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Parādītais modelis irTourneo Custom 
Titanium L1 ar 17" 10 spieķu Dark Tarnish 
vieglmetāla diskiem (izvēles iespēja) un Grey 
Matter premium  virsbūves krāsu (izvēles 
iespēja).

Parādīts Tourneo Custom Titanium L2 ar 
atpakaļskata kameru (izvēles iespēja), Orange 
Glow metālisku  virsbūves krāsu (izvēles iespēja).
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Tourneo Custom Active
Atklājiet piedzīvojumu kāro Tourneo Custom Active. Ar savu bezceļa stilu, 
uzlabotajām tehnoloģijām un ērto, izturīgo interjeru, tas ir gatavs, lai palīdzētu jums 
pārvarēt pat visgrūtāko dienu. Pamatojoties uz Titanium sēriju, jūs saņemsiet īpašs 
17" alumīnija sakausējuma diskus, unikālu “Active” priekšējo režģi un virsbūves 
apšuvumu, spožus jumta reliņus un pilna garuma sānu kāpšļus. Iekšējās funkcijas ar 
speciālu Nordic Blue sēdekļu apdari, un papildu kapacitātei skarbākos apstākļos, 
manuālie transmisijas modeļi ir pieejami ar izvēles mehānisko ierobežotās slīdes 
diferenciāli.

Mehānisks ierobežotas slīdes 
diferenciālis
Transit Custom mehāniskais ierobežotās 
slīdes diferenciālis var palīdzēt 
samazināt nevēlamu spolēšanu, īpaši uz 
neblīvām virsmām. Ar stūres automātiski 
vadītu griezes momentu un vislabāko 
saķeri, tā uzlabo Transit Custom priekšējo 
riteņu kapacitāti un sniedz vēl labāku 
vilci, stabilitāti un noturību par 
visizaicinošākajos apstākļos. 
(Papildaprīkojums modeļiem ar manuālo 
transmisiju)

Tourneo Custom L1 Active kas parādīts ar  17" 
5-spieķu vieglmetāla diskiem (standarta) Orange 
Glow metāliska virsbūves krāsa (izvēles).
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Ceļojiet pirmajā klasē
Kas attiecas uz komfortu un patīkamu ceļošanas pieredzi, Ford Tourneo Custom ir 
lieliska izvēle. Tajā ir apvienots izcils stils un plašā luksusa salona piedāvātā 
kvalitāte, kā arī daudzveidīgi izmantošanas varianti, dodot iespēju sēdēt pat 
deviņām personām. Neskaitāmās pārdomātās funkcijas un aprīkojums piedāvā vēl 
lielāku izsmalcinātības līmeni. Autovadītāja sēdekli un stūri var pilnīgi pielāgot, lai 
jums palīdzētu atrast vislabāko braukšanas pozīciju. Pasažieri var ērti iekārtoties, 
pateicoties tādām opcijām kā gaisa kondicionēšana automašīnas aizmugurē, 
sēdekļu atzveltņu noliekšana un izsmalcināta ādas apdare.

Aizmugurējā pneimatiskā piekare
Automātiska pieregulēšana, lai neatkarīgi no noslodzes apstākļiem varētu uzturēt nemainīgu 
braukšanas augstumu vienmērīgākai un ērtākai braukšanai. (Papildaprīkojums modeļiem Trend 
un Titanium)
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Vieta visiem
Pateicoties sanāksmju telpas veida sēdvietu izkārtojumam, 
Tourneo Custom plašais salons ir gan pielāgojams, gan ērts.

Pieejamas divas versijas: daudzveidīgi pielāgojams 
sanāksmju telpas veida sēdvietu izkārtojums (standarta 
opcija modelim Trend), kur paredzētas atsevišķas sēdvietas 
2. rindā un 2 + 1 sēdvieta 3. rindā, un ļoti daudzveidīgi 
pielāgojams sanāksmju telpas veida sēdvietu izkārtojums 
(standarta opcija modeļiem Titanium un Sport), kur 
maksimālas izmantošanas iespējas nodrošina atsevišķas 
sēdvietas gan 2., gan 3. rindā.

Atbilstoši jūsu ceļošanas vajadzībām otrās rindas sēdvietas 
var atsevišķi pagriezt, pavēršot pret priekšgalu vai pakaļgalu, 
nolocīt, sagāzt uz priekšu, novietot uzglabāšanai vai izņemt.

Izvēlieties L1, kur ir daudz vietas pat 9 personām, vai L2, kur 
paredzēts vairāk vietas bagāžas pārvadāšanai automašīnas 
aizmugurē, vai Tourneo Custom Shuttle Bus L2 ar īpašajiem 
tiešās piekļuves sēdekļiem. Neatkarīgi no tā, kurš ir jūsu 
izvēlētais modelis, jūs varēsiet viegli pielāgot automašīnas 
salonu atbilstoši savas uzņēmējdarbības vai ģimenes 
vajadzībām.

Tourneo Custom Shuttle Bus
Rūpējoties par pasažieru ērtībām, Tourneo Custom Shuttle 
Bus L2 nodrošina daudz vietas katrā no tā četrām sēdvietu 
rindām, no kurām var tieši piekļūt sēdekļiem. Aizmugurējai 
sēdvietai var viegli piekļūt, atverot bīdāmās sānu durvis 
ietves pusē. Tas pieejams visām sērijām kopā ar izvēlētu 
pilnīgu ādas apdari, un tas ir vislabākais veids, kā prioritizēt 
pasažieru ērtības un mobilitāti, nevis vietu bagāžas 
pārvadāšanai.

Tourneo Custom Titanium, kas parādīts ar Salerno ādas apdari Palazzo 
Grey krāsā (izvēles).

Tourneo Custom L1

Tourneo Custom L2

Tourneo Custom ar 9 
sēdvietām, L1

Tourneo Custom ar 9 
sēdvietām, L2

Tourneo Custom Shuttle Bus ar 9 
sēdvietām, L2

Piezīme: Uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti nekādā gadījumā nedrīkst novietot uz otrās rindas sēdekļa, ja tas ir vērsts atpakaļ ar skatu uz trešo rindu.
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Vairāk vietas, mazāk pūļu
Nodrošiniet vietu un ievērojamas ērtības līdz pat deviņiem pasažieriem. Nolieciet 
aizmugurējo sēdekļu atzveltnes un izveidojiet plakanu darbvietu. Varat arī nolocīt, 
noliekt vai novietot uzglabāšanas pozīcijā aizmugurējās rindas sēdekļus daudzos un 
dažādos veidos, lai izveidotu telpu kā limuzīnā vai maksimāli palielinātu bagāžas 
pārvadāšanas zonu, tajā neatstājot nevienu sēdvietu.

Saņemot automašīnu, visas tās sēdvietas ir izkārtotas, kā sēžot pie sanāksmju 
galda, un aizmugurējās sēdvietu rindas ir novietotas tā, lai pasažieri varētu sēdēt 
viens otram pretim un viegli sarunāties. Tomēr aizmugurējo sēdvietu izkārtojumu var 
arī vienkārši mainīt tā, lai visi būtu apmierināti.

Ja nepieciešams vēl vairāk vietas, aizmugurējos sēdekļus var gan atsevišķi, gan kopā 
pilnīgi izņemt, nodrošinot daudz pielāgojamas vietas tam, ko vēlaties pārvadāt.
Piezīme: Uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti nekādā gadījumā nedrīkst novietot uz otrās rindas sēdekļa, ja tas ir vērsts atpakaļ 
ar skatu uz trešo rindu.

Galvenais attēls (pa kreisi): Tourneo Custom Titanium, kas parādīts ar Salerno ādas apdari  Dark 
Palazzo Grey krāsā (izvēles), ar konferences sēdeļu konfigurāciju.
Piezīme. Sērijai Trend atsevišķo sēdvietu vietā ir 2 + 1 atsevišķa sēdvieta.

98 9



Tourneo Custom plaši atveramās bīdāmās sānu 
durvis un lielās stiklotās bagāžas nodalījuma 
durvis ļauj viegli piekļūt elegantajam un 
pievilcīgajam salonam. Automašīnas rūpīgi 
pārdomātais aprīkojums, tostarp ērtie kāpšļi un 
virkne inovatīvu risinājumu mantu uzglabāšanai, 
nodrošina nepārspējami daudz vietas un 
universālas izmantošanas iespējas.

