriu)

Thule®+ cutie de
portbagaj, dinamică

Thule®+ - suport de
plafon pentru biciclete

ClimAir®+ - deflectoare
de vânt

Suport de înaltă calitate pentru
biciclete, ușor de montat, de la
Thule®. (Accesoriu)

Reduc turbulențele și zgomotul,
pentru o experiență mai plăcută la
volan cu geamurile din față
deschise, chiar și atunci când plouă
ușor. (Accesoriu)

Thule®+ - suport de
acoperiș pentru schiuri/
snowboard

Xvision (SCC)+ - senzori
de distanță pentru
parcare
O avertizare audibilă vă ajută să
estimați distanțele la parcare.
(Accesoriu)

Suport elegant ce poate să fie
încuiat complet, pentru până la șase
perechi de schiuri sau patru
snowboarduri. (Accesoriu)

Apărătorile pentru noroi
Apărătorile pentru noroi
conturate vă ajută să protejați
caroseria vehiculului Tourneo
Connect de stropii de noroi și
criblură. Disponibile ca set atât
pentru roțile din față, cât și pentru
cele din spate. (Opțiune și
accesoriu)

Concepută să transporte o gamă
largă de încărcături și să le protejeze
împotriva intemperiilor și a furtului.
Cele mai multe modele oferite au o
deschidere dublă pentru un acces
facil. (Accesoriu, disponibil cu
diferite mărimi)
*Capacitățile de tractare și încărcare depind de motor și seria vehiculului. Consultați specificațiile vehiculului privind greutatea și sarcina.
+Articole acoperite de garanția furnizorilor externi; consultați coperta din spate pentru detalii.
Pentru mai multe accesorii destinate vehiculului Ford Tourneo Connect, vizitați
Pentru mai multe articole marca Ford – de la îmbrăcăminte la produse legate de stilul de viață și machete de mașini – vizitați www.fordlifestylecollection.com
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FORD TOURNEO CONNECT Culorile și tapițeria

FORD TOURNEO CONNECT Dimensiunile



Tourneo Connect

 
 




 


 

 




 



 


 





























































Lungime de 4.418 mm

       
       
      
            

        
       
       
            


5 locuri

Lățime de 2.137 mm

1.838l*
Spătarele din spate
lăsate în jos

Înălțime de 1.852 mm
/1845 mm/1.840 mm







 






Grand Tourneo Connect

Lungime de 4.818 mm

1.029l*

Toate spătarele
ridicate

Lățime de 2.137 mm

Grand 5
scaune

Înălțime de 1.852 mm
/1845 mm/1.840 mm

           
              
       
            
          
           
       
           

2.761l*

Spătarele din spate
lăsate în jos

1.529l*


 
        

Opțiune, contra cost

36

*Vopselele metalizată și Mica sunt opțiuni, disponibile contra cost.













  

  

  

   







    








       

Standard















Toate spătarele
ridicate





      







        

 

 



      

 





Toate dimensiunile (prezentate în mm) respectă toleranțele de fabricație, se referă la specificațiile minime și nu includ echipamentele suplimentare. Aceste ilustrații sunt
prezentate cu titlu orientativ. Dimensiunile pot să varieze în funcție de model și de echipamentele montate.

Grand 7
scaune

2.620l*

Randul 2 si 3 cu spătarele
lasate in jos

322l*

Toate spătarele
ridicate

*Valori exprimate in litri
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FORD TOURNEO CONNECT Stilul și aspectul


 
 


 
 


   


   


   


 
 


 
 



   


   


  


   




 


 


 





 





 


 





 






 



















  



 

 

















    





 



 









 



    
     
     
 



 





























 





























 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 























   























 
 




  
























































































































     

      



           

















































         
 

















 



 

 

         


          
          
           
        



    







   














 



      




















     

 

 






     










      







       







   

       







          





 

         







            

         





  
   





          

  







    

 

 

    


        




 
 





Din 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi vor fi omologate folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test
Procedure - WLTP) care este o procedură de testare mai realistică pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. Din 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui
complet noul ciclu de conducere european (New European Drive Cycle - NEDC) care este procedura de testare curentă. În perioada de eliminare treptată a NEDC, consumul de
combustibil și emisiile de CO2 WLTP sunt corelate cu NEDC. Vor exista unele diferențe față de consumul de combustibil și emisiile anterioare, deoarece unele elemente ale testelor
au fost modificate, adică, unele autovehicule ar putea să raporteze un consum de combustibil și emisii de CO2 diferite.








