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Ford Kundservice

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig och
din Ford. Skulle du vilja tala direkt med Ford kan
du kontakta vårt kundservicecenter på telefon
031-7071010 eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i princip
hela Europa. Assistansen gäller i ett år från det att
bilen är ny och förlängs därefter varje gång din
Ford servas hos någon av våra auktoriserade
verkstäder, Du når oss dygnet runt alla dagar på
+46 (0) 771 + 81 80 00.

Ford Credit

Tillsammans hjälper vi dig med allt praktiskt och
ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt
månadskostnad. Oavsett vad du behöver finns
det alltid ett Finansieringspaket som motsvarar
dina Krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
Flexibel finansiering hela vägen.För mer
information;t ala med din Återförsäljare eller ring
08-473 47 70.

Ford Försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som när du
väljer bil. Ford Försäkring ger dig en enkel lösning
med hög kvalitet. För mer information ring 08-541
705 75 eller besök www.fordforsakring.se

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 76 02/08/2021 14:29:48

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021

T R A N S I T  C U S T O M

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 65 02/08/2021 14:25:32

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021



VISIONÄR. GENIALISK. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNATUR.

Ovan: Modellen som visas är en Transit Custom Limited L2 H2
Skåp i konventionell Frozen White-lack.

Vänster: Modellen som visas är en Transit Custom Sport L1 H1
Dubbelhytt i skåp i Agate Black metalliclack (tillval).
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Ovan: Modellen som visas är en Transit Custom L2 H1 Kombi i
Orange Glow-metalliclack (tillval) med 16" 5x2-ekrade
aluminiumfälgar (tillval).
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VISIONÄR. GENIALISK. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNATUR.

Ovan: Modellen som visas är en Transit Custom Limited L2 H2
Skåp i konventionell Frozen White-lack.

Vänster: Modellen som visas är en Transit Custom Sport L1 H1
Dubbelhytt i skåp i Agate Black metalliclack (tillval).
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aluminiumfälgar (tillval).
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Plug-in Hybrid
Med sin avancerade laddhybridteknik ger Transit Custom Plug-in Hybrid
nollutsläpp på upp till 42 km, tillhandahållet av den kompakta och
bränsleeffektiva multi-prisbelönta 1.0 L Ford EcoBoost-motorn. Framhjulen
drivs uteslutande av en elmotor och kraft till motorn tillhandahålls av ett
kompakt 13,6 kWh vätskekyld litiumjonbatteri beläget under lastgolvet, som
har placerats noggrant för att bevara skåpets fulla lastvolym och en nyttolast
på över 1 000 kg.

.

Transit Custom Limited* Skåp Plug-in Hybrid i Chrome Blue metallic (tillval).
*Limited marknadsförs ej i Sverige.
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Kontorsutrymme
Den exceptionella Ford Transit Custom höjer ribban rejält i sin klass. Bekväm, hållbar och fullpackad med
avancerad förarorienterad teknik, inklusive vårt senaste Ford SYNC 3 röststyrda underhållnings- och
uppkopplingssystem så att ditt mobila kontor nu har blivit ännu bättre.

Förvaring i hytten
Transit Customs förarfokuserade cockpit har gott om praktiska
förvaringslösningar för flaskor, telefoner och pappersarbete.

Dubbelt passagerarsäte fram med utfällbart bord
Ett fällbart bord i det dubbla passagerarsätets ryggstöd är
stort nog att rymma en bärbar dator. (Standard på Trend,
Limited och Sport)

Transit Custom Limited Skåp utrustad med Ford SYNC 3 med röststyrning och 8" touchscreen (tillval), och automatväxellåda
(tillval).
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Smart design
■ Från 6,0 till 8,3 kubikmeters lastutrymme (L1 H1 till

L2 H2)
■ Mellanvägg i full höjd enligt DIN/ISO (standard)
■ Kapacitet för 3 Europapallar
■ 3 meters lastlängd med genomlastningsbar

mellanvägg (3,4 m i L2)
■ Upp till 1 778 mm lasthöjd (H2)

■ Sidomonterade lastförankringsöglor enligt DIN/
ISO-normerna

■ Träfiberpaneler i full eller halv höjd kan fås
■ Lättstädat lastgolv (endast Skåp)

Klassledande lastutrymme
Inga kompromisser har gjorts när det gäller de allra
viktigaste aspekterna i ditt arbete: så stort
lastutrymme som möjligt, och som är maximalt
användbart och lättanvänt.

L1 4 973 mm
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*Kombins bakdörrar är endast öppningsbara till 90° vinkel.

A: 1 778 mm (H2)   B: 1 775 mm   C: 3,4 m
(L2 med genomlastningsbar mellanvägg)

Smidig lastning.
Med låg lasthöjd både från sidan och bakifrån,
skjutdörr som medger lastning av en lastpall på både
förarsidan (tillval på Skåp) och passagerarsidan samt
bakdörrar med 180° öppning* kan du utnyttja Transit
Customs tillgängliga utrymme maximalt.

■ Unikt bakre dörrstopp kan låsas i 90°
■ Lågt bakre insteg till lastutrymmet
■ LED-belysning i lastutrymme (tillval)
■ Dubbla sidoskjutdörrar (tillval) (1 030 mm på

Skåp/930 mm på Kombi och Dubbelhytt i skåp)
■ Fönster vid andra raden på sidoskjutdörrar (tillval på

Skåp)
■ Konfigurerbar upplåsning låter dig öppna en

individuell dörr utan att automatiskt låsa upp de
andra. De återstående dörrarna förblir låsta tills du
aktiverar en strömbrytare på förarens dörr

Bakre lastdörrar
Transit Customs bakre lastdörrar kan låsas i öppet läget i 90° eller öppnas helt till 180° för obehindrad åtkomst.
(Standard. Kombi M1s bakdörrar öppningsbara endast till 90° vinkel)
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Förvaringsutrymme under säte
Transit Customs dubbla passagerarsäte fram har en
uppfällbar dyna och förvaringsutrymme under sätet.
(Standard)

 

6.0 m3

6.8 m3

Standardtakhöjd
(H1)

Standardtakhöjd
(H1)

Skåp Kort axelavstånd (L1)

Skåp Långt axelavstånd (L2)

Max nyttolast upp till 1 385 kg (H1)/1 334 kg (H2)
Totalvikt från 2 800 kg till 3 400 kg

Max nyttolast upp till 1 332 kg (H1)/1 2795 kg (H2)
Totalvikt från 3 000 kg till 3 400 kg

Europapallar
x3
3 säten

Europapallar
x3
3 säten

8.3 m3

Hög takhöjd (H2)

7.2m3

Hög takhöjd (H2)

Skåp– lastkapacitet och nyttolast
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Passagerarinsteg
Med den generösa 930 mm (1 030 mm på Skåp) breda
sidodörröppningen är det smidigare än någonsin att
transportera dig själv, passagerare och last.

1.3 m3

2.0 m3

Standardtakhöjd
(H1)

Standardtakhöjd
(H1)

Kombi Kort axelavstånd (L1)

Kombi Långt axelavstånd (L2)

Max nyttolast upp till 9 70 kg (H1)/9 19 kg (H2)
Totalvikt från 3 190 kg till 3 240 kg

Max nyttolast upp till 9 21 kg (H1)/9 19 kg (H2)
Totalvikt från 3 240 kg till 3 240 kg

9-sitsig

9-sitsig

2.5 m3

Hög takhöjd (H2)

1.6 m3

Hög takhöjd (H2)

Kombi – lastkapacitet och nyttolast

Europapall 1 200 mm x 800 mm.
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En lagspelare
Fler passagerare. Mer utrustning.
Större möjligheter.
Transportera arbetsstyrkan till arbetsplatsen eller fäll ned eller ta bort sätena
när du behöver maximalt lastutrymme. Eller använd den som skåpbil under
veckan, och montera sätena för familjeutflykter under helgen. Oavsett hur du
tänker använda bilen så är Transit Custom Kombi synnerligen mångsidig både
privat och i jobbet.

Modellen som visas är en Transit Custom L1 H1 Kombi Trend i Race Red solid lack with 16"
5x2-ekrade aluminiumfälgar (tillval).
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Var god och ta plats
Mångsidighet är standard i kombinationsmodellen Transit Custom Kombi. Kör passagerare till arbetet på morgonen. Fäll sedan ned eller ta bort
baksätena när du behöver transportera verktyg eller utrustning.

Flexibla baksäten
Alla baksätesryggstöd kan fällas
framåt vilket skapar en plan lastyta.
Hela sätet (enkelt eller dubbelt)
kan sedan fällas framåt eller tas
bort för att ge mer utrymme.

Lätt att komma åt
De bakre sätena nås enkelt via
sidoskjutdörren. (Standard)

Baklucka
Kombins baklucka ger obehindrad åtkomst till lastutrymmet
och är försedd med en dragstropp som underlättar stängning.
(Bakluckan med fönster som visas är ett tillval på Skåp,
Dubbelhytt i skåp och Kombi.

Luftfjädring bak
Justeras automatiskt för att bibehålla en konstant
frigångshöjd, oavsett lastförhållanden, för en smidigare och
bekvämare färd. (Tillval på Kombi M1 320 med manuell
växellåda) Modellen som visas är en Transit

Custom Trend Kombi L2 H2 i Blue
Metallic-lack (tillval) med skjutdörr

på förarsidan (tillval).
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Transit
Custom Trail*
Nya Ford Transit Custom Trail är utformad för att hålla ditt företag i rörelse.
Den karakteriseras av en tuff framtoning med förbättrad dragkraft och djärv
exteriördesign, dess avancerade mekaniska differentialbromsteknik (mLSD)
som fördelar motorns effekt mellan två olika drivhjul gör att vridmomentet
styrs till det hjul som har bäst grepp. Den sticker ut även när det gäller stil. Med
en unik kylargrill med F O R D-bokstäver, tvåfärgad främre stötfångare,16"
aluminiumfälgar och läderklädsel, kan nya Transit Custom Trail leverera en mer
kontrollerad och lugnare körning.

(mLSD är standard på Trail med manuell växellåda)

Transit Custom Trail L1 H1 skåp med unik FORD grill (standard), i Race Red solid lack.
* Transit Custom Trail marknadsförs ej i Sverige.
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Transit
Custom Active
Upptäck den nya äventyrliga Transit Custom Active. Med sin robusta
terrängstyle, dess teknik och bekväma, hållbara interiör är den redo att hjälpa
dig att ta itu med även de tuffaste jobben. Baserad på Limited-serien finner du
speciella interiördetaljer i Nordic Blue, distinkta 17” aluminiumfälgar, unik
"Aktiv" frontgrill och karossbeklädnad, sidosteg i full längd och silverfärgad
takregling som standard. Idealiskt för säker transport av fritidsutrustning eller
extra last.

Eljusterbart förarsäte
Transit Custom Active har ett 10-vägs eljusterbart förarsäte
med armstöd och svankstöd.

Transit Custom Active L1 H1 Skåp med 17" 5-ekrade aluminiumfälgar (standard), i Chrome
Blue metallic (tillval).
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Obs! Några av funktionerna som anges ovan är tillval mot extra kostnad och kan eventuellt inte fås på alla modeller. Se specifikationstabellerna eller kontakta din återförsäljare av
Ford transportbilar för ytterligare information.

Effektivitet
Kraft som stöd åt ditt företag.
Transit Custom drivs med vår serie av avancerade, högpresterande Ford EcoBlue-dieselmotorer. Alla versioner
uppfyller de senaste Euro6.2-standarderna och kombinerar massivt vridmoment för transport av tung last, med
låg driftskostnad. Fords EcoBlue-dieslar är kraftfulla, rena och raffinerade och drar nytta av branschledande
prestanda och teknik från våra prisbelönta Ford EcoBoost-bensinmotorer.

Viktiga delar i den bränslebesparande tekniken
■ Ford Auto-Start-Stop-system
■ Ford smart regenerativ laddning
■ Växlingsindikator – uppmuntrar till en ekonomisk körstil
■ Ford batteristyrsystem – ökar batteriets livslängd, sänker bränsleförbrukningen och ökar tillförlitligheten
■ Ett selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR) använder AdBlue®, en urea- och vattenbaserad vätska för att

omvandla NOx-utsläpp i avgaserna till kväve och vatten
■ Ford Easy Fuel bränslesystem utan tanklock med spärr mot påfyllnad av fel bränsle

Ford EcoBlue Hybrid technology
Transit Custom finns med innovativ diesel mild
hybridteknologi. En integrerad start/generator återvinner
energi medan fordonet rullar och lagrar det i ett 48-volts
litiumjonbatteri som ligger under passagerarsätet. Den lagrade
energin används sedan för att hjälpa motorn under normal
körning och acceleration, samt för att driva fordonets
elektriska tillbehör. Systemet förbättrar ytterligare
bränsleeffektiviteten, särskilt vid stadskörning i stop-start.
(Tillgänglig på modeller med manuell växellåda)

Plug-in Hybrid technology
Transit Custom Plug-in Hybrid har en avancerad hybrid drivlina
med en räckvidd utan utsläpp på upp till 42 km, den
bensindrivna EcoBoost-motorn på 1,0 liter laddar fordonets
batterier under längre körningar så att föraren kan uppnå en
total körsträcka på upp till 500 km

Från

188 g/km*
105 hk

310 Nm

2.0L Ford EcoBlue 105 hk
Transit Customs Ford EcoBlue-dieselmotor på 105 hk
(77 kW)/310 Nm kombinerar enastående
bränsleekonomi (från så lite som 7,2 L/100 km vid
blandad körning*) med utmärkta köregenskaper och
kultiverad gång. Toppmodern konstruktion hjälper till
att hålla driftskostnaderna nere utan att kompromissa
när det gäller nyttolast och prestanda.
*N1 från 188 g/km. Testvärden för WLTP.
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2.0L Ford EcoBlue 130 hk
Ford EcoBlue-dieselmotorn på 130 hk (96 kW)/360
Nm har perfekt avvägda prestanda. Den ger den extra
effekt och vridmoment som krävs för att öka tågvikten
och den bromsade släpvagnsvikten utan ökade
utsläpp.
**N1 från 191 g/km. Testvärden för WLTP.

2.0L Ford EcoBlue 170 hk
Ford EcoBlue-dieselmotorn på 170 hk (125 kW) ger
390 Nm vridmoment. Detta är den kraftfullaste
motorn i serien och är idealisk för att transportera tung
last och dra släp samtidigt som den har låg
bränsleförbrukning (från 7,3 L/100 km*** vid blandad
körning).
***N1 från 192 g/km. Testvärden för WLTP.

2.0L Ford EcoBlue 185 hk
Nästa generation 2.0L EcoBlue diesel motor finns nu
tillgänglig med en motor på 185 hk (136 kW) som
utvecklar imponerande 415 Nm vridmoment, det är
den mest kraftfulla motorn i sortimentet.
†N1 från 219 g/km. Testvärden för WLTP.

Från
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Från

192 g/km***

Från

219 g/km†

130 hk

170 hk

185 hk

360 Nm

390 Nm

415 Nm
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Aldrig mer fel bränsle

Fords lockfria bränslepåfyllning säkerställer
att fel bränsle inte kan fyllas på. Plus att du
slipper vidröra ett smutsigt tanklock.
(Standard)
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Ägandekostnad
Sparar pengar hela tiden som du äger din
skåpbil.
Kvalitet och slitstyrka in i minsta detalj är utmärkande för Transit Custom.
Även efter många års användning känns bilen lika bra, och är lika underbar att
köra, som när du först hämtade ut den.

■ Tillgänglighet av nya EcoBlue Hybrid Electric Vehicle och Plug-in Hybrid
drivlinealternativ för förbättrad prestanda och ägandekostnader

■ Auto Start-Stop hjälper dig att maximera bränsleekonomin (standard på
Kombi.

■ Varningslampan för oljeövervakning tänds om motoroljans skick försämras
mellan de ordinarie servicetillfällena

■ Strålkastare och bakljus är högt placerade, ovanför stötfångarna, vilket gör
dem mer skyddade

■ Bromsslitagevarnare som indikerar när beläggen behöver bytas
■ Bränslefilterindikator som varnar när det är vatten i bränslet eller

bränslesystemet är igensatt
■ Sidoblinkers är placerade på ytterbackspegelns innerkant vilket minskar

risken för skador. Med backspeglarna infällda minskas bilens bredd med                
190 mm

■ 12 års rostskyddsgaranti ger trygghet mot genomrostning av karossen från
insidan

■ Flerdelad bakre stötfångare sänker reparationskostnaderna

*Mer information om bränsleekonomi och utsläpp finns i avsnittet med specifikationer.
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Säg hej till din telefons nya bästis
Ford SYNC 3
Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smarttelefon och låter dig styra allt från telefonsamtal och textmeddelanden till musik
och satellitnavigering – allt via 8" pekskärmen eller genom otroligt enkla röstkommandon. (Tillval)

SYNC 3 funktioner
■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Emergency Assistance† Nödhjälpssystem ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med information om bilens position på

det egna språket
■ Du kan styra SYNC-kompatibla appar med AppLink, och med Apple CarPlay och Android Auto kan du styra många av

funktionerna i din smarttelefon via SYNC 3-startskärm på ett mycket intuitivt sätt
■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra ihop och dra isär, och du kan organisera appikoner

och bakgrundsbilder på samma sätt som på din surfplatta eller smarttelefon

Via din smarttelefon har du tillgång till extrafunktioner tack vare FordPass-appen.

■ Välj intressepunkter utefter din färdväg. FordPass skickar dessa platser till SYNC 3-navigeringen när du ansluter via AppLink
■ Sök tankningsställen efter märke eller bränsletyp och jämför priserna
■ Sök lediga parkeringsplatser och kontrollera priser, öppettider och annan information

Anm: Fullständig SYNC 3-smarttelefonintegration är endast
tillgänglig med iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare.
Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan
medföra kostnader för mobildataöverföring. Du kan undersöka
om Apple CarPlay och Android Auto är tillgängliga på din
marknad via aktuell information på de officiella webbplatserna
för Apple CarPlay och Android Auto.
†Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC-funktion som via
en Bluetooth® kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett
samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde
har utlösts eller bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder.
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Född ansluten
Bara Ford kan leverera ett helt anslutet ekosystem som är inbyggt från början. Modemet FordPass Connect* och Appen FordPass gör jobbet enklare genom att låsa upp en
rad effektivitets- och säkerhetsfunktioner.

