
* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 09 червня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 31,35 гривні).  
1)  ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. 

Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками 
про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

КОЛІР ЕМАЛЬ
Frozen White  

БЕЗПЕКА 
ABS - антиблокувальна система ● ●

ESС - система підтримання курсової стабільності ● ●

TCS - система контролю тяги ● ●

EBA - система екстреного гальмування ● ●

HLA  - cистема допомоги на початку руху вгору ● ●

Імобілайзер ● ●

Подушка безпеки водія ● ●

Центральний замок з дистанційним керуванням (1 ключ з дистанційний керуванням + 1 механічний ключ) ● ●

Передні гальма - дискові ● ●

 КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
Механічний кондиціонер – ●

 Рециркуляція повітря (кабіна) ● ●

Регулювання керма в 4-х напрямках ● ●

Механічний привод передніх вікон ● –

Електропривод передніх вікон (режим відкриття "1 натиском" тільки для водія) – ●

Зовнішні дзеркала з електроприводом та підігрівом – ●

Система Start-Stop ● ●

Ford Easy Fuel - заливна горловина паливного баку без кришки ● ●

Механічне регулювання сидіння водія та пасажира за 2-ма напрямками ● ●

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ
Передній бампер чорного кольору ● ●

Задній бампер чорного кольору ● ●

Декоративна решітка радіатора - чорного кольору ● ●

Зовнішні дзеркала та ручки дверей - чорного кольору ● ●

Бокові захисні молдинги кузова - чорного кольору ● ●

Розпашні задні двері вантажного відділення – незасклені (кут відкриття 900) ● ●

Зсувні бокові двері вантажного відділення - праворуч  (незасклені) ● ●

Сталеві диски Ø15 ● ●

Шини не для експлуатації взимку (195/60R15) ● ●

Запасне колесо ● ●

ІНТЕР`ЄР 
Гумове покриття підлоги кабіни водія ● ●

Освітлення кабіни водія ● ●

Розетка 12V (кабіна) ● ●

Перегородка між кабіною та вантажним відділенням - сталева (з шумопоглинаючею оббивкою для Trend) ● ●

Освітлення вантажного відділення ● ●

Захисне покриття підлоги вантажного віділення – ●

МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
AM/FM/DAB Радіо, Bluetooth, USB, AUX, 2 динаміка ● ●

My Ford Dock - тримач смартфона ● ●

1.0 Ecoboost (100 к.с.)  Бензин  MT6 438 587* 501 287*

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 VAN PETROL 100  
AMBIENTE

VAN PETROL 100  
AMBIENTE PLUS

FORD
TRANSIT COURIER VAN

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

429 493*                         490 893*

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 14 червня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 30,70 гривні).
1) ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість 
конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо 
звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

432 991*                          494 891*

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 22 червня 2022 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 30,95 гривні).
1) ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні 
позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації 
автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Пользователь




2Зазначені розміри в цій пропозиції є орієнтовними. Розміри можуть змінюватись залежно від версії та комплектації. 

РОЗМІРИ2

A Загальна довжина 4157
B Загальна ширина без дзеркалами 1764
B Загальна ширина із дзеркалами 2112
C Загальна висота (без навантаження, без рейлінгів) 1770
D Відстань від переднього бампера до центра передніх коліс 819
E Колісна база 2489
F Відстань від заднього бампера до центра задніх коліс 849
G Ширина отвору бокових дверей (з перегородкою/без перегородки) 453/601
H Ширина отвору задніх дверей у нижній частині 1104
I Ширина вантажного відсіку між колісними арками 1012
J Висота отвору задніх дверей (за осьовою лінією автомобіля, без захисного покриття підлоги) 1100
K Ширина вантажного відсіку на рівні підлоги 1488
L Висота отвору бокових дверей 1044
M Висота вантажного відділення (макс.) 1244
N Максимальна довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні підлоги) 1620
N Довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні поясу) 1358
О Висота завантаження (без вантажу) 564
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1 NEDC – метод лабораторних вимірювань.  Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 
80/1268/ЕЕС або Європейських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань авто-
мобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO2. Щоб дізнатися більше про 
нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата 
пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання (устаткування, конструкцій тощо), дорожніх 
умов, стиля керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. Наведені показники витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але 
не для конкретного автомобіля.

2Всі значення спорядженої маси, навантаження, що наведено вище - є орієнтовними.
3Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним 
строком відповідно до чинного законодавства України. Див. "Сервісну книжку".
4 Що настане раніше
5 Форд Асистанс - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській 
мережі «Форд» (умови цієї програми відображено у керівництві «Форд Асистанс для комерційних автомобілів») 

6  Від дати придбання (Див. "Сервісну книжку")
7  Метод VDA. Щоб визначити об’єм за методом VDA, вантажний відсік заповнюють брусками об’ємом один літр і розмірами 200х100х50 мм. Після 
цього бруски рахуються, і кількісний результат переводиться у кубічні метри. Метод SAE. Щоб визначити об’єм за методом VAE, беруться середні 
значення з двох вимірів висоти, довжини та ширини. Ці значення помножуються, щоб дати об’єм у кубічних метрах.

ДВИГУН 1.0 ECOBOOST
Пальне Бензин
Кількість місць 2 місця (1+1)
Привод FWD (Передній)
Робочий об'єм, см3 998
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв) 100 (74)/ 6000
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв) 170/ 1400 - 4000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 3/4
Стандарт токсичності Євро 6.2
КПП МЕХ - 6 СТ.

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО
За методикою вимірювання NEDC, л/100 км 1

 заміський цикл 5.1
комбінований цикл 5.6
міський цикл 6.4

Викиди СО2 – комбінований режим, (г/км) 127
За методикою вимірювання WLTP, л/100 км1

Низький (місто) 7.6
Середній (місто) 6.1
Високий (траса) 5.8
Надвисокий (траса) 7.6
Комбінований 6.8

Викиди СО2 – комбінований режим , (г/км) 153
Об'єм паливного баку, л 45
ОБ'ЄМ ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ7

Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання VDA), м3 1.9
Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання SAE), м3 2.3
Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру (м) 10.5
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ, КГ 2

Максимальне навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг) 549
Спорядженна маса (з урахуванням ваги водія 75 кг) 1281 - 1369
Повна маса 1830
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Міжсервісний інтервал3 30 000 км або 1 раз на рік (залежно від того, яка подія настане 
раніше).

Гарантійний період3

Гарантія компанії ФОРД: 2 роки без обмеження за пробігом. 
Спеціальна продовжена гарантія: 12 місяців або 100 тис. км 

залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію на 
наступний день після завершення дії гарантії ФОРД, відлік пробігу 

від дати придбання).

Гарантія на кузов6 Перфораційна гарантія (гарантія від наскрізної корозії): 12 років. 
Гарантія на лакофарбове покриття: 24 місяці від дати придбання 

без обмеження пробігу. 

Цинкове 
покриття

Фосфатне 
покриття

Електрофоретичне
покриття

Ґрунтувальний 
шар Верхній шар Прозоре 

покриття
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