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ΝΕW FORD TRANSIT CUSTOM  VAN 

▪ Trail Styling Kit – Περιλαμβάνει ποδιά κάτω από τον

εμπρός προφυλακτήρα με ιδιαίτερο πλαίσιο προβολέων

ομίχλης, προεκτάσεις και ειδικούς λασπωτήρες στα

φτερά των τροχών εμπρός και πίσω

▪ Εμπρός μάσκα με έντονα γράμματα FORD

▪ Ζάντες ελαφρού κράματος 16"

▪ Μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

(Limited-Slip Differential)

▪ Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) - Σύστημα

παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών

▪ Ηχοσύστημα ICE Pack 21 - SYNC 3 με οθόνη αφής 8”,

App Link Android Auto/Apple CarPlay, ραδιόφωνο

AM/FM, ασύρματη σύνδεση Bluetooth®, 2 υποδοχές

USB, χειριστήρια στο τιμόνι και 4 ηχεία

▪ LED Φώτα ημέρας

▪ Προβολείς ομίχλης εμπρός

▪ Parking Sensors – Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης

εμπρός και πίσω

▪ Θερμαινόμενο παρμπρίζ

▪ Αισθητήρας δοχείου πλυστικού συστήματος παρμπρίζ

▪ Αυτόματοι προβολείς

▪ Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης με στατικούς

λαμπτήρες στροφής

▪ Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής

▪ Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα

▪ Εργοστάσιακο Air Condtion

▪ Αερόσακκος οδηγού και συνοδηγού

▪ Anti-lock braking system (ABS) – Σύστημα

αντιπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονική

κατανομή πέδησης (EBD)

▪ Emergency Brake Assist (EBA) – Υποβοήθηση των

φρένων στο απότομο φρενάρισμα

▪ Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα

ευστάθειας

▪ Hill Start Assist (HSA) – Υποβοήθηση εκκίνησης στην

ανηφόρα

▪ Roll Stability Control (RSC) – Σύστημα αποτροπής

ανατροπής

▪ Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό

▪ Σύστημα συναγερμού (περιμετρικό)

▪ Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Ford Easy Fuel χωρίς

τάπα ρεζερβουάρ

▪ Συρόμενη πόρτα φόρτωσης στην πλευρά του

συνοδηγού με σκαλοπάτι για εύκολη πρόσβαση

▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και

αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με

ενσωματωμένα φλας

▪ Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων

▪ Κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις με ρύθμιση στήριξης

της μέσης και υποβραχιόνιο

▪ Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού (με αποθηκευτικό χώρο

από κάτω) με αναδιπλούμενο τραπέζι

▪ Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνδηγού

▪ Υδραυλικό υποβοηθούμενο τιμόνι

▪ Ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος κολώνας τιμονιού

▪ Δερμάτινο τιμόνι

▪ Δερμάτινη λαβή ταχυτήτων

▪ Σύστημα πληροφόρησης του οδηγού Ford Eco Mode

▪ Υπολιστής ταξιδιού (χιλιόμετρα μέχρι να αδειάσει το

ρεζερβουάρ, στιγμιαία και μέση κατανάλωση

καυσίμου, μέση ταχύτητα, εξωτερική θερμοκρασία)

▪ Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων – για πιο οικονομική

οδήγηση

▪ Ρυθμοζόμενος φωτισμός πίνακα οργάνων

▪ Δύο πρίζες 12V

▪ Χαλύβδινο χώρισμα φόρτωσης με δυνατότητα

πρόσβασης στο φορτίο

▪ Πίσω πόρτες που ανοίγουν 180ο και ασφαλίζουν στις

90 ο μοίρες

▪ Κάλυμα δαπέδου  στο χώρο φόρτωσης

▪ Πλήρης επένδυση των πλαϊνών τοιχωμάτων του

χώρου φόρτωσης έως το μισό ύψος

▪ Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρο κατανάλωσης, Φ.Π.Α 19%, τέλη εγγραφης & άδεια κυκλοφορίας

▪ Οι τιμές και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

ΤΙΜΕΣ 130PS 170PS 

340 L1Η1 2.0TDCi 6-Speed FWD € 32,400 € 33,300

340 L1Η2 2.0TDCi 6-Speed FWD € 32,700 € 33,700

340 L2Η1 2.0TDCi 6-Speed FWD € 33,000 € 34,000

340 L2Η2 2.0TDCi 6-Speed FWD € 33,300 € 34,300

Επιπλέον για μεταλλικό χρώμα € 500 

12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση  &  3 Χρόνια μηχανική εγγύηση 
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