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ĽAHKÝ SPÔSOB,  
AKO SI UŽIŤ NOVÝ  
TOURNEO CONNECT

OBJAVUJTE

VYBERAJTE

PRISPÔSOBUJTE

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tourneo Connect Active (SWB) v metalickej farbe karosérie Boundless Blue 
(voliteľné) s 18-palcovými 5-lúčovými čiernymi diskami kolies z ľahkej 
zliatiny s opracovanou povrchovou úpravou (voliteľné).



1OBJAVUJTE

BERTE ŽIVOT S 
NADHĽADOM
Zoznámte sa s úplne novým modelom Tourneo Connect: 
štýlovým a všestranným spoločníkom na cesty, ktorý je navrhnutý 
pre všetky životné dobrodružstvá. Pohodlný interiér ponúka 
sedem miest na sedenie pre vašu rodinu, spoluhráčov (a ich 
výbavu), pracovné potreby a iné. Ak k tomu pripočítate možnosť 
výberu dĺžky a celý rad inovatívnych funkcií podpory riadenia a 
technológie digitálneho kokpitu, Tourneo Connect vám poskytne 
veľa dôvodov na úsmev.

Zobrazený model je Tourneo Connect Active (SWB) v metalickej farbe 
karosérie Boundless Blue (voliteľné).
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ŠTÝLOVÝ, NENÁROČNÝ A 
ZÁBAVNÝ
Vďaka svojmu dizajnu vyzerá váš úplne nový Tourneo Connect 
ako doma nielen v meste, ale aj v náročných podmienkach. 
Celý modelový rad zaujme pútavými prvkami vrátane čiernej 
voštinovej hornej mriežky chladiča s saténovo-chrómovaným 
rámovaním, štýlovými krytmi kolies a jedinečnými ochrannými 
lištami pri modeli Active a ozdobnými pásmi kapoty pri modeli 
Sport, dynamickým predným nárazníkom v športovom štýle a 
17-palcovými čiernymi diskami kolies z ľahkých zliatin. Strešné 
lyžiny poskytujú platformu ako stvorenú na dobrodružstvo s 
možnosťou upevnenia bicyklov, lyží a ďalších vecí.

OBJAVUJTE

Tourneo Connect Sport (SWB, nedostupné v SR) v metalickej farbe karosérie 
Graphite Grey (voliteľné) s 18-palcovými 5-lúčovými čiernymi diskami kolies 
z ľahkej zliatiny s opracovanou povrchovou úpravou (voliteľné).
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ZÁBAVA NA ČERSTVOM 
VZDUCHU
Nájsť miesto, kde budete šťastní, nebolo nikdy jednoduchšie. 
Model Tourneo Connect* má po prvý raz k dispozícii pohon 
všetkých štyroch kolies, ktorý vám na ceste dodá väčšiu istotu a 
pomôže vám prekonať náročný nespevnený alebo klzký povrch. 
Flexibilný priestor interiéru poskytuje sedem sedadiel v troch 
radoch s možnosťou sklopiť, preklopiť alebo vybrať druhý a tretí 
rad sedadiel (voliteľne) a vytvoriť tak batožinový priestor s 
objemom až 3,1 m3**. Dostatočný priestor na športové vybavenie, 
kempingovú výbavu a iné.

OBJAVUJTE

*Modely vybavené 2,0-litrovým naftovým motorom EcoBlue s výkonom 122 k a 
6-stupňovou manuálnou prevodovkou.
**Náklad a nosnosť sú obmedzené hmotnosťou a rozložením hmotnosti. Maximálne 
užitočné zaťaženie sa líši a závisí od príslušenstva a konfigurácie vozidla. Nosnosť 
konkrétneho vozidla nájdete na štítku na zárubni dverí.