Verificarea realității. Cifrele privind economia de combustibil devin mai realistice



FORD TOURNEO CONNECT Combustibilul și performanța

















    



     

 


      











    

 

    



      









Cifre rezultate din teste Ford. Notă: toate motoarele sunt Euro VI. ØØConsumul declarat de combustibil/energie și emisiile de CO2 sunt măsurate conform cerințelor tehnice și specificațiilor reglementărilor europene (CE) 715/2007 și (CE)
692/2008, cu ultimele modificări. Consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt specificate pentru un model de vehicule și nu pentru o anumită mașină. Procedura de testare standard folosită permite compararea diferitelor tipuri de
vehicule și a diferiților producători. Pe lângă eficiența în ceea ce privește combustibilul a unui vehicul, comportamentul la rulare, precum și alți factori non-tehnici joacă un rol important în stabilirea consumului de combustibil/energie al
acestuia, emisiilor de CO2 . Emisiile de CO2 reprezintă principalul gaz cu efect de seră responsabil de încălzirea globală. Un ghid al economiei de combustibil și al emisiilor de CO2 care conține date despre toate modelele noi de autoturisme
este disponibil gratis în orice punct de vânzare . Pentru informații suplimentare, consultați www.rarom.ro ** Notă - acest exemplar va fi modificat în timp util **
Ø
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Standard
Opțiune, contra cost
Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost

*Janta pe care o alegeți va fi montată cu dimensiunea anvelopei specificate, dar nu este disponibilă nicio opțiune de marcă.
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FORD TOURNEO CONNECT Performanța și eficiența
















     



 

    



 




























   

 

  

 

  















    







FORD TOURNEO CONNECT Confortul și utilitatea



     



   



       
     

 

    

 

   









 



 



    












  








       










      













      




















 













     





                

       









 





           

 


         



        








       


























     







    

        





 












        
      









             

                  
    



           











 

 










        

       














  
       








FORD TOURNEO CONNECT Experiența condusului













    



              



     



           









 



 

Standard
Opțiune, contra cost
1)

40

Funcție de siguranță, asistența pentru șofer.
2)

Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost.

41

Atunci când detectează balansarea remorcii, sistemul este
proiectat să reducă cuplul motor și să aplice frânele pe
roțile corespunzătoare pentru a menține controlul –
standard cu toate capetele de tractare Ford.

Controlul electronic al stabilității (ESC)

    

Ø1)

ESC este proiectat pentru a vă ajuta să mențineți controlul
în condiții extreme de conducere. Simte atunci când
deviați de la banda aleasă și acționează pentru a păstra
direcția, reglând automat frânarea și puterea motorului.
(Standard)





















Controlul balansării remorciiØ1)

FORD TOURNEO CONNECT Confortul și utilitatea




Proiectată să prevină temporar alunecarea pe pantă
atunci când treceți piciorul de pe pedala de frână pe cea
de accelerație. Funcționează atât pentru mersul înainte,
cât și pentru marșarier, așa că este ideală pentru
remorcare, tragerea obiectelor grele și a echipamentelor
pentru activități în aer liber. (Standard)



Dacă se detectează patinarea roții la viteze reduse,
sistemul poate să distribuie mai mult cuplu roții cu cea
mai mare tracțiune.



Asistența la pornirea în rampăØ2)



Doar vă bucurați
de condus

Controlul tracțiuniiØ1)



      









           













                      







                       







                            
                 
                            
                
                              
                     
     
                             
                     
      












    




    


 



   
              

















 



 

 

       
     



 




     
           



















 
 

       
  

 









 

Folosește senzori.
Funcție de siguranță.
Funcție de asistență a șoferului.

Ø

1)

2)

Modelul prezentat este un Grand
Tourneo Connect Trend cu pachet
Sport (opțiune) și cap de tractare
(accesoriu).

Standard
Opțiune, contra cost
Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost.

42

** Asistența Ford pentru situații de urgență este o funcție SYNC care folosește un telefon mobil asociat prin Bluetooth® și conectat pentru a-i ajuta pe ocupanții vehiculului
să inițieze un apel direct către centrul local de comunicații, după un accident care implică declanșarea unui airbag sau oprirea pompei de combustibil. Această funcție este
operațională în peste 40 de țări și regiuni din Europa.
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FORD TOURNEO CONNECT Siguranța și securitatea
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Standard
Opțiune, contra cost
Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost.

1)
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FORD TOURNEO CONNECT Confortul și utilitatea












      



     



    



Funcție de siguranță, 2)funcție de asistență pentru șofer. ◆Notă: un scaun pentru copil orientat spre spate nu ar trebui să fie niciodată așezat pe locul
pasagerului din față atunci când vehiculul Ford este echipat cu un airbag în funcțiune pentru pasagerul din față.
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7.

Afișaj al avertizorului pentru centurile de siguranță

























      
    










        

Sisteme de pretensionare, limitare a sarcinii și
suporturi reglabile pe înălțime pentru centurile de
siguranță ale scaunelor din față
Scaune cu protecție împotriva alunecării ocupantului
sub centura de siguranță



         

Structură robustă a caroseriei optimizată pe
calculator cu celule de siguranță ultrarigide și zone de
deformare

9.





       

Frâne antiblocare, distribuția electronică a forței de
frânare și asistență la frânarea de urgență

8.



             



                                         
    

























FORD TOURNEO CONNECT Utilitare





  















6.



     



5.





Coloană de direcție și pedale retractabile pentru
protecția optimizată a picioarelor șoferului



4.



Airbaguri laterale tip cortină pentru scaunele din față
și din spate





3.