■ Larmmeddelande Om larmet utlöses kommer du att meddelas i Appen
FordPass, vilket bidrar till att hålla din bil säker

■ Fjärrlåsning och -upplåsning låter dig kontrollera om bilen är låst och låsa den
på avstånd, oavsett hur långt borta du kan vara

■ Hitta närliggande parkeringsplatser och filtrera resultaten efter lägsta
åtkomsthöjd för bilen

■ Bilens status hjälper förare att hålla koll på grundläggande underhåll, snabbt
kontrollera att de har tillräckligt med bränsle och att däcktrycken är korrekta för
den aktuella lasten

Ford Data ServicesTM†

Med Ford Data ServicesTM och FordPass Connect kan du säkert ta emot data om
bilen till antingen ditt eget telematikprogram eller via den tjänsteleverantör du valt
för Telematik. Tillgängliga data inkluderar:bilens hälsa, bilens plats,
bränsleförbrukning och köregenskaper, och kan tas emot på flera bilar. Data kan
integreras med ditt befintliga egna program eller med den tjänsteleverantör du valt
för Telematik.

Ford TelematicsTM†

Med Ford TelematicsTM och FordPass Connect kan du enkelt visa data och hantera
alla dina bilar med vår intuitiva användarpanel. Ta emot data på flera bilar som
inkluderar: bilens hälsa, bilens plats, bränsleförbrukning och köregenskaper.
Informationen presenteras med handlingsbara insikter som levererar de data du
behöver för att hantera din flotta.

*FordPass Connect är en tillvalsfunktion. Det inbyggda modemet ansluts vid tiden för leveransen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning.
**Live Traffic är gratis de första 12 månaderna efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift.
*** Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar vid aktiveringstillfället och upphör efter en begränsad tid. Därefter erfordras ett datapaket från Vodafone. Se deras hemsida för mer information om datapaket.
För att dra nytta av den inbyggda Wi-Fi-hotspot-funktionen måste ett Ford fordon vara utrustad med nödvändiga komponenter och ett dataabonnemang krävs. Datatäckning och -datatjänsten är inte tillgänglig överallt och villkor för ditt dataabonnemang, inklusive tillämpliga
meddelande- och datatariffer kan gälla. †Ford Data ServicesTM och Ford TelematicsTM kräver ett giltigt avtal och kontoabonnemang.

■ Live Traffic** skickar uppdaterad trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigeringssystem. Tekniken anpassar därefter den rekommenderade
färdvägen baserat på trafikförhållandena, så att du gör av med mindre tid på
vägen till ditt nästa jobb

■ Ombord Wi-Fi*** med hastigheter på upp till 4G möjliggör mobilt arbete för upp
till 10 enheter. Du kan till och med använda hotspoten från upp till 15 m utanför
bilen för effektivare mobilt arbete när du kommer fram till platsen.
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**Live Traffic är gratis de första 12 månaderna efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift.
*** Wi-Fi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös uppkoppling som startar vid aktiveringstillfället och upphör efter en begränsad tid. Därefter erfordras ett datapaket från Vodafone. Se deras hemsida för mer information om datapaket.
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Förutseende

Dödvinkelövervakning
När du är ute och kör och ett annat fordon – en personbil, skåpbil eller lastbil – kommer in i din döda vinkel, tänds en
varningslampa i ytterbackspegeln på den berörda sidan.

Live Traffic*
Levererar uppdaterad trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigeringssystem. Tekniken anpassar sedan den
rekommenderade färdvägen baserat på trafikförhållandena så
att du kommer fram mer avslappnad och i tid. Tillgänglig
genom FordPass via SYNC 3 med navigation. (Tillval)

Varning för korsande
När du backar ut från en vinkelrät parkeringsficka söker
systemet med varning för korsande trafik av området åt
vänster och höger. (Tillval)

Ser det du inte kan se.
Ford Transit Custom har en imponerade uppsättning tekniska lösningar avsedda att ge förutseende säkerhet för
dig, din skåpbil och personer i omgivningen.

Ø Använder sensorer. 2) Funktion för förarassistans.
Obs! Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och behov av att kontrollera fordonet.
* Tillgång till Live Traffic är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3 Navigation; därefter betalas ett abonnemang.
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På alerten

Kollisionsförberedande system
Med hjälp av radar och en kamera håller det
kollisionsförberedande systemetØ2) ett vakande öga på vägen
framför. Systemet övervakar avståndet till andra fordon och
fotgängare – även då det är mörkt – och kan varna dig för en
potentiell kollision. Om du inte reagerar på systemets
varningssignaler trycksätts bromsarna via systemet för aktiv
bromsningØ2) så att bromsarna kan ansättas automatiskt för
att mildra följderna av en eventuell kollision. (Tillval)

Skyltigenkänning
Avläser automatiskt hastighetsskyltar av standardformat och
visar den skyltade hastighetsbegränsningen i
instrumentgruppen. Intelligent hastighetsassistansØ2) som
kombinerar identifiering av vägmärken med ställbar
hastighetsbegränsare för att identifiera gällande
hastighetsgräns och automatiskt begränsa bilens hastighet till
den[1]. Föraren kan även välja känslighet för maxhastighet
utöver den avkända hastighetsgränsen. Bilen kör normalt men
överskrider inte den inställda hastighetsgränsen om inte
föraren ingriper. (Tillval, endast i kombination med Intelligent
Adaptiv farthållare och Navigation)

KörfältsvarningØ*2)

Känner av när du oavsiktligt närmar dig körfältsmarkeringar
utan att du slår på blinkersen, och uppmärksammar dig via
vibrationer i ratten. (Tillval)

Driver AlertØ2)

Ger en varning om systemet detekterar ett körbeteende som
indikerar en minskning av förarens uppmärksamhetsnivå. Först
visas en symbol på instrumentpanelen, följt av en ljudsignal
om förarens uppmärksamhetsnivå minskar ytterligare.
(Standard med körfältsvarning)

Förarassistanstekniken hjälper dig att agera.
Genom att kombinera information från en framåtriktad kamera och radarteknik kan Transit Custom hjälpa dig i
olika körsituationer. Med allt från det kollisionsförberedande systemet (tillval), som varnar dig för en potentiell
kollision, till körfältsvarningen (tillval) som varnar dig om du kommer utanför körfältet, är Transit Custom bättre
utrustad än någonsin för att underlätta körningen.

Ø Använder sensorer. 2) Funktion för förarassistans. Obs! Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och behov av att
kontrollera fordonet.
* Förkollisionsassistent med fotgängaravkänning kan upptäcka fotgängare, men inte under alla förhållanden och ersätter inte säker körning. Se ägarmanualen för
systembegränsningar.
** Fungerar med hastigheter över 65 km / h på flerfiliga vägar med tydliga körfältmarkeringar. Lane-Keeping System styr inte styrningen.
1) Hastighetsgränsen kan variera beroende på väg. Föraren ansvarar alltid för att följa hastighetsgränsen
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Se och synas

Projektionsstrålkastare med statiskt kurvljus och
LED-varselljus
När du vrider ratten mer än 30 grader lyser kurvljuset upp den
sidan av vägen, vilket ger bättre sikt vid körning i mörker.
Fungerar vid hastigheter under 30 km/h. (Standard)

Xenonstrålkastare med statiskt kurvljus
Transit Customs xenonstrålkastare ger överlägsen ljusstyrka
jämfört med halogenlampor och dessutom med lägre
energiförbrukning. Statiskt kurvljus i respektive strålkastare
lyser upp kurvorna när du svänger, i hastigheter upp till 60
km/h. Om det inte är tillräckligt ljust ute tänds de automatiska
strålkastarna så att vägen är väl upplyst. (Tillval)

Förbättrad belysning för enastående sikt.
Med sina eleganta och kraftfulla strålkastare är Transit Custom en transportbil som är utformad för att märkas.
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Smart

ØAnvänder sensorer.
*Maximal dragkapacitet för L2.
1)Säkerhetsfunktion.
2)Förarassistansfunktion.

KrängningsstabiliseringØ1)

Fords unika krängningsgivare hjälper
krängningsstabiliseringssystemet att hålla däcken på marken
under förhållanden med hög tyngdpunkt och vid körning i
feldoserade kurvor. (Standard)

SidvindsstabiliseringØ1)

Hjälper dig att hålla dig kvar i körfältet när det blåser kraftiga
vindar genom att utnyttja ESP-systemet för att känna av om
bilen påverkas av sidvind. (Standard)

Antispinnsystem1)

Eliminerar kraftigt hjulspinn och ger bästa möjliga väggrepp
prestanda och stabilitet när du som mest behöver det:
Systemet övervakar konstant och justerar kraften som leds till
de enskilda hjulen och säkerställer därmed maximal kontakt
och grepp vid acceleration. (Standard)

NödbromsservoØ1)

Systemet ökar bromskraften vid nödbromsning genom att
känna av en nödbromssituation och ger därmed ökad
bromsverkan. (Standard)

Elektronisk stabilitetsreglering (ESP)Ø1)

Hjälper dig att bibehålla kontrollen över bilen under svåra
körförhållanden. Systemet registrerar när du avviker från vald
kurs och motverkar detta genom att automatiskt reglera
bromskraft och motoreffekt. (Standard)

Imponerande dragkapacitet
Med upp till 2 800 kg* dragkapacitet har Transit Custom
imponerande dragkraft, samt flera olika säkerhetsfunktioner
som säkrar både dig och släpvagnen. (Plug-in Hybrid är ej
homoligerad för dragkrok) (I yrkesfordon kan digital
färdskrivare krävas)

AntikrängningssystemØ1)

Känner av om släpet börjar kränga, och försöker motverka
detta så att bilen återtar rätt kurs. (Standard, men aktiveras
med Fords dragkrok (tillval))

BackstarthjälpØ2)

Förhindrar att bilen rullar när foten flyttas från broms- till
gaspedalen vid start i backe. Systemet fungerar både framåt
och bakåt och är därför idealiskt vid körning med släp och
transport av tung last. (Standard)

Auto Start-Stop
När du stannar vid ett trafikljus eller bilen går på tomgång i en
kö kan denna teknik automatiskt stänga av motorn (med
bibehållen strömförsörjning till viktiga system som
strålkastare, luftkonditionering och Ford SYNC). När du är klar
att köra så trampar du bara ner kopplingen och lägger i ettan
som vanligt, eller trampar på gaspedalen på en bil med
automatväxellåda, så startar systemet motorn automatiskt.
Auto Start-Stop är särskilt effektivt i tätorter. där det kan
minska bränsleförbrukningen med upp till 10 % (stadstrafik).
(Standard på M1-modeller, och modeller specificerade med
automatväxellåda.

Avancerade system som gör din arbetsdag enklare.
Transit Custom kan fås med ett antal säkerhets- och förarassistansfunktioner som gör din arbetsdag säkrare och
enklare.
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KrockskyddsgardinerØ1)

Konstruerade för att ge extra skydd åt
föraren och framsätespassagerarna.
(Tillval)
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Aktiv ParkeringshjälpØ

Vid aktivering kan sensorer identifiera
en parkeringsplats som är i rätt storlek
och automatiskt styra dig in eller ut,
medan du kontrollerar bromsen, gasen
och växlarna. Park-Out Assist fungerar
som Active Park Assist i omvänd
riktning, vilket hjälper till att styra dig ur
ett parallellt utrymme. (Tillval)

SelectShift-
automatväxellåda
Sexväxlad automatväxellåda ger en
mjuk, avkopplande körupplevelse,
särskilt i tät trafik med frekventa stopp
och starter. Växla manuellt med
växelspaken på instrumentpanelen om
du så önskar, eller spärra växlar under
svåra körförhållanden, till exempel på
hala vägbanor eller i branta backar.

Underhållsövervakare
Analyserar bilens data för att hjälpa till
att säkerställa att motorn kan prestera
som bäst. Visar en rad information i
instrumentklustret, som inkluderar
återstående sträcka tills avgasvätskan
AdBlue® tar slut och varning för vatten i
bränslet. (Standard)

Genomlastningsbar
mellanvägg
En uppfällbar panel i mellanväggen ger
tillgång till förvaringsutrymmet under
framsätet så att exempelvis rör eller
stegar upp till 3 meters* längd kan
lastas (3,4 meter i L2).

Funktioner för en enklare
vardag
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Adaptiv farthållareØ2)

Ställ in önskad hastighet så bibehåller
den adaptiva farthållaren valt avstånd
till framförvarande fordon. Om sensorn
registrerar att framförvarande trafik
saktar ned så sänks hastigheten
automatiskt. När trafiken lättar
accelererar bilen igen upp till den
inställda hastigheten. (Tillval)

Quickclear eluppvärmd
vindruta
Tar bort imma från vindrutans insida på
några sekunder, även vintriga morgnar.
(Standard)

Backkamera med assistans
för släp-påkoppling
Välj backväxeln så visas bilens bakparti
på displayen. Markeringslinjer som visas
överlagrade på bilden indikerar bilens
färdriktning. (Tillval)

Valbart körläge
Låter dig välja ett körläge – Normal och
Eco. Välj mellan olika körlägen för
maximal bränsleeffektivitet. (Standard)

Ø Använder sensorer. 2) Funktion för förarassistans.
Obs! Förarassistansfunktioner är kompletterande och ersätter inte förarens uppmärksamhet, bedömning och behov av att kontrollera fordonet.
* Om stoppet är längre än tre sekunder måste föraren ingripa och trycka på “RES” -knappen eller gaspedalen för att återuppta systemets funktion.
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Aktiv ParkeringshjälpØ

Vid aktivering kan sensorer identifiera
en parkeringsplats som är i rätt storlek
och automatiskt styra dig in eller ut,
medan du kontrollerar bromsen, gasen
och växlarna. Park-Out Assist fungerar
som Active Park Assist i omvänd
riktning, vilket hjälper till att styra dig ur
ett parallellt utrymme. (Tillval)

SelectShift-
automatväxellåda
Sexväxlad automatväxellåda ger en
mjuk, avkopplande körupplevelse,
särskilt i tät trafik med frekventa stopp
och starter. Växla manuellt med
växelspaken på instrumentpanelen om
du så önskar, eller spärra växlar under
svåra körförhållanden, till exempel på
hala vägbanor eller i branta backar.

Underhållsövervakare
Analyserar bilens data för att hjälpa till
att säkerställa att motorn kan prestera
som bäst. Visar en rad information i
instrumentklustret, som inkluderar
återstående sträcka tills avgasvätskan
AdBlue® tar slut och varning för vatten i
bränslet. (Standard)

Genomlastningsbar
mellanvägg
En uppfällbar panel i mellanväggen ger
tillgång till förvaringsutrymmet under
framsätet så att exempelvis rör eller
stegar upp till 3 meters* längd kan
lastas (3,4 meter i L2).

Funktioner för en enklare
vardag
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Ambiente
■ Ambiente marknadsförs ej i Sverige

Exteriör
■ Elmanövrerade och eluppvärmda

ytterbackspeglar i svart plast
■ Eluppvärmd vindruta
■ Fjärrstyrt centrallås
■ Sidoskjutdörr på passagerarsidan
■ Strålkastare med fördröjd släckning
■ Stänkskydd fram och bak
■ Flerdelad bakre stötfångare
■ 15" stålfälgar med halvtäckande hjulsidor

Interiör
■ Ford AM/FM DAB Radio med USB och

Bluetooth®. 4 högtalare (2 bashögtalare
och 2 diskanthögtalare) och
audiokontroller i ratten.

■ Justerbar ratt i höjd och längsled
■ Färddator
■ Elfönsterhissar fram
■ Förarsäte med armstöd, justerbart
■ Eluppvärmda säten
■ 12-voltsuttag
■ Belysning i lastutrymmet
■ Växlingsindikator – uppmuntrar till en

ekonomisk körstil
■ Förvaringsutrymme ovanför

instrumentgruppen med 12 V-uttag
■ Fullbredds stålmellanvägg enligt DIN/

ISO-normerna med
genomlastningsmöjlighet

Modellen som visas är en Transit Custom Ambiente L1 H1 i Moondust Silver-metalliclack (tillval).
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Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av
Ford Motor Company Limited och dess tillhörande bolag sker
med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn
tillhör respektive ägare.
Note Plug-in Hybrid specifikationer kan avvika.

Trend
Exteriör utöver Ambiente
■ Projektionsstrålkastare med

halogenlampor och statiskt kurvljus samt
LED-varselljus

■ Främre och bakre stötfångarändar i
karossens färg

■ Dimstrålkastare
■ Heltäckande hjulsidor
■ Parkeringssensorer fram och bak

Interiör utöver Ambiente
■ Farthållare med justerbar

hastighetsbegränsare
■ Förarsäte med svankstöd och armstöd
■ Dubbelt passagerarsäte fram med

utfällbart bord
■ Luftkonditionering
■ Läderklädd ratt
■ Låsbart handskfack
■ Läslampor
■ Lättstädat lastgolv (endast Skåp)

Tillgängliga tillvalspaket:
Siktpaket
■ Elektriskt infällbara ytterbackspeglar
■ Automatiska strålkastare
■ Automatiska vindrutetorkare med

regnsensor
■ Dimbar instrumentpanelbelysning

Modellen som visas är en Transit Custom Trend L1 H1 i Race Red konventionell lack.

Luftkonditionering
(Standard)

Parkeringssensorer fram och bak
(Standard)

Siktpaket Premium
Funktioner utöver siktpaket
■ Backkamera
■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Helljusautomatik
■ Ford SYNC III

Motorer
Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW)/355 Nm*
130 hk (96 kW)/360 Nm
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karosstyper
Skåp
Dubbelhytt i skåp
Kombi
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■ Automatiska vindrutetorkare med
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■ Dimbar instrumentpanelbelysning

Modellen som visas är en Transit Custom Trend L1 H1 i Race Red konventionell lack.
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Parkeringssensorer fram och bak
(Standard)
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Funktioner utöver siktpaket
■ Backkamera
■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Helljusautomatik
■ Ford SYNC III

Motorer
Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW)/355 Nm*
130 hk (96 kW)/360 Nm
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karosstyper
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Kombi
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◊Obs! Bakåtvända bilbarnstolar får aldrig placeras på den
främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en
inkopplad krockkudde.

*Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC-funktion som via
en Bluetooth®-kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett
samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde
har utlösts eller bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder.

Limited
Exteriör utöver Trend
■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ Automatiskt halvljus
■ Xenonstrålkastare
■ Sidoskyddslister i karossens färg
■ Karossfärgad bakre stötfångare
■ Fram, sido- och bakdörrshandtag i

karossens färg
■ 16" 5x2 ekrade aluminiumfälgar
■ Elmanövrerade, eluppvärmda, elinfällbara

ytterbackspeglar med karossfärgade kåpor

Interiör utöver Trend
■ AM/FM-radio, Ford SYNC 2.5, Bluetooth®,

röststyrning, AppLink, ljud-
textmeddelanden och sekretessläge, 8"
pekskärm, integrerad kontrollpanel,
FordPass Connect-modem, GNSS-antenn
(fenantenn), två USB-portar med iPod®-
funktion, fyra främre högtalare (två
bashögtalare och två diskanthögtalare)

■ Läderklädd växelspaksknopp
■ Passagerarairbag
■ LED belysning i skåpet

Modellen som visas är en Transit Custom Limited L1 H1 i Magnetic-metalliclack (tillval).

Passagerarairbag
(Standard)

Tillbehörspaket:
Siktpaket Premium
■ Backkamera
■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Helljusautomatik
■ Ford SYNC III

Motorer
130 hk (96 kW)/360 Nm
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karosstyper
Skåp
Dubbelhytt i skåp

Elmanövrerade, eluppvärmda, elinfällbara
ytterbackspeglar
(Standard)
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◊Obs! Bakåtvända bilbarnstolar får aldrig placeras på den
främre passagerarplatsen när denna är utrustad med en
inkopplad krockkudde.

*Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC-funktion som via
en Bluetooth®-kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett
samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde
har utlösts eller bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder.
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■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ Automatiskt halvljus
■ Xenonstrålkastare
■ Sidoskyddslister i karossens färg
■ Karossfärgad bakre stötfångare
■ Fram, sido- och bakdörrshandtag i

karossens färg
■ 16" 5x2 ekrade aluminiumfälgar
■ Elmanövrerade, eluppvärmda, elinfällbara

ytterbackspeglar med karossfärgade kåpor

Interiör utöver Trend
■ AM/FM-radio, Ford SYNC 2.5, Bluetooth®,

röststyrning, AppLink, ljud-
textmeddelanden och sekretessläge, 8"
pekskärm, integrerad kontrollpanel,
FordPass Connect-modem, GNSS-antenn
(fenantenn), två USB-portar med iPod®-
funktion, fyra främre högtalare (två
bashögtalare och två diskanthögtalare)

■ Läderklädd växelspaksknopp
■ Passagerarairbag
■ LED belysning i skåpet

Modellen som visas är en Transit Custom Limited L1 H1 i Magnetic-metalliclack (tillval).

Passagerarairbag
(Standard)

Tillbehörspaket:
Siktpaket Premium
■ Backkamera
■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Helljusautomatik
■ Ford SYNC III

Motorer
130 hk (96 kW)/360 Nm
170 hk (125 kW)/390 Nm

Karosstyper
Skåp
Dubbelhytt i skåp

Elmanövrerade, eluppvärmda, elinfällbara
ytterbackspeglar
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Trail
■ Marknadsförs ej på den Svenska

marknaden

Exteriört utöver Trend
■ 16" 10-ekrade, aluminiumfälgar
■ Unik Trail kylargrill med FORD bokstäver
■ Trail dekaler sida och bak i Crystalline Black
■ Tvåfärgad främre stötfångare i Crystalline

Black
■ Bakre stötfångare i kristallsvart
■ Regnsensor med automatiskt helljus

Interiört utöver Trend
■ Läderklädsel

Modellen som visas är en Transit Custom Trail L1 H1 i Race Red solid lack (standard).

16" 10-ekrade Aluminiumfälgar
(Standard)

Unik grill med FORD bokstäver
(Standard)
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Modellen som visas är en Transit Custom Trail L1 H1 i Race Red solid lack (standard).
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(Standard)
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Active

Modellen som visas är en Transit Custom Active L1 H1 i Chrome Blue metallic (tillval).

17" 5-ekrade aluminiumfälgar
(Standard)

Halvläderklädsel
(Standard)

Exteriör utöver Limited
■ 17" 5-ekrade aluminiumfälgar
■ Extra nedre främre stötfångare gjuten i

svart färg med hasplåt i silver
■ Fotsteg i full längd
■ Silverfärgade takrails
■ Svartlackerade spegelkåpor i Agate Black
■ Exteriördetaljer i Activedesign

Interiör utöver Limited
■ Halvläderklädsel i Nordic Blue/Salerno

Läder i Ebony)

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

Karosstyper
Skåp
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Sport
Exteriör utöver Limited
■ Sportstylingsats – med låg främre

stötfångarspoiler med unik
dimljusinfattning, karossfärgade sidokjolar,
bakre stötfångarkjol, sportiga huvstripes,
och skärmbreddare fram och bak

■ 17" 5x2-ekrade aluminiumfälgar med
Bright/Machined Black-finish

■ Däcktrycksövervakning

Interiör utöver Limited
■ Säten med läderdetaljer

Modellen som visas är en Transit Customs Sport L1 H1 i Blue Metallic-lack (tillval).

Säten med läderdetaljer
(Standard)

18" aluminiumfälgar med 235/50R18-däck
(Ej öppen för Sverige)

Tillbehörspaket
Siktpaket Premium
■ Backkamera
■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Instrumentgrupp (hög utrustningsnivå)
■ Ford SYNC III
■ Helljusautomatik

Motor
185 hk (136 kW)/415 Nm

Karosstyper
Skåp
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och skärmbreddare fram och bak

■ 17" 5x2-ekrade aluminiumfälgar med
Bright/Machined Black-finish

■ Däcktrycksövervakning

Interiör utöver Limited
■ Säten med läderdetaljer

Modellen som visas är en Transit Customs Sport L1 H1 i Blue Metallic-lack (tillval).

Säten med läderdetaljer
(Standard)

18" aluminiumfälgar med 235/50R18-däck
(Ej öppen för Sverige)

Tillbehörspaket
Siktpaket Premium
■ Backkamera
■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Instrumentgrupp (hög utrustningsnivå)
■ Ford SYNC III
■ Helljusautomatik

Motor
185 hk (136 kW)/415 Nm

Karosstyper
Skåp

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 44 02/08/2021 14:28:34

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021

45

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 45 02/08/2021 14:28:37

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021



46

Lack och klädsel
Välj den karossfärg
och klädsel som bäst
speglar ditt företags
varumärke.
1. Ambiente
Sätesinlägg: Quadrant i Dark Palazzo Grey
Sätesdyna: City i Ebony
(Standard)
2. Trend
Sätesinlägg: Capitol i Ebony
Sätesdyna: City i Ebony
(Standard)
3. Limited
Sätesinlägg: Inroad Emboss i Ebony
Sätesdyna: Marl i Ebony
(Standard)
4. Sport
Sätesinlägg: Dynamo Emboss på Eton i
Ebony
Sätesdyna: Salerno läder i Ebony Black
(Standard)

1. 3.2.

4. 5. 6.
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Blazer Blue
Solid lack

Frozen White
Solid lack

Race Red
Solid lack

Agate Black
Metalliclack*

Blue Metallic
Metalliclack*

Diffused Silver
Metalliclack*

Dark Carmine Red
Metalliclack*

Orange Glow
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

Moondust Silver
Metalliclack*

*Metalliclack och Micalack är tillval mot merkostnad.
Ford Transit Custom omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från bilens första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.
Obs Bilderna används enbart för att illustrera karossfärger och motsvarar inte nödvändigtvis aktuell specifikation. Färger och klädslar som återges i denna broschyr kan också avvika
från de faktiska färgerna av trycktekniska skäl.

12 års rostskyddsgaranti
En omfattande grundskydds- och lackeringsprocess i flera steg ger Transit Custom en mycket slitstark exteriör. Tack vare allt från
vaxfyllda karosshålrum till den slitstarka täcklacken, gör nya material och appliceringsprocesser att bilen ser lika elegant ut även
efter många års användning.

Zinkbeläggning Fosfatskikt Elektrodopplackering Primer Täckskikt Klarlack
(inte med Frozen White-lack)
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Lack och klädsel
Välj den karossfärg
och klädsel som bäst
speglar ditt företags
varumärke.
1. Ambiente
Sätesinlägg: Quadrant i Dark Palazzo Grey
Sätesdyna: City i Ebony
(Standard)
2. Trend
Sätesinlägg: Capitol i Ebony
Sätesdyna: City i Ebony
(Standard)
3. Limited
Sätesinlägg: Inroad Emboss i Ebony
Sätesdyna: Marl i Ebony
(Standard)
4. Sport
Sätesinlägg: Dynamo Emboss på Eton i
Ebony
Sätesdyna: Salerno läder i Ebony Black
(Standard)

1. 3.2.

4. 5. 6.
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Blazer Blue
Solid lack

Frozen White
Solid lack

Race Red
Solid lack

Agate Black
Metalliclack*

Blue Metallic
Metalliclack*

Diffused Silver
Metalliclack*

Dark Carmine Red
Metalliclack*

Orange Glow
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

Moondust Silver
Metalliclack*

*Metalliclack och Micalack är tillval mot merkostnad.
Ford Transit Custom omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från bilens första registreringsdatum. Enligt gällande villkor.
Obs Bilderna används enbart för att illustrera karossfärger och motsvarar inte nödvändigtvis aktuell specifikation. Färger och klädslar som återges i denna broschyr kan också avvika
från de faktiska färgerna av trycktekniska skäl.

12 års rostskyddsgaranti
En omfattande grundskydds- och lackeringsprocess i flera steg ger Transit Custom en mycket slitstark exteriör. Tack vare allt från
vaxfyllda karosshålrum till den slitstarka täcklacken, gör nya material och appliceringsprocesser att bilen ser lika elegant ut även
efter många års användning.

Zinkbeläggning Fosfatskikt Elektrodopplackering Primer Täckskikt Klarlack
(inte med Frozen White-lack)
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Anpassa
Bakre stege
Ger säker och enkel åtkomst till din skåpbils
tak. (Max 125 kg, endast för bakre lastdörrar
med 180-graders öppning) (Tillval och
tillbehör)

Skyddsgaller för bakruta
Skyddsgaller för bakruta. Galler i hög kvalitet
för bakrutorna. Skyddar från stöld och slag
från last. Lämpar sig inte för modeller med
baklucka. (Tillval och tillbehör)

Inre lastbärare
Två svarta lastbärare av stål kan bära upp till
50 kg, och kan monteras på olika punkter på
insidan mot takrelingarna/lastgolvet. (Tillval
och tillbehör)

Flexgolv
Det halksäkra flexgolvet och de golv- och
sidoväggsmonterade förankringsskenorna av
aluminium gör det enkelt att montera hyllor,
avdelare och gods. (Tillval, kan inte fås på
Skåp med dubbelhytt)

ARP+ sidoskyddsbågar.
Sats om 2 st sidoskyddsbågar I polerat
rostfritt stål. (Tillbehör)

Thule®+ Professional lasthållare.
Sats om 2st låsbara aluminium hållare för
bilar med lågt tak (H1). Endast i kombination
med Thule® takräckes konsol och fot sats.
(Tillbehör)

Q-Top®+ (Q-Tech) takräcke
Lättviktskonstruktion i aluminium medger
mera last*. Idealiskt för transport av stora,
långa eller skrymmande föremål och ger mer
flexibilitet i ditt dagliga arbete. (Tillbehör)
(Lågt tak, max taklast 150 kg, inklusive
takräckets vikt, återstående lastkapacitet
120 kg)

Q-Top®+ (Q-Tech) stegrulle för  Q-Top®+

(Q-Tech) takräcke
Bakre stegrulle för enklare lastning och
avlastning. (Tillbehör) (Kort & långt
axelavstånd, 150 cm, monteras ovanför
takräcket)

Integrerade lastbärare
Kan bära upp till 130 kg last (80 kg på Sport)
och fälls ned i nivå med taket när de inte
används. Med laststopp och integrerade
T-spår som är kompatibla med
standardtillbehör för att maximera
lastbärarens kapacitet och användbarhet.
(Tillval och tillbehör endast på H1-modeller)

Thule®+ Professional skjutbar steghållare
För säker och ergonomisk fastsättning av
stege. Skjuts ut längs sidan på skåpet och
fälls ned från taket för enkel lastning.
Steghållaren har fyra laststopp och ett
stegfäste. (Tillbehör)

ClimAir®+ vindavvisare
Minskar turbulens och vindbrus och lätt regn
med öppna främre sidorutor. (Tillbehör)
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Aluminiumfälgar
16" 5x2-ekrade aluminiumfälgar (standard på
Limited och tillbehör) med låsmuttrar
(tillbehör).

Xvision (SCC)+ parkeringssensorer
En ljudvarning hjälper dig att bedöma
avståndet vid parkering. (Tillbehör)

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd bak skyddar karossen
på din Transit Custom från stenskott och
sprut från vägen. (Fram standard, bak tillval
och tillbehör)

*Se specifikation för bilens vikt och last.
+Omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

Lastrumsinsats i trä
Lastgolvsats med tvådelat golv i trä med
halkfri beläggning och integrerade skenor av
flygplanstyp. Max last på skena 500 daN.
(Tillval och tillbehör)

Lastnät
Säkra last enkelt och säkert med ett lätt,
justerbart lastnät; idealiskt för budfirmor och
godsspeditörer. Fästs på de sidomonterade
lastförankringsöglorna och kan förvaras i en
väska när det inte används. Max last 500
daN. Tillgängligt för L1- och L2-modeller.
(Tillval och tillbehör)

Fästskenor (tillval) och glidblock med
krokar (10x) för lastförankringssystem
(Tillval och tillbehör)

Skyddskåpa under motorn
Robust, rostbeständig metallplåt skyddar
motorn mot skador från stenar, trottoarkanter
etc. Enkelt demonterbar vid oljebyte eller
service. (Tillval och tillbehör)

HDD®+ Svart sätesöverdrag
Ett riktigt stryktåligt sätesskydd i vatten och
flamsäker nylon. Skyddar sätena från lera,
fett, vatten m,m. Lätt att ta av och på. Perfekt
för kommersiellt bruk. (Tillbehör)

www
Ett stort sortiment produkter med Fords varumärke, från kläder till livsstilsprodukter och

modellbilar, finns på www.fordlifestylecollection.com
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Anpassa
Bakre stege
Ger säker och enkel åtkomst till din skåpbils
tak. (Max 125 kg, endast för bakre lastdörrar
med 180-graders öppning) (Tillval och
tillbehör)

Skyddsgaller för bakruta
Skyddsgaller för bakruta. Galler i hög kvalitet
för bakrutorna. Skyddar från stöld och slag
från last. Lämpar sig inte för modeller med
baklucka. (Tillval och tillbehör)

Inre lastbärare
Två svarta lastbärare av stål kan bära upp till
50 kg, och kan monteras på olika punkter på
insidan mot takrelingarna/lastgolvet. (Tillval
och tillbehör)

Flexgolv
Det halksäkra flexgolvet och de golv- och
sidoväggsmonterade förankringsskenorna av
aluminium gör det enkelt att montera hyllor,
avdelare och gods. (Tillval, kan inte fås på
Skåp med dubbelhytt)

ARP+ sidoskyddsbågar.
Sats om 2 st sidoskyddsbågar I polerat
rostfritt stål. (Tillbehör)

Thule®+ Professional lasthållare.
Sats om 2st låsbara aluminium hållare för
bilar med lågt tak (H1). Endast i kombination
med Thule® takräckes konsol och fot sats.
(Tillbehör)

Q-Top®+ (Q-Tech) takräcke
Lättviktskonstruktion i aluminium medger
mera last*. Idealiskt för transport av stora,
långa eller skrymmande föremål och ger mer
flexibilitet i ditt dagliga arbete. (Tillbehör)
(Lågt tak, max taklast 150 kg, inklusive
takräckets vikt, återstående lastkapacitet
120 kg)

Q-Top®+ (Q-Tech) stegrulle för  Q-Top®+

(Q-Tech) takräcke
Bakre stegrulle för enklare lastning och
avlastning. (Tillbehör) (Kort & långt
axelavstånd, 150 cm, monteras ovanför
takräcket)

Integrerade lastbärare
Kan bära upp till 130 kg last (80 kg på Sport)
och fälls ned i nivå med taket när de inte
används. Med laststopp och integrerade
T-spår som är kompatibla med
standardtillbehör för att maximera
lastbärarens kapacitet och användbarhet.
(Tillval och tillbehör endast på H1-modeller)

Thule®+ Professional skjutbar steghållare
För säker och ergonomisk fastsättning av
stege. Skjuts ut längs sidan på skåpet och
fälls ned från taket för enkel lastning.
Steghållaren har fyra laststopp och ett
stegfäste. (Tillbehör)

ClimAir®+ vindavvisare
Minskar turbulens och vindbrus och lätt regn
med öppna främre sidorutor. (Tillbehör)
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Aluminiumfälgar
16" 5x2-ekrade aluminiumfälgar (standard på
Limited och tillbehör) med låsmuttrar
(tillbehör).

Xvision (SCC)+ parkeringssensorer
En ljudvarning hjälper dig att bedöma
avståndet vid parkering. (Tillbehör)

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd bak skyddar karossen
på din Transit Custom från stenskott och
sprut från vägen. (Fram standard, bak tillval
och tillbehör)

*Se specifikation för bilens vikt och last.
+Omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.

