
* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 03 лютого 2023 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 40,35 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.
Kombi – багатоцільовий, 9 місць
DC IN VAN (Double Cab in Van) - фургон, 6 місць
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база
H2 - середній дах
FWD - привод на передню вісь

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

2.2 TDCI 125 К.С. ЄВРО5 FWD  ДИЗЕЛЬ MT6 1 647 410* 1 567 396*

КОЛІСНА БАЗА ДОВГА (L3) ДОВГА (L3) 
ВИСОТА ДАХУ СЕРЕДНЯ (Н2) СЕРЕДНЯ (Н2)
ПРИВОД ПЕРЕZДНІЙ (FWD) ПЕРЕДНІЙ (FWD)
ТИП КУЗОВА БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ФУРГОН
КАТЕГОРІЯ M1 N1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм) 9 6

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2022 РОКУ ВИРОБНИЦТВА1

(З 16 ЛИПНЯ 2022 ВИРОБНИЦТВА)
KOMBI F310L3H2 125 

TREND
DC IN VAN  F330L3H2 125 

AMBIENTE PLUS

КОЛЬОРИ 
Frozen White, Race Red, Blazer Blue - базові ● ●

Grey Matter - преміум 24 332* 24 332*

Agate Black, Moondust Silver, Magnetic, Diffused Silver, Blue metallic  - металізовані фарби 24 332* 24 332*

БЕЗПЕКА
ABS - протиблокувальна система гальм ● ●

ESP - електронна програма стабілізації ● ●

ROM - система, що протидіє перекиданню ● ●

EBA - ситема екстреного гальмування ● ●

Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування ● ●

TC - протибуксувальна система ● ●

HLA - cистема що допомогає на початку руху вгору ● ●

Передня подушка безпеки водія ● ●

Подушка безпеки переднього пасажира ● —

Центральний замок з дистанційним керуванням (один дистанційний ключ, другий - механічний) — ●

Центральний замок з дистанційним керуванням (два дистанційних ключа) ● —

Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення) ● ●

Паски безпеки водія та пасажирів ● ●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Кондиціонер (передній) ● ●

Кондиціонер та обігрів (салон) ● —

Бортовий комп'ютер ● ●

Холодний старт - 29°С (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності) ● ●

Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU) ● ●

Механічне регулювання кута нахилу фар ● ●

Денні ходові вогні ● ●

Електросклопідйомники передніх вікон ● ●

Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду ● ●

Електропідігрів лобового скла ● ●

Зсувні бокові  двері - праворуч ● ●

Задні двері розпашні - незасклені (кут відкриття  90°/200° ) — ●

Задні двері розпашні, з електропідігрівом вікон (кут відкриття  90°/200° ) ● —

Вікна 2-го ряду фіксовані ● —

Зсувні секції вікон 2-го ряду — ●

Вікна 3-го ряду фіксовані (для DCIV відсутні - глухі панелі) ● —

Омивач та очищувач вікон задніх ропашних дверей ● —

Датчики паркування передні та задні ● ●

Передні протитуманні фари ● ●

Датчики тиску шин ● —

Паливний бак - 80 л ● ●

Функція "проведи мене додому"  (освітлення шляху за допомогою фар головного світла) ● ●
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 ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Передній та задній бампери чорного кольору ● ●

Декоративна решітка радіатора - чорного коліру ● ●

Широкі бокові молдинги чорного кольору ● ●

Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту ● ●

Галогенові фари головного світла ● ●

Передні та задні бризковики ● ●

Запасне колесо ● ●

Шини R15 - для Kombi, R16 - для DCIV. Шини не для експлуатації взимку ● ●

Сталеві диски ø 15 - для Kombi, ø 16 - для DCIV ● ●

Декоративні колісні ковпаки ● —

 ІНТЕР`ЄР 

Перегородка з вікном за 2-м рядом сидінь — ●

Оздоблення стелі (за виключенням вантажного відділення для DC IN VAN) ● ●

Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки ● ●

Підтримка попереку сидіння водія ● ●

Підлокітник сидіння водія ● ●

Здвоєне пасажирське сидіння (два місця для сидіння) ● ●

Столик у вигляді органайзера (розташований у спинці переднього пасажирського сидіння) ● ●

