
Ford Transit Személyszállítók
2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

nettó bruttó

kW/LE Nm

98 / 130 385 M6 7,780,827 Ft                   10,016,650 Ft               
125 / 170 415 A6 8,549,882 Ft                 10,993,350 Ft               
98 / 130 385 M6 8,061,142 Ft                    10,372,650 Ft               
125 / 170 415 A6 8,830,197 Ft                   11,349,350 Ft                
98 / 130 385 M6 7,955,630 Ft                  10,238,650 Ft               
125 / 170 415 A6 8,724,685 Ft                  11,215,350 Ft                  
98 / 130 385 M6 8,235,945 Ft                  10,594,650 Ft              
125 / 170 415 A6 9,005,000 Ft                11,571,350 Ft                  
92 / 125 350 M6 9,770,000 Ft                 12,407,900 Ft               
114 / 155 385 M6 10,010,000 Ft               12,712,700 Ft                 

14/15 L3H2 1.3/4.10 114 / 155 385 M6 10,325,000 Ft               13,112,750 Ft                  
14/15 L4H3 1.4/4.40 114 / 155 385 M6 10,850,000 Ft              13,779,500 Ft                
17/18 L4H3 1.3/4.60 114 / 155 385 M6 10,985,000 Ft              13,950,950 Ft              

A Kombi H1/H2 és Busz M1 modellek esetében megadott bruttó árak 135.000 Ft regisztrációs adót is tartalmaznak.

A középmagas tetős Kombi és Busz M2 Trend szériákon kötelezően rendelendő opció
Láthatósági csomag 1

FWD - elsőkerék meghajtás
RWD - hátsókerék meghajtás

M1 - személygépkocsi
L2 - MWB közepes tengelytáv
L3 - LWB hosszú tengelytáv
L4 - LWB EF hosszú tengelytáv meghosszabbított alvázzal (Jumbo)

Motor, váltó - 2.0l TDCi + DPF + M6 vagy A6 valamint 2.2l TDCi +DPF
DPF - Dízel részecskeszűrő
M6 - 6-sebességes manuális sebességváltó
A6 - 6-sebességes automata sebességváltó

Minden V363 M1 modell megfelel az EURO6.2-es károsanyag-kibocsátási feltételeknek.
Minden V363 M2 modell megfelel az EURO6.1-es károsanyag-kibocsátási feltételeknek.
A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza!
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
A z árlistán feltüntetett kép csak illusztráció!
Az árlistán feltüntetett árak ajánlott fogyasztói árak

One Call Ügyfélszolgálat: +36 1 7 777 555 

Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat 
E-mail: szerviz@ford.com

A teherbírási adatok a gépjárműtípusra, és nem egy kifejezett modellre vonatkoznak. A valós terhelhetőségi adatok eltérhetnek a fent feltüntetett adatoktól, mivel ezt 
befolyásolhatja (egyedi) gépjármű-beállítás, technikai felszereltések használata (felépítmények, stb) és egyéb egyedi tényezők. Ez az információ nem része semmilyen 
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A Ford Transit Busz M2 modellek 
kizárólag készletről érhetőek el, 

kérjük érdeklődjön 
márkakereskedőjénél

Megnevezés

1.2/3.50
L3H2

0.8/3.50
Busz M2
/RWD/

Kombi 
Középmagas 

tető
/FWD/

L2H2

Teljesítmény

Minden új Ford Transit gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik. 
A fentieken felül minden új Ford Transit gépjárműre +3 év, vagy maximum 200 000 km Ford 
Extra Garancia is vonatkozik. A +3 év Ford Extra Garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 200 000 
futott km eléréséig érvényes a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva.