FORD TOURNEO CUSTOM Gudrs dizains

Inovatīvi mantu uzglabāšanas risinājumi
Funkcionālie mantu uzglabāšanas risinājumi ietver krūzīšu 
turētājus un zem glīta rullējama pārsega paslēptu mantu 
uzglabāšanas zonu, lielas priekšējo durvju kabatas un 
aizslēdzamu cimdu nodalījumu. (Standartaprīkojums)

Bīdāmas durvis un kāpšļi
Zem divām bīdāmajām sānu durvīm novietotie kāpšļi 
atvieglo iekāpšanu un izkāpšanu un vienlaikus uzlabo 
Tourneo Custom izsmalcināto stilu. (Standartaprīkojums 
modeļiem Trend, Titanium un Titanium X)

Integrēts jumta bagāžnieks
Jumta bagāžnieka sistēma, ko nelietošanas laikā var 
viegli turēt nolocītu, tā palielinot degvielas ekonomiju un 
samazinot vēja radīto troksni salīdzinājumā ar 
parastajiem jumta bagāžniekiem. Šim jumta 
bagāžniekam, kas ir piemērots līdz 130 kg smagas kravas 
pārvadāšanai, ir kravas aizturis un T rievas, kas saderīgas 
ar standarta jumta bagāžnieka piederumiem, lai 
maksimāli palielinātu tā funkcionalitāti. 
(Papildaprīkojums. Pastāv ierobežojumi.)

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājuma vietas
Lai palielinātu pasažieru drošību, pie atsevišķiem otrās 
un trešās rindas sēdekļiem kopā tiek nodrošinātas četras 
ISOFIX bērnu sēdeklīšu piestiprināšanas vietas. 
(Standartaprīkojums. Atrašanās vieta ir atšķirīga 
atkarībā no sērijas.)

Piezīme: Uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti nekādā gadījumā nedrīkst 
novietot uz otrās rindas sēdekļa, ja tas ir vērsts atpakaļ ar skatu uz trešo 
rindu.

230 V (150 W) jaudas pārveidotājs
Izmantojiet vai uzlādējiet savas iecienītās ierīces bez 
nepieciešamības izmantot īpašus adapterus. Gluži 
vienkārši pievienojiet tāpat kā mājās. (Papildaprīkojums)

Tonēti stikli un aizmugurējā loga žalūzijas
Iebūvētās žalūzijas var viegli nolaist, lai pasargātu 
aizmugurē sēdošos no spilgtas saules gaismas. Tonētais 
stikls nodrošina vēl lielāku privātumu un izsmalcinātību. 
(Standartaprīkojums modeļiem Titanium, Titanium X, 
Active un Sport)

Daudz vietas
Pateicoties plašajam salonam un noregulējamajam 
sēdekļu izkārtojumam, Tourneo Custom vienmēr ir 
gatavs pielāgoties jums, jūsu pasažieriem un bagāžai.

Atpakaļskata kamera ar autopiekabes pieāķēšanas 
palīgsistēmu
Izvēlieties atpakaļgaitu, un ekrānā automātiski 
parādīsies atpakaļskata kameras uzņemtais attēls. 
Marķējuma līnijas kameras attēlā norāda trajektoriju, 
kurā transportlīdzeklis pārvietojas. (Standarta 
aprīkojums Titanium X, izvēles opcija citām sērijām) 
Piezīme: Kameras darbojas tikai tad, ja transportlīdzeklis 
kustas ar ātrumu zem 10 km/h (6 mph).

Elektroniski vadāms un apsildāms autovadītāja 
sēdeklis
Ir pieejami 10 dažādi apsildāmā autovadītāja sēdekļa 
regulēšanas veidi, tādēļ viegli atradīsiet sev visērtāko 
braukšanas pozīciju. (Standartaprīkojums modeļiem 
Titanium X un Sport, papildaprīkojums modelim 
Titanium) 

SelectShift automātiskā pārnesumkārba
Tourneo Custom var būt apzīmēts ar 6 ātrumu 
SelectShift automātisko pārnesumkārbu Šī 
pārnesumkārba nodrošina iespēju veikt manuālu 
pārslēgšanu, izmantojot pogas uz ātruma pārslēdzēja. 
(Izvēles iespēja 130 ZS, 150 ZS un 170 Zs modeļiem)
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Iepazīstieties ar sava tālruņa 
jauno 
labāko draugu

*Nevadiet transportlīdzekli, ja nevarat visu uzmanību veltīt braukšanai. Ja iespējams, izmantojiet ar balsi darbināmas sistēmas; braukšanas laikā neizmantojiet plaukstierīces. Dažas funkcijas var tikt bloķētas, kamēr ir ieslēgts kāds no transportlīdzekļa 
pārnesumiem. Ne visas funkcijas ir saderīgas ar visiem tālruņiem.
Lūdzu, ievērojiet: Pilnīga SYNC 3 viedtālruņa integrācija pieejama tikai ar iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) vai jaunāku versiju. Dažām SYNC 3 funkcijām nepieciešams datu savienojums, tāpēc var rasties izdevumi par mobilo datu izmantošanu. Lai 
pārbaudītu Apple CarPlay un Android Auto pieejamību jūsu tirgū, lūdzu, skatiet informāciju to oficiālajās tīmekļa vietnēs. 
†Ford ārkārtas palīdzības sistēma ir novatoriska SYNC funkcija, kas izmanto ar Bluetooth® pārī savienotu mobilo tālruni, palīdzot automašīnā esošajām personām veikt tiešu zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi automašīnas avārija, kuras laikā ir 
aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts degvielas sūknis. Šī funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas valstīs un reģionos.
Piezīme FordPass Connect iespējo savienotos pakalpojumus un ir pieejams izvēlētajos transportlīdzekļos vai transportlīdzekļos ar navigāciju. FordPass Connect būs iespējots transportlīdzekļa piegādes laikā. Jūs varat izvēlēties/atteikties no konkrētu 
datu apmaiņas. Datu pārklājums un pakalpojumi nav pieejami visur. Var tik piemērotas datu lietošanas izmaksas. Tiks piemērotas FordPass un Connected Car privātuma politikas, kas pieejamas jūsu vietējā Ford tīmekļa vietnē.
**Live Traffic: Pirmos 12 mēnešus Live Traffic ar FordPass Connect ir pieejama bez maksas, pēc šī perioda jāmaksā abonēšanas maksa.
***LHI: Local Hazard Information ir abonēšanas pakalpojums ar viena gada izmēģinājumu, kad iegādājaties savu jauno Ford. 

100% savienots

 ■ Live Traffic** nosūta SYNC 3 navigācijas sistēmai aktuālo informāciju 
par satiksmi. Pēc tam tehnoloģija pielāgo ieteikto maršrutu, pamatojoties 
uz satiksmes apstākļiem, lai jums nebūtu jātērē lieks laiks ceļā uz nākamo 
darbu

 ■ Local Hazard Information***izmanto dažādus vietēja un nacionāla 
mēroga informācijas avotus, lai brīdinātu jūs par bīstamību priekšā uz ceļa

Ford SYNC 3

Pieejamā Ford SYNC 3 funkcija nodrošina nemanāmu integrāciju ar 
viedtālruni, ļaujot kontrolēt pilnīgi visu, sākot no tālruņa zvaniem un teksta 
ziņojumiem un beidzot ar mūziku un satelītnavigāciju – izmantojot 8" 
skārienekrānu vai vienkāršas balss komandas. Kartes atjauninājumi palīdz 
jums orientēties uz ceļa un būt laikā, un tie ir ierobežoti uz noteiktu laiku pēc 
transportlīdzekļa reģistrācijas.

SYNC 3 funkcijas*

 ■ Pārvaldiet tālruni, mūziku, lietotnes un navigāciju, izmantojot vienkāršas 
balss komandas

 ■ Noklausieties jums priekšā skaļi nolasītus teksta ziņojumus
 ■ Tajā pašā laikā ārkārtas palīdzības funkcija† palīdz automašīnā sēdošajiem 

izsaukt neatliekamās palīdzības dienestus, norādot tiem automašīnas 
atrašanās vietas datus vietējā valodā

 ■ Izmantojot AppLink, jūs varat kontrolēt ar SYNC funkciju saderīgās 
lietotnes, savukārt Apple CarPlay un Android Auto ļauj pārlūkot jūsu 
viedtālruni, izmantojot SYNC 3 sākumekrānu tā, it kā tas būtu jūsu 
mobilais tālrunis

 ■ Krāsu skārienekrāns atbalsta tādas darbības kā daudzskārienu pavilkšana 
un saspiešana, lai veiktu tālummaiņu, un ļauj pārkārtot 
lietojumprogrammu ikonas un fona displejus tieši tāpat kā planšetdatorā 
vai viedtālrunī
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Apvienojot uz priekšu vērstās kameras un radara tehnoloģijas nodrošināto informāciju, Tourneo Custom var palīdzēt dažādās braukšanas situācijās. Sākot no 
Pre-Collision Assist sistēmas (papildaprīkojums), kas var brīdināt par potenciālo sadursmi, un beidzot ar Intelligent Speed Assist (papildaprīkojums), kas 
palīdz ievērot norādīto ātruma ierobežojumu, Tourneo Custom spēj palīdzēt vēl vairāk nekā agrāk.