Центральне освітлення кабіни — ●

Центральне освітлення кабіни з 2-ма ліхтарями для перегляду мапи ● —

Освітлення для пасажирів 2-го ряду сидінь ● ●

Освітлення для пасажирів 3-го ряду сидінь ● —

Світлодіодне освітлення вантажного відділення — ●

Верхня консоль для зберігання речей ● ●

Відділення для зберігання речей у кабіні водія (для КОМВІ з замком) ● ●

Другий ряд сидінь - знімний (3 місця для сидіння) ● ●

Третій ряд сидінь - знімний (3 місця для сидіння) ● —

Спинки сидінь 2-го та 3-го рядів сидінь регуюються за нахилом ● —

Гумове покриття підлоги кабіни/салону/вантажного відділення ● ●

Захисне оздоблення стін кузова до підвіконної лінії (салон/вантажне відділення) ● ●

Поручень бокового входу до пасажирського салону ● ●

Такелажні петлі — ●

Розетка 12В вантажного відділення ● ●

АУДІО
Аудіопідготовка (ICE PACK 30 Pre-equipment pack): антена AM/FM, 4 динаміка (2 - низькочастотні, 
2 - високочастотні) ● ●

ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT

*

   

Цинкове 
покриття

Фосфатне 
покриття

Електрофоретичне
покриття

Ґрунтувальний 
шар Верхній шар Прозоре 

покриття

* Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)

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. Оста-
точна 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.
Kombi – багатоцільовий, 9 місць
DC IN VAN (Double Cab in Van) - фургон, 6 місць
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база
H2 - середній дах
FWD - привод на передню вісь
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ДВИГУН 2.2 TDCI 2.2 TDCI
Пальне ДИЗЕЛЬ ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см³ 2198 2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв) 125 (92) / 3500 125 (92) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв) 350 / 1500 - 2000 350 / 1500 - 2000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт 4 / 4 4 / 4
Стандарт токсичності Євро 5 Євро 5
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО 1

місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км 8.5 9.2
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км 6.4 7.3
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км 7.2 8.0
Об'єм паливного баку (л) 80 80
ТРАНСМІСІЯ
КПП МЕХ. - 6- СТ. МЕХ. - 6- СТ.
Привод передній (FWD) передній (FWD)
Співвідношення головної передачі 4.19 4.71
 РОЗМІРИ1

Довжина, мм 5 981 5 981 
Ширина з дзеркалами, мм 2 474 2 474
Ширина (дзеркала складено), мм 2112 2112
Ширина без дзеркал, мм 2059 2059
Висота, мм 2 526 - 2 411 2 527 - 2 428
Колісна база, мм 3 750 3 750
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм  1 023  1 023 
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм 1 208 1 208
Ширина прорізу бокових дверей, мм 1 200 1 200
Висота прорізу бокових дверей, мм 1 664 1 664
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм  1 565  1 565
Висота прорізу задніх розпашних двеерй, мм 1697 1 748
Максимальна висота вантажного відділення, мм 1 818 1 818
Максимальна ширина вантажного відділення, мм 1 784 1 784 
Максимальна довжина вантажного відділення - до перегородки (на рівні підлоги/на висоті 1.2 м 
від підлоги), мм - 2 488/2 239
Максимальна довжина багажного відділення (до 3-го ряду сидінь/до 2-го/ до 1-го), мм 1 902 / 2 736 / 3 494 -
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм 1 392 1 392
Висота завантаження, мм 639 - 521 640 - 532
Об'єм вантажного відділення (макс. / згідно вимірювання VDA), м³ - 7.6 / 7.0
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м 13.3 13.3
 МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ 1, КГ 
Максимальне навантаження, кг 759 1 088
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг 2 341 2 212
Повна, кг 3 100 3 300
Маса причепа (з гальмами), кг 1 800 2 800
Навантаження на передню /задню вісі, кг 1 750 / 1 725 1 750 / 2 050
ТИПИ КУЗОВІВ

DOUBLE CAB IN VAN L3H2KOMBI L3H2
Kombi – багатоцільовий, 9 місць
DC IN VAN (Double Cab in Van) - фургон, 6 місць
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база
H2 - середній дах
FWD - привод на передню вісь

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)

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ 50 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка 
подія настане раніше).

ТИПИ КУЗОВІВ KOMBI L3H2 DOUBLE CAB IN VAN  L3H2 

FORD TRANSIT
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DOUBLE CAB IN VAN
ЄВРО 5 

1) NEDC – метод лабораторних вимірювань.  Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС або Європей-
ських регулювань (ЕС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від 
певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. 
Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. 
Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені пара-
метри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на кшталт: варіанти даху за висотою, тип двигун або трансмісії та додаткове 
обладнання. 
Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів базової комплектації з 
мінімальним спорядженням.
Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.
Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.
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
4) FORD ASSISTANCE - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми 
відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів) 
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