Szállítható 
személyek Hossz/Magas

Nettó 
terhelhetőség / 
Össztömeg (t) Trend

Sebesség-
váltó

L2H2

- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
- 4-soros pont mátrix kijelző
- Elektromosan állítható Fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel

0.9/3.10
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Kombi Középmagas tető Busz (M2)
Trend Trend

Biztonság, kényelem Biztonság, kényelem

Első légzsák - vezető és utas oldalon oldalon Első légzsák - vezető és utas oldalon
ESP rendszer
Vészfékezésre figyelmeztető fények
ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló

ESP rendszer
Vészfékezésre figyelmeztető fények
ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló

Sebességtartó automatika
Beállítható sebességhatároló
Fedélzeti számítógép

Parkolóradar - első és hátsó
Első ködfényszóró

Távirányítós ajtónyitó - többcsatornás - Tölthető (1 behajtható és egy normál kulcs) Távirányító ajtónyitó - többcsatornás - Tölthető (1 behajtható és egy normál kulcs)
Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal
Bőrkormány Bőrkormány
Keréknyomásfigyelő rendszer 100 Km/h sebességhatároló
Parkolóradar - első és hátsó
Első ködfényszóró

Tűzoltókészülék tartó

Sávelhagyásra figyelmeztetés

Fej feletti csomagtartó az utastérben (csak L4 modelleken)

Karosszéria, üvegezés és visszapillantó tükrök Karosszéria, üvegezés és visszapillantó tükrök
L2 és L3 modelleken 180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó, L4 modelleken 270 fokban 
nyílnak

L2 és L3 modelleken 180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó, L4 modelleken 270 fokban nyílnak

Oldalsó tolóajtó az utas oldalon Oldalsó tolóajtó az utas oldalon
Középmagas tető Középmagas tető (L4-es modelleken magas tető)

Színezett üvegek Sötétített üvegezés
Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon
Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
Széles oldalvédő csíkok - fekete Széles oldalvédő csíkok - fekete
Hátsó sárfogó gumik Hátsó sárfogó gumik

Oldalsó elektronos lépcső (kizárólag RWD meghajtással)

Hátsó szakaszos ablaktörlő 

Funkcionalitás, belső kialakítás Funkcionalitás, belső kialakítás
Statikus kanyarodó fényszórók Statikus kanyarodó fényszórók

Nappali menetfény Nappali menetfény

Első ködfényszórók Első ködfényszórók

Hazakísérőfény Hazakísérőfény

Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa 

Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc
Első üléscsomag 13
4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható 
ülőlappal
2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
Vezető oldali deréktámasz

Első üléscsomag 13
4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal
2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
Vezető oldali deréktámasz

ICE Csomag 2
- AM/FM rádió
- USB és AUX csatlakozó
- Bluetooth
- AM/FM antenna
- 2 első hangszóró
- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken

ICE Csomag 4
- Ford CD-s audio rendszer
- 3,5"-os pont mátrix kijelző
- Kiterjesztett kezelőpanel
- 4 első hangszóró - 2 mély + 2 magas
- AM/FM antenna
- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken
- 4-soros pont mátrix kijelző
- USB és AUX csatlakozó
- SYNC rendszer vészhelyzeti asszisztenssel
- Fedélzeti számítógép

Teljes gumi padlóborítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható
Gumi első padlóborítás szigeteléssel a D-oszlopnál

Teljes gumi padlóborítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható
Gumi első padlóborítás szigeteléssel a D-oszlopnál

Világítás a rakodótérben Világítás a rakodótérben
Rakományrögzítési pontok Megerősített Akkumulátor (RWD és AWD modellen alakpfelszereltség)
Első manuális légkondicionáló berendezés
Levegő / pollen szűrővel

Első manuális légkondicionáló berendezés
Levegő / pollen szűrővel
Hátsó klíma csomag 1

2. és 3. sori 3 személyes keskeny üléssor 2. és 3. sori 3 személyes üléssor (kivehető)
Tachográf
Hátrahajtható hátsó ülések
Hátsó kartámasz

Hidegindító funkció (-20°C) Hidegindító funkció (-20°C)
Start/Stop rendszer
Fedélzeti számítógép
Megerősített akkumulátor
Econetic Technologies logo
Nem elérhető AWD meghajtással

Kerekek Kerekek
16"-os acélkerekek 16"-os acélkerekek
Pótkerék Pótkerék

Dupla hátsókerék csomag
6 x 16 acélkerék
Megnövelt teherbírású első tengely
Kizárólag RWD meghajtással. 
Alapfelszereltség kizárólag a 460 modelleken. 

Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként*

*Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség és választható opciók" része tartalmazza
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Ford Transit Kombi Középmagas tető és Busz M2
2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
ESP rendszer
- Vészfékezésre figyelmeztető fények
- ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens
- Visszagurulásgátló, kipörgésgátló
Első légzsák - vezető oldalon
Első légzsák - utas oldalon
- Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő
- Utasoldali első légzsák kikapcsoló gomb
- Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés

Első 3-pontos biztonságiövek
- Överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen, kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén

Fedélzeti számítógép
- Eco Mode
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
- Fáradtság figyelő
- Automata távolsági-fényszóró vezérlés (csak Kombi M1-en)
- Fényszóró vezérlés (csak Kombi M1-en)
- Fűtött szélvédő
- Alapfelszereltség az M2 modelleken

150,000 Ft 190,500 Ft

Sebességtartó automatika
- Beállítható sebességhatároló
- Bőrkormány

Adaptív sebességtartó automatika
- Ütközésmegelőző rendszer (intelligens vészfékező funkcióval esetén)
- Frontális ütközésre figyelmeztetés
- Első és hátsó parkolóradar
- Táblafelismerő rendszer (350-es szérián felül nem tartalmazza)
- Fekete hűtőrács
- Csak sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel együtt elérhető Kombi M1 esetében

215,000 Ft 273,050 Ft 215,000 Ft 273,050 Ft

Keréknyomásfigyelő rendszer
- Dupla hátsókerékkel nem elérhető 30,000 Ft 38,100 Ft

Parkolóradar - első és hátsó
- Első ködfényszóró
Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal
Elektromos kettős központi zár - védő burkolattal 20,000 Ft 25,400 Ft
Távirányító ajtónyitó - többcsatornás 
- Feltölthető / 2 behajtható kulcs
Automata ajtó visszazárás
- Ha 45 másodpercig nem nyitják ki az ajtókat
Kétlépcsős ajtónyitás 
- Konfigurálható ajtónyitás 
-Standard személyszállító jármű, kétlépcsős nyitás
Riasztóberendezés 60,000 Ft 76,200 Ft 60,000 Ft 76,200 Ft
Kétszólamú kürt
Tűzoltókészülék tartó - Minibuszokon követelmény
4-irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le)
Bőr kormány
Dohányzó csomag 3,000 Ft 3,810 Ft 3,000 Ft 3,810 Ft
Biztonsági övre figyelmeztető lámpa és hangjelzés a vezető oldalon
Kesztyűtartó zárható fedéllel
Tolatókamera
- Első és hátsó parkolóradarral
- Kamera kép az audio kijelzőjén jelenik meg, ezért standard audio rendszerrel nem elérhető

90,000 Ft 114,300 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Oldalsó tolóajtó az utas oldalon
Kétoldali tolóajtó
Nem elérhető magastetővel 310L Kombi esetén 85,000 Ft 107,950 Ft

Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott
180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó 
- L2 és L3 modelleken alapfelszereltség

270 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó 
- Nem elérhető L2  modelleken
- Opcionális az L3 modelleken
- Alapfelszereltség L4 modelleken

10,000 Ft 12,700 Ft

Középmagas tető 
- L4-es modelleken nem elérhető

Magas tető
- Minden L4-es modellen alapfelszereltség
- L3 modelleken opcionális (Kivéve 310 LWB estén) - nem elérhető kétoldali tolóajtóval
- L2 modelleken nem elérhető
Önálló opcióként Busz M2-n nem elérhető

68,000 Ft 86,360 Ft

Magas tető és fej feletti csomagtartó az utastérben
- Bus L2 modelleken nem elérhető
- Bus L3 modelleken opcionális
- Bus L4 modelleken alapfelszereltség

293,000 Ft 372,110 Ft

Vonóhorog
- Vontatmány stabilitás vezérlővel (TSC)
- 310M, 310L FWD Kombi modellen valamint a 350-es és 440-es Bus M2 esetében nem elérhető