Lastrumsinsats i trä
Lastgolvsats med tvådelat golv i trä med
halkfri beläggning och integrerade skenor av
flygplanstyp. Max last på skena 500 daN.
(Tillval och tillbehör)

Lastnät
Säkra last enkelt och säkert med ett lätt,
justerbart lastnät; idealiskt för budfirmor och
godsspeditörer. Fästs på de sidomonterade
lastförankringsöglorna och kan förvaras i en
väska när det inte används. Max last 500
daN. Tillgängligt för L1- och L2-modeller.
(Tillval och tillbehör)

Fästskenor (tillval) och glidblock med
krokar (10x) för lastförankringssystem
(Tillval och tillbehör)

Skyddskåpa under motorn
Robust, rostbeständig metallplåt skyddar
motorn mot skador från stenar, trottoarkanter
etc. Enkelt demonterbar vid oljebyte eller
service. (Tillval och tillbehör)

HDD®+ Svart sätesöverdrag
Ett riktigt stryktåligt sätesskydd i vatten och
flamsäker nylon. Skyddar sätena från lera,
fett, vatten m,m. Lätt att ta av och på. Perfekt
för kommersiellt bruk. (Tillbehör)

www
Ett stort sortiment produkter med Fords varumärke, från kläder till livsstilsprodukter och

modellbilar, finns på www.fordlifestylecollection.com
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Skåp

L1 H1 6,0 m³

L1 H2 7,2 m³

L2 H1 6,8 m³

L2 H2 8,3 m³

Mått skåp (mm)

L1
 H

1
Sk

åp

L1
 H

2
Sk

åp

L2
H1

Sk
åp

L2
H2

Sk
åp

A Total längd 4973 4973 5340 5340

B Total bredd inklusive backspeglar 2272 2272 2272 2272

Total bredd med infällbara backspeglar 2080 2080 2080 2080

Total bredd exklusive backspeglar och handtag 1986 1986 1986 1986

C Total höjd* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Axelavstånd 2933 2933 3300 3300

E Överhäng fram 1012 1012 1012 1012

F Överhäng bak 1028 1028 1028 1028

G Bredd i sidodörröppning 1030 1030 1030 1030

H Höjd i sidodörröppning 1324 1324 1324 1324

I Bredd i dörröppning bak 1404 1404 1404 1404

J Höjd i dörröppning bak 1347 1706 1347 1706

K Max längd i lastutrymmet 2554 2554 2921 2921

Max längd i lastutrymmet inklusive genomlastningslucka 3037 3037 3404 3404

L Max bredd i lastutrymmet 1775 1775 1775 1775

M Bredd mellan hjulhusen 1392 1392 1392 1392

N Höjd i lastutrymmet 1406 1778 1406 1778

O Lasthöjd bak* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Max lastutrymme bakom mellanväggen (m3) 6.0 7.2 6.8 8.3

Lastvolym bakom mellanväggen (SAE) (m3) 5.7 7.2 6.6 8.2

Lastvolym bakom mellanväggen (VDA) (m3) 5.4 6.6 6.2 7.7

Vänddiameter (m)

15"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

17"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 11.8/12.3 – 13.0/13.5 –

18"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 12.1/12.6 – – –

Unika mått för Dubbelhytt i skåp

G Bredd i sidodörröppning 930 – 930 –

P Max lastvolym bakom mellanväggen (m3) 3.5 – 4.4 –

Lastvolym bakom mellanväggen (SAE) (m3) 3.5 – –

Lastvolym bakom mellanväggen (VDA) (m3) 3.2 – 4.0 –

Q Max längd i lastutrymmet 1577 – 1944 –

R Max längd i lastutrymmet (räknat 1.2 meter från golvet) 1505 – 1872 –

L1= Kort hjulbas L2= Lång hjulbas H1= Standard takhöjd H2= Högt takAlla dimensioner (angivna i mm) kanvariera beroendepå tillverkningstoleranser
och avser grundmodeller med minimispecifikation och inkluderar inte extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad bil med
lägsta nyttolast till en olastad bil med högsta nyttolast. Bilderna är endast avsedda för vägledning. VDA-metoden Detta är den metod som används
av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Ett VDA-värde fastställs genom att fylla lastutrymmet med "literblock" med måtten 200 x
100 x 50 mm. Blocken räknas och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter. SAE-metoden Detta är den metod som används av Society of
Automotive Engineers. Ett SAE-värde fastställs genom medelvärdet av två höjd-, längd- och breddmått som multipliceras för att få fram volymen i
kubikmeter. Max lastvolym Metoden mäter volymen på ett finkornigt material som sand eller ris som kan placeras i lastutrymmet.
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Mått – KombiKombi

L1 H1 1,3 m³

L1 H2 1,6 m³

L2 H1 2,0 m³

L2 H2 2,5 m³

*SAE-metoden.

L1
 H

1
Ko

m
bi

L1
 H

2
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m
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L2
H1
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m
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L2
H2
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m
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A Total längd 4973 4973 5340 5340

B Total bredd inklusive backspeglar 2272 2272 2272 2272

Total bredd med infällda backspeglar 2080 2080 2080 2080

Total bredd exklusive backspeglar och handtag 1986 1986 1986 1986

C Total höjd* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Axelavstånd 2933 2933 3300 3300

E Överhäng fram 1012 1012 1012 1012

F Överhäng bak 1028 1028 1028 1028

G Bredd i sidodörröppning 930 930 930 930

H Höjd i sidodörröppning 1292 1292 1292 1292

I Bredd i dörröppning bak 1404 1404 1404 1404

Bredd i dörröppning bak (med bakre luftkonditionering) 1215 1215 1215 1215

J Höjd i dörröppning bak 1297 1660 1297 1660

K Max längd i lastutrymmet (bakom andra sätesraden) 1545 1545 1912 1912

Max längd i lastutrymmet (bakom tredje sätesraden) 687 687 1054 1054

L Max bredd i lastutrymmet 1775 1775 1775 1775

M Bredd mellan hjulhusen 1351 1351 1351 1351

N Höjd i lastutrymmet 1382 1754 1382 1754

T Lasthöjd* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Lastutrymme (SAE) (m³) – 6-sitsig/9-sitsig 3.1/1.3 3.8/1.6 3.8/2.0 4.7/2.5

Vänddiameter (m)

15"-hjul, mellan trottoarkanter 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16"-hjul, mellan trottoarkanter 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

17"-hjul, mellan trottoarkanter 11.8/12.3 – 13.0/13.5 –

L1 = Kort hjulbas L2 = Långt hjulbas H1 = Standard takhöjd H2 = Högt tak Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på
tillverkningstoleranser och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil.
Lastvolymen anges i m³ enligt normerna SAE/VDA med hel mellanvägg.
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Skåp

L1 H1 6,0 m³

L1 H2 7,2 m³

L2 H1 6,8 m³

L2 H2 8,3 m³

Mått skåp (mm)
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A Total längd 4973 4973 5340 5340

B Total bredd inklusive backspeglar 2272 2272 2272 2272

Total bredd med infällbara backspeglar 2080 2080 2080 2080

Total bredd exklusive backspeglar och handtag 1986 1986 1986 1986

C Total höjd* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Axelavstånd 2933 2933 3300 3300

E Överhäng fram 1012 1012 1012 1012

F Överhäng bak 1028 1028 1028 1028

G Bredd i sidodörröppning 1030 1030 1030 1030

H Höjd i sidodörröppning 1324 1324 1324 1324

I Bredd i dörröppning bak 1404 1404 1404 1404

J Höjd i dörröppning bak 1347 1706 1347 1706

K Max längd i lastutrymmet 2554 2554 2921 2921

Max längd i lastutrymmet inklusive genomlastningslucka 3037 3037 3404 3404

L Max bredd i lastutrymmet 1775 1775 1775 1775

M Bredd mellan hjulhusen 1392 1392 1392 1392

N Höjd i lastutrymmet 1406 1778 1406 1778

O Lasthöjd bak* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Max lastutrymme bakom mellanväggen (m3) 6.0 7.2 6.8 8.3

Lastvolym bakom mellanväggen (SAE) (m3) 5.7 7.2 6.6 8.2

Lastvolym bakom mellanväggen (VDA) (m3) 5.4 6.6 6.2 7.7

Vänddiameter (m)

15"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

17"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 11.8/12.3 – 13.0/13.5 –

18"-hjul, mellan trottoarkanter/mellan väggar 12.1/12.6 – – –

Unika mått för Dubbelhytt i skåp

G Bredd i sidodörröppning 930 – 930 –

P Max lastvolym bakom mellanväggen (m3) 3.5 – 4.4 –

Lastvolym bakom mellanväggen (SAE) (m3) 3.5 – –

Lastvolym bakom mellanväggen (VDA) (m3) 3.2 – 4.0 –

Q Max längd i lastutrymmet 1577 – 1944 –

R Max längd i lastutrymmet (räknat 1.2 meter från golvet) 1505 – 1872 –

L1= Kort hjulbas L2= Lång hjulbas H1= Standard takhöjd H2= Högt takAlla dimensioner (angivna i mm) kanvariera beroendepå tillverkningstoleranser
och avser grundmodeller med minimispecifikation och inkluderar inte extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad bil med
lägsta nyttolast till en olastad bil med högsta nyttolast. Bilderna är endast avsedda för vägledning. VDA-metoden Detta är den metod som används
av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. Ett VDA-värde fastställs genom att fylla lastutrymmet med "literblock" med måtten 200 x
100 x 50 mm. Blocken räknas och det numeriska värdet omvandlas till kubikmeter. SAE-metoden Detta är den metod som används av Society of
Automotive Engineers. Ett SAE-värde fastställs genom medelvärdet av två höjd-, längd- och breddmått som multipliceras för att få fram volymen i
kubikmeter. Max lastvolym Metoden mäter volymen på ett finkornigt material som sand eller ris som kan placeras i lastutrymmet.
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Mått – KombiKombi

L1 H1 1,3 m³

L1 H2 1,6 m³

L2 H1 2,0 m³

L2 H2 2,5 m³

*SAE-metoden.
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A Total längd 4973 4973 5340 5340

B Total bredd inklusive backspeglar 2272 2272 2272 2272

Total bredd med infällda backspeglar 2080 2080 2080 2080

Total bredd exklusive backspeglar och handtag 1986 1986 1986 1986

C Total höjd* 1925-2060 2286-2426 1922-2039 2285-2403

D Axelavstånd 2933 2933 3300 3300

E Överhäng fram 1012 1012 1012 1012

F Överhäng bak 1028 1028 1028 1028

G Bredd i sidodörröppning 930 930 930 930

H Höjd i sidodörröppning 1292 1292 1292 1292

I Bredd i dörröppning bak 1404 1404 1404 1404

Bredd i dörröppning bak (med bakre luftkonditionering) 1215 1215 1215 1215

J Höjd i dörröppning bak 1297 1660 1297 1660

K Max längd i lastutrymmet (bakom andra sätesraden) 1545 1545 1912 1912

Max längd i lastutrymmet (bakom tredje sätesraden) 687 687 1054 1054

L Max bredd i lastutrymmet 1775 1775 1775 1775

M Bredd mellan hjulhusen 1351 1351 1351 1351

N Höjd i lastutrymmet 1382 1754 1382 1754

T Lasthöjd* 511-564 511-564 513-536 513-536

P Lastutrymme (SAE) (m³) – 6-sitsig/9-sitsig 3.1/1.3 3.8/1.6 3.8/2.0 4.7/2.5

Vänddiameter (m)

15"-hjul, mellan trottoarkanter 10.9/11.6 10.9/11.6 12.2/12.8 12.2/12.8

16"-hjul, mellan trottoarkanter 11.6/12.2 11.6/12.2 12.8/13.4 12.8/13.4

17"-hjul, mellan trottoarkanter 11.8/12.3 – 13.0/13.5 –

L1 = Kort hjulbas L2 = Långt hjulbas H1 = Standard takhöjd H2 = Högt tak Alla dimensioner (angivna i mm) kan variera beroende på
tillverkningstoleranser och avser grundmodeller utan extrautrustning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil.
Lastvolymen anges i m³ enligt normerna SAE/VDA med hel mellanvägg.
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Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
Bränsleförbrukning i
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Skåp och Dubbelhytt i skåp - FWD

1.0 Ecoboost Plug‑in Hybrid 125 hk (92 kW) – 1‑växlad automat Eldrift 70 3.1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 191‑207 7.3‑7.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Mildhybrid 4.429/3.263 195 7.4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – automatväxellåda 3.39 211‑232 8.1‑8.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.188/3.045 192‑200 7.3‑7.6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.429/3.263 203 7.7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – automatväxellåda 3.39 213‑236 8.1‑9.0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) – automatväxellåda Sport 3.39 219‑230 8.3‑8.8

ØØDen angivna axelutväxlingen varierar beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motor‑/växellådskombination. ØØØDen angivna bränsle‑/energiförbrukning och CO2‑ utsläppen och körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer
i de senaste uppdaterade EU‑förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle‑/energiförbruknings‑ och CO2 ‑utsläppsinformation för NEDC
(New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även
körbeteende och andra icke‑tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle‑/energiförbrukning, CO2‑utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. För ytterligare information, se www.ford.se
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Bränsleekonomi och CO2 - utsläpp (Stage 6.2)

Dubbla AGM batterier
Djupurladdnings batterier för krävande
effektuttag.

Fords Programmerbara Batterivakt
Programmerbar batterivakt, upp till 200Amp
för inkoppling av 3e-partsströmförbrukare.
(Tillval)

www
Fullständiga beskrivningar och specifikationer (ej i den tryckta broschyren)

För fullständiga beskrivningar och specifikationer, ladda ner den
digitala e-broschyren eller se den interaktiva broschyren. Ladda

ner från www.ford.se eller skanna QR-koden.

Bränsleförbrukning
WLTP i L/100 kmØØØ
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Kombi M1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – manuellväxellåda 4.429/3.263 195-196 7.4-7.5

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – automatväxellåda 3.39 210-211 8.0-8.1

Anm. för alla Ford EcoBlue-motorer: Angivna värden avser bilar med Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop reducerer CO2 -utsläpp och bränsleförbrukningen med 6 g/km och mellan 0,2-0,3
L/100km ØØDen angivna axelutväxlingen varierar beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motor-/växellådskombination. ØØØDen angivna bränsle-/energiförbrukning och CO2- utsläppen och
körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senaste uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2 -utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP
kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet
påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2-utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till
global uppvärmning. För ytterligare information, se www.ford.se
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Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
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Skåp och Dubbelhytt i skåp - FWD

1.0 Ecoboost Plug‑in Hybrid 125 hk (92 kW) – 1‑växlad automat Eldrift 70 3.1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.429/3.263 191‑207 7.3‑7.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Mildhybrid 4.429/3.263 195 7.4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – automatväxellåda 3.39 211‑232 8.1‑8.9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.188/3.045 192‑200 7.3‑7.6

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.429/3.263 203 7.7

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – automatväxellåda 3.39 213‑236 8.1‑9.0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) – automatväxellåda Sport 3.39 219‑230 8.3‑8.8

ØØDen angivna axelutväxlingen varierar beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motor‑/växellådskombination. ØØØDen angivna bränsle‑/energiförbrukning och CO2‑ utsläppen och körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer
i de senaste uppdaterade EU‑förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle‑/energiförbruknings‑ och CO2 ‑utsläppsinformation för NEDC
(New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även
körbeteende och andra icke‑tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle‑/energiförbrukning, CO2‑utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. För ytterligare information, se www.ford.se
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Bränsleekonomi och CO2 - utsläpp (Stage 6.2)

Dubbla AGM batterier
Djupurladdnings batterier för krävande
effektuttag.

Fords Programmerbara Batterivakt
Programmerbar batterivakt, upp till 200Amp
för inkoppling av 3e-partsströmförbrukare.
(Tillval)

www
Fullständiga beskrivningar och specifikationer (ej i den tryckta broschyren)

För fullständiga beskrivningar och specifikationer, ladda ner den
digitala e-broschyren eller se den interaktiva broschyren. Ladda

ner från www.ford.se eller skanna QR-koden.

Bränsleförbrukning
WLTP i L/100 kmØØØ
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Kombi M1

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – manuellväxellåda 4.429/3.263 195-196 7.4-7.5

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – automatväxellåda 3.39 210-211 8.0-8.1

Anm. för alla Ford EcoBlue-motorer: Angivna värden avser bilar med Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop reducerer CO2 -utsläpp och bränsleförbrukningen med 6 g/km och mellan 0,2-0,3
L/100km ØØDen angivna axelutväxlingen varierar beroende på modell, totalvikt, nyttolast och motor-/växellådskombination. ØØØDen angivna bränsle-/energiförbrukning och CO2- utsläppen och
körsträckan med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senaste uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligt
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2 -utsläppsinformation för NEDC (New European Drive Cycle) och WLTP. WLTP
kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetoder medger jämförelse mellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet
påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2-utsläpp och körsträcka med eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till
global uppvärmning. För ytterligare information, se www.ford.se
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Få ut det mesta av din nya Ford
Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta av din nya Ford. Därför är det viktigt att du är medveten om vad den är konstruerad för och kan lasta säkert, både när det gäller nyttolast
och lastvolym. Din återförsäljare av Ford transportbilar kan ge dig professionella råd om viktiga specifikationer, och hjälpa dig att hitta rätt skåpbil för din budget och ditt
företags behov.

Ford Transit Custom är byggd för att transportera last –
mycket last.
Att välja en ny skåpbil är ett viktigt beslut med många olika
faktorer som ska beaktas. Faktorer som att välja mest lämpad
variant, identifiera det huvudsakliga användningsområdet och
fastställa storlek på lastutrymme är relativt enkla, medan
andra, t ex att beräkna nyttolasten, kan vara mer komplexa.

Nyttolastkapacitet
För att beräkna nyttolasten måste du känna till två saker:
bilens totalvikt (GVM) och dess tjänstevikt.
Totalvikten är bilens högsta tillåtna vikt när den är lastad och
körklar – detta innefattar även vikten på själva bilen,
påbyggnadsdelar, förare och passagerare (med antagande av
standardvikten 75 kg/person), vätskor, bränsletank fylld till 90
% (1 liter diesel = ca 0,85 kg), tillvals- och
eftermarknadsutrustning, samt last.
För enkelhetens skull har Fords Transit-modeller getts
beteckningar enligt totalvikten. En 280 har t ex totalvikt ca
2 800 kg; och en 300 har totalvikt ca 3 000 kg.
Tjänsteviktenär vikten för en bil i Ambiente-serien med
standardspecifikation, inklusive vätskor och bränsletank fylld
till 90 %, men utan förare, passagerare eller last.
Nyttolasten är skillnaden mellan ovanstående två mått.