Tourneo Connect Active (SWB) v metalickej farbe karosérie Boundless Blue 
s 18-palcovými 5-lúčovými čiernymi diskami kolies z ľahkej zliatiny s 
opracovanou povrchovou úpravou (voliteľné).
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ŽIVOT NA DOSAH RUKY
Váš nový Tourneo Connect je rovnako intuitívny ako váš smartfón. 
Je však oveľa príjemnejší. Vďaka 8,25-palcovému (21 cm) 
dotykovému displeju (štandardná výbava), pomocou ktorého je 
výber a zobrazenie destinácií hračkou, máte všetko potrebné 
poruke. Či už si vyberáte hudbu, ktorá sa hodí na vašu jazdu, alebo 
kontaktujete rodinu a priateľov – pomocou multifunkčných 
ovládacích prvkov na volante to všetko zvládnete ľavou zadnou.

Pre tých s vyššími nárokmi ponúkame voliteľný informačno-
zábavný systém s 10-palcovou (25 cm)* dotykovou obrazovkou. 
Umožní vám naplno využívať systém FordPass Connect, ktorý 
poskytuje celý rad funkcií pripojenia vrátane aktuálnych 
informácií o premávke, alternatívnych trasách a blízkych 
čerpacích staniciach, vďaka ktorým bude každá jazda bez stresu.

OBJAVUJTE

*10-palcový dotykový displej je pri uvedení na trh štandardnou výbavou všetkých 
modelov; od roku 2022 sa však stane voliteľnou súčasťou výroby.

Zobrazený model je Tourneo Connect Active (SWB) v metalickej farbe 
karosérie Boundless Blue (voliteľné).
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Tourneo Connect Active (SWB) v metalickej 
farbe karosérie Boundless Blue (voliteľné) s 
18-palcovými 5-lúčovými čiernymi diskami 
kolies z ľahkej zliatiny s opracovanou 
povrchovou úpravou (voliteľné).

OBJAVUJTE
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JAZDA BEZ NÁMAHY
Preplnené mestské ulice. Jazda s častým rozbiehaním sa a zastavovaním. Vďaka adaptívnemu 
tempomatu s funkciou Lane-Centring*Ø1) vám Tourneo Connect pomôže zbaviť sa stresu v hustej 
premávke. Systém pomáha udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami a nepretržite deteguje 
značenie jazdných pruhov so schopnosťou korigovať riadenie a udržiavať vozidlo vo vyznačenom 
jazdnom pruhu.

BEZPEČNOSŤ PRE KAŽDÉHO
Asistent predchádzania kolíziámØ1) s detekciou chodcov a cyklistov** monitoruje vašu vzdialenosť od 
iných vozidiel, chodcov a cyklistov – dokonca aj v tme, keď sú objekty osvetlené reflektormi vozidla – 
a môže vás varovať pred potenciálnou kolíziou. Ak nezareagujete včas, systém zareaguje núdzovým 
brzdením a v prípade potreby aj vyhýbacím manévrom.

*Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo. Nenahrádza bezpečnú 
jazdu. Podrobnosti a informácie o obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke.
**Asistent predchádzania kolíziám s detekciou chodcov a cyklistov dokáže rozpoznať chodcov, avšak nie za každých podmienok a 
nenahrádza bezpečnú jazdu. Informácie o obmedzeniach systému nájdete v používateľskej príručke.
ØPoužíva senzory. 
1)Funkcia podpory riadenia.

OBJAVUJTE
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POKOJ NA DUŠI
Váš nový Tourneo Connect vám pomôže vyhnúť sa nehodám a nepríjemným preliačinám a škrabancom. 
Systém sledovania mŕtveho uhlaØ1) vás pomocou diskrétnych svetiel zabudovaných do oboch vonkajších 
spätných zrkadiel upozorní na vozidlo, ktoré sa počas jazdy dostane do vášho mŕtveho uhla. Podobne 
funguje aj Upozornenie na vozidlo prichádzajúce zo stranyØ1), ktoré vás upozorní pri rozpoznaní 
prichádzajúceho vozidla alebo iného nebezpečenstva, ako sú chodci, steny a stĺpy, keď cúvaním 
vychádzate z kolmého parkovacieho miesta.