75,000 Ft 95,250 Ft 75,000 Ft 95,250 Ft

Első lökhárító - Részben színre fújt
- Nem elérhető SVO fényezéssel
Hátsó lökhárító - Fekete -intágrált fellépővel
Széles oldalvédő csíkok - fekete
Külső ajtónyitó kilincsek - fekete műanyag
Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - fekete műanyag
Első és hátsó  sárfogó gumik 5,000 Ft 6,350 Ft 5,000 Ft 6,350 Ft
Hátsó sárfogó gumik
Hátsó létra
- 180 fokos kétszárnyú ajtóval, L2/L3 modellen elérhető 90,000 Ft 114,300 Ft

Hátsó ablakvédő rács
- Kizárólag hátsó üvegezéssel elérhető 60,000 Ft 76,200 Ft 60,000 Ft 76,200 Ft
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Ford Transit Kombi Középmagas tető és Busz M2
2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Alapfényezés
Metálfényezés 85,000 Ft 107,950 Ft 85,000 Ft 107,950 Ft
Egyedi fényezés - alap 205,000 Ft 260,350 Ft 205,000 Ft 260,350 Ft
Egyedi fényezés - metál 305,000 Ft 387,350 Ft 305,000 Ft 387,350 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon
Fix 2. sori ablakok
Csúsztatható 2. sori  ablakok 65,000 Ft 82,550 Ft 91,000 Ft 115,570 Ft
Fix 3. sori ablakok
Színezett üvegek
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé 30,000 Ft
Füthető ablak a hátsó ajtón
Hátsó szakaszos ablaktörlő 
- 270° fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval nem elérhető
Első ablaktörlők - szakaszos, állítható

Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel

Belső visszapillantó tükör
Láthatósági csomag 1
- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
*Kötelezően rendelendő opció

Láthatósági csomag 2
- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Első ködfényszórók
- Változtatható erősségű műszerfalvilágítás

30,000 Ft 38,100 Ft 30,000 Ft 38,100 Ft

Láthatósági csomag Prémium
- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Tolatókamera (kép a tükörben)
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, vezetői éberség ellenőrző
- Automata távolsági fényszóró, sebességtartó automatika, beállítható sebességhatároló
- Automata távolsági fényszóró

285,000 Ft 361,950 Ft

Láthatósági csomag 3
- Fűthető szélvédő
- Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
- TFT kijelző
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
- Automata fényszóróvezérlés
- Esőérzékelős ablaktörlők
- Változtatható erősségű műszerfalvilágítás
- Tolatókamera
- Parkolóradar - első és hátsó
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, vezetői éberség ellenőrző
- Automata távolsági fényszóró, sebességtartó automatika, beállítható sebességhatároló, fedélzeti számítógép
- Automata távolsági fényszóró
- ICE csomag 8

405,000 Ft 514,350 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Manuális fényszórómagasság állítás
Nappali menetfény
Halogén fényszórók
Fényszórók - statikus kanyarodó
Első ködfényszórók
Hazakísérőfény
Harmadik hátsó féklámpa
Fényvisszaverő csík a hátsó ajtók szélén
Lábtér világítás - csak az oldalsó tolóajtóknál
Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa 
Világítás a rakodótérben
Konfigurálható belső tér világítás / akkumulátor kímélő - 30 perc
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Ford Transit Kombi Középmagas tető és Busz M2
2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Kiegészítő fűtés (PTC)
Első manuális légkondicionáló berendezés
- Levegő / pollen szűrővel
Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés, távirányítású
- Megerősített akkumulátor
- Hidegindító funkció (-29°C)
- Riasztóval nem elérhető

320,000 Ft 406,400 Ft

Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés, távirányítású
- Hidegindító funkció (-29°C)
- Riasztóval nem elérhető

300,000 Ft 381,000 Ft

Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés, távirányítású, riasztóval
- Megerősített akkumulátor
- Hidegindító funkció (-29°C)

365,000 Ft 463,550 Ft

Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés, távirányítású, riasztóval
- Hidegindító funkció (-29°C) 345,000 Ft 438,150 Ft

Hátsó klíma csomag 1
- Hátsó klímaberendezés
- Nem rendelhető hálózati csatlakozóval

300,000       381,000      

Hátsó klíma csomag 2
- Hátsó klímaberendezés
- Átalakító (230V / 150W)
- Megerősített generátor (210 AMP)