Reaģē, pirms esat pamanījis

Autovadītāja brīdināšana Ø2)

Paredzēts brīdināšanai tad, ja sistēma konstatē 
autovadītāja uzvedību, kas norāda uz modrības 
samazināšanos. Vispirms instrumentu panelī parādās 
brīdinājuma ikona, bet, ja autovadītāja modrums vēl 
vairāk samazinās, atskan brīdinājuma signāls. (Standarta 
funkcija kopā ar brīdinājumu par izbraukšanu no joslas)

Adaptīvā krūžia kontrole Ø2)

Iestatiet nepieciešamo ātrumu, un adaptīvā kruīza 
kontrole uzturēs iepriekš iestatīto attālumu no priekšā 
esošā transportlīdzekļa. Ja sensori nosaka priekšā esošās 
satiksmes palēnināšanos, transportlīdzeklis automātiski 
palēnina gaitu. Kad ceļš ir atbrīvots, transportlīdzeklis 
atkal sasniedz iepriekš izvēlēto ātrumu. 
(Papildaprīkojums)

Sistēma Intelligent Speed AssistØ2)

Kad šī sistēma ir aktivizēta, tā automātiski ierobežo 
transportlīdzekļa ātrumu līdz ceļa zīmju atpazīšanas 

sistēmas noteiktajam ātrumam[1]. Autovadītājs var arī 
izvēlēties lielākā ātruma pielaidi papildus konstatētajam 

ātruma ierobežojumam. (Papildaprīkojums, pieejams 
tikai tad, kad tiek pasūtīta viedā adaptīvā kruīza kontrole 

un navigācija)

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme. Vadītāja palīgsistēmas funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, spriestspēju un nepieciešamību kontrolēt transportlīdzekli.
[1]Ātruma ierobežojums var atšķirties atkarībā no ceļa un automašīnas izmēra. Autovadītājs ir atbildīgs par atļautā braukšanas ātruma ievērošanu.
Piezīme: avārijas palīdzība ar gājēju uztveršanu var uztvert gājējus, bet ne visos apstākļos un neaizvieto drošu braukšanu. Skatīt īpašnieka rokasgrāmatu, lai iegūtu 
informāciju par sistēmas ierobežojumiem.

Pre-Collision AssistØ2)

Izmantojot radaru un kameru, sistēma Pre-Collision 
AssistØ2) uzrauga priekšā esošo ceļu. Šī sistēma pat 
tumsā, kad ir ieslēgti priekšējie lukturi, kontrolē jūsu 
attālumu no citiem transportlīdzekļiem un gājējiem un 
var brīdināt par iespējamo sadursmi. Ja nereaģēsiet uz 
sistēmas brīdinājuma signāliem, Active BrakingØ2) 
bremzēšanas sistēmas priekšuzlādi un varēs automātiski 
aktivizēt bremzes, palīdzot samazināt sadursmes sekas. 
(Papildaprīkojums kā daļa no adaptīvās kruīza kontroles) 
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Tourneo Custom piedāvā jaunāko tehnoloģiju, kas rūpējās par jums, jūsu automašīnu un apkārtējiem, 
nodrošinātās iespējas. Viena šāda sistēma, Cross-Trafic Alert, ir izstrādāta kā palīglīdzeklis izbraukšanai no 
stāvvietas tad, kad skatu aizsedz abās pusēs novietotie transportlīdzekļi. Šī sistēma var brīdināt ar skaņas 
signālu un vizuālu brīdinājumu, lai samazinātu risku, ka var notikt sadursme ar kādu tuvojošos 
transportlīdzekli. (Papildaprīkojums)

Sajūt to, ko neredzat

Satiksmes šķērsošanas brīdinājumsØ2)

Cross Traffic Alert sistēma, kas ir daļa no “aklās zonas” 
informācijas sistēmas, veic pārlūkošanu pa kreisi un pa 
labi laikā, kad tiek atpakaļgaitā izbraukts no 
perpendikulāras stāvvietas. Konstatējot kādu kustībā 
esošu transportlīdzekli vai citu apdraudējumu, sistēma 
brīdina ar skaņas signālu un parāda vizuālu brīdinājumu. 
(Papildaprīkojums)

Aklā punkta informācijas sistēma, velkot piekabiØ2)

Kad cits transporta līdzeklis – vieglā automašīna, furgons 
vai kravas automašīna – iebrauc jūsu “aklajā zonā”, 
kamēr atrodaties kustībā, šī sistēma brīdina ar 
brīdinājuma signāla lampiņu, kas iebūvēta autovadītāja 
un pasažiera durvju spoguļos. Ja jūsu automašīnai ir 
rūpnīcā uzstādīts āķis un jūs velkat piekabi, sistēma 
aptver arī vilkto piekabi. (Papildaprīkojums)

Live Traffic*
Sniedz satiksmes informāciju reālā laikā, piemēram, 
informāciju par kustības ātrumu, negadījumiem un 
slēgtiem ceļiem, un iesaka alternatīvus maršrutus, lai 
palīdzētu izvairīties no sastrēgumiem. Pieejams lietotnē 
FordPass, izmantojot SYNC 3 ar navigācijas funkciju. 
(Papildaprīkojums)

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme. Vadītāja palīgsistēmas funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, spriestspēju un nepieciešamību kontrolēt transportlīdzekli.
*12 gadus pēc jauna ar SYNC 3 navigāciju aprīkota Ford iegādes Live Traffic ir pieejams bez maksas. Pēc šī perioda tiek piemērota licences maksa.
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Uzlabots apgaismojums izcilai redzamībai.
Tourneo Custom stilīgie priekšējie lukturi parāda šīs automašīnas patieso identitāti. Visām 
versijām ir dienas gaitas lukturi, bet jaudīgie priekšējie ksenona lukturi (standartaprīkojums 
modelim Titanium X, papildaprīkojums modeļiem Trend, Titanium un Sport) nodrošina efektīvu 
izgaismošanu visos apstākļos.

Ieraugiet ceļu jaunā gaismā

Automātiskās tālās gaismasØ2)

Konstatējot priekšā vai pretim braucošu transportlīdzekli, uz brīdi notiek priekšējo lukturu aptumšošana un 
pēc tam atkal automātiski ieslēdzas tālās gaismas, nodrošinot maksimālu redzamību. (Standarta Sport, 
izvēles iespēja un daļa no papildaprīkojuma komplekta visām sērijām)

Prožektora stila priekšējie lukturi ar statiskiem 
pagriezienu lukturiem
Pagriežot stūri par vairāk nekā 30 grādiem, 
pagriezienu lukturi izgaismo atbilstošo ceļa pusi, lai 
naktī nodrošinātu papildu redzamību. Darbojas, 
braucot ar ātrumu līdz 30 km/h. 
(Standartaprīkojums)

Biksenona priekšējie lukturi ar statiskiem 
pagriezienu lukturiem
Tourneo Custom jaunie biksenona priekšējie lukturi 
sniedz izcilu gaismas kvalitāti salīdzinājumā ar 
halogēna spuldžu apgaismojumu un patērē mazāk 
enerģijas. Statiskie pagriezienu lukturi, kas iebūvēti 
abos priekšējos lukturos, izgaismo ceļu griešanās 
laikā, braucot ar ātrumu līdz 60 km/h. Atbilstoši 
apkārtējam apgaismojumam, priekšējie lukturi 
ieslēdzas automātiski, lai izgaismotu ceļu. 
(Standarta aprīkojums modelim Titanium X un 
izvēles iespēja modeļiem Trend, Titanium, Active un 
Sport) 

Parādītais modelis ir Tourneo Custom L1 Titanium ar 17" 10 spieķu Dark Tarnish vieglmetāla 
diskiem (izvēles iespēja) un  Moondust Silver virsbūves krāsu (izvēles iespēja). 

ØIzmanto sensorus. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija.
Piezīme. Vadītāja palīgsistēmas funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, spriestspēju un nepieciešamību kontrolēt transportlīdzekli.
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Degvielas ekonomija
Tourneo Custom izmanto uzlabotos Ford EcoBlue klāsta augstas veiktspējas dīzeļdzinējus. Visas versijas 
atbilst jaunākajiem emisiju standartiem un apvieno pietiekamu izmantojamo griezes momentu ar 
zemām ekspluatācijas izmaksām. Ford EcoBlue dīzeļdzinēji ir jaudīgi, tīri un pilnveidoti, un izstrādāti, 
smeļoties iedvesmu no mūsu godalgoto Ford EcoBoost benzīna dzinēju nozarē vadošās veiktspējas un 
tehnoloģijām.