SRDEČNÉ PRIVÍTANIE
Len na málo vecí v živote sa dá spoľahnúť tak ako na Tourneo Connect – obzvlášť na počasie. Preto je 
vaše vozidlo k dispozícii s voliteľným vyhrievaním sedadiel, ktoré sa jednoducho ovláda prostredníctvom 
8-palcového dotykového displeja na palubnej doske (štandardná výbava), a môžete si vybrať aj 
vyhrievaný volant (voliteľné). Ideálne pohodlie na zimné dobrodružstvá, návrat z vodných športov alebo 
aj na konci dňa stráveného prácou vonku.

ØPoužíva senzory. 
1)Funkcia podpory riadenia.

OBJAVUJTE
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ZACHOVANIE JEDNODUCHOSTI
Vďaka balíčku asistenta ťahania s novým asistentom cúvania s prívesom* (voliteľné) môžete ťahať 
väčšie predmety bez obáv. Systém znižuje riziko prevrátenia prívesu pri cúvaní s prívesom a umožňuje 
jednoduchšie ovládanie prívesu pomocou gombíka na nastavenie spätných zrkadiel – ideálny nástroj pre 
vodičov všetkých úrovní skúseností. 

VŽDY PRIPRAVENÝ NA CESTU
Vďaka bezdrôtovému nabíjaniu (voliteľné) pre váš smartfón kompatibilný s technológiou Qi (indukčné 
nabíjanie) už nie ste viazaní na kábel, ktorý vás udrží v spojení. Rýchla a jednoduchá súprava na 
bezdrôtové nabíjanie umožňuje nabíjať celý rad zariadení na cestách. A protišmyková nabíjacia podložka 
zabezpečí, že vaše zariadenie zostane presne tam, kde má, bez ohľadu na členitosť terénu.

*Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo. Nenahrádza bezpečnú 
jazdu. Podrobnosti a informácie o obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke.

OBJAVUJTE
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VŽDY V OBRAZE
Rozpoznávanie dopravného značenia†Ø1) pomáha udržiavať vás a 
vaše okolie v bezpečí. Systém zobrazuje dôležité informácie o 
dopravných značkách na prístrojovom paneli a pomáha vás 
informovať o premenlivých rýchlostiach a obmedzeniach na 
cestách a diaľniciach.

†Voliteľné pre všetky modely. ØPoužíva senzory. 1)Funkcia podpory riadenia.

PRÉMIOVÝ KOMFORT
Každá cesta by mala byť pohodlná. A vďaka ergonomickým 
sedadlám akreditovaným v rámci kampane Aktion Gesunder 
Rücken (AGR) (kampaň za zdravšie chrbty), ktoré poskytujú 
elektrickú bedrovú opierku v štyroch smeroch, sa budete v 
destinácii cítiť sviežo a uvoľnene.

DOKONALÉ PARKOVANIE
Súčasťou parkovacieho balíčka je aj aktívny parkovací asistent s 
asistentom pri vyparkovaníØ1), ktorý dokáže identifikovať a 
automaticky navádzať na kolmé parkovacie miesta a vychádzať z 
nich, zatiaľ čo vy ovládate plynový pedál, brzdenie a radenie 
prevodových stupňov. Je to tak jednoduché.

ØPoužíva senzory. 1)Funkcia podpory riadenia.

OBJAVUJTE
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VŽDY SÚSTREDENÝ
Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu1) 
rozpozná, či ste neúmyselne vybočili z 
jazdného pruhu. Upozornenia sa zobrazujú 
vizuálne a vibráciami volantu. Ak nebudete 
reagovať, pomôcka proti vybočeniu z 
jazdného pruhuØ1) vám pomôže udržať sa vo 
vašom označenom jazdnom pruhu. 

ØPoužíva senzory. 1)Funkcia podpory riadenia.