35,000 Ft 44,450 Ft

Hátsó klímacsomag 3
- Hátsó klímaberendezés
- Átalakító (230V/150W)
- Extra megerősített generátor (250 AMP)

450,000 Ft 571,500 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
ICE Csomag 2
- AM/FM rádió
- USB és AUX csatlakozó
- Bluetooth
- AM/FM antenna
- 2 első hangszóró
- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken

ICE Csomag 4
- Ford CD-s audio rendszer
- 3,5"-os pont mátrix kijelző
- Kiterjesztett kezelőpanel
- 4 első hangszóró - 2 mély + 2 magas
- AM/FM antenna
- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken
- USB és AUX csatlakozó
- SYNC rendszer vészhelyzeti asszisztenssel

ICE Csomag 8
- Ford CD-s audio rendszer
- 3,5"-os pont mátrix kijelző
- Kiterjesztett kezelőpanel
- 4 első hangszóró - 2 mély + 2 magas
- AM/FM antenna
- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken
- USB és AUX csatlakozó
- SYNC rendszer vészhelyzeti asszisztenssel

120,000 Ft 152,400 Ft

ICE Csomag 15
- Ford CD-s audio rendszer
- Navigációs rendszer
- 6"-os TFT érintőkijelző
- Kiterjesztett kezelőpanel
- 4 első hangszóró - 2 mély + 2 magas
- AM/FM antenna
- Rádió kezelőszervek a kormánykeréken
- SYNC III rendszer vészhelyzeti asszisztenssel
- USB csatlakozó

545,000 Ft 692,150 Ft

ICE Csomag 40
Ford CD-s audio rendszer
Navigáció rendszer (Nyugat-Európa térképpel)
5"-os TFT kijelző
Kiterjesztett kezelőpanel
4 első hangszóró - 2 mély + 2 magas
AM/FM antenna
Rádió kezelőszervek a kormánykeréken
AUX és AUX csatlakozó
SYNC rendszer vészhelyzeti asszisztenssel
Tolatókamera (kép a tükörben)
Nem elérhető Prémium láthatósági csomaggal

260,000 Ft 330,200 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Digitális tachograf
- Megerősített akkumulátor 160,000 Ft 203,200 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Rakományrögzítési pontok
Teljes tetőkárpit a gépjármű teljes hosszában
Vezető oldali napellenző
Utas oldali napellenző
Hátsó kabátakasztó kampó
Félmagas farostlemez burkolat
Teljes magasságú műanyag burkolat 
Kapaszkodó a B-oszlopon
Teljes gumi padlóborítás - szigetelt gumi, könnyen tisztítható
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Ford Transit Kombi Középmagas tető és Busz M2
2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Első üléscsomag 12
- 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- Szimpla utasülés
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
- Vezető oldali deréktámasz
- Standard üléscsomag 310-es szérián automata váltóval
Első üléscsomag 13
- 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
- Vezető oldali deréktámasz

Első üléscsomag 14
- 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- 4-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés (előre/hátra/fel/le/dönthető)
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Fűthető vezető és utas ülés
- Vezető és utasoldali kartámasz
- Vezető és utasoldali deréktámasz

90,000 Ft 114,300 Ft 90,000 Ft 114,300 Ft

Első üléscsomag 15
- 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Fűthető vezető és utas ülés
- Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
- Vezető oldali deréktámasz
- 310-es szérián automata váltóval nem elérhető

75,000 Ft 95,250 Ft 75,000 Ft 95,250 Ft

Első üléscsomag 27
- 10-irányban elektromosan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- 4-irányban manuálisan állítható szimpla utasülés (előre/hátra/fel/le/dönthető)
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Fűthető vezetőülés
- Fűthető utasülés
- Vezető oldali kartámasz -Szimpla, belső
- Vezető oldali deréktámasz
- Légzsákok -első vezető és utas, függöny, oldal

180,000 Ft 228,600 Ft 130,000 Ft 165,100 Ft

Első üléscsomag 29
- 10-irányban  elektromosan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- Dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Fűthető vezetőülés
- Fűthető utasülés
- Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
- Vezető oldali deréktámasz
- Vezető oldali és utas oldali oldallégzsákok
- Légzsákok (első vezető és utas, függöny, oldal)
- 310-es szérián automata váltóval nem elérhető