Galvenās priekšrocības

 ■ Ford Auto Start-Stop sistēma
 ■ Ford viedā reģeneratīvā uzlāde
 ■ Ātruma pārslēgšanas indikatorlampiņa — ekonomiskai braukšanai
 ■ Paātrinājuma kontrole — unikāla dzinēja kalibrēšana palīdz samazināt degvielas patēriņu, braucot bez 

kravas (papildaprīkojums)
 ■ Ford akumulatora pārvaldības sistēma — pagarina akumulatora kalpošanas laiku, samazina degvielas 

patēriņu un nodrošina noturīgu un uzticamu gatavību izmantošanai
 ■ Selektīvās katalītiskās reducēšanas (SCR) sistēmā tiek izmantots AdBlue®, lai izplūdes gāzēs esošās 

NOx emisijas pārvērstu slāpeklī un ūdenī
 ■ Ford Easy Fuel degvielas uzpildes sistēma bez degvielas tvertnes vāciņu neļauj nejauši iepildīt 

nepareizo degvielu

Ford EcoBlue hibrīdtehnoloģija
Tourneo Custom ir pieejams ar inovatīvu dīzeļdegvielas 
hibrīdo tehnoloģiju, kas rada mazu ietekmi uz vidi. 
Integrētais starteris/ģenerators atgūst enerģiju, 
automašīnai braucot ar inerci, un uzglabā to 48 voltu 
litija jonu baterijā. Uzglabātā enerģija tiek izmantota, lai 
palīdzētu dzinējam braukšanas un paātrināšanās laikā, 
kā arī lai nodrošinātu barošanu automašīnas 
elektriskajām palīgiekārtām. Sistēma vēl vairāk samazina 
degvielas patēriņu, jo īpaši izmantojot apstāšanās — 
braukšanas uzsākšanas režīmu. (Papildaprīkojums ar 
manuālu transmisiju)

*NEDC CO2mPas oficiāli sertificētie dati. Skatiet papildu informāciju sadaļā “Degviela un CO2”.

2,0 l Ford EcoBlue 105 ZS

Ford EcoBlue 130 PS (96 kW/360 Nm) 
dīzeļdzinējam ir izlīdzsvarota veiktspēja, 
nodrošinot papildu jaudu un griezes momentu 
bez emisiju palielināšanas.
*WLTP aprēķinātā braukšanas cikla rezultāts. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet 
Degvielas un snieguma sadaļu.

2.0 l Ford EcoBlue 105 ZS

Ford EcoBlue 150 ZS (110 kW) attīsta 360 Nm 
griezes momentu. Tāpēc tas ir ideāla izvēle smagu 
kravu pārvadāšanai un vilkšanai, vienlaikus 
nodrošinot izcilu degvielas ekonomiju.
*WLTP aprēķinātā braukšanas cikla rezultāts. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet 
Degvielas un snieguma sadaļu.

2.0 l Ford EcoBlue 105 ZS

Transit Custom uzlabotais jaunās paaudzes 2.0 l 
EcoBlue dīzeļdzinējs tagad ir pieejams jaudīgākā 
170 ZS (125 kW) versijā. Attīstot iespaidīgu 390 
Nm griezes momentu, tas ir visjaudīgākais dzinējs 
segmentā.
*WLTP aprēķinātā braukšanas cikla rezultāts. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet 
Degvielas un snieguma sadaļu.

No

213g/km* 
No

191 g/km* 
No

191g/km* 
150 ZS

130 ZS

390 Nm

360 Nm

360 Nm
170 ZS
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Tehnoloģija jūsu dzīves atvieglošanai
Tourneo Custom ir pieejams ar dažādām drošības funkcijām un autovadītāja palīgfunkcijām, lai padarītu vadīšanu vienkāršāku.

ØIzmanto sensorus. 1)Drošības funkcija. 2)Autovadītāja palīgsistēmas funkcija. Piezīme. Vadītāja palīgsistēmas funkcijas ir papildinošas un neaizvieto vadītāja uzmanību, spriestspēju un nepieciešamību kontrolēt transportlīdzekli.
*Maksimālā L2 sērijas vilktspēja.
◊Piezīme: Uz aizmuguri pavērstu bērnu sēdeklīti nekādā gadījumā nedrīkst novietot priekšējā pasažieru sēdeklī, ja Ford automašīna ir aprīkota ar priekšējā pasažiera drošības spilvenu darba kārtībā. Visdrošākā vieta bērniem ir atbilstoši 
nostiprināts sēdeklītis otrās rindas sēdvietā.

Active Park AssistØ

Pēc aktivizēšanas sensori var noteikt atbilstoša izmēra stāvvietu un jūs tajā 
automātiski iebīdīt, kamēr jūs kontrolējat pedāļus un pārnesumus. Park-Out Assist 
sistēma darbojas tāpat kā Active Park Assist, bet tikai atpakaļgaitā, palīdzot veikt 
manevrus, lai izbrauktu no paralēlas stāvvietas. (Papildaprīkojums)

Pretapgāšanās sistēma Roll Stability ControlØ1)

Ford unikālais šūpošanās ātruma sensors palīdz pretapgāšanās sistēmai Roll Stability 
Control noturēt riepas pie zemes augsta smagumcentra apstākļos un izbraucot 
pagriezienus, braucot pāri pacēlumiem. (Standartaprīkojums)

Auto Start-Stop sistēma
Palīdz maksimāli palielināt degvielas ekonomiju. (Standartaprīkojums)

Sistēma Torque Vectoring ControlØ

Paredzēta vilces, noturēšanās uz ceļa un manevrētspējas uzlabošanai pagriezienu 
laikā, nepārtraukti optimizējot dzinēja griezes momentu, kas sadalīts uz abiem 
priekšējiem riteņiem atbilstoši tiem pieejamajai saķerei. (Standartaprīkojums)

Vilces vadība1)

Ja nelielā ātrumā tiek konstatēta riteņu slīdēšana, šī sistēma var palielināt griezes 
momentu tam ritenim, kuram ir vislielākais vilces spēks. (Standartaprīkojums)

Ārkārtas bremzēšanas palīgsistēmaØ1)

Izstrādāta ārkārtas bremzēšanas situācijas atpazīšanai un bremžu sistēmas spiediena 
palielināšanai, lai nodrošinātu papildu apstāšanās jaudu. (Standartaprīkojums)

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)Ø1)

Tā paredzēta kā palīglīdzeklis kontroles saglabāšanai ekstrēmos braukšanas 
apstākļos. Tā sajūt novirzi no izvēlētās līnijas un palīdz saglabāt izvēlēto kursu, 
automātiski regulējot bremzēšanu un dzinēja jaudu. (Standartaprīkojums)

Iespaidīga vilktspēja
Tourneo Custom maksimālā 2 350 kg* vilktspēja ir tiešām iespaidīga, turklāt ir arī 
virkne drošības funkciju, kas gādā par jūsu un autopiekabes drošību. 
(Komerclietotājiem var būt vajadzīgs digitālais tahogrāfs. Maksimālā vilktspēja 
atkarīga no kravas, transportlīdzekļa konfigurācijas, piederumiem un pasažieru)

Piekabes svārstību kontroleØ1)

Izstrādāta, lai noteiktu piekabes svārstīšanos un palīdzētu to novērst, atjaunojot 
piekabes kontroli. (Standarta opcija, bet tiek aktivizēta kopā ar pēc izvēles uzstādīto 
Ford piekabes vilkšanas ierīci)

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnuØ2)

Paredzēta, lai slīpumā īslaicīgi novērstu automašīnas ripošanu atpakaļ, pārvietojot 
kāju no bremžu pedāļa uz akseleratora pedāļa. Tā darbojas gan ar pārnesumiem 
braukšanai virzienā uz priekšu, gan atpakaļgaitā, tādēļ ir ideāli piemērota buksēšanai 
un smagas kravas vilkšanai. (Standartaprīkojums)

Drošības spilveni
Autovadītāja un priekšējā pasažiera drošības spilveni◊, sānu krūškurvja drošības 
spilveni un sānu aizkarveida drošības spilveni priekšējiem sēdekļiem ir daļa no 
standartaprīkojuma.

Apsildāms Quickclear vējstikls
Var palīdzēt ātri novērst kondensātu uz vējstikla pat aukstos rītos. 
(Standartaprīkojums)
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FORD TOURNEO CUSTOM Gudrs dizains

Viedāka konstrukcija mierīgākam prātam
Pateicoties gan virtuālajā, gan reālajā pasaulē veiktajiem 4 500 triecienizturības 
testiem, Tourneo Custom ir izstrādāts ar uzsvaru uz maksimālu pasažieru drošību. Šīs 
izcilās aizsardzības pamatā ir nesalokāma virsbūves konstrukcija no īpaši augstas 
izturības tērauda ar palielinātu īpašās izturības līmeni. To papildina virkne novatorisku 
drošības risinājumu, tostarp pilns drošības spilvenu klāsts, kā arī uzlabota šasija un 
bremzēšanas tehnoloģijas.

Krūškurvja un sānu gaisa spilveni
Paredzēti autovadītāja un priekšējā pasažiera aizsargāšanai no galvas traumām.
(Standartaprīkojums)

Apstāšanās jauda
Tourneo Custom galvenā prioritāte ir autovadītāja un pasažieru aizsardzība. Standarta 
drošības funkcijas ietver pilnīgas ESC sistēmu ar ABS un ārkārtas bremzēšanas 
palīgsistēmu (EBA, Emergency Brake Assist), lai samazinātu ārkārtas bremzēšanas 
distanci. Lielākie bremžu kluči kalpo ilgāk un ir izturīgāki, neļaujot samazināties 
bremzēšanas spēkam, bet nodiluma indikatori norāda, kad nepieciešama bremžu kluču 
nomaiņa.