TECHNOLÓGIA VŠÍMAVOSTI
Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu stratili 
schopnosť riadenia, systém asistenta stavu 
vodiča* zareaguje na vašu nečinnosť vydaním 
výstražného tónu a vibráciami a v prípade 
potreby vykoná bezpečný brzdný manéver.

*Asistenčné funkcie vodiča sú doplnkové a nenahrádzajú 
pozornosť vodiča, jeho úsudok a potrebu riadiť vozidlo. 
Nenahrádza bezpečnú jazdu. Podrobnosti a informácie o 
obmedzeniach nájdete v používateľskej príručke.

ODBORNÍK NA BEZPEČNOSŤ
Ak by ste sa niekedy dostali do stredne ťažkej 
alebo ťažkej nehody, postkolízny brzdový systém 
dokáže optimalizovať vašu bezpečnosť znížením 
rýchlosti, čo pomáha predchádzať alebo zmierniť 
následky prípadnej sekundárnej nehody.

RÝCHLO A POHODLNE
Kráčajte k svojmu vozidlu Tourneo Connect a 
systém Ford KeyFree rozpozná prítomnosť 
vášho kľúča a odomkne dvere. Po nastúpení 
do vozidla nepotrebujete kľúč od 
zapaľovania, stačí stlačiť spojku a štartovacie 
tlačidlo Ford Power a môžete vyraziť. 
(Voliteľná výbava)

OBJAVUJTE
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Tourneo Connect poskytuje všestrannosť a komfort. S možnosťou 7 
sedadiel a dostatočným priestorom pre batožinu a domácich 
miláčikov je ideálnym spoločníkom na všetky dobrodružstvá.

Grand Tourneo Connect vám vďaka väčšiemu batožinovému 
priestoru a širším posuvným dverám umožní natiahnuť sa ešte o 
353 mm viac a získať tak väčšie pohodlie.

PREHĽAD VÝBAV

Maximálne Maximálne

litrov litrov

Úplne nový modelový rad 
Ford Tourneo Connect je k 
dispozícii v niekoľkých 
odlišných a štýlových 
dizajnoch. Zistite, ktorý z 
nich vyhovuje vašim 
životným potrebám a 
osobnému vkusu. 

VYBERAJTE

666 mm 797 mm

2 556 3 105



2
TITANIUM
Kľúčové prvky vonkajšej 
výbavy 

 ■ Zadné tónované sklá
 ■ Horná časť čiernej mriežky so 

saténovo-chrómovaným 
rámovaním

 ■ Chrómová vložka predného 
nárazníka 

 ■ Elektricky ovládané, 
vyhrievané a automaticky 
sklopné vonkajšie spätné 
zrkadlá s lesklými čiernymi 
krytmi

 ■ Predné stierače s dažďovým 
senzorom

 ■ Strieborné strešné nosníky
 ■ 16-palcové 10-lúčové 

strieborné disky kolies 
z ľahkej zliatiny

 ■ Vonkajšie kľučky dverí a 
kľučka dverí nákladového 
priestoru vo farbe karosérie

Kľúčové prvky vnútornej 
výbavy 

 ■ Prémiová stredová konzola s 
2 držiakmi na poháre a 
nastaviteľnou lakťovou 
opierkou, zadnou ventiláciou 
a 2 zadnými portmi USB

 ■ Vyhrievané predné sedadlá
 ■ Vnútorné spätné zrkadlo 

s automatickým clonením 
 ■ Kožou obšitá hlavica radiacej 

páky
 ■ Štartovacie tlačidlo
 ■ Druhý rad odkladacích 

stolíkov

Motory

Benzín
1,5 l Ford EcoBoost 114 k  
(84 kW) 6-rýchlostná 
manuálna prevodovka
Nafta
2,0 l Ford EcoBlue 122 k  
(90 kW) 6-rýchlostná 
manuálna prevodovka
2,0 l Ford EcoBlue 122 k  
(90 kW) 7-rýchlostná 
automatická prevodovka

VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE



2 VÝBAVA VOZIDLAVYBERAJTE

ACTIVE
Kľúčové prvky vonkajšej 
výbavy navyše k výbave 
Titanium 

 ■ Horná voštinová čierna 
mriežka so saténovo-
chrómovaným rámovaním

 ■ Predný a zadný nárazník so 
striebornými vložkami

 ■ 17-palcové 5-lúčové disky 
kolies z ľahkých zliatin s 
leštenou povrchovou 
úpravou 

 ■ Čierna koľajnica posuvných 
dverí

 ■ Označenie Active
 ■ Čierne ochranné lemy na 

podbehoch kolies a prednom 
a zadnom nárazníku

Kľúčové prvky interiéru navyše 
k výbave Titanium

 ■ Jedinečné čalúnenie sedadiel 
modelu Active s modrým 
prešívaním

 ■ Nádoba na odpadky na 
dverách spolujazdca

Motory

Nafta
2,0 l Ford EcoBlue 122 k  
(90 kW) 6-rýchlostná 
manuálna prevodovka
2,0 l Ford EcoBlue 122 k  
(90 kW) 7-rýchlostná 
automatická prevodovka



3 FARBY

Úplne nový Tourneo Connect 
vám umožní zapojiť svoju 
tvorivosť a vybrať si z 
klasických a výrazných farieb.

Boundless Blue
Metalická farba karosérie*

Steel Grey
Nemetalická farba karosérie

Dusky Silver
Metalická farba karosérie*

Maple Red
Metalická farba karosérie*

Frozen White
Nemetalická farba karosérie

Graphite Grey
Metalická farba karosérie*

Midnight Blue
Metalická farba karosérie*

Lava Red
Nemetalická farba karosérie

Intense Black
Metalická farba karosérie*

Stardust Silver
Metalická farba karosérie*

*Za príplatok.
Pre Ford Tourneo Connect je poskytovaná záruka 12 rokov na prehrdzavenie karosérie Ford od dátumu prvej registrácie. Podlieha zmluvným 
podmienkam.
Poznámka Použité obrázky vozidiel slúžia iba na ilustráciu farebných odtieňov karosérií a nemusia zobrazovať aktuálnu špecifikáciu ani dostupnosť 
produktu na určitých trhoch. Farby a čalúnenia vyobrazené v tejto brožúre sa môžu líšiť od skutočných farieb v dôsledku obmedzení použitých 
tlačových procesov.

PRISPÔSOBUJTE



3 ČALÚNENIA

Glacier on City in Soul/Clip vo farbe Soul  
(s modrým prešívaním)
Štandardne vo výbave Active

Bubble Ford Kylo Emboss in Soul/Clip vo farbe 
Soul (so sivým prešívaním)
Štandard vo výbave Titanium

Ford Diamond Design 004 in Soul/Vinyl vo 
farbe Soul
Na prianie pre výbavu Titanium 

PRISPÔSOBUJTE



3 KOLESÁPRISPÔSOBUJTE

Poznámka Všetky disky kolies z ľahkých zliatin sú dostupné za príplatok ako príslušenstvo u vášho predajcu vozidiel Ford do vypredania zásob. 
Navštívte stránku www.ford-accessories.com

10-lúčový disk kolesa z ľahkých zliatin vo farbe 
Silver
Štandard vo výbave Titanium

10-lúčové disky kolies z ľahkej zliatiny vo farbe 
Brilliant Silver
Na prianie pre výbavu Titanium

5-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin s 
opracovanou povrchovou úpravou vo farbe Black
Štandardne vo výbave Active

5-lúčové disky kolies z ľahkých zliatin s 
opracovanou povrchovou úpravou vo farbe Black
Voliteľná výbava pre modely Active

16-palcové 17-palcové 17-palcové 18-palcové
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Každý z nás nesie zodpovednosť za zmiernenie vplyvu na životné 
prostredie pri cestovaní. Úsporný 2,0-litrový naftový motor Ford 
EcoBlue vám v tom pomôže. Systém selektívnej katalytickej 
redukcie využíva AdBlue® na premenu emisií NOx vo výfukových 
plynoch na dusík a vodu, zatiaľ čo filter pevných častíc je 
navrhnutý tak, aby zachytil 99 % emitovaných pevných častíc z 
výfukových plynov vozidla*. Je to šikovná vec.