Totalvikt minus tjänstevikt = nyttolast

För att hjälpa dig att välja rätt fordon för dina behov, ger vi
några mer detaljerade förklaringar av de faktorer som kan
påverka ett fordons nyttolast. Dessa inkluderar, men
begränsas inte till:

Förare och passagerare
Vi beräknar vikten på förare och passagerare baserat på
standardvikten 75 kg/person. Tänk på att förare och
passagerare inte ingår i värdet för tjänstevikt, så när föraren
eller passagerare kliver in i fordonet reduceras dess nyttolast
motsvarande.

Fabriksmonterade tillval
De flesta fabriksmonterade tillval påverkar ett fordons
nyttolast. Luftkonditionering kan t ex öka ett fordons vikt med
ca 18 kg, och därmed minska dess nyttolast motsvarande.
Om ett enkelt passagerarsäte fram specificeras i stället för
dubbelsätet som är standard så minskas bilens vikt med ca 12
kg och nyttolasten ökas med samma värde. Din återförsäljare
av Ford nyttofordon kan tala om för dig vilka funktioner som
kan öka eller minska fordonets tjänstevikt och med hur
mycket.

Serie
Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för
modeller i Ambiente-utförande med standardspecifikation om
annat ej anges. Modeller i serierna Trend, Limited och Sport
väger i regel mer än Ambiente-serien på grund av högre nivå
på funktioner och utrustning.

Tillverkningstoleranser
Variationer i tillverknings- och produktionsprocesser innebär
att inga bilar väger exakt lika mycket.

Tillbehör och eftermarknadsombyggnader
Det är viktigt att tänka igenom noggrant vad du ska utrusta
bilen med efter leveransen. Tillbehör som monteras eller
eftermarknadsombyggnader kan påverka fordonets nyttolast
avsevärt. Kontakta din återförsäljare av Ford nyttofordon för
ytterligare information och råd.
Om nyttolasten är kritisk för din verksamhet, eller om du
planerar att frakta last vid, eller i närheten av, fordonets
maxkapacitet, kan din återförsäljare av Ford nyttofordon bistå
med hjälp. Med sin specialistkompetens och kännedom kan
de ge råd om exakt vilken fordonsspecifikation som krävs för
att uppfylla dina unika verksamhetsbehov.

Konfigurera din skåpbil så att den passar till ditt jobb
Fords nyttofordon finns tillgängliga med ett stort urval av
standard- och tillvalsfunktioner. Din återförsäljare av Ford
nyttofordon kan hjälpa dig att säkerställa att du specificerar
rätt funktioner för ditt företags specifika behov, inklusive
tekniska artiklar som hjälp till eftermontering av
specialutrustning eller ombyggnad.
Obs! Teknisk information för påbyggare finns online via Kaross- och
utrustningsmonteringshandboken (Body and Equipment Mounting Manual)
@etis.ford.com Gå till >information >>vehicle conversions.
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Vikter och lastkapacitet
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Skåp (3-sitsig)

280 L1 H1 Trend 811 2800 1989 1575 1415

280 L1 H1 med automat växellåda Trend 753 2800 2047 1575 1415

300 L1 H1 Trend 1011 3000 1989 1575 1590

300 L1 H1 med automat växellåda  Trend 953 3000 2047 1575 1590

300 L1 H1 med automat växellåda Active 940 3000 2060 1575 1590

300 L2 H1 Trend 958 3000 2042 1675 1590

300 L2 H1 Trend Mildhybrid 931 3000 2069 1675 1590

300 L2 H1 med automat växellåda  Trend 900 3000 2100 1675 1590

300 L2 H1 med automat växellåda Limited 892 3000 2108 1675 1590

300 L2 H1 med automat växellåda Active 887 3000 2113 1675 1590

320 L1 H1 med automat växellåda Sport 1046 3100 2054 1600 1640

320 L2 H1 med automat växellåda  Sport 1093 3200 2107 1725 1640

340 L1 H1 Plug-in Hybrid automat växellåda 1162 3400 2238 1750 2015

340 L1 H1 med automat växellåda  Trend 1337 3400 2063 1625 2015

340 L2 H1 Trend 1332 3400 2068 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda  Trend 1284 3400 2116 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda Limited 1276 3400 2124 1750 2015

Skåp med dubbelhytt (6-sitsig)

340 L2 H1 Trend 1242 3400 2158 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda  Trend 1194 3400 2206 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda Limited 1151 3400 2249 1750 2015

L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Lågt tak. Tjänstevikten påverkas av många faktorer så som karosseri, motorer och tillval. De angivna vikterna avser ett fordon i grundutförande inklusive 90% bränsle och övriga vätskor fyllda till max samt exlusive förare
(75 kg). Lastförmågan är skillnaden mellan bilens totalvikt och tjänstevikt. Rådgör med din Ford-återförsäljare för ytterligare information.
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Få ut det mesta av din nya Ford
Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta av din nya Ford. Därför är det viktigt att du är medveten om vad den är konstruerad för och kan lasta säkert, både när det gäller nyttolast
och lastvolym. Din återförsäljare av Ford transportbilar kan ge dig professionella råd om viktiga specifikationer, och hjälpa dig att hitta rätt skåpbil för din budget och ditt
företags behov.

Ford Transit Custom är byggd för att transportera last –
mycket last.
Att välja en ny skåpbil är ett viktigt beslut med många olika
faktorer som ska beaktas. Faktorer som att välja mest lämpad
variant, identifiera det huvudsakliga användningsområdet och
fastställa storlek på lastutrymme är relativt enkla, medan
andra, t ex att beräkna nyttolasten, kan vara mer komplexa.

Nyttolastkapacitet
För att beräkna nyttolasten måste du känna till två saker:
bilens totalvikt (GVM) och dess tjänstevikt.
Totalvikten är bilens högsta tillåtna vikt när den är lastad och
körklar – detta innefattar även vikten på själva bilen,
påbyggnadsdelar, förare och passagerare (med antagande av
standardvikten 75 kg/person), vätskor, bränsletank fylld till 90
% (1 liter diesel = ca 0,85 kg), tillvals- och
eftermarknadsutrustning, samt last.
För enkelhetens skull har Fords Transit-modeller getts
beteckningar enligt totalvikten. En 280 har t ex totalvikt ca
2 800 kg; och en 300 har totalvikt ca 3 000 kg.
Tjänsteviktenär vikten för en bil i Ambiente-serien med
standardspecifikation, inklusive vätskor och bränsletank fylld
till 90 %, men utan förare, passagerare eller last.
Nyttolasten är skillnaden mellan ovanstående två mått.

Totalvikt minus tjänstevikt = nyttolast

För att hjälpa dig att välja rätt fordon för dina behov, ger vi
några mer detaljerade förklaringar av de faktorer som kan
påverka ett fordons nyttolast. Dessa inkluderar, men
begränsas inte till:

Förare och passagerare
Vi beräknar vikten på förare och passagerare baserat på
standardvikten 75 kg/person. Tänk på att förare och
passagerare inte ingår i värdet för tjänstevikt, så när föraren
eller passagerare kliver in i fordonet reduceras dess nyttolast
motsvarande.

Fabriksmonterade tillval
De flesta fabriksmonterade tillval påverkar ett fordons
nyttolast. Luftkonditionering kan t ex öka ett fordons vikt med
ca 18 kg, och därmed minska dess nyttolast motsvarande.
Om ett enkelt passagerarsäte fram specificeras i stället för
dubbelsätet som är standard så minskas bilens vikt med ca 12
kg och nyttolasten ökas med samma värde. Din återförsäljare
av Ford nyttofordon kan tala om för dig vilka funktioner som
kan öka eller minska fordonets tjänstevikt och med hur
mycket.

Serie
Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för
modeller i Ambiente-utförande med standardspecifikation om
annat ej anges. Modeller i serierna Trend, Limited och Sport
väger i regel mer än Ambiente-serien på grund av högre nivå
på funktioner och utrustning.

Tillverkningstoleranser
Variationer i tillverknings- och produktionsprocesser innebär
att inga bilar väger exakt lika mycket.

Tillbehör och eftermarknadsombyggnader
Det är viktigt att tänka igenom noggrant vad du ska utrusta
bilen med efter leveransen. Tillbehör som monteras eller
eftermarknadsombyggnader kan påverka fordonets nyttolast
avsevärt. Kontakta din återförsäljare av Ford nyttofordon för
ytterligare information och råd.
Om nyttolasten är kritisk för din verksamhet, eller om du
planerar att frakta last vid, eller i närheten av, fordonets
maxkapacitet, kan din återförsäljare av Ford nyttofordon bistå
med hjälp. Med sin specialistkompetens och kännedom kan
de ge råd om exakt vilken fordonsspecifikation som krävs för
att uppfylla dina unika verksamhetsbehov.

Konfigurera din skåpbil så att den passar till ditt jobb
Fords nyttofordon finns tillgängliga med ett stort urval av
standard- och tillvalsfunktioner. Din återförsäljare av Ford
nyttofordon kan hjälpa dig att säkerställa att du specificerar
rätt funktioner för ditt företags specifika behov, inklusive
tekniska artiklar som hjälp till eftermontering av
specialutrustning eller ombyggnad.
Obs! Teknisk information för påbyggare finns online via Kaross- och
utrustningsmonteringshandboken (Body and Equipment Mounting Manual)
@etis.ford.com Gå till >information >>vehicle conversions.
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Vikter och lastkapacitet
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Skåp (3-sitsig)

280 L1 H1 Trend 811 2800 1989 1575 1415

280 L1 H1 med automat växellåda Trend 753 2800 2047 1575 1415

300 L1 H1 Trend 1011 3000 1989 1575 1590

300 L1 H1 med automat växellåda  Trend 953 3000 2047 1575 1590

300 L1 H1 med automat växellåda Active 940 3000 2060 1575 1590

300 L2 H1 Trend 958 3000 2042 1675 1590

300 L2 H1 Trend Mildhybrid 931 3000 2069 1675 1590

300 L2 H1 med automat växellåda  Trend 900 3000 2100 1675 1590

300 L2 H1 med automat växellåda Limited 892 3000 2108 1675 1590

300 L2 H1 med automat växellåda Active 887 3000 2113 1675 1590

320 L1 H1 med automat växellåda Sport 1046 3100 2054 1600 1640

320 L2 H1 med automat växellåda  Sport 1093 3200 2107 1725 1640

340 L1 H1 Plug-in Hybrid automat växellåda 1162 3400 2238 1750 2015

340 L1 H1 med automat växellåda  Trend 1337 3400 2063 1625 2015

340 L2 H1 Trend 1332 3400 2068 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda  Trend 1284 3400 2116 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda Limited 1276 3400 2124 1750 2015

Skåp med dubbelhytt (6-sitsig)

340 L2 H1 Trend 1242 3400 2158 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda  Trend 1194 3400 2206 1750 2015

340 L2 H1 med automat växellåda Limited 1151 3400 2249 1750 2015

L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Lågt tak. Tjänstevikten påverkas av många faktorer så som karosseri, motorer och tillval. De angivna vikterna avser ett fordon i grundutförande inklusive 90% bränsle och övriga vätskor fyllda till max samt exlusive förare
(75 kg). Lastförmågan är skillnaden mellan bilens totalvikt och tjänstevikt. Rådgör med din Ford-återförsäljare för ytterligare information.
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Vikter och lastkapacitet

Max Totalvikt (kg)
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Kombi (8-9-sitsig)

320 L1 H1 968 3190 2222 1625 1725

320 L1 H1 med automatväxellåda 970 3240 2270 1675 1725

320 L2 H1 919 3190 2271 1725 1725

320 L2 H1 med automatväxellåda 921 3240 2319 1725 1725

L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Lågt tak. Tjänstevikten påverkas av många faktorer så som karosseri, motorer och tillval. De angivna vikterna avser ett fordon i grundutförande inklusive 90% bränsle och övriga vätskor fyllda till max samt exlusive förare
(75 kg). Lastförmågan är skillnaden mellan bilens totalvikt och tjänstevikt. Rådgör med din Ford-återförsäljare för ytterligare information.
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Skåp/Dubbelhytt i skåp/Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 5240 5240 5240 5365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Automatisk växellåda 3.39 3800 4000 4200/4240 4365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.19 – 5240 5240 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.43 – – – 5365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) Automatisk växellåda 3.39 – 4000 4200/4240 4365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) Automatisk växellåda 3.39 – – 4200/4100 –

Anm: Alla motorer är Euro 6.2 och försedda med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). ØØAxelutväxlingen varierar mellan olika totalvikter, modeller och motorer. **Fordon utrustade med tillvalet luftfjädring bak som tillval är inte godkända som dragfordon och har
därför ingen angiven dragförmåga. Max dragförmåga med obromsat släp är 750 kg.
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Max dragvikt, bromsat släp (kg)
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L1 Skåp/Dubbelhytt i skåp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 2500 2500 – – 2500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) automatisk växellåda 3.39 1600 1800/1750 – – 2150

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.19 – 2500 – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.43 – – – – 2500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) automatisk växellåda 3.39 – 1800/1750 – – 2150/2050

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) Sport automatisk växellåda* 3.39 – – - 1800 –

L2 Skåpbil/Dubbelhytt i skåp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 – 2800 – – 2800

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) auto 3.39 – 1750/1650 – – 2100

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.19 – 2800 – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.43 – – – – 2800

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) auto 3.39 – 1750/1650 – – 2100/2000

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) Sport automatisk växellåda* 3.39 – – – 1850 –

L1 Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 – – – 2400 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) automatisk växellåda 3.39 – – – 1350 –

L2 Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 – – – 2350 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) auto 3.39 – – – 1300 –

Anm: Alla motorer är Euro 6.2 och försedda med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). ØØAxelutväxlingen varierar mellan olika totalvikter, modeller och motorer. *Endast Skåp. **Fordon utrustade med tillvalet luftfjädring bak är inte godkända som dragfordon och
har därför ingen angiven dragförmåga. Max dragförmåga med obromsat släp är 750 kg.
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Vikter och lastkapacitet

Max Totalvikt (kg)
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Kombi (8-9-sitsig)

320 L1 H1 968 3190 2222 1625 1725

320 L1 H1 med automatväxellåda 970 3240 2270 1675 1725

320 L2 H1 919 3190 2271 1725 1725

320 L2 H1 med automatväxellåda 921 3240 2319 1725 1725

L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Lågt tak. Tjänstevikten påverkas av många faktorer så som karosseri, motorer och tillval. De angivna vikterna avser ett fordon i grundutförande inklusive 90% bränsle och övriga vätskor fyllda till max samt exlusive förare
(75 kg). Lastförmågan är skillnaden mellan bilens totalvikt och tjänstevikt. Rådgör med din Ford-återförsäljare för ytterligare information.
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Skåp/Dubbelhytt i skåp/Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 5240 5240 5240 5365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Automatisk växellåda 3.39 3800 4000 4200/4240 4365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.19 – 5240 5240 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.43 – – – 5365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) Automatisk växellåda 3.39 – 4000 4200/4240 4365

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) Automatisk växellåda 3.39 – – 4200/4100 –

Anm: Alla motorer är Euro 6.2 och försedda med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). ØØAxelutväxlingen varierar mellan olika totalvikter, modeller och motorer. **Fordon utrustade med tillvalet luftfjädring bak som tillval är inte godkända som dragfordon och har
därför ingen angiven dragförmåga. Max dragförmåga med obromsat släp är 750 kg.
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Max dragvikt, bromsat släp (kg)
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L1 Skåp/Dubbelhytt i skåp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 2500 2500 – – 2500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) automatisk växellåda 3.39 1600 1800/1750 – – 2150

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.19 – 2500 – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.43 – – – – 2500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) automatisk växellåda 3.39 – 1800/1750 – – 2150/2050

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) Sport automatisk växellåda* 3.39 – – - 1800 –

L2 Skåpbil/Dubbelhytt i skåp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 – 2800 – – 2800

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) auto 3.39 – 1750/1650 – – 2100

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.19 – 2800 – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 4.43 – – – – 2800

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) auto 3.39 – 1750/1650 – – 2100/2000

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) Sport automatisk växellåda* 3.39 – – – 1850 –

L1 Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 – – – 2400 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) automatisk växellåda 3.39 – – – 1350 –

L2 Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 4.43 – – – 2350 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) auto 3.39 – – – 1300 –

Anm: Alla motorer är Euro 6.2 och försedda med belagt dieselpartikelfilter (cDPF). ØØAxelutväxlingen varierar mellan olika totalvikter, modeller och motorer. *Endast Skåp. **Fordon utrustade med tillvalet luftfjädring bak är inte godkända som dragfordon och
har därför ingen angiven dragförmåga. Max dragförmåga med obromsat släp är 750 kg.
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Skåp

1.0 Plug-in-Hybrid 126 hk (92 kW) 1-växlad automat växellåda – – – – – – – – i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Mildhybrid – – – – i i – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat växellåda i i i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat – – i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat (Sport) – – – – – – i i – – – –

Dubbelhytt i skåp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – – – – – – – – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat – – – – – – – – – – i –

Anm:i  = Tillgänglig, – = Ej tillgänglig. L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Standard takhöjd H2 = Hög takhöjd. Alla motorer är Euro6.2 med 6-växlad manuell växellåda om inte annat anges.
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Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – Automat växellåda i i i i

Anm:i  = Tillgänglig, – = Ej tillgänglig. L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Standard takhöjd H2 = Hög takhöjd  Alla motorer är Euro 6.2 med 6-växlad manuell växellåda om annat ej anges.
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Design och utseende
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Hjul

Stålfälgar – 15"x6½" (med 215/65 R15 däck)* (standard på 280-, 300) (kan inte fås med automatväxellåda) (endast skåp och Dubbelhytt i skåp) i – – – D2SAG

Stålfälgar – 16"x6½" (med 215/65 R16 däck)* (standard på 320 och 340 eller om bilen specificerats med automatväxellåda) i – – – D2XAD

Aluminiumfälgar – 16"x6½" 5x2-ekrad, Sparkle Silver-finish (med 215/65 R16 däck)* j i – – D2XCH

Aluminiumfälgar – 17"x7" 5x2-ekrad, Bright/Machined Black-finish (med 235/55 R17 däck)* – – – i D2YBV

Aluminiumfälgar – 17" 5-ekrad, Machined finish (med 215/60 R17 däck)* – – i – D2YCP