Braukšana ar AdBlue®

Lai automašīna darbotos pareizi, jūsu Ford Tourneo Custom Euro6 dīzeļdzinēja AdBlue® 
tvertnei ir jābūt piepildītai ar AdBlue® šķidrumu. Sistēmas brīdinājuma indikatori iedegas 
tad, kad šķidruma līmenis kļūst pārāk zems. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, 
pārrunājiet to ar Ford izplatītāju.

Gaisa kondicionētājs aizmugurējam nodalījumam
Aizmugurējam pasažieru nodalījumam ir pieejama atsevišķa gaisa kondicionēšanas 
sistēma ar autonomām vadības pogām. (Standartaprīkojums modeļiem , Titanium, 
Titanium X un Sport, izvēles iespēja modelim Trend)
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Galvenais virsbūves aprīkojums

 ■ 16 collu 5 x 2 spieķu vieglmetāla diski
 ■ Prožektora tipa priekšējie lukturi ar statiskiem 

pagriezienu lukturiem, LED dienas gaismas 
lukturi un salona apgaismojums ar aizturi

 ■ Priekšējie miglas lukturi ar adaptīvo pagriezienu 
sistēmu

 ■ Centrālā slēdzene ar tālvadību un divām 
tālvadības atslēgām

 ■ Priekšējie un aizmugurējie attāluma sensori 
automašīnas novietošanai stāvvietā

 ■ Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi

Galvenie salona apdares elementi

 ■ FM radio ar DAB, Ford SYNC ar Bluetooth®, 4" 
TFT displejs, attālinātā audio vadība, integrētais 
vadības panels, FordPass Connect modēms, 
USB savienošanas ports ar iPod® funkcijām un 
desmit skaļruņi

 ■ Universāls sēdekļu izvietojums ar atsevišķiem 
rotējošiem sēdekļiem otrajā rindā un trešo rindu 
no 2+1 sēdekļiem. Visus sēdekļus var nolocīt, 
pagriezt, novietot malā vai izņemt

 ■ Priekšpusē novietots gaisa kondicionētājs ar 
ziedputekšņu filtru

 ■ Stūre ar Sensico® ādas apdari
 ■ Ātrumtures sistēma ar noregulējamu ātruma 

ierobežotāju
 ■ Grīdas paklājiņi pasažieru un bagāžas 

nodalījumā
 ■ Elektriski vadāmi priekšējie logi, kas 

autovadītāja pusē ir nolaižami/aizverami ar 
vienu pieskārienu

 ■ Autovadītāja un priekšējā pasažiera drošības 
spilveni◊, sānu krūškurvja drošības spilveni un 
sānu aizkarveida drošības spilveni

Pieejamie papildaprīkojuma komplekti: 
Uzlabotas redzamības piederumu 
paketes Low sērija

 ■ Elektriski kontrolējami un apsildāmi durvju spoguļi 
ar sānu indikatoriem un spoguļu ietvariu funkciju

 ■ Apsildāms Quickclear vējstikls
 ■ Apskalotāja šķidruma maza līmeņa sensors

SYNC ar 4" (10,1 cm) TFT ekrānu un 
balss vadību
(Standartaprīkojums)

Integrēts jumta bagāžnieks
(Papildaprīkojums tikai Bus modeļiem)

Attēlā redzamais modelis ir Tourneo Custom Trend L1 ar Moondust Silver metālisku virsbūves krāsu (izvēles iespēja).

Redzamības piederumu paketes 
Aprīkojums papildus uzlabotas 
redzamības piederumu paketes 
Low sērijai

 ■ Automātiski priekšējie lukturi
 ■ Logu slotiņas ar lietus sensoru

Redzamības piederumu pakete 
Premium Aprīkojums papildus 
uzlabotas redzamības piederumu 
paketes Low sērijai

 ■ Brīdinājums par izbraukšanu no joslas 
un autovadītāja brīdinājums

 ■ Atpakaļskata kamera ar autopiekabes 
pieāķēšanas palīgsistēmu

 ■ Automātiskās tālās gaismas
 ■ High sērijas instrumentu panelis

Dzinēji

 ■ 130 PS (96 kW)/360 Nm
 ■ 150 PS (110 kW)/360 Nm
 ■ 175 PS (125 kW)/390 Nm

◊Piezīme: Uz aizmuguri pavērstu bērnu sēdeklīti nekādā gadījumā nedrīkst novietot priekšējā pasažieru 
sēdeklī, ja Ford automašīna ir aprīkota ar priekšējā pasažiera drošības spilvenu darba kārtībā. Visdrošākā vieta 
bērniem ir atbilstoši nostiprināts sēdeklītis otrās rindas sēdvietā.

Modeļi Trend
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Galvenie virsbūves elementi papildus 
modeļa Trend elementiem

 ■ 17 collu 10 spieķu vieglmetāla diski Sparkle 
Silver krāsā

 ■ Plati korpusa sānu moldingi virsbūves krāsā
 ■ Tonēts aizmugurējais stikls
 ■ Apsildāms Quickclear vējstikls
 ■ Automātiski priekšējie lukturi
 ■ Logu slotiņas ar lietus sensoru
 ■ Elektriski darbināmi, apsildāmi un automātiski 

nolokāmi durvju spoguļi ar korpusu virsbūves 
krāsā, aklā punkta novērsēju, integrētu sānu 
pagrieziena rādītāju un logu mazgāšanas 
šķidruma sensoru

Galvenie salona elementi papildus 
modeļa Trend elementiem

 ■ FM radio/sistēma, Ford SYNC (tostarp 
ārkārtas palīdzība*) un Bluetooth®, balss 
vadība, AppLink, dzirdamas īsziņas un 
privātuma režīms, 8" (20,3 cm) skārienekrāna 
displejs, integrēts vadības panelis, FordPass 
Connect modēms, USB ports ar iPod® 
funkcijām, audio tālvadība un desmit skaļruņi  

 ■ Augstas daudzveidības konferences sēdekļi, 
kuru otrās un trešās rindā ir atsevišķi sēdekļi 
(var nolocīt, pagriezt, novietot malā vai 
izņemt)

 ■ Gaisa kondicionētājs aizmugurējam 
nodalījumam

 ■ Iestrādātas žalūzijas pie otrās rindas logiem, 
kā arī trešās rindas logiem L2 modeļiem

 ■ Apsildāmi priekšējie sēdekļi

Elektroniski vadāms un apsildāms 
autovadītāja sēdeklis
(Papildaprīkojums)

Sēdekļi ar daļēju ādas apdari
(Papildaprīkojums)

Tourneo Custom Titanium L1 ar Blue Metallic virsbūves krāsu (izvēles iespēja).

Pieejams papildaprīkojuma 
komplekts: 
Augstas kvalitātes redzamības 
piederumu pakete (Premium 
sērija)

 ■ Brīdinājums par izbraukšanu no joslas 
un autovadītāja brīdinājums

 ■ Atpakaļskata kamera ar autopiekabes 
pieāķēšanas palīgsistēmu

 ■ Automātiskās tālās gaismas
 ■ High sērijas instrumentu panelis

Dzinēji

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 
kW)

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 ZS (125 
kW)

*Ford ārkārtas palīdzības sistēma ir novatoriska SYNC funkcija, kas izmanto ar Bluetooth® pārī savienotu mobilo 
tālruni, palīdzot automašīnā esošajām personām veikt tiešu zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi automašīnas 
avārija, kuras laikā ir aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts degvielas sūknis. Šī funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas 
valstīs un reģionos. 

Modeļi Titanium
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Galvenie virsbūves elementi papildus 
Titanium sērijas elementiem

 ■ 17 collu 10 spieķu Dark Tarnish vieglmetāla 
diski

 ■ Atpakaļskata kamera
 ■ Ksenona lukturi, tostarp LED dienas gaitas 

lukturi un statiski pagrieziena lukturi

Galvenie interjera elementi papildus 
Titanium sērijas elementiem

 ■ Ford SYNC ar iegultu navigāciju, FM radio/SD 
navigācijas sistēma ar DAB, SYNC (tostarp 
ārkārtas palīdzība*) ar Bluetooth®, balss 
vadības sistēma, AppLink, dzirdamas īsziņas 
un privātuma režīms, 8" (20,3 cm) 
skārienekrāna displejs, paplašināts un 
integrēts vadības panelis, USB ports ar iPod® 
funkcijām, audio tālvadība un desmit skaļruņi

 ■ Ādas apdare (Salerno, ar 5 cm horizontālām 
nošuvēm Palazzo Grey/Salerno un ādu 
Palazzo Grey krāsā, vai Salerno āda ar 5 cm 
horizontālām nošuvēm un Dark Palazzo Grey/
Salerno āda Dark Palazzo Grey krāsā)

 ■ 10 pozīcijās noregulējams, apsildāms 
autovadītāja sēdeklis ar jostasvietas atbalstu

Ādas apdare
(Standartaprīkojums)

Biksenona priekšējie lukturi
(Standartaprīkojums)

Tourneo Custom Titanium X L1 ar Diffused Silver metālisku virsbūves krāsu (izvēles iespēja).