Vďaka nízkym prevádzkovým nákladom* s výkonom 122 k (90 
kW) spĺňa prísne európske emisné normy a zároveň ponúka 
dostatočný výkon a ťažnú silu.

*Ďalšie informácie a informácie o emisiách nájdete v časti so špecifikáciami.

Objavte množstvo výrazných 
prvkov úplne nového modelu 
Tourneo Connect vrátane jeho 
účinnej technológie motorov a 
bohatej výbavy.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝKON
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Kofigurácia sedadiel 5 sedadiel 7 sedadiel 5 sedadiel 7 sedadiel 5 sedadiel 7 sedadiel 5 sedadiel 7 sedadiel

Emisná norma M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2 M1 Fáza 6.2

Maximálny výkon k (kW) 114 (84) 114 (84) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90) 122 (90)

Krútiaci moment 220 220 320 320 320 320 320 320

Prevodovka 6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

6-stupňová 
manuálna

7-stupňová 
automatická 
prevodovka

7-stupňová 
automatická 
prevodovka

Pohon FWD FWD FWD FWD AWD AWD FWD FWD

TOURNEO

Emisie CO2
ØØ (g/km) – celkovo podľa 

normy WLTP 146-150 146-150 128-130 128-130 140-144 140-144 136-140 136-140

Spotreba palivaØØ v l/100 km – celkovo 
podľa normy WLTP 6,4-6,6 6,4-6,6 4,9-5,0 4,9-5,0 5,4-5,5 5,4-5,5 5,2-5,3 5,2-5,3

VÝKONØ

Max. rýchlosť (km/h) 181 181 187 187 175 175 186 186

0 – 100 km/h (s) 11.9 11.9 11.1 11.1 12.1 12.1 11.4 11.4

HMOTNOSTI A ZAŤAŽENIA

Prevádzková hmotnosť (kg)# 1542 1557 1610 1629 1712 1731 1643 1655

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2150 2300 2220 2350 2300 2450 2250 2400

Max. hmotnosť prívesu 12% (kg) 1400 1300 1500 1400 1500 1400 1500 1400

Max. hmotnosť ťahaného nákladu (kg) 
(nebrzdený) 750 750 750 750 750 750 750 750

Limit vertikálneho zaťaženia (kg) 
(zaťaženie na oji) 75 75 75 75 75 75 75 75
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GRAND TOURNEO

Emisie CO2
ØØ (g/km) – celkovo podľa 

normy WLTP 147-152 147-152 130-133 130-133 142-146 142-146 137-142 137-142

Spotreba palivaØØ v l/100 km – celkovo 
podľa normy WLTP 6,5-6,7 6,5-6,7 5,0-5,1 5,0-5,1 5,4-5,6 5,4-5,6 5,3-5,4 5,3-5,4

VÝKONØ

Max. rýchlosť (km/h) 181 181 bude 
uvedené

bude 
uvedené 175 175 186 186

0-100 km/h (s) 12.4 12.4 bude 
uvedené

bude 
uvedené 12.5 12.5 11.8 11.8

HMOTNOSTI A ZAŤAŽENIA

Prevádzková hmotnosť (kg)# 1608 1627 1682 1695 1781 1797 1709 1721

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2220 2350 2300 2450 2350 2500 2300 2450

Max. hmotnosť prívesu 12% (kg) 1400 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Max. hmotnosť ťahaného nákladu (kg) 
(nebrzdený) 750 750 750 750 750 750 750 750