Heltäckande navkapslar i – – – D5AAB

Reservhjul i full storlek med verktygssats i i – – D17AD

Reservhjul mini i stål med verktygssats – – i i D17AH

Design

Sidoskyddslister – lackerade i bilens färg – i i i BMBBL

Stötfångare fram – lackerade i bilens färg i i – i CLFGF

Stötfångare bak – lackerade i bilens färg – i – i CLMB5

Dörrhandtag – lackerade i bilens färg – i i i CAAAC

Handtag baklucka – lackerade i bilens färg – i i i CACAC

Sportstylingsats – Låg främre stötfångarspoiler, karossfärgade sidokjolar, bakre stötfångarkjol, sportränder, breddade hjulhus fram och bak med stänkskydd bak och unik
dimstrålkastarinfattning

– – – i ACLA4

Tonade rutor bak (standard Dubbelhytt i skåp) j j/i j j B2GAE

Stänkskydd – fram i i i – A3EAB

Grill – 3 ribbor i bilens färg i – – – BLDER

Grill – 3 ribbor i svart – – – i BLDES

Grill – 3 ribbor i färg med krominfattning – i – – BLDET

Grill - 3 ribbor i färg med Satin Nickel inslag – – i –

Lack

Lack – Metallic j j j j AD4AC

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnad #Ej Kombi.
*Val av hjul kommer med angiven däckdimension. Ej valbart gällande tillverkare.
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Skåp

1.0 Plug-in-Hybrid 126 hk (92 kW) 1-växlad automat växellåda – – – – – – – – i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Mildhybrid – – – – i i – – – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat växellåda i i i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) – – i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat – – i i i i – – i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat (Sport) – – – – – – i i – – – –

Dubbelhytt i skåp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – – – – – – – – – – i –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat – – – – – – – – – – i –

Anm:i  = Tillgänglig, – = Ej tillgänglig. L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Standard takhöjd H2 = Hög takhöjd. Alla motorer är Euro6.2 med 6-växlad manuell växellåda om inte annat anges.
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Kombi

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) i i i i

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) – Automat växellåda i i i i

Anm:i  = Tillgänglig, – = Ej tillgänglig. L1 = Kort hjulbas L2 = Lång hjulbas H1 = Standard takhöjd H2 = Hög takhöjd  Alla motorer är Euro 6.2 med 6-växlad manuell växellåda om annat ej anges.
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Design och utseende
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Hjul

Stålfälgar – 15"x6½" (med 215/65 R15 däck)* (standard på 280-, 300) (kan inte fås med automatväxellåda) (endast skåp och Dubbelhytt i skåp) i – – – D2SAG

Stålfälgar – 16"x6½" (med 215/65 R16 däck)* (standard på 320 och 340 eller om bilen specificerats med automatväxellåda) i – – – D2XAD

Aluminiumfälgar – 16"x6½" 5x2-ekrad, Sparkle Silver-finish (med 215/65 R16 däck)* j i – – D2XCH

Aluminiumfälgar – 17"x7" 5x2-ekrad, Bright/Machined Black-finish (med 235/55 R17 däck)* – – – i D2YBV

Aluminiumfälgar – 17" 5-ekrad, Machined finish (med 215/60 R17 däck)* – – i – D2YCP

Heltäckande navkapslar i – – – D5AAB

Reservhjul i full storlek med verktygssats i i – – D17AD

Reservhjul mini i stål med verktygssats – – i i D17AH

Design

Sidoskyddslister – lackerade i bilens färg – i i i BMBBL

Stötfångare fram – lackerade i bilens färg i i – i CLFGF

Stötfångare bak – lackerade i bilens färg – i – i CLMB5

Dörrhandtag – lackerade i bilens färg – i i i CAAAC

Handtag baklucka – lackerade i bilens färg – i i i CACAC

Sportstylingsats – Låg främre stötfångarspoiler, karossfärgade sidokjolar, bakre stötfångarkjol, sportränder, breddade hjulhus fram och bak med stänkskydd bak och unik
dimstrålkastarinfattning

– – – i ACLA4

Tonade rutor bak (standard Dubbelhytt i skåp) j j/i j j B2GAE

Stänkskydd – fram i i i – A3EAB

Grill – 3 ribbor i bilens färg i – – – BLDER

Grill – 3 ribbor i svart – – – i BLDES

Grill – 3 ribbor i färg med krominfattning – i – – BLDET

Grill - 3 ribbor i färg med Satin Nickel inslag – – i –

Lack

Lack – Metallic j j j j AD4AC

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnad #Ej Kombi.
*Val av hjul kommer med angiven däckdimension. Ej valbart gällande tillverkare.
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Körupplevelse
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Förarassistans

Trailer Sway Control (TSC)1) (aktiveras med Ford orginal dragkrok) f f f f C2DAB

Lane Keeping Aid 2) inkluderar Lane Departure Warning j/f j/f j/f j/f HLNAB

Lane Departure Warning2) inkluderar eluppvärmd vindruta och automatiskt halvljus1) j j j j HLEAC

BLIS (Blind Spot Information System) med dödavinkelövervakning och Cross Traffic Alert j j j j HLLAH

Farthållare2) (Läderklädd ratt och justerbar hastighetsbegränsare2)) i i i i GTDAB

Adaptiv farthållare2) Läderklädd ratt, Lane Keeping Aid, Parkeringssensorer fram j j j j GTDAC

Parkeringssensorer – Fram och bak i i i i HNLAB

Automatisk parkeringssystem – Innehåller uppmätning av parkeringsplats j j j j HNSAB

Uppmätning av parkeringsplats j j j j HNRAB

Backkamera j j j j J3KAB

Fram, individuell hjulupphängning av MacPherson-typ, progresiva spiralfjädrar, krängingshämmare och gasdämpare. Bak stel axel, bladfjädrar och gasstötdämpare i i i i –

Backstarthjälp2) i i i i –

Yttre belysning

Strålkastare – varselljus (Trend, Limited och Sport utrustas med LED-varselljus) i i i i JBCAB/JBCAC

Strålkastare – automatiskt på/av (med torkarautomatik) f i i i  JEDAC

Strålkastare – fördröjd släckning med 30 sekunder i i i i  JB1AB

Strålkastare – projektorhalogenstrålkastare med LED-varselljus och dynamiskt kurvljus i – – –  JBBBL

Strålkastare – xenon strålkastare med LED-varselljus och dynamiskt kurvljus j i i i JBBAC

Dimljus fram i i i i JBKAB/JBKAL

Dörrbackspeglar – med döda vinkeln varnare och inbyggda blinkers i i i i –

Fjädring

Luftfjädring bak (endast Kombi 320-serie med manuell växellåda) j – – – DWABN

Instrument och reglage

Däcktrycksövervakning (TPMS)1) (standard på kombi och Sport) j/i j j i D19AZ

Färdskrivare – Digital, elektronisk, 24-tim j j j j HDKAD

Tillvalspaket

Siktpaket – Quickclear eluppvärmd vindruta, sensor för spolarvätskenivån , elmanövrerade och eluppvärmda elektriskt infällbara ytterbackspeglar, automatiskt halvljus, regnsesor och
dimstrålkastare

j i i i ABSAJ

Siktpaket Premium – Ford SYNC 2,5, (Bluetooth®, röststyrning, AppLink, ljud-textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, integrerad kontrollpanel, FordPass Connect-modem,
GNSS-antenn (fenantenn), två USB-portar med iPod®- funktion) Lane Departure Warning, Quickclear eluppvärmd vindruta, automatikt halvljus, regnsensor, backkamera, sensor för
spolarvätskenivån

j j j j

ABSAM

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnad.f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.
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Prestanda och effektivitet
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Motor

1.0 Plug-in-Hybrid 126 hk (92 kW) 1-växlad automat växellåda e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Mildhybrid e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat växellåda e e – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat växellåda e e e –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat växellåda – – – e

Standard – 70 liter (Plug-in Hybrid 54 liter) i i i i GBAAB

Instrument och reglage

Generator – 240 A (Extra heavy duty) (ej Plug-in Hybrid) i i i i HUAAD

Färddator (Sträcka till tom tank, momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning, medelhastighet, utomhustemperatur) i i i i

Teknik

Auto-Start-Stop (ej Plug-in-Hybrid) i i i i DECAU

Belagt dieselpartikelfilter (cDPF) i i i i A4MAB

AdBlue tank – 21 liter i i i i

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnad.e = Valbara motorer *Ej till kombi.
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Körupplevelse
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Förarassistans

Trailer Sway Control (TSC)1) (aktiveras med Ford orginal dragkrok) f f f f C2DAB

Lane Keeping Aid 2) inkluderar Lane Departure Warning j/f j/f j/f j/f HLNAB

Lane Departure Warning2) inkluderar eluppvärmd vindruta och automatiskt halvljus1) j j j j HLEAC

BLIS (Blind Spot Information System) med dödavinkelövervakning och Cross Traffic Alert j j j j HLLAH

Farthållare2) (Läderklädd ratt och justerbar hastighetsbegränsare2)) i i i i GTDAB

Adaptiv farthållare2) Läderklädd ratt, Lane Keeping Aid, Parkeringssensorer fram j j j j GTDAC

Parkeringssensorer – Fram och bak i i i i HNLAB

Automatisk parkeringssystem – Innehåller uppmätning av parkeringsplats j j j j HNSAB

Uppmätning av parkeringsplats j j j j HNRAB

Backkamera j j j j J3KAB

Fram, individuell hjulupphängning av MacPherson-typ, progresiva spiralfjädrar, krängingshämmare och gasdämpare. Bak stel axel, bladfjädrar och gasstötdämpare i i i i –

Backstarthjälp2) i i i i –

Yttre belysning

Strålkastare – varselljus (Trend, Limited och Sport utrustas med LED-varselljus) i i i i JBCAB/JBCAC

Strålkastare – automatiskt på/av (med torkarautomatik) f i i i  JEDAC

Strålkastare – fördröjd släckning med 30 sekunder i i i i  JB1AB

Strålkastare – projektorhalogenstrålkastare med LED-varselljus och dynamiskt kurvljus i – – –  JBBBL

Strålkastare – xenon strålkastare med LED-varselljus och dynamiskt kurvljus j i i i JBBAC

Dimljus fram i i i i JBKAB/JBKAL

Dörrbackspeglar – med döda vinkeln varnare och inbyggda blinkers i i i i –

Fjädring

Luftfjädring bak (endast Kombi 320-serie med manuell växellåda) j – – – DWABN

Instrument och reglage

Däcktrycksövervakning (TPMS)1) (standard på kombi och Sport) j/i j j i D19AZ

Färdskrivare – Digital, elektronisk, 24-tim j j j j HDKAD

Tillvalspaket

Siktpaket – Quickclear eluppvärmd vindruta, sensor för spolarvätskenivån , elmanövrerade och eluppvärmda elektriskt infällbara ytterbackspeglar, automatiskt halvljus, regnsesor och
dimstrålkastare

j i i i ABSAJ

Siktpaket Premium – Ford SYNC 2,5, (Bluetooth®, röststyrning, AppLink, ljud-textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, integrerad kontrollpanel, FordPass Connect-modem,
GNSS-antenn (fenantenn), två USB-portar med iPod®- funktion) Lane Departure Warning, Quickclear eluppvärmd vindruta, automatikt halvljus, regnsensor, backkamera, sensor för
spolarvätskenivån

j j j j

ABSAM

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnad.f = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion.
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Prestanda och effektivitet
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Motor

1.0 Plug-in-Hybrid 126 hk (92 kW) 1-växlad automat växellåda e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) Mildhybrid e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-växlad automat växellåda e e – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) e – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-växlad automat växellåda e e e –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-växlad automat växellåda – – – e

Standard – 70 liter (Plug-in Hybrid 54 liter) i i i i GBAAB

Instrument och reglage

Generator – 240 A (Extra heavy duty) (ej Plug-in Hybrid) i i i i HUAAD

Färddator (Sträcka till tom tank, momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning, medelhastighet, utomhustemperatur) i i i i

Teknik

Auto-Start-Stop (ej Plug-in-Hybrid) i i i i DECAU

Belagt dieselpartikelfilter (cDPF) i i i i A4MAB

AdBlue tank – 21 liter i i i i

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnad.e = Valbara motorer *Ej till kombi.
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Komfort och bekvämlighet
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Interiör

Handskfack – Låsbart i i i i B5LAB

Rökarpaket – Tändare och askkopp j j j j B5AAB

Mugghållare – 2 stycken inbyggda i intrumentpanelen med kapacitet att hålla en 2‑liters petflaska i i i i

Förvaring – Kartfickor i framdörrarna i i i i

Förvaring – Förarsidan, förvaringsfack ovanför instrumentpanelen med uppfällbart lock i i i i

Förvaring – Förvaringsutrymme under passagerarsoffan (endast under dubbelt passagerarsäte) i i i i

Ljud- och kommunikationssystem

Ford AM/FM DAB radio med 4 högtalare, audiokontroller i ratten, Bluetooth® och USB‑anslutningsport (endast Skåp och Dubbelhytt i skåp) i – – – ICFAP

Ford Connection DAB radio (Emergency Assistance*) med 6 högtalare, 4” TFT display, audiokontroller i ratten, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), Bluetooth® och USB‑
anslutningsport med iPod®‑funktionalitet. (kombi och Skåp Plug‑in Hybrid)

i – – – ICFAT

Ford SYNC 2.5 DAB radio (Emergency Assistance*) med Bluetooth®, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, integrerad kontrollpanel, FordPass Connect‑modem,
GNSS‑antenn (fenantenn), 2 USB‑anslutningsportar med iPod®‑ funktionalitet. (tillval Trend)

j i i i ICFAX

Ford SYNC 3 DAB radio, Navigation (Emergency Assistance*) med Bluetooth®, röststyrning, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" TFT pekskärm, integrerad kontrollpanel,
FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), USB‑anslutningsport med iPod®‑funktionalitet.

j j j j ICFA0

Ford SYNC 3 DAB radio, Navigation, Intelligent adaptiv farthållare, (Emergency Assistance*) med Bluetooth®. röststyrning, Applink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm,
utökad integrerad kontrollpanel, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), två USB‑portar med iPod®‑funktionalitet. (Ej Plug‑in Hybrid)

j j j j ICFA1

Klimatanläggning

Luftkonditionering – Fram, med pollenfilter i i i i AC‑B

Luftkonditionering – Bak, inkluderar luftkonditionering fram (endast Kombi) j – – – G1EAB

Bränsledriven motorvärmare (ej Plug‑in Hybrid) i i i i GZAAF

Fjärrkontroll till motorvärmaren (Ej Plug‑in Hybrid) j j j j GZAAJ

Komfortpaket bakre värmare inkl AGM Batteri (endast Kombi) j – – – GZFAB

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
*Ford Emergency Assist är en innovativ SYNC‑funktion som använder en Bluetooth® ansluten mobiltelefon för att hjälpa åkande att komma i direkt kontakt med SOS kommunikationscentral. Denna funktion startas vid händelse av kollision som involverar att
airbagen löses ut eller bränslepumpen stängs av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 Europeiska länder. Anm:Varumärket Bluetooth® och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använding av sådana märken av Ford Motor Company Limited är
under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Innerbelysning

Interiörbelysning – Takmonterad, främre läslampor i i i i JCFAC

Interiörbelysning – Upplyst insteg i sidoskjutdörren i i i i JCEAB

Innerbelysning – Baksäte med dimmerfunktion (endast Kombi och Dubbelhytt i skåp) i i – i JCJAJ

Belysning i lastutrymmet i i – i JCMAB

LED belysning i skåpet (endast Skåp och Dubbelhytt i skåp) j i i i JCMAD

Säten

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuell justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. (endast skåp och
Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFA1

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. (endast skåp och Dubbelhytt i skåp) – i – – BVFA2

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och
passagerarairbag. (endast skåp och Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFA7

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag. (endast skåp) – j – – BVFA8

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd j – – – BVFAQ

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa i – – – BVFAR

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte. med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido och passagerarairbag.
Halvläderklädsel (endast skåp)

– – – j BVFAX

10‑vägs eljusterbart ,eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol. Sido och passagerarairbag. Halvläderklädsel (endast
skåp)

– – – j BVFAY

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Halvläderklädsel. (endast skåp) – – – i BVFB2

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och passagerarairbag.
Halvläderklädsel (endast Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFB4

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och passagerarairbag.
(endast skåp och Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFBD

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag (endast skåp) – j – – BVFBE

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag. (Standard Plug‑in
Hybrid)

j/i – – – BVFBF

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och passagerarairbag.
Halvläderklädsel

– – i – BVFBH

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag – – j – BVFBJ

4‑vägs manuellt justerbar, eluppvärmd förarstol med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och
passagerarairbag

j – – – BVFBK

Baksäten – 3‑sitsiga säten på andra och tredje sätesraden (endast Kombi) i – – – BYYAG

Baksäten – 3‑sitsigt säte 2:a sätesraden (endast Dubbelhytt i skåp) i i – – BYYAD

Baksäten – Ryggstödslutning, armstöd i andra raden (endast Kombi) j – – – BWNAC

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
*Ford Emergency Assist är en innovativ SYNC‑funktion som använder en Bluetooth® ansluten mobiltelefon för att hjälpa åkande att komma i direkt kontakt med SOS kommunikationscentral. Denna funktion startas vid händelse av kollision som involverar att
airbagen löses ut eller bränslepumpen stängs av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 Europeiska länder. Anm:Varumärket Bluetooth® och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använding av sådana märken av Ford Motor Company Limited är
under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Interiör

Handskfack – Låsbart i i i i B5LAB

Rökarpaket – Tändare och askkopp j j j j B5AAB

Mugghållare – 2 stycken inbyggda i intrumentpanelen med kapacitet att hålla en 2‑liters petflaska i i i i

Förvaring – Kartfickor i framdörrarna i i i i

Förvaring – Förarsidan, förvaringsfack ovanför instrumentpanelen med uppfällbart lock i i i i

Förvaring – Förvaringsutrymme under passagerarsoffan (endast under dubbelt passagerarsäte) i i i i

Ljud- och kommunikationssystem

Ford AM/FM DAB radio med 4 högtalare, audiokontroller i ratten, Bluetooth® och USB‑anslutningsport (endast Skåp och Dubbelhytt i skåp) i – – – ICFAP