Dzinēji

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 
kW)

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 ZS (125 
kW)

*Ford ārkārtas palīdzības sistēma ir novatoriska SYNC funkcija, kas izmanto ar Bluetooth® pārī savienotu mobilo 
tālruni, palīdzot automašīnā esošajām personām veikt tiešu zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi automašīnas 
avārija, kuras laikā ir aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts degvielas sūknis. Šī funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas 
valstīs un reģionos.

Modeļi Titanium X

313030



Galvenie virsbūves elementi papildus 
Titanium sērijas elementiem

 ■ 17 collu 5 spieķu vieglmetāla diski
 ■ Colour-keyed priekšējais režģis ar Satin Nickel 

ielaidumu
 ■ Virsbūves krāsas priekšējais buferis ar 

apakšdaļas akcentu Magnetic Grey krāsā
 ■ Krāsotas plastmasas divtoņu aizmugures 

buferis Magnetic Grey krāsā
 ■ Pagarināti sānu kāpšļi
 ■ Jumta bagāžnieks sudraba krāsā
 ■ Agate Black krāsas spoguļu apvalki
 ■ Active sānu uzlīme Magnetic Gloss krāsā

Galvenie interjera elementi papildus 
Titanium sērijas elementiem

 ■ FM radio/sistēma ar DAB, SYNC (tostarp 
ārkārtas palīdzība*) un Bluetooth®, balss 
vadība, AppLink, dzirdamas īsziņas un 
privātuma režīms, 8" (20,3 cm) skārienekrāna 
displejs, integrēts vadības panelis,, USB ports 
ar iPod® funkcijām, audio tālvadība un desmit 
skaļruņi

 ■ 10 pozīcijās elektriski noregulējams, 
apsildāms autovadītāja sēdeklis ar 
jostasvietas atbalstu

 ■ Daļēja ādas apdare (Parasti ar Glacier Nordic 
Blue krāsā/Salerno āda Ebony krāsā)

 ■ Blue Metallic deco izvietojums instrumentu 
panelī 

17 collu 5 spieķu vieglmetāla diski
(Standartaprīkojums)

Colour-keyed Active priekšējais režģis 
ar Satin Nickel ielaidumu
(Standartaprīkojums)

Tourneo Custom Active L1, kas parādīts ar virsbūvi Orange Glow metāliskā krāsā (papildaprīkojums).

Dzinēji

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 
kW)

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 ZS (125 
kW)

*Ford ārkārtas palīdzības sistēma ir novatoriska SYNC funkcija, kas izmanto ar Bluetooth® pārī savienotu mobilo 
tālruni, palīdzot automašīnā esošajām personām veikt tiešu zvanu uz vietējo sakaru centru, ja notikusi automašīnas 
avārija, kuras laikā ir aktivizēti gaisa spilveni vai izslēgts degvielas sūknis. Šī funkcija darbojas vairāk nekā 40 Eiropas 
valstīs un reģionos.

Modeļi Active
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Galvenie virsbūves elementi papildus 
Titanium sērijas elementiem

 ■ 17" 5 x 2 spieķu mehāniski apstrādāti, melni 
vieglmetāla diski

 ■ Sporta komplekts ar īpašu priekšējā bufera 
apdari apakšējā daļā, ar unikālu miglas 
lukturu dizainu, virsbūves krāsas pārklājumu, 
īpašu aizmugurējā bufera pārklājumu, 
sportiskām svītrām uz motora pārsega un 
priekšējo un aizmugurējo riteņu arku 
pagarinājumu 

 ■ Priekšā režģis no piecām restēm ar matētiem 
melniem spārniem

 ■ Akcentēta svītra uz motora pārsega

Galvenie interjera elementi papildus 
Titanium sērijas elementiem

 ■ Daļēja ādas apdare (Dynamo Emboss uz Eton 
Ebony/Salerno āda Ebony krāsā)

 ■ 10 pozīcijās elektriski noregulējams, 
apsildāms autovadītāja sēdeklis ar 
jostasvietas atbalstu 

17" 5 x 2 spieķu mehāniski apstrādāti, 
melni vieglmetāla diski
(Standartaprīkojums)

Sportiskas svītras un režģis
(Standartaprīkojums)

Tourneo Custom Sport L1 ar Frozen White solid virsbūves krāsu (standarta opcija).

Dzinēji

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 
kW)

 ■ 2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 ZS (125 
kW)

Modeļi Sport
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Titanium
Sēdekļa ielaidums: Inroad Emboss, Dark Palazzo Grey 
krāsā
Sēdekļa spilvens: Marl, Dark Palazzo Grey krāsā

Trend
Sēdekļa ielaidums: Capitol, Palazzo Grey krāsā
Sēdekļa spilvens: City, Palazzo Grey krāsā

Titanium
Sēdekļa ielaidums: Inroad Emboss, Palazzo Grey krāsā
Sēdekļa spilvens: Marl, Palazzo Grey krāsā

Titanium/Titanium X
Sēdekļa ielaidums: Salerno āda ar 5 cm horizontālām 
nošuvēm Dark Palazzo Grey krāsā
Sēdekļa spilvens: Salerno Vinyl Ebony krāsā

Trend
Sēdekļa ielaidums: Capitol, Ebony krāsā
Sēdekļa spilvens: City, Ebony krāsā

Titanium/Titanium X
Sēdekļa ielaidums: Salerno āda ar 5 cm horizontālām 
nošuvēm Palazzo Grey krāsā
Sēdekļa spilvens: Salerno Vinyl Ebony krāsā

Sport
Sēdekļa ielaidums: Dynamo Emboss on Eton, Ebony krāsā
Sēdekļa spilvens: Salerno āda melnkoka krāsā

Apsēdieties un atpūtieties

Alerģiju neradošs salona interjers

Ford Tourneo Custom interjerā ir izmantoti materiāli, kuri līdz minimumam samazina alerģiskas reakcijas 
risku. Modeļiem ar gaisa kondicionēšanas sistēmu ir arī augstas veiktspējas ziedputekšņu filtrs, kas 
novērš putekļu un ziedputekšņu iekļūšanu pasažieru salonā.

FORD TOURNEO CUSTOM Apdare

Active
Sēdekļa ielaidums: Parasts ar Glacier Nordic Blue krāsā
Sēdekļa spilvens: Salerno āda melnkoka krāsā
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Race Red** 
Solid virsbūves krāsa

Diffused Silver 
Metāliska virsbūves krāsa*

Moondust Silver 
Metāliska virsbūves krāsa*

Blazer Blue** 
Vientoņa virsbūves krāsa

Agate Black 
Metallic virzbūves krāsa*

Grey Matter 
Premium virsbūves krāsa*

Frozen White
Tīrtoņa virsbūves krāsa

Blue Metallic 
Metāliska virsbūves krāsa*

Magnetic**  
Metāliska virsbūves krāsa*

Piezīme.Automašīnu attēli izmantoti tikai virsbūves krāsas ilustrācijai un var neatbilst aprakstītajam transportlīdzeklim. Šajā brošūrā parādītās krāsas un apdare var atšķirties no faktiskajām krāsām ierobežoto drukas iespēju dēļ.
*Virsbūves metāliskās krāsas ir pieejamas kā izvēles iespēja par papildu samaksu.
**Nav pieejams ar Active sēriju.
Ford Tourneo Custom 12 gadu Ford garantija pret caurrūsēšanu, kas stājas spēkā no pirmās reģistrācijas datuma. Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem.
Piezīme. Visus vieglmetāla diskus var iegādāties no vietējā Ford izplatītāja kā papildu piederumus par papildu maksu. Apmeklējiet vietni: www.ford-accessories.com

FORD TOURNEO CUSTOM Krāsas

17 collu 17 collu

16 collu 17 collu

10 spieķu Sparkle Silver krāsas vieglmetāla diski  
(Izvēles iespēja Titanium) 

10-spoke Dark Tarnish alumīnijas sakausējuma diski 
(Izvēles iespēja Titanium, standarta Titanium X)

5x2 spieķu Sparkle Silver krāsas vieglmetāla diski  
(Izvēles iespēja Trend) 

5 x 2 spieķu spoži un mehāniski apstrādāti melni 
vieglmetāla diski  
(standartaprīkojums Sport)

FORD TOURNEO CUSTOM Diski

Orange Glow 
Metāliska virsbūves krāsa*

17 collu
5 spieķu vieglmetāla disks 
(standartaprīkojums Active modelim) 
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Lai uzzinātu vairāk par Transit Custom 
papildpiederumiem, apmeklējiet vietni 
ford-accessories.com
Ford zīmola preces var iegādāties vietnē  
fordlifestylecollection.com 