Limit vertikálneho zaťaženia (kg) 
(zaťaženie na oji) 75 75 75 75 75 75 75 75

ØÚdaje testu Ford.
ØØUvedená spotreba paliva/energie podľa WLTP, emisie CO2 a dojazd na elektrický pohon podľa normy WLTP  sa určujú podľa technických požiadaviek a špecifikácií európskych nariadení 
(ES) 715/2007 a (EÚ) 2017/1151 v znení neskorších predpisov. Aplikované štandardné testovacie postupy umožňujú porovnanie rôznych typov vozidiel a rôznych výrobcov.
Okrem efektivity využitia paliva/energie vozidlom zohrávajú pri určovaní spotreby paliva/energie, emisií CO2 a dojazdu na elektrický pohon dôležitú úlohu aj štýl jazdy, ako aj iné netechnické 
faktory. CO2 je hlavným skleníkovým plynom, v dôsledku ktorého dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Sprievodca spotrebou paliva a emisiami CO2, ktorý obsahuje údaje pre všetky nové 
modely osobných vozidiel, je dostupný na každom predajnom mieste zdarma.
#Predstavuje najmenšiu prevádzkovú hmotnosť pri hmotnosti vodiča 75 kg, plnej hladine kvapalín a 90 % náplni paliva, s výhradou výrobných tolerancií, voliteľnej výbavy atď., ktorou je 
vozidlo vybavené. Uvedené limity ťažnej kapacity udávajú maximálnu ťažnú schopnosť vozidla pri jeho celkovej hmotnosti reštartovania pri 12 percentnom stúpaní na úrovni hladiny mora. 
Výkon a úspornosť všetkých modelov sa pri ťahaní znižuje. Celková hmotnosť súpravy zahŕňa hmotnosť prívesu.

PALIVO A VÝKONTECHNICKÉ ÚDAJE
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Celková dĺžka 4515 4515 4868 4868

Celková šírka so zrkadlami/so sklopenými zrkadlami/bez zrkadiel 2100/1931/1855 2100/1931/1855 2100/1931/1855 2100/1931/1855

Celková výška (bez nákladu) 1833 1833 1836 1836

Šírka vstupného otvoru bočných dverí 666 666 797 797

Šírka úložného priestoru medzi podbehmi kolies 1185 1185 1185 1185

Otvorená nakladacia šírka podlahy 1185 1185 1185 1185

Nakladacia výška 1200 1200 1211 1211

Dĺžka úložného priestoru pri 2 sedadlách 1913 1913 2265 2265

Dĺžka úložného priestoru pri 5 sedadlách 1100 1100 1452 1452

Dĺžka úložného priestoru pri 7 sedadlách – 316 – 629

Polomer otáčania (m) 11.4 11.4 12.1 12.1

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (L)

Kapacita úložného priestoru pri 2 sedadlách (litrov) 2556 2556 3105 3105

Kapacita úložného priestoru pri 5 sedadlách (litrov) 1213 1213 1720 1720

Kapacita úložného priestoru pri 7 sedadlách (litrov) – 248 – 650

OBJEM PALIVOVEJ NÁDRŽE (L)

Benzín 50 50 50 50

Nafta 50 50 50 50

AdBlue® 15 15 15 15

Pre všetky rozmery (uvedené v mm) sa uplatnia výrobné tolerancie a sú platné pre modely s minimálnou výbavou a neobsahujú dodatočnú výbavu. Tieto obrázky slúžia len ako 
usmernenie. Rozmery sa v závislosti od modelu a nainštalovanej výbavy môžu líšiť.