Ford Connection DAB radio (Emergency Assistance*) med 6 högtalare, 4” TFT display, audiokontroller i ratten, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), Bluetooth® och USB‑
anslutningsport med iPod®‑funktionalitet. (kombi och Skåp Plug‑in Hybrid)

i – – – ICFAT

Ford SYNC 2.5 DAB radio (Emergency Assistance*) med Bluetooth®, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm, integrerad kontrollpanel, FordPass Connect‑modem,
GNSS‑antenn (fenantenn), 2 USB‑anslutningsportar med iPod®‑ funktionalitet. (tillval Trend)

j i i i ICFAX

Ford SYNC 3 DAB radio, Navigation (Emergency Assistance*) med Bluetooth®, röststyrning, AppLink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" TFT pekskärm, integrerad kontrollpanel,
FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), USB‑anslutningsport med iPod®‑funktionalitet.

j j j j ICFA0

Ford SYNC 3 DAB radio, Navigation, Intelligent adaptiv farthållare, (Emergency Assistance*) med Bluetooth®. röststyrning, Applink, ljud‑textmeddelanden och sekretessläge, 8" pekskärm,
utökad integrerad kontrollpanel, FordPass Connect‑modem, GNSS‑antenn (fenantenn), två USB‑portar med iPod®‑funktionalitet. (Ej Plug‑in Hybrid)

j j j j ICFA1

Klimatanläggning

Luftkonditionering – Fram, med pollenfilter i i i i AC‑B

Luftkonditionering – Bak, inkluderar luftkonditionering fram (endast Kombi) j – – – G1EAB

Bränsledriven motorvärmare (ej Plug‑in Hybrid) i i i i GZAAF

Fjärrkontroll till motorvärmaren (Ej Plug‑in Hybrid) j j j j GZAAJ

Komfortpaket bakre värmare inkl AGM Batteri (endast Kombi) j – – – GZFAB

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
*Ford Emergency Assist är en innovativ SYNC‑funktion som använder en Bluetooth® ansluten mobiltelefon för att hjälpa åkande att komma i direkt kontakt med SOS kommunikationscentral. Denna funktion startas vid händelse av kollision som involverar att
airbagen löses ut eller bränslepumpen stängs av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 Europeiska länder. Anm:Varumärket Bluetooth® och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använding av sådana märken av Ford Motor Company Limited är
under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Innerbelysning

Interiörbelysning – Takmonterad, främre läslampor i i i i JCFAC

Interiörbelysning – Upplyst insteg i sidoskjutdörren i i i i JCEAB

Innerbelysning – Baksäte med dimmerfunktion (endast Kombi och Dubbelhytt i skåp) i i – i JCJAJ

Belysning i lastutrymmet i i – i JCMAB

LED belysning i skåpet (endast Skåp och Dubbelhytt i skåp) j i i i JCMAD

Säten

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuell justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. (endast skåp och
Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFA1

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. (endast skåp och Dubbelhytt i skåp) – i – – BVFA2

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och
passagerarairbag. (endast skåp och Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFA7

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag. (endast skåp) – j – – BVFA8

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd j – – – BVFAQ

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa i – – – BVFAR

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte. med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido och passagerarairbag.
Halvläderklädsel (endast skåp)

– – – j BVFAX

10‑vägs eljusterbart ,eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol. Sido och passagerarairbag. Halvläderklädsel (endast
skåp)

– – – j BVFAY

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Halvläderklädsel. (endast skåp) – – – i BVFB2

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och passagerarairbag.
Halvläderklädsel (endast Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFB4

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och passagerarairbag.
(endast skåp och Dubbelhytt i skåp)

– j – – BVFBD

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag (endast skåp) – j – – BVFBE

4‑vägs manuellt justerbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag. (Standard Plug‑in
Hybrid)

j/i – – – BVFBF

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och passagerarairbag.
Halvläderklädsel

– – i – BVFBH

10‑vägs eljusterbart, eluppvärmt förarsäte med armstöd och svankstöd. 2‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd 2‑sits passagerarsoffa. Sido‑ och passagerarairbag – – j – BVFBJ

4‑vägs manuellt justerbar, eluppvärmd förarstol med armstöd och svankstöd. 4‑vägs manuellt justerbar eluppvärmd enkel passagerarstol med armstöd och svankstöd. Sido‑ och
passagerarairbag

j – – – BVFBK

Baksäten – 3‑sitsiga säten på andra och tredje sätesraden (endast Kombi) i – – – BYYAG

Baksäten – 3‑sitsigt säte 2:a sätesraden (endast Dubbelhytt i skåp) i i – – BYYAD

Baksäten – Ryggstödslutning, armstöd i andra raden (endast Kombi) j – – – BWNAC

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
*Ford Emergency Assist är en innovativ SYNC‑funktion som använder en Bluetooth® ansluten mobiltelefon för att hjälpa åkande att komma i direkt kontakt med SOS kommunikationscentral. Denna funktion startas vid händelse av kollision som involverar att
airbagen löses ut eller bränslepumpen stängs av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 Europeiska länder. Anm:Varumärket Bluetooth® och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använding av sådana märken av Ford Motor Company Limited är
under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Instrument och reglage

Rattstång – Justerbar höjd och längd i i i i GRAAF

Backspeglar – Elmanövrerade och uppvärmda i – – – BSHDJ

Backspeglar – Elektriskt infällbara, elmanövrerade och uppvärmda j/f i i i BSHBJ

Backspeglar – Backspegelkåpor lackade i bilens färg i i – i BSLAC

Backspeglar – Baclspegelkåpor lackade i svart – – i – BSLAM

Vindrutetorkare – Ställbar intervalltorkare med elektrisk spolning i – – – CFFAB

Vindrutetorkare – med regnsensor, inkluderar automatisk halvljus f i i i CFFAE

Bakrutetorkare – automatisk vid backning med elektrisk spolning (endast med glasade bakdörrar eller baklucka) j j j j CFEAD

Ratt – Läderklädd i i i i GTAAE

Växelspaksknopp – Läderklädd – i i i CAEAB

Fönster – Elmanövrerade fram med öppningsautomatik på förarsidan i i i i B2CAG

Teknik

Ford Easy‑Fuel – Bränslesystem utan tanklock, spärr mot påfyllnad av fel bränsle i i i i GBZAJ

Eluppvärmd vindruta f i i i B3MAB

Servoassisterad styrning i i i i

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
*Ford Emergency Assist är en innovativ SYNC‑funktion som använder en Bluetooth® ansluten mobiltelefon för att hjälpa åkande att komma i direkt kontakt med SOS kommunikationscentral. Denna funktion startas vid händelse av kollision som involverar att
airbagen löses ut eller bränslepumpen stängs av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 Europeiska länder. Anm:Varumärket Bluetooth® och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använding av sådana märken av Ford Motor Company Limited är
under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Säkerhet

Airbag – förare1) i i i i CPGAB

Airbag – passagerare framu1) (Tillval Skåp och Dubbelhytt i skåp, standard kombi) (inklusive deaktiveringsfunktion) i/j i i i CPHAB

Airbag – sidoairbags och krockgardiner fram1) f f f f CP1AB/CQ2AB

Säkerhetsbälten – 3-punkts på alla platser1) i i i i CPBAB

ISOFIX-barnstol – 2 x fästen, andra raden1) – (endast Kombi och Dubbelhytt i skåp) i/– i/– – – CPSAB

Stöldskydd

Larm – Skallarm (standard Plug-in Hybrid) j/i j j j HNAAD

Lås – centrallås i i i i CBAAB

Lås – centrallås med spärrlås j j j j CBAAM

Lås – fjärrstyrt centrallås med två fjärrnyckel i i i i CBFAJ

Lås – konfigurerbar upplåsning 2-stegs upplåsning* i i i i CB4AB/CB4AC

Lås – automatisk återlåsning, dörrarna återlåses efter 45 sekunder om ingen dörr öppnas i i i i CB1AB

Lås – ljudåterkoppling vid låsfel, ljudsignal om en dörr är på glänt när låsning aktiveras i i i i CBCAB

Lås – automatisk låsning vid ivägkörning, dörrarna låses automatiskt vid 8 km/h (endast skåp) i i i i CBBAE

Skyddsgaller för bakruta j j j j BPDAB

Startspärr – passivt stöldskyddssystem (PATS) (försäkringsgodkänd startspärr kategori 2) i i i i

Lås – nyckelmanövrerad motorhuvslås i i i i

Bromsar

Electronic Stability Control (ESC)1) i i i i DEAAQ/FEAAM

Nödbromsvarning2) i i i i FCCAB

Tvåkrets, med självjusterande servoassistans och ABS. Skivor fram och bak i i i i

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)1) i i i i

Teknik

Elektronisk lastavkänning – Load Adaptive Control (LAC)1) i i i i

Nödbromsassistans – Emergancy Brake Assist (EBA)1) i i i i

Roll Stability Control (RSC)1) i i i i

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion. *Kontakta din Ford-återförsäljare för information om tillgängliga konfigurationer. Anm: Konfigurerbar låsning måste specificeras vid beställningen, det kan inte beställas som återförsäljarmonterat tillval eller
tillbehör. #Kan inte fås på Kombi. uAnm: Bakåtvända bilbarnstolar får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med krockkudde.
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Instrument och reglage

Rattstång – Justerbar höjd och längd i i i i GRAAF

Backspeglar – Elmanövrerade och uppvärmda i – – – BSHDJ

Backspeglar – Elektriskt infällbara, elmanövrerade och uppvärmda j/f i i i BSHBJ

Backspeglar – Backspegelkåpor lackade i bilens färg i i – i BSLAC

Backspeglar – Baclspegelkåpor lackade i svart – – i – BSLAM

Vindrutetorkare – Ställbar intervalltorkare med elektrisk spolning i – – – CFFAB

Vindrutetorkare – med regnsensor, inkluderar automatisk halvljus f i i i CFFAE

Bakrutetorkare – automatisk vid backning med elektrisk spolning (endast med glasade bakdörrar eller baklucka) j j j j CFEAD

Ratt – Läderklädd i i i i GTAAE

Växelspaksknopp – Läderklädd – i i i CAEAB

Fönster – Elmanövrerade fram med öppningsautomatik på förarsidan i i i i B2CAG

Teknik

Ford Easy‑Fuel – Bränslesystem utan tanklock, spärr mot påfyllnad av fel bränsle i i i i GBZAJ

Eluppvärmd vindruta f i i i B3MAB

Servoassisterad styrning i i i i

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
*Ford Emergency Assist är en innovativ SYNC‑funktion som använder en Bluetooth® ansluten mobiltelefon för att hjälpa åkande att komma i direkt kontakt med SOS kommunikationscentral. Denna funktion startas vid händelse av kollision som involverar att
airbagen löses ut eller bränslepumpen stängs av. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 Europeiska länder. Anm:Varumärket Bluetooth® och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all använding av sådana märken av Ford Motor Company Limited är
under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
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Säkerhet
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Säkerhet

Airbag – förare1) i i i i CPGAB

Airbag – passagerare framu1) (Tillval Skåp och Dubbelhytt i skåp, standard kombi) (inklusive deaktiveringsfunktion) i/j i i i CPHAB

Airbag – sidoairbags och krockgardiner fram1) f f f f CP1AB/CQ2AB

Säkerhetsbälten – 3-punkts på alla platser1) i i i i CPBAB

ISOFIX-barnstol – 2 x fästen, andra raden1) – (endast Kombi och Dubbelhytt i skåp) i/– i/– – – CPSAB

Stöldskydd

Larm – Skallarm (standard Plug-in Hybrid) j/i j j j HNAAD

Lås – centrallås i i i i CBAAB

Lås – centrallås med spärrlås j j j j CBAAM

Lås – fjärrstyrt centrallås med två fjärrnyckel i i i i CBFAJ

Lås – konfigurerbar upplåsning 2-stegs upplåsning* i i i i CB4AB/CB4AC

Lås – automatisk återlåsning, dörrarna återlåses efter 45 sekunder om ingen dörr öppnas i i i i CB1AB

Lås – ljudåterkoppling vid låsfel, ljudsignal om en dörr är på glänt när låsning aktiveras i i i i CBCAB

Lås – automatisk låsning vid ivägkörning, dörrarna låses automatiskt vid 8 km/h (endast skåp) i i i i CBBAE

Skyddsgaller för bakruta j j j j BPDAB

Startspärr – passivt stöldskyddssystem (PATS) (försäkringsgodkänd startspärr kategori 2) i i i i

Lås – nyckelmanövrerad motorhuvslås i i i i

Bromsar

Electronic Stability Control (ESC)1) i i i i DEAAQ/FEAAM

Nödbromsvarning2) i i i i FCCAB

Tvåkrets, med självjusterande servoassistans och ABS. Skivor fram och bak i i i i

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)1) i i i i

Teknik

Elektronisk lastavkänning – Load Adaptive Control (LAC)1) i i i i

Nödbromsassistans – Emergancy Brake Assist (EBA)1) i i i i

Roll Stability Control (RSC)1) i i i i

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad.
1)Säkerhetsfunktion, 2)Förarassistansfunktion. *Kontakta din Ford-återförsäljare för information om tillgängliga konfigurationer. Anm: Konfigurerbar låsning måste specificeras vid beställningen, det kan inte beställas som återförsäljarmonterat tillval eller
tillbehör. #Kan inte fås på Kombi. uAnm: Bakåtvända bilbarnstolar får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med krockkudde.

Confidential - PDF Created: 08 March 2021, 09:32:5 - Origin: TRVCUST_20205_TRVCUST-Sa Sec_SWE_SE_bro_0.xdt [IDML]

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 65 02/08/2021 14:29:25

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021



Komfortutrustning
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Kaross

Dörrar, Skåp och Dubbelhytt i skåp – bakdörrar utan rutor med 900/1800 öppningsvinkel i i i i A6KAB/A6LAD

Dörrar, Kombi – bakdörrar med rutor, 900 öppningsvinkel i – – – A6KAB/A6LAH

Dörrar – Baklucka med fönster (i stället för bakdörrar) j j j j A6KAC

Sidorutor, Skåp – andra raden, förar- och passagerarsida, fasta (endast tillgängliga med dubbla sidoskjutdörrar) j j j j B3AAC

Sidorutor, Dubbelhytt i skåp, Kombi – andra raden, fasta i i – – B3AAC

Sidorutor, Dubbelhytt i skåp, Kombi – andra raden, öppningsbara j j – – B3AAB

Sidorutor – tredje raden förar- och passagerarsida, fasta (endast Kombi) i – – – B3CAB

Kaross – H1 (lågt tak) i i i i A1FAB

Kaross – H2 (högt tak) (kan inte fås på Dubbelhytt i skåp och Plug-in Hybrid) j/– j/– – – A1FAC

Dörrar – skjutdörr och fotsteg på passagerarsidan i i i i A4LAB

Dörrar – skjutdörr och fotsteg på förar- och passagerarsidan (Skåp, Kombi) j j – j A4LAC

Dörrar – skjutdörr och fotsteg på förar- och passagerarsidan (endast Dubbelhytt i skåp) j i – – A4LAC

Design och klädsel

Matta i kupé – Gummimatta (kan inte fås på Dubbelhytt i skåp) i i i i BBKAC

Matta i kupé – Gummimatta förlängd (endast Dubbelhytt i skåp) i – – – BBKAD

Matta i kupé – Tygmatta förlängd och gummimatta i lastutrymmet (endast Dubbelhytt i skåp) – i – – BBKAX

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. #Kan inte fås på Kombi.
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Certifiering

Chassinummer – synligt i i i i

El

Batteri – kallstart (-29oC) i i i i DEAAF

Eluttag – 150 Watt (220 volt) j j j j J3EAB

Eluttag – 12 V (bak) (standard på Kombi) j/i j j j J3FAB

Eluttag – 12 V (på instrumentpanelen och i förvaringsfacket) i i i i

Exteriör utrustning

Takräcke – integrerade och nedfällbart j j – j BLYA2

Stänkskydd – bak i i i – A1KAB

Dragkrok med Trailer Sway Control med 13-polig kontakt (ej till Sport med automat växellåda) j j j j C1DAB

Stege på bakdörren j j j j BL0AB

Lastutrymme

Lastutrymme – 2 förankringsöglor som uppfyller DIN 75410 (endast Kombi L1) i – – – BDEAC

Lastutrymme – 4 förankringsöglor som uppfyller DIN 75410 (endast Dubbelhytt i skåp) i i – i BDEAD

Lastutrymme – 8 förankringsöglor som uppfyller DIN 75410 (standard på Skåp) i i i i BDEAH

Förvaring insida tak (endast tillgängliga på Skåp med bakdörrar med 180o öppning utan fönster) j j j j BD7AE

Lastrumsskyddssats – komplett inkläddal väggar till full höjd, panel och lättstädat lastgolv (endast Skåp) j i i i BDMAD

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. #Kan inte fås på Kombi.
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Dörrar, Skåp och Dubbelhytt i skåp – bakdörrar utan rutor med 900/1800 öppningsvinkel i i i i A6KAB/A6LAD

Dörrar, Kombi – bakdörrar med rutor, 900 öppningsvinkel i – – – A6KAB/A6LAH

Dörrar – Baklucka med fönster (i stället för bakdörrar) j j j j A6KAC

Sidorutor, Skåp – andra raden, förar- och passagerarsida, fasta (endast tillgängliga med dubbla sidoskjutdörrar) j j j j B3AAC

Sidorutor, Dubbelhytt i skåp, Kombi – andra raden, fasta i i – – B3AAC

Sidorutor, Dubbelhytt i skåp, Kombi – andra raden, öppningsbara j j – – B3AAB

Sidorutor – tredje raden förar- och passagerarsida, fasta (endast Kombi) i – – – B3CAB

Kaross – H1 (lågt tak) i i i i A1FAB

Kaross – H2 (högt tak) (kan inte fås på Dubbelhytt i skåp och Plug-in Hybrid) j/– j/– – – A1FAC

Dörrar – skjutdörr och fotsteg på passagerarsidan i i i i A4LAB

Dörrar – skjutdörr och fotsteg på förar- och passagerarsidan (Skåp, Kombi) j j – j A4LAC

Dörrar – skjutdörr och fotsteg på förar- och passagerarsidan (endast Dubbelhytt i skåp) j i – – A4LAC

Design och klädsel

Matta i kupé – Gummimatta (kan inte fås på Dubbelhytt i skåp) i i i i BBKAC

Matta i kupé – Gummimatta förlängd (endast Dubbelhytt i skåp) i – – – BBKAD

Matta i kupé – Tygmatta förlängd och gummimatta i lastutrymmet (endast Dubbelhytt i skåp) – i – – BBKAX

