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Intelligent All-Wheel Drive

FORD TOURNEO CONNECT
Elegantni povsem novi Ford Tourneo Connect je večnamensko vozilo s prostornostjo in vsestranskostjo, ki ustreza 
vašemu življenjskemu slogu. Prostorna in zelo prilagodljiva kabina izpolni najrazličnejše želje –od kampiranja in 
prostočasnih dejavnosti do praktičnega partnerja za mala podjetja. 

1 Tovor in razpoložljiva količina za prevoz sta omejena z maso in porazdelitvijo mase. Največja nosilnost se razlikuje in temelji na dodatni opremi in konfiguraciji vozila. Za kapaciteto specifičnega vozila glede prevoza tovora glejte nalepko na stebričku vrat. 2 
Ford Tourneo Connect z motorjem 1.5 EcoBoost s 114 KM – predvideni izpusti CO2 144–167 g/km, skupna predvidena poraba goriva po WLTP 6,3–7,4 l/100 km. 3 Ford Tourneo Connect z motorjem 2.0 litre EcoBlue – predvideni izpusti CO2 od 126–143 g/km, 
skupna predvidena poraba goriva po WLTP 4,8–5,5 l/100km. Navedena poraba goriva/energije, emisije CO2 in doseg z električnim pogonom po WLTP so izmerjeni v skladu s tehničnimi zahtevami in specifikacijami zadnje različice Evropskih uredb (EC) 
715/2007 in (EU) 2017/1151. Uporabljeni standardni preskusni postopki omogočajo primerjavo med različnimi tipi vozil in različnimi proizvajalci. Uradno homologirani podatki o porabi goriva in izpustih CO2 bodo objavljeni pred začetkom prodaje. 4 Asistenčne 
funkcije so namenjene le za pomoč vozniku in ne nadomeščajo njegove pozornosti, presoje ter odgovornosti za upravljanje in nadzor vozila. Prav tako niso nadomestek za varno vožnjo. Glede omejitev sistemov glejte Navodila za uporabo.

Za več informacij obiščite: ford.si

• v obeh različicah (L1 in L2) je na voljo 7 
sedežev,

• zadnje sedeže lahko preprosto zložite ali 
odstranite, da pridobite več prostora 

• preklop sovoznikovega sedeža omogoča 
prevoz do 3 metre dolgih predmetov 1 

Novi učinkoviti pogonski sklopi 
• 1,5-litrski bencinski motor EcoBoost s 

84 kW (114 KM) 2

• 2,0-litrski dizelski motor EcoBlue s  
90 kW (122 KM) 3

• 6 stopenjski ročni menjalnik je del 
serijske opreme

• možnost izbire 7 stopenjskega 
samodejnega menjalnika 

• Tourneo Connect je prvič na voljo tudi 
s štirikolesnim pogonom   

Napredne tehnologije za pomoč vozniku
Povsem novi Tourneo Connect je na voljo s paketom široko paleto 
naprednih tehnologij, ki pomagajo zmanjšati stres, med katerimi so 
tudi:

• Pomoč za preprečevanje trčenja s samodejnim zaviranjem 
v sili in opozarjanjem na nevarnost naleta,4

• aktivni parkirni pomočnik s pomočnikom za vožnjo iz 
parkirnega mesta, 4

• asistenca za priklop in upravljanje s priklopnikom, 4

• sistem za usmerjanje v sredino voznega pasu, 4

• prilagodljiv radarski tempomat z usmerjanjem v sredino 
voznega pasu 4

• možnost izbire zaslona z diagonalo 26 cm (10,25'') za 
digitalni prikaz števca in potovalni računalnik. 

Elegantna zunanjost
• Tourneo Connect je na voljo z izrazitimi prepoznavnimi stopnjami opreme, ki 

ustrezajo željam različnih uporabnikov:

• Titanium – okrasni elementi iz mat kroma, edinstvena platišča iz lahke zlitine,

• Sport – črte na pokrovu motornega prostora, temna platišča iz lahke zlitine,

• Active – črne zaščitne obloge karoserije, strojno obdelana platišča iz lahke 
zlitine. 

• dvojna drsna stranska vrata
za preprost dostop,

• če izberete panoramsko 
streho, kabino preplavi občutek 
svetlobe in zračnosti.  

Prostorna in prilagodljiva notranjost