Dĺžka: 4 501 mm

Dĺžka: 4 854 mm

Šírka (so spätnými 
zrkadlami):  

1 855 mm

Šírka (so spätnými 
zrkadlami):  

1 855 mm

V
ýš

ka
: 1

 8
12
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m
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ka
: 1

 8
14

 m
m

TOURNEO

GRAND TOURNEO

ROZMERY

*Batožina a nosnosť sú obmedzené hmotnosťou a rozložením hmotnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE



4 FARBA KAROSÉRIE A ČALÚNENIE

Nemetalické farby karosérie Metalické farby karosérie*
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TITANIUM

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Bubble/Ford Kylo Emboss vo farbe Soul 
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Clip vo farbe Soul 
Farba prístrojovej dosky – horná a dolná: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Ford Diamond Design 004 vo farbe Soul 
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Vinyl vo farbe Soul 
Farba prístrojovej dosky – horná a dolná: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

ACTIVE

Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Glacier on City vo farbe Soul 
Obloženie a farba čalúnenia sedadiel: Clip vo farbe Soul 
Farba prístrojovej dosky – horná a dolná: Soul/Grain

o o o o o o o o o o

*Metalické farby sú na prianie za príplatok. 

o K dispozícii

TECHNICKÉ ÚDAJE



Ilustrácie, popisy a špecifikácie. Tento katalóg bol aktuálny v čase jeho tlače. Stratégiou spoločnosti Ford je neustály vývoj. Vyhradzujeme si právo zmeny cien, farieb, 
výbav a technických špecifikácií modelov uvedených v tomto katalógu bez predchádzajúceho upozornenia. Kvôli najnovším informáciám vždy kontaktujte Vášho 
autorizovaného predajcu Ford. Výbava na prianie. Kdekoľvek v tejto publikácii nájdete označenie “na prianie” alebo “balík na prianie” atď. musíte predpokladať, že prvok 
výbavy alebo doplnok bude za príplatok k základnej cene vozidla, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky modely a farebné kombinácie sú vecou dostupnosti pre jednotlivé trhy. 
Poznámka. Niektoré obrázky vozidiel v tomto katalógu sú počítačom generované predprodukčné modely, preto sa dizajn/výbava konečnej verzie môže v rôznych ohľadoch 
líšiť. Naopak, niektoré prvky zobrazené na vozidle môžu byť z výbavy na prianie. Poznámka. Táto brožúra obsahuje tak pôvodné príslušenstvo značky Ford, ako aj produkty 
od našich dodávateľov. Montáž príslušenstva môže mať vplyv na spotrebu paliva Vášho vozidla. +Identifikované príslušenstvo je starostlivo vybrané príslušenstvo tretích 
strán, na ktoré sa nevzťahuje záruka spoločnosti Ford, ale záruka pôvodného dodávateľa. Podrobnosti získate od predajcu Ford. Poznámka. Značka a logo Bluetooth® sú 
vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tejto značky spoločnosťou Ford Motor Company je pod licenciou. Názov a logo iPod sú duševným vlastníctvom 
spoločnosti Apple Inc. Ostatné obchodné značky a mená sú majetkom ich vlastníkov. Poznámka. Niektoré funkcie na podporu riadenia a bezpečnostné funkcie popísané 
v tomto katalógu používajú snímače, ktorých výkon môže závisieť od poveternostných alebo environmentálnych podmienok.
Táto medzinárodná brožúra slúži len na všeobecné informácie; opísané špecifikácie sa netýkajú žiadneho konkrétneho trhu. Je možné, že ilustrácie alebo text budú 
obsahovať odkazy na modely, prvky alebo podmienky, ktoré nie sú na niektorých územiach k dispozícii, či už v rámci štandardnej alebo voliteľnej výbavy. Okrem toho môžu 
byť vynechané špeciálne funkcie, ktoré sú k dispozícii. O najnovších údajoch o špecifikáciách a aktuálnych cenách sa preto vždy informujte u svojho predajcu Ford.

Published by Ford Motor Company Limited,  Laindon, Essex, England. Registered in England No. 235446. © Ford Motor Company Limited.
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REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 
EŠTE DNES
Vzrušujúci modelový rad Tourneo Connect najlepšie spoznáte za volantom.

Rezervujte si testovaciu jazdu a váš miestny predajca Ford vám rád pomôže tak rýchlo, ako to bude 
možné.


