
* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 17 грудня 2021 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 31,00 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.
LWB (Long Wheel Base, L3) - довга колісна база.
H2 - середній дах.
FWD - передній привод.

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

2.0 (130 к.с.) FWD  ДИЗЕЛЬ MT6 1 090 456* 1 012 274*

КОЛІСНА БАЗА ДОВГА (L3) ДОВГА (L3)

ВИСОТА ДАХУ  СЕРЕДНЯ (Н2)  СЕРЕДНЯ (Н2) 

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 9 6

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2021 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1 KOMBI F350L3H2 130 
TREND

DC IN VAN F330L3H2 
 130 TREND

 ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК 

Absolute Black, Deep Impact Blue, Moondust Silver 16 368* 16 368*

 БЕЗПЕКА
ABS (Антиблокувальна система гальм); ESP (Електронна програма стабілізації); ROM (Система 
запобігання перекиданню); HLA (Система допомоги при старті) ● ●

Передні подушки безпеки для водія та переднього пасажира (для DC IN VAN - тільки для водія) ● ●

Обладнання для холодного пуску -29 (акумуляторна батарея для важких умов експлуатації та 
запуск двигуна за низьких температур) ● ●

Центральний замок з дистанційним керуванням ● ●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Кондиціонер ● ●

Кондиціонер та обігрів у задній частині салону автомобіля ● —

Додатковий електричний підігрвач повітря салону (PTC Heater) ● —

Система Start-Stop ● ●

Бортовий комп'ютер ● ●

Датчики паркування передні та задні ● ●

Регулювання кермової колонки у 4-х напрямках ● ●

Механічне регулювання кута нахилу фар ● ●

Денні ходові вогні (постійно включені фари) ● ●

Електросклопідйомники передніх вікон (водія та переднього пасажира) ● ●

Електрообігрів лобового скла ● ●

Склоочисник та омивач заднього скла ● —

Зсувні бокові двері (з правого боку) ● ●

Задні двері розпашні (кут відкриття 90/180) ● ●

Підтримка попереку на сидінні водія ● ●

Механічне регулювання сидіння переднього пасажира в 2-х напрямках ● ●

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, підігрівом та показчиками поворотів ● ●

Круїз-контроль (з функцією обмеження швидкості) ● ●

Двоступінчасте відмикання/замикання дверей ● ●

Поворотні кватирки у вікнах 2-го ряду сидінь — ●
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ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі-Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: 
«АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 43-38-88; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс» тел.:(061) 701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-
Альянс» тел.: (034) 274-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: +38 (095) 761-08-08; Кропивницький: «Моторком+» тел.: (096) 710 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід 
Маріуполь» тел.: +38 (067) 181-18-55; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Прем’єра Авто» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» тел.: (048) 710-55-55, 710-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» 
тел.: (0532) 61-38-38; Тернопіль: «Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33 33; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: +38 (067) 570-90-22; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 
553-21-55; Черкаси: «Колос Авто» тел.: +38 (0472) 55-28-85; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888

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.
LWB (Long Wheel Base, L3) - довга колісна база.
H2 - середній дах.
FWD  - передній привод.

 ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Галогенові фари головного світла ● ●

Передній та задній бампери чорного кольору ● ●

Верхня решітка – з хромуванням ● ●

Передні та задні бризговики ● ●

Запасне колесо ● ●

Датчики тиску в шинах ● —

Шини R16 на сталевих дисках ● ●

Колісні ковпаки ● ●

Широкі бокові молдинги чорного кольору ● ●

Зовнішні дзеркала  чорного кольору ● ●

Дверні ручки  чорного кольору ● ●

Ручка багажника  чорного кольору ● ●

Передні протитуманні ліхтарі ● ●

Світлодіодна високо розміщена лампа для зовнішнього освітлення ● ●

 ІНТЕР`ЄР 

Шкіряне оздоблення керма ● ●

Підлокітник для сидіння водія ● ●

Здвоєне переднє пасажирське сидіння (два місця для сидіння) ● ●

Столик у вигляді органайзера у спинці здвоєного пасажирського сидіння ● ●

Потрійні сидіння другого ряду салону  (зйомне) ● ●

Потрійні сидіння третього ряду салону  (зйомне) ● —

Освітлення з "театральним ефектом" переднього ряду сидінь ● ●

Освітлення заднього ряду сидінь ● ●

Освітлення багажного відділення ● —

Світлодіодне освітлення багажного відсіку — ●

Лампочки для читання переднього ряду сидінь ● ●

Віділення для речей з замком ● ●

Перегородка за другим рядом сидінь — ●

Захисне покриття підлоги та стінок вантажного/пасажирського відділенні (до рівня вікон) ● ●