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. #Kan inte fås på Kombi.
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Certifiering

Chassinummer – synligt i i i i

El

Batteri – kallstart (-29oC) i i i i DEAAF

Eluttag – 150 Watt (220 volt) j j j j J3EAB

Eluttag – 12 V (bak) (standard på Kombi) j/i j j j J3FAB

Eluttag – 12 V (på instrumentpanelen och i förvaringsfacket) i i i i

Exteriör utrustning

Takräcke – integrerade och nedfällbart j j – j BLYA2

Stänkskydd – bak i i i – A1KAB

Dragkrok med Trailer Sway Control med 13-polig kontakt (ej till Sport med automat växellåda) j j j j C1DAB

Stege på bakdörren j j j j BL0AB

Lastutrymme

Lastutrymme – 2 förankringsöglor som uppfyller DIN 75410 (endast Kombi L1) i – – – BDEAC

Lastutrymme – 4 förankringsöglor som uppfyller DIN 75410 (endast Dubbelhytt i skåp) i i – i BDEAD

Lastutrymme – 8 förankringsöglor som uppfyller DIN 75410 (standard på Skåp) i i i i BDEAH

Förvaring insida tak (endast tillgängliga på Skåp med bakdörrar med 180o öppning utan fönster) j j j j BD7AE

Lastrumsskyddssats – komplett inkläddal väggar till full höjd, panel och lättstädat lastgolv (endast Skåp) j i i i BDMAD

i  = Standardj = Tillval, mot extra kostnadf = Del av ett tillvalspaket, mot extra kostnad. #Kan inte fås på Kombi.
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Specialutrustning
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Elektronik

Motor- varvtalskontroll, 1 300–3 000 varv/min (A003) j j j j

Extra säkringspanel (A526) j j j j

Ljusrampsförberedelse (A606) j j j j

Fördraget elkablage dragkrok inkl kontakt (ej krok) (ej ihop med Reservhjul SVO A532 eller luftfjädring) (SVO A055) j j j j

Övrigt

Programerbar batterivakt (A540) j j j j

Digital Färdskrivare Exkluderar 6 stegs automatlåda (SVO-A100) inkl AGM Batteri (SVOHFQ) j j j j

Manuell avgas regenerering av dieselpartikelfiltret (SVO A660) j j j j

Stort påbyggarpaket för elkomponenter (SVO A550) Ej Automatlåda. Innehåller SVOA540 Batterivakt, A003 Tomgångshöjning, HFP 240amp generator, HFQ dubbla AGM Batterier j j j j

Lack

SVO-lack, 140 tillgängliga kulörer, kontakta er återförsäljare för mer infou j – – –

j= Tillval, mot extra kostnad. #Ej till Kombi.
u SVO-lack kräver en speciell kod beställning. SVO-lack ger per automatik olackade stötfångare, dörrhandtag, backspeglar samt sidoskyddslister (svart).
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Elektronik

Motor- varvtalskontroll, 1 300–3 000 varv/min (A003) j j j j

Extra säkringspanel (A526) j j j j

Ljusrampsförberedelse (A606) j j j j

Fördraget elkablage dragkrok inkl kontakt (ej krok) (ej ihop med Reservhjul SVO A532 eller luftfjädring) (SVO A055) j j j j

Övrigt

Programerbar batterivakt (A540) j j j j

Digital Färdskrivare Exkluderar 6 stegs automatlåda (SVO-A100) inkl AGM Batteri (SVOHFQ) j j j j

Manuell avgas regenerering av dieselpartikelfiltret (SVO A660) j j j j

Stort påbyggarpaket för elkomponenter (SVO A550) Ej Automatlåda. Innehåller SVOA540 Batterivakt, A003 Tomgångshöjning, HFP 240amp generator, HFQ dubbla AGM Batterier j j j j

Lack

SVO-lack, 140 tillgängliga kulörer, kontakta er återförsäljare för mer infou j – – –

j= Tillval, mot extra kostnad. #Ej till Kombi.
u SVO-lack kräver en speciell kod beställning. SVO-lack ger per automatik olackade stötfångare, dörrhandtag, backspeglar samt sidoskyddslister (svart).
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Smart design

Integrerade lastbågar
Geniala lastbågar som klarar upp till 130 kg last (80 kg
på Sport). Fälls ned jäms med taket när de inte
används för att förbättra bränsleekonomin och minska
vindbruset. (Tillval och tillbehör på H1-modeller)

Vridmomentfördelning
Vridmomentfördelning reagerar på vägbanan 100
gånger per sekund. (Det är 33 gånger snabbare än en
ögonblinkning.) Med hjälp av denna information
avvägs mängden kraft som leds till vart och ett av
drivhjulen. Detta ger maximalt grepp och exaktare
väghållning och hjälper dig i kurvor och över
ojämnheter i vägbanan. (Standard)

10.9 m vändradie*
*L1-version med 15" stålfälgar; 11,6 m med 16" fälgar; 11,8 m med 17" fälgar; 12,2 m med
18" aluminiumfälgar (tillval).

10.9m
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Konfigurerbar upplåsning
Transit Customs låssystem gör det möjligt för dig att
låsa upp en enskild dörr utan att de övriga dörrarna
låses upp automatiskt. De andra dörrarna förblir låsta
tills du aktiverar en strömställare på förardörren.

SelectShift-automatväxellåda
För bättre komfort och bekvämlighet vid stadskörning
kan Transit Custom specificeras med en sexstegad
SelectShift-automatväxellåda. Med mjuk, responsiv
och effektiv prestanda har växellådan även manuell
växling med knappar på växelspaken. (Tillgänglig på
modeller med 130 hk och 170 hk motor.)

Luftfjädring bak
Justeras automatiskt för att bibehålla en konstant
vagnhöjd, oavsett lastförhållanden, för en smidigare
och bekvämare färd. (Tillval på Kombi M1 320 med
totalvikten ändrad till 310)
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och effektiv prestanda har växellådan även manuell
växling med knappar på växelspaken. (Tillgänglig på
modeller med 130 hk och 170 hk motor.)

Luftfjädring bak
Justeras automatiskt för att bibehålla en konstant
vagnhöjd, oavsett lastförhållanden, för en smidigare
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
Ford Service
Verkstäder som arbetar efter
ditt schema
Ford Service Transit24 är utformat för att hålla era
Ford transportbilar igång och driftkostnader på en
låg nivå. Transit24 är speciellt anpassat för företag
med smarta och kostnadseffektiva produkter och
tjänster som våra Fords transportbilsexperter på
Ford Transit Center tillhandahåller.

Sätter din verksamhet i framsätet
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford vägassistans ingår
När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
en ersättningsbil.

Enkel bokning av service
Du kan snabbt och enkelt boka service hos närmaste Ford
Transit Center via hemsidan eller genom att ringa ditt Ford
Transit Center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
fritt Wi-Fi - och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
högkvalitativa originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på er verksamhets
behov. Med Ford serviceavtal håller ni transportbilen i
bästa skick samtidigt som risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service elimineras.
Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information.

Transportbilsfinansiering
Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora
företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford
transportbilar.

Ford Leasing är en traditionell leasingform – enkel, flexibel
och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.

Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig
och ditt företag möjlighet att köpa den person- eller lätta
transportbil som ni behöver.

Mer information om våra finansieringsalternativ finns på
ford.se.

5-års garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års garanti
som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
grund av ett tillverkningsfel, kommer delen att repareras
eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
Ford Service
Verkstäder som arbetar efter
ditt schema
Ford Service Transit24 är utformat för att hålla era
Ford transportbilar igång och driftkostnader på en
låg nivå. Transit24 är speciellt anpassat för företag
med smarta och kostnadseffektiva produkter och
tjänster som våra Fords transportbilsexperter på
Ford Transit Center tillhandahåller.

Sätter din verksamhet i framsätet
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford vägassistans ingår
När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
en ersättningsbil.

Enkel bokning av service
Du kan snabbt och enkelt boka service hos närmaste Ford
Transit Center via hemsidan eller genom att ringa ditt Ford
Transit Center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
fritt Wi-Fi - och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
högkvalitativa originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på er verksamhets
behov. Med Ford serviceavtal håller ni transportbilen i
bästa skick samtidigt som risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service elimineras.
Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information.

Transportbilsfinansiering
Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora
företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford
transportbilar.

Ford Leasing är en traditionell leasingform – enkel, flexibel
och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.

Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig
och ditt företag möjlighet att köpa den person- eller lätta
transportbil som ni behöver.

Mer information om våra finansieringsalternativ finns på
ford.se.

5-års garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års garanti
som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
grund av ett tillverkningsfel, kommer delen att repareras
eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
Ford Service
Verkstäder som arbetar efter
ditt schema
Ford Service Transit24 är utformat för att hålla era
Ford transportbilar igång och driftkostnader på en
låg nivå. Transit24 är speciellt anpassat för företag
med smarta och kostnadseffektiva produkter och
tjänster som våra Fords transportbilsexperter på
Ford Transit Center tillhandahåller.

Sätter din verksamhet i framsätet
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford vägassistans ingår
När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
en ersättningsbil.

Enkel bokning av service
Du kan snabbt och enkelt boka service hos närmaste Ford
Transit Center via hemsidan eller genom att ringa ditt Ford
Transit Center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
fritt Wi-Fi - och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
högkvalitativa originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på er verksamhets
behov. Med Ford serviceavtal håller ni transportbilen i
bästa skick samtidigt som risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service elimineras.
Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information.

Transportbilsfinansiering
Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora
företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford
transportbilar.

Ford Leasing är en traditionell leasingform – enkel, flexibel
och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.

Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig
och ditt företag möjlighet att köpa den person- eller lätta
transportbil som ni behöver.

Mer information om våra finansieringsalternativ finns på
ford.se.

5-års garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års garanti
som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
grund av ett tillverkningsfel, kommer delen att repareras
eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).
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Vårt jobb att är att
hålla din verksamhet
i rullning.
Ford Service
Verkstäder som arbetar efter
ditt schema
Ford Service Transit24 är utformat för att hålla era
Ford transportbilar igång och driftkostnader på en
låg nivå. Transit24 är speciellt anpassat för företag
med smarta och kostnadseffektiva produkter och
tjänster som våra Fords transportbilsexperter på
Ford Transit Center tillhandahåller.

Sätter din verksamhet i framsätet
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford vägassistans ingår
När du köper en ny bil hos Ford ingår vägassistans i köpet
fram till första service. Ford Assistans förlängs därefter
varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Ford Assistans hjälper dig om du
får problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgaranti
Våra Transit Centers gör sitt yttersta för att åtgärda din
Ford Transportbil inom 24 timmar. Om skadan visar sig
vara för omfattande och/eller tidskrävande försöker vi lösa
en ersättningsbil.

Enkel bokning av service
Du kan snabbt och enkelt boka service hos närmaste Ford
Transit Center via hemsidan eller genom att ringa ditt Ford
Transit Center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under verkstadsbesöket erbjuder vi
fritt Wi-Fi - och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
högkvalitativa originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på er verksamhets
behov. Med Ford serviceavtal håller ni transportbilen i
bästa skick samtidigt som risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service elimineras.
Kontakta din Fordåterförsäljare för mer information.

Transportbilsfinansiering
Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora
företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford
transportbilar.

Ford Leasing är en traditionell leasingform – enkel, flexibel
och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.

Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig
och ditt företag möjlighet att köpa den person- eller lätta
transportbil som ni behöver.

Mer information om våra finansieringsalternativ finns på
ford.se.

5-års garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års garanti
som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
grund av ett tillverkningsfel, kommer delen att repareras
eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).
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Flaskor och drycker
Flaskhållare är placerade på båda sidorna på
instrumentpanelen och på modeller med
manuell växellåda finns det en infällbar
mugghållare i mittkonsolen.
Stora dörrfickor som vardera rymmer en
A4-skrivskiva och en tvålitersflaska.

Förvaring för mynt och småsaker
Förvaringsfickor, fack och krokar som gör att
utrymmet i hytten utnyttjas effektivt.

Innovativa förvaringslösningar
Funktionella förvaringsalternativ inkluderar en
"dold" box med ett 12 V-uttag ovanför
instrumentgruppen och ett stort låsbart
handskfack.

Optimalt förvaring i hytten
Med gott om plats för allt du behöver gör
Transit Custom din arbetsdag enkel och
effektiv.

Rätt sak på rätt plats

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 74 02/08/2021 14:29:42

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021

Nästa steg

provkör
Besök din återförsäljare av Ford
Transportbilar och provkör Ford Custom.
Hitta en lokal återförsäljare av Ford
Transportbilar på www.ford.se

finansiera
Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford transportbilar.
Ford Leasing är en traditionell leasingform – enkel, flexibel och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.
Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig och ditt företag möjlighet att köpa den person-
eller lätta transportbil som ni behöver.
Mer information om våra finansieringsalternativ finns på ford.se.

Kontakt
Har du frågor är du varmt välkommen att
kontakta din Fordåterförsäljare, du hittar
samtliga Fordåterförsäljare på ford.se. Du kan
även ta kontakt med vår kundtjänst på
031-707 10 10 alt fordkund@ford.com

FordPass ger dig tillgång till en rad Ford-tjänster som är utformade för att göra resan enklare och roligare.
Dessa inkluderar bland annat Live Traffic som levererar minutuppdaterade trafikdata för de bästa restiderna.
Sök även efter parkeringsplatser - se dess eventuella avgifter, omdömen etc.

bygg
Bygg din nya Ford Custom online enligt dina
egna preferenser och se hur den ser ut på
www.ford.se

Äga
När du kör i din nya bil är vi med dig, hela vägen. Ford har ett heltäckande auktoriserat servicenätverk som
hjälper dig att hålla bilen i bästa skick. Om din nya Ford skulle behöva repareras efter en olycka är bästa
platsen för detta en auktoriserad Fordverkstad, som återställer din bil till fullgott skick så att den är körklar
igen så snart som möjligt

För fullständiga funktioner och
specificationer, av din Ford Custom, vänligen
ladda ner din digitala broschyr på www.ford.
se
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Flaskor och drycker
Flaskhållare är placerade på båda sidorna på
instrumentpanelen och på modeller med
manuell växellåda finns det en infällbar
mugghållare i mittkonsolen.
Stora dörrfickor som vardera rymmer en
A4-skrivskiva och en tvålitersflaska.

Förvaring för mynt och småsaker
Förvaringsfickor, fack och krokar som gör att
utrymmet i hytten utnyttjas effektivt.

Innovativa förvaringslösningar
Funktionella förvaringsalternativ inkluderar en
"dold" box med ett 12 V-uttag ovanför
instrumentgruppen och ett stort låsbart
handskfack.

Optimalt förvaring i hytten
Med gott om plats för allt du behöver gör
Transit Custom din arbetsdag enkel och
effektiv.

Rätt sak på rätt plats
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Nästa steg

provkör
Besök din återförsäljare av Ford
Transportbilar och provkör Ford Custom.
Hitta en lokal återförsäljare av Ford
Transportbilar på www.ford.se

finansiera
Ford Finans erbjuder finansiering för både små och stora företag och även till privatpersoner.
Vi har flera bra finansieringsalterantiv för Ford transportbilar.
Ford Leasing är en traditionell leasingform – enkel, flexibel och kostnadseffektiv, där du som kund är med och
påverkar både löptid och restvärde.
Ford Avbetalning är vårt avbetalningsupplägg som ger dig och ditt företag möjlighet att köpa den person-
eller lätta transportbil som ni behöver.
Mer information om våra finansieringsalternativ finns på ford.se.

Kontakt
Har du frågor är du varmt välkommen att
kontakta din Fordåterförsäljare, du hittar
samtliga Fordåterförsäljare på ford.se. Du kan
även ta kontakt med vår kundtjänst på
031-707 10 10 alt fordkund@ford.com

FordPass ger dig tillgång till en rad Ford-tjänster som är utformade för att göra resan enklare och roligare.
Dessa inkluderar bland annat Live Traffic som levererar minutuppdaterade trafikdata för de bästa restiderna.
Sök även efter parkeringsplatser - se dess eventuella avgifter, omdömen etc.

bygg
Bygg din nya Ford Custom online enligt dina
egna preferenser och se hur den ser ut på
www.ford.se

Äga
När du kör i din nya bil är vi med dig, hela vägen. Ford har ett heltäckande auktoriserat servicenätverk som
hjälper dig att hålla bilen i bästa skick. Om din nya Ford skulle behöva repareras efter en olycka är bästa
platsen för detta en auktoriserad Fordverkstad, som återställer din bil till fullgott skick så att den är körklar
igen så snart som möjligt

För fullständiga funktioner och
specificationer, av din Ford Custom, vänligen
ladda ner din digitala broschyr på www.ford.
se

ebcd13a2132049d8ba848b7f97e79c30-8dff064083694575c6d3996e1e494c53-00000_book.indb 75 02/08/2021 14:29:44

Transit Custom 21MY V3 SWE SE_14:44_02.08.2021



www.ford.se

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi förbehåller oss rätten att
när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-återförsäljare kan ge aktuell information.
Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges, extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och
färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker
från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval. Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer.
Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive
leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys
användning av dessa sker med vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande
funktioner och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford Kundservice

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig och
din Ford. Skulle du vilja tala direkt med Ford kan
du kontakta vårt kundservicecenter på telefon
031-7071010 eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i princip
hela Europa. Assistansen gäller i ett år från det att
bilen är ny och förlängs därefter varje gång din
Ford servas hos någon av våra auktoriserade
verkstäder, Du når oss dygnet runt alla dagar på
+46 (0) 771 + 81 80 00.

Ford Credit

Tillsammans hjälper vi dig med allt praktiskt och
ger dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt
månadskostnad. Oavsett vad du behöver finns
det alltid ett Finansieringspaket som motsvarar
dina Krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
Flexibel finansiering hela vägen.För mer
information;t ala med din Återförsäljare eller ring
08-473 47 70.

Ford Försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som när du
väljer bil. Ford Försäkring ger dig en enkel lösning
med hög kvalitet. För mer information ring 08-541
705 75 eller besök www.fordforsakring.se

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.
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