Airbaguri de impact lateral pentru șofer și pasagerul
din față



Notă: un scaun pentru copil cu orientare spre spate nu ar trebui să fie
niciodată așezat pe locul pasagerului din față atunci când vehiculul Ford este
echipat cu un airbag funcțional pentru pasagerul din față. Cel mai sigur loc
pentru copii este bancheta din spate.
ØFolosește senzori.
1)Funcție de siguranță.
◊

2.

FORD TOURNEO CONNECT Siguranța și securitatea




Connect folosește o gamă de tehnologii sofisticate
pentru a vă proteja, inclusiv o carcasă de protecție
din oțel cu rezistență ultra-ridicată, un sistem de
antiblocare a roților la frânare cu asistență la
frânarea de urgență și airbaguri frontale, laterale și
tip cortină.

IPS al Ford Tourneo Connect include
1. Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față◊



Cu o clasificare NCAP de 5 stele, sistemul inteligent
de protecție (IPS) avansatØ1) al Ford Tourneo



Sistemul
inteligent de
protecție
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Parte a unui pachet de opțiuni, contra cost.



   

 

Opțiune, contra cost



   

 

Standard
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test la drum

VIZIONAR, INGENIOS. REMARCABIL.
construiți
FIECARE MAȘINĂ
POARTĂ SEMNĂTURA SA.

Vizitați dealerul Ford și testați personal la drum un Ford Tourneo
Connect. Găsiți un dealer Ford local: www.ford.ro

finanțați

€

Atunci când este vorba de finanțarea vehiculului
dumneavoastră, mărimea și experiența noastră ne fac
să avem o poziție favorabilă și să vă oferim o gamă
largă de produse financiare.
Ford Credit oferă diverse produse financiare pentru
vehiculul dumneavoastră, indiferent dacă sunteți
persoană fizică sau juridică.
Ford Lease este specializată în contracte de închiriere
și leasing și oferă o gamă alternativă de planuri de
finanțare care pot să fie adaptate afacerii
dumneavoastră. Numai pentru persoanele juridice.

Construiți și stabiliți prețul noului dumneavoastră Ford Tourneo
Connect pentru anumite specificații și vedeți cum arată la
www.ford.ro

dețineți

Atunci când conduceți noul dumneavoastră vehicul, vă
suntem tot timpul alături. Ford are o rețea vastă de
service-uri autorizate care vă ajută să mențineți
vehiculul în cele mai bune condiții. Iar în cazul în care
noul dumneavoastră Ford necesită reparații ca urmare
a unui accident, centrul Ford de reparații pentru
accidente este cel mai bun loc în care vehiculul să fie
adus în starea dinaintea accidentului și astfel să îl
puteți conduce din nou.

Ilustraţii, descrieri şi specificaţii. În momentul în care a fost tipărită, informaţiile din această broşură erau corecte. Totuşi, politica Ford impune dezvoltarea continuă a produselor. De aceea, Ford îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment
specificaţiile, culorile şi preţurile modelelor şi ale articolele prezentate şi descrise în această publicaţie. Pentru a afla ultimele detalii, consultaţi întotdeauna un dealer Ford. Echipament opţional. În această publicaţie, atunci când o caracteristică este
descrisă ca ‘opţiune’ sau ‘configuraţie opţională/pachet opţional’, etc., trebuie să presupuneţi că acestea vor fi la un cost suplimentar faţă de costul de bază al vehiculului, dacă nu este specificat contrariul. Toate modelele şi combinaţiile de culori sunt
în funcţie de disponibilitate. Notă: O parte din imaginile prezentate înfăţişează un model prototip şi/sau sunt generate pe calculator, de aceea, designul/caracteristicile versiunii finale pot prezenta diferenţe sub anumite aspecte. În plus, unele din
dotările prezentate ale vehiculelor pot fi opţionale Notă: Această broşură conţine atât accesorii originale Ford cât şi o gamă de produse a furnizorilor noştri. +Accesoriile identificate sunt accesorii alese cu grijă de la furnizori terţi; acestea nu beneficiază
de garanţie Ford, însă sunt acoperite de garanţia proprie a furnizorului terţ, toate aceste detalii pot fi obţinute de la dealerul dumneavoastră Ford. Notă: Denumirea şi logourile mărcii Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare de
către Ford Motor Company se face sub licenţă. Marca verbală şi siglele iPod sunt proprietatea Apple Inc. Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt deţinute de respectivii proprietari. Notă: Unele sisteme de asistenţă a conducătorului sau elemente
de siguranţă descrise în această broşură funcţionează pe bază de senzori a căror performanţă poate fi afectată de anumite condiţii meteorologice sau de mediu.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre
de finanțare, vizitați www,ford.ro

MY 2018.75 ROU ro

FORD TOURNEO CONNECT Pașii următori

contactați

Telefon: 0372 37FORD (0372 373673)
e-mail: crco@ford.com

odelul prezentat este Tourneo Connect Titanium
vopsea metalizată Diffused Silver (opţiune).
48

Când nu mai aveţi nevoie de
această broşură, vă rugăm să o
reciclaţi.
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