Такелажні петлі у багажного відділенні ● ●

Додаткова розетка 12В у багажному відділенні ● ●

Радіо, 4 динаміки — ●

Радіо, 6 динаміків ● —

Управління аудіо на кермі ● ●

USB роз'єм ● ●

Bluetooth ● ●
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ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», звертайтесь до найближчих офіційних дилерів: Київ: «Віннер Автомотів» тел.: (044) 496-00-06; «ВіДі-Край Моторз» тел.: (044) 591-50-00; «Ніко Мегаполіс» тел.: (044) 392-11-11; Вінниця: 
«АВТОВІНН» тел.: (0432) 55-20-20; Дніпро: «Авто-Імпульс» тел.: (056) 747-90-09; Житомир: «Альфа Моторс Груп» тел.: (0412) 43-38-88; Запоріжжя: ТОВ «ХХ-Моторс» тел.:(061) 701-10-00; Івано-Франківськ: «Компанія Авто-
Альянс» тел.: (034) 274-22-74; Краматорськ: «Талісман-Авто» тел.: +38 (095) 761-08-08; Кропивницький: «Моторком+» тел.: (096) 710 88 88; Львів: «Велет Авто» тел.: (032) 294-31-31, 294-31-34; Маріуполь: «Алекс Схід 
Маріуполь» тел.: +38 (067) 181-18-55; Миколаїв: «Терра Моторс» тел.: (0512) 701 777; Мукачеве: «Прем’єра Авто» тел.: (03131) 3-80-30; Одеса: «Мустанг Моторс» тел.: (048) 710-55-55, 710-88-88; Полтава: «Полтава-Автосвіт» 
тел.: (0532) 61-38-38; Тернопіль: «Автопалац Тернопіль» тел.: +38 097 559 33 33; Харків: «Автотрейдінг-Схід» тел.: (057) 760-10-50; «Автоцентр Фрунзе» тел.: +38 (067) 570-90-22; Херсон: «Херсон Мотор Компані» тел.: (067) 
553-21-55; Черкаси: «Колос Авто» тел.: +38 (0472) 55-28-85; Чернівці: «Екомоторс» тел.: (0372) 587-888

1)   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. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілі різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації 
автомобіля може відрізнятись за рахунок ефективності пального, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю, стилю керування, використання технічного 
обладнання  
(наприклад – кондиціонер), а також інших не технічних факторів.

2) Під 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.
3) Що настане раніше

РОКИ ГАРАНТІЇ (2) 
АБО 100 тис. км(3) 

ПРОБІГУ

DC IN VAN F330L3H2 130 TRENDKOMBI F350L3H2 130 TREND

 ДВИГУН 2.0 2.0

КОЛІСНА БАЗА KOMBI  
F350L3H2

DC IN VAN
F330L3H2

Пальне ДИЗЕЛЬ ДИЗЕЛЬ
Привод FWD (Передній) FWD (Передній)
Робочий об'єм, см3 1 995 1 995
Максимальна потужність, к.с. (кВт)   /   на частоті (об/хв) 130 (96) / 3 500 130 (96) / 3 500
Крутний момент, Нм   /   на частоті (об/хв) 360 / 1500 - 2000 360 / 1500 - 2000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 4 / 4 4 / 4
Стандарт токсичності Євро 6 Євро 6
КПП МЕХ - 6 СТ. МЕХ - 6 СТ.
Витрати пального 1

 заміський цикл 5.5 6.6
комбінований цикл 6.0 6.8
міський цикл 6.9 7.5

Об'єм паливного баку (л) 70 70
 РОЗМІРИ LWB (L3) LWB (L3)
Загальна довжина, мм 5 981 5 981
Загальна ширина із дзеркалами, мм 2 474 2 474
Максимальна загальна висота, мм 2 526 - 2 411 2 530 - 2 411
Колісна база, мм 3 750 3 750
Відстань від передньої частини автомобіля до центра передніх коліс, мм 1 023 1 023
Відстань від задньої частини автомобіля до центра задніх коліс, мм 1 208 1 208
Ширина отвору бокових дверей, мм 1 200 1 200
Висота отвору бокових дверей, мм 1 664 1 700
Ширина отвору задніх дверей, мм 1 565 1 565
Висота отвору задніх дверей, мм 1 697 1 748
Ширина вантажного відсіку між колісними арками, мм 1 392 1 392
Висота завантаження, мм 639 - 521 640 - 532
Максимальна довжина вантажного відсіку по підлозі (до перегородки), мм — 2 488

Максимальна довжина вантажного відсіку (до 3-го ряду сидінь/до 2-го ряду сидінь), мм 1 902 / 2 736 —

Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м 13.3 13.3

Маса автомобіля, кг (  Повна / Вантажопідйомність / Споряджена) 3500 / 852-1163 /
2384-2730 3 365 / 751-826 / 2315-2614

Об'єм вантажного відсіку, м3 — 7.6
Кількість місць, включаючи водія 9 6

Гарантійний період

Стандартна фірмова гарантія: 2 роки без 
обмеження пробігу.  

Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 
3 роки або 100тис.км пробігу (залежно від того, що 

настане раніше)
ВАРІАНТИ КУЗОВУ

LWB (Long Wheel Base, L3) - довга колісна база.
H2 - середній дах.
FWD  - передній привод.
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