FORD TOURNEO CUSTOM Papildu piederumi

1. Viedais spogulis*

2. Paneļa kamera

3. ACTIVLine+ augstākās klases 
sēdekļu uzlikas

4. G3+ jumta šķērsstieņi

5. Priekšējā spoilera komplekts*

6. Visiem laika apstākļiem 
piemēroti grīdas paklājiņi

7. Kravas nodalījuma paliktnis

8. Brink®+ noņemama sakabes 
ierīce

9. EV uzlādes vads

10. Integrēti un salokāmi jumta 
reliņu

11. Thule®+ uz jumta novietojams 
slēpju un sniegadēļu turētājs

*Izvēles iespēja un papildu piederums.
Piederumu uzstādīšana var ietekmēt jūsu transportlīdzekļa 
degvielas patēriņu.
+Uz šo produktu attiecas trešās puses piegādātāja garantija, 
lūdzu, skatiet plašāku informāciju uz aizmugurējā vāka.
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FORD TOURNEO CUSTOM Īpašs papildaprīkojums

Vilkšanas elektronika
Šī iespēja ietver vilkšanas elektroniku (konektors vai 
vads) bez fiziskas vilkšanas – ļaujot vilkšanas stienim 
būs viegli pievienojamam un ar minumālu piepūli 
lietojamam. 

 ■ Pieejama visa veida virsbūvēm

Dzinēja RPM kontrolers
Dzinēja apgriezienu min. kontrolers iespējo, lai diznējs 
varētu darboties paaugstinātā tukšgaitas ātrumā. Šī 
iespēja tiek izmantota elektriskiem un mehāniskiem 
jaudas samazinātājiem pie piedziņas palīgaprīkojuma, kā 
atdzesēšana. 

3 darbības modeļi:

 ■ 1. modelis: 3 ātrumi (noklusējuma 1100 apgriez. Min., 
1600 apgriez. min. 2 030 apgriez. min.) to iespējams 
konfigurēt

 ■ 2. Modelis: dažādi ātrumi
 ■ 3. Modelis: tukšgaitas paātrinājums

Papildu drošinātāja releja panelis
Pielāgotajiem transportlīdzekļiem ir pielāgotas sistēmas, 
kurām nepieciešama sava atsevišķa, aizsargāta jaudas 
padeve. Papildu drošinātāja releja panelis nodrošina 
drošu izvadi, lai savienotu papildu sistēmas kā daļu no 
dzesēšanas pie pareizas jaudas padeves, kā gaismas un 
bākugunis.
Galveno jaudu padod ar 150 A drošinātāju augstas 
strāvas drošinātāj panelī, standarta akumulatora 
aizsarga aizsardzība un atrodas vadītāja sēdekļa 
paaugstinājumā. 

Uzlabota elektroniskā interfeisa pakete
Šī pakotne piedāvā visaptveroši savienojamību 
dažādiem elektriskajiem transportlīdzekļa signāliem. 
Atrodas instrumentu panelī aiz cimdu nodalījuma, šis 43 
veidu savienotājs ar CAN interfeisa cilpu vadu, ir 
ieteicams policijas transportlīdzekļiem, ātrajām palīdzībā 
un citiem palīdzības transportlīdzekļiem. Speciāli 
piemēroti signāli, kas ietver arī ārējo/iekšo 
apgaismojumu, bloķēšanu/atbloķēšanu, kravas 
aizsardzību/baterijas aizsargu, AC aktīvu, durvju 
aizvēršanu, signāltauri, rokasbremzi, dzinēja stāvokli, 
darbošanās bloķēšana un papildu drošinātāja releja 
panelis. Nav pieejams kemperiem un ar programmējamo 
CAN interfeisa moduli.

Ieprogrammējams Ford akumulatora aizsargs
Unikāls Ford, šis patents ir izstrādāts, lai samazinātu 
komerctransportlīdzekļu  elektriskās problēmas, kā 
nestrādājošs akumulators. Pieejams kā standarta iesēja 
vai daļa no konvertera augstas jaudas padeves sistēma.
Aizsargs darbojas, atvienojot elektriskās funkcijas, ja 
akumulators nokrīt zem iepriekš iestatītā līmeņa. Kad 
akumulators ir uzlādēts līdz darbības līmenim, aizsargu 
var programmēt, lai tas atkal ieslēgtu elektriskās 
funkcijas.
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*SAE metode.
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Aizmugurējie sēdekļi salocīti
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Tourneo Custom L1
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2,272 mm/1,986 mm  
(ar/bez spoguļiem)

4973 mm/5340 mm (L1/L2)

Izmēri (mm)

8/9 sēdvietu Tourneo Custom

L1 L2

Kopējais garums 4972 5339

Kopējais platums (ar/bez spoguļiem) 2272/1986 2272/1986

Kopējais augstums* 1927/1984 1924/1977

Sānu durvju ieejas platums 930 930

Bagāžas vieta starp riteņu arkām 1350 1350

Bagāžas vietas platums 1752 1752

Bagāžas vieta no grīdas līdz jumtam 1304 1304

Bagāžas vietas garums (pie trešās sēdekļu rindas apakšas) 655 1032

Bagāžas tilpums (litros)

Bagāžas tilpums (aiz trešās sēdekļu rindas) (atskaitot maršruta autobusu) 1200 1900

Apgriešanās rādiuss (m)

16" riteņi, no apmales līdz apmalei/no sienas līdz sienai 11,6/12,2 12,8/13,4

17" riteņi, no apmales līdz apmalei/no sienas līdz sienai 11,8/12,3 13,0/13,5

L1 = īsa garenbāze, L2 = gara garenbāze. Uz visiem izmēriem (norādīti mm) attiecas ražošanas pielaides, un tie norādīti minimālās specifikācijas 
modeļiem bez papildu aprīkojuma. Šiem attēliem ir tikai informatīvs raksturs. *Augstuma izmēri ir norādīti diapazonā no minimuma līdz maksimumam, 

no pilnīgi piekrautas automašīnas ar mazāko lietderīgo slodzi līdz nepiekrautai automašīnai ar vislielāko lietderīgo slodzi.
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Ieprogrammējams Ford akumulatora aizsargs
Šī patentētā akumulatora aizsargsistēma nodrošina, ka 
jūsu akumulators nekad negaidīti neizlādēsies. Nosakiet 
laiku akumulatora izmantošanai, kamēr dzinējs 
nedarbojas, izveidojiet akumulatora lietošanas profilus 
(neliela vai intensīva lietošana, ar papildu baterijām vai 
bez) un aizsargājiet savu akumulatoru no startera 
motora pārslodzes. Šajā izteikti funkcionālajā iekārtā ir 
daudz funkciju. (Papildaprīkojums)

Divas augstas veiktspējas AGM baterijas
Pieejamas lielākai elektriskajai slodzei, nodrošinot labāku 
aizsardzību dziļās izlādes laikā. (Papildaprīkojums)

Degvielas ekonomija un CO2 emisijas - EU 6,2
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Tourneo Custom
2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) 4.43 193-211 7,4-8,0
2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 kW) 4.43 195-211 7,4-8,1

2,0 l TDCi Ford EcoBlue hibrīds 150 ZS (110 kW) HEV2 4.43 191-206 7,3-7,8
2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) 6 pakāpju automātiska 3.39 165-174 7,8-9,5
2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 6 pakāpju automātiska 3.39 213-233 8,0-8,9

Piezīme visiem Ford EcoBlue dzinējiem: Parādītās vērtības attiecas uz automašīnām ar Auto Start-Stop sistēmu. Auto Start-Stop sistēma samazina CO2 
emisijas un degvielas patēriņu attiecīgi par 6 g/km un 0,2–0,3 l/100 km. ØIlustratīvi norādītais tilta koeficients ir pieejams atkarībā no modeļa, pilnmasas 

un dzinēja/transmisijas kombinācijas. 
ØØNorādīto degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 izmešus un elektrisko darbības attālumus mēra saskaņā ar tehniskajām prasībām un specifikācijām, ko 

nosaka Eiropas Regula (EK) 715/2007 un (ES) 2017/1151 (ar jaunākajiem grozījumiem). Transportlīdzekļiem, kas apstiprināti vieglo automašīnu veidam, 
izmantojot pasaules vieglo automašīnu testēšanas procedūru (WLTP), būs informācija par degvielas/enerģijas patēriņu un CO2 emisiju saskaņā ar Eiropas 

Jauno braukšanas ciklu (NEDC) un WLTP. WLTP pilnībā aizstās NEDC vēlākais līdz 2020. gada beigām. Izmantotās standarta testa procedūras ļauj 
salīdzināt dažādus transportlīdzekļu veidus un dažādus ražotājus. Papildus transportlīdzekļa degvielas ekonomijai tās degvielas/enerģijas patēriņu, CO2 

emisijas un elektrisko diapazonu ietekmē arī autovadītāja uzvedība un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcefekta gāze, kas ir vainojama 
globālajā sasilšanā. Rokasgrāmata par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām ar informāciju par visiem jaunajiem pasažieru automašīnu modeļiem ir 

pieejama bez maksas jebkurā tirdzniecības vietā.

Svars un kravnesība

Maks. piekabes masas 
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Tourneo Custom L1(M1) 

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) 791-1098 3190 2092-2399 1625 1640 4.43 4565-5190 1375-2200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) (ar aizmugures pneimatisko 
balstiekārtu) 685-792 3175 2383-2490 1625 1640 4.43  – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (ar automātisko 
pārnesumkārbu) 793-1100 3240 2140-2447 1675 1640 3.39 4240 1150-1200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) (ar automātisko 
pārnesumkārbu un aizmugures pneimatisko balstiekārtu) 664-744 3175 2431-2511 1675 1640 3.39  – – –

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 kW) 789-1098 3190 2092-2401 1625 1640 4.43 4565-5190 1375-2200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue hibrīds 150 ZS (110 kW) HEV2 762-1071 3190 2119-2428 1675 1640 4.43 5190 2200 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 6 pakāpju automātiska 791-1100 3240 2140-2449 1675 1640 3.39 4240 1150-1200 750

Tourneo Custom L2(M1)

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) 745-1053 3190 2137-2445 1725 1640 4.43 5190 2000-2400 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) (ar aizmugures pneimatisko 
balstiekārtu) 618-796 3175 2379-2557 1725 1640 4.43   – –  –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 PS (96 kW) (ar automātisko 
pārnesumkārbu) 747-1055 3240 2185-2493 1725 1640 3.39 4240 1100-1400 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 130 ZS (96 kW) (ar automātisko 
pārnesumkārbu un aizmugures pneimatisko balstiekārtu) 618-699 3175 2476-2557 1725 1640 3.39    –  –  –

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 150 ZS (110 kW) 743-1053 3190 2137-2447 1725 1640 4.43 5190-5240 2000-2400 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue hibrīds 150 ZS (110 kW) HEV2 766-1076 3240 2164-2474 1725 1640 4.43 5190-5240 1950-2350 750

2,0 l TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 6 pakāpju automātiska 745-1055 3240 2185-2495 1725 1640 3.39 4240 1100-1400 750

L1 = īsa riteņbāze. L2 = gara garenbāze. ØIlustratīvi norādītais ass rādītājs ir pieejams atkarībā no modeļa, lietderīgās slodzes un dzinēja apvienojuma. ØØKopējā slodze = Transportlīdzekļa kopējā masa, ar mazāku pašmasu GVM = (gross 
vehicle mass) = transportlīdzekļa pilnmasa. Kopējā pieļaujamā nokomplektētās automašīnas masa, tostarp korpusa masa, lietderīgā pārvadājamā slodze, papildelementu, degvielas, eļļas, ūdens, autovadītāja un pasažieru masa. 

uPašmasu ietekmē tādi faktori kā virsbūves veidi, dzinēji un iespējas (dažādām sērijām būs atšķirīgas pašmasas) tai skaitā 100 % pilnas šķidrumu tvertnes, 90 % pilna degvielas tvertne un bez vadītāja (75 kg), pasažieriem vai kravas. 
Lietderīgā slodze šajā rokasgrāmatā ir atšķirība starp transportlīdzekļa pilnmasu (GVM) un pašmasu. Jāņem vērā, ka faktiskais svars ir vienmēr atkarīgs no ražošanas pielaidēm, kuru rezultātā šajā rokasgrāmatā norādītā lietderīgā slodze 

var atšķirties no faktiskās masas. Informācijai: Par transportlīdzekļa atbilstību ar to lietošanu uz autoceļiem saistītajām likumdošanas prasībām ir atbildīgs transportlīdzekļa vadītājs. (a) Maks. Bremzēšanas piekabes masa ir atkarīga no 
izvēlētā dzinēja jaudas un papildu iespējām/izvēlētā aprīkojuma. GTM (gross train mass) = transportlīdzekļa pilnmasa. Atļautais svars, kas sastāv no nokomplektētas automašīnas (GVM) koā ar piekabi un kravu.
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iegādefinansējums
Arī tad, kad dodaties prom ar savu jauno automašīnu, 
mēs esam kopā ar jums. Uzņēmumam Ford ir liels 
pilnvaroto apkopes pakalpojumu nodrošinātāju tīkls, lai 
tas varētu palīdzēt uzturēt jūsu automobili vislabākajā 
stāvoklī.

Ja jūsu jaunajam Ford automobilim ir kādreiz 
nepieciešams remonts pēc avārijas, tad vislabākā vieta, 
kurā atjaunot automobiļa sākotnējo stāvokli un visātrāk 
veikt remontu, lai varētu atkal atgriezties uz ceļa, ir Ford 
Accident Repair Centre.

Runājot par automašīnu finansēšanu, mūsu uzņēmuma 
lielums un pieredze ļauj mums nodrošināt plašu finanšu 
produktu klāstu. 

Ford Credit nodrošina finanšu produktu klāstu neatkarīgi 
no tā, vai iegādājaties automašīnu privātajām vai 
uzņēmuma vajadzībām. 

Ford Lease specializējas līgumslēgšanā par automašīnu 
nomu un līzingu un piedāvā alternatīvu finansējuma 
plānuklāstu, ko var pielāgot uzņēmuma vajadzībām. Tikai 
uzņēmumiem.

FORD TOURNEO CUSTOM Nākamās darbības

Apmeklējiet Ford izplatītāju un dodieties ar Ford Tourneo Custom testa 
braucienā. Atrodiet savu vietējo izplatītājur: www.ford.com/SBE/
DealerLocator

Dodieties tiešsaistē, būvējiet un saņemiet cenas piedāvājumu savam 
jaunajam Ford Tourneo Custom atkarībā tieši no jūsu izvēlētajām 
specifikācijām www.ford.com

izmēģiniet izveidošana

Attēli, apraksti un specifikācijas. Šajā brošūrā iekļautais teksts ir aktuālā versija iespiešanas brīdī. Taču viena no Ford stratēģijām ir turpināt izstrādājumu uzlabošanu. Tiek paturētas 
tiesības jebkurā laikā mainīt šajā publikācijā attēloto un aprakstīto modeļu un elementu specifikācijas, krāsas un cenas. Lai saņemtu jaunāko informāciju, vienmēr konsultējieties ar Ford 
dīleri. Papildaprīkojums. Ja jebkurā vietā šajā publikācijā kāda iespēja ir apzīmēta kā ‘izvēles’ vai ‘papildaprīkojums/ papildu pakete’ u.tml., jāpieņem, ka tā būs par papildu samaksu 
sērijveida modelim, ja vien nav norādīts citādi. Visas modeļu un krāsu kombināciju iespējas ir atkarīgas no pieejamības. Piezīme. Dažos attēlos ir parādīts provizoriskais modelis, un/vai 
tie ir izveidoti, izmantojot datoru, tāpēc automobiļu faktiskais izskats/funkcijas dažādos aspektos var atšķirties. Turklāt vairākas parādītās automobiļa iespējas var būt pieejamas kā 
papildaprīkojums. Piezīme. Šī brošūra ietver gan oriģinālos Ford piederumus, gan plašu klāstu izstrādājumu no mūsu piegādātājiem. +Minētie piederumi ir rūpīgi atlasīti trešās puses 
piegādātāja prečzīmes piederumi, kam netiek piemērota Ford garantija, bet trešās puses piegādātāja paša garantija. Informāciju par to var iegūt pie jūsu Ford dīlera. Piezīme. Bluetooth® 
nosaukums un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un jebkāda to izmantošana Ford Motor Company notiek saskaņā ar licenci. iPod nosaukums un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citi 
zīmoli un tirdzniecības nosaukumi pieder to īpašniekiem. Piezīme. Dažas šajā brošūrā aprakstītās autovadītāja palīgsistēmas un drošības sistēmas izmanto sensorus, kuru veiktspēju 
var ietekmēt noteikti vides vai laika apstākļi. 
Šī brošūra ir starptautisks izdevums, un tajā ietvertā informācija ir vispārīga. Norādītās specifikācijas nav saistītas ar kādu atsevišķu tirgu. Iespējams, ka attēlos redzami vai brošūrā 
minēti modeļi, funkcijas vai noteikumi, kuri zināmās teritorijās nav pieejami attiecībā ne uz standarta, ne uz papildu aprīkojumu. Turklāt tajā var arī nebūt norādītas visas pieejamās 
funkcijas. Lūdzu, vienmēr konsultējieties ar vietējo Ford izplatītāju par jaunākajiem specifikācijas datiem un spēkā esošajām cenām.

Publicēja: Ford Motor Company Limited,  
Laindon, Essex, England. 
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