165,000 Ft 209,550 Ft 115,000 Ft 146,050 Ft

2-irányban állítható (fel/le) hátsó fejtámlák
Hátrahajtható hátsó ülések
- Hátsó kartámasz / kartámasz csak Minibusz esetén 30,000 Ft 38,100 Ft

2. sor tripla, 3 személyes üléssor (kivehető)
3. sor tripla, 3 személyes üléssor (kivehető)
ISOFIX & Top Tether
- Alapfelszereltség MWB Kombi modelleken
2. sor tripla, 3 személyes keskeny üléssor (kivehető)
3. sor tripla, 3 személyes széles üléssor (kivehető)
ISOFIX & Top Tether
- Alapfelszereltség LWB Kombi modelleken
L2 modelleken
2. sori dupla ülés
3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
4. sori két kivehető dupla ülés

440-es L4 modelleken és 410-es L3 modelleken
2. sori dupla ülés
3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
4. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
5. sori két kivehető dupla ülés
460-as L4 modelleken
2. sori dupla ülés
3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
4. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
5. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
6. sori két kivehető dupla ülés
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Ford Transit Kombi Középmagas tető és Busz M2
2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Alapfelszereltség és választható opciók

Trend Trend
nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár

Hidegindító funkció (-20°C)
Hidegindító funkció (-29°C)
- Megerősített akkumulátor 30,000 Ft 38,100 Ft 10,000 Ft 12,700 Ft

Start/Stop rendszer
- Megerősített akkumulátor (csak a Bus M2 esetében)
Diesel Részecske Szűrő (DPF)
100 KPH sebességhatároló
Smart Acceleration Turnication - Intelligens gyorsulásszabályzó 30,000 Ft 38,100 Ft 30,000 Ft 38,100 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Üzemanyagtartály  - 75 (Kombi) / 80 (Bus M2) literes
Üzemanyag betöltő nyílás - félretankolás gátló funkcióval
- Nem zárható tanksapka nélküli üzemanyag betöltő rendszer

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
6.5X15"-os acélkerék
- 215/65R15 BSW Tgumiabroncsok
- Standard a 310 modelleken
6.5X16"-os acélkerekek
- 235/65R16 gumiabroncsok:  330, 350
- 235/65 R16C gumiabroncsok: 410
- Standard a 330, 350, 410 modelleken
6.5X16"-os könnyűfém kerekek
- 215/65R16C gumiabroncsok
- Opció a 350-es modelleken kerékőrrel
- 440-es és 460-as modelleken nem elérhető

100,000 Ft 127,000 Ft 100,000 Ft 127,000 Ft

6.5X16"-os könnyűfém kerekek
- 215/65R16C gumiabroncsok
- Opció a 310-es modelleken kerékőrrel

150,000 Ft 190,500 Ft

6X16"-os acélkerekek
- 195/75R16C gumiabroncsok
- Standard a 460 modelleken
6.5X16"-os acélkerekek
- 235/65 R16C gumiabroncsok
- Standard a 440 modelleken
Teljes dísztárcsák
Pótkerék
- Alapfelszereltség a 460 Bus M2 modellen.
Dupla hátsókerék csomag
- 6 x 16" acélkerék
- Pótkerék
- Megnövelt teherbírású első tengely
- Alapfelszereltség kizárólag a 460 modellen.

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Megnövelt teherbírású első tengely
- Alapfelszereltség a 410 és 460 modelleken
- Opcionális a  350 modelleken.

65,000 Ft 82,550 Ft

Mechanikus rögzítőfék

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
Megerősített Akkumulátor
Dupla AGM akkumulátor csomag 70,000          88,900        
Standard generátor (150 AMP)
Erősített generátor (250 AMP) 60,000          76,200         
Hálózati csatlakozó (230V / 150W)
Nem rendelhető hátsó klímával 15,000 Ft 19,050 Ft

Hátsó 12V-os elektromos aljzat 5,000 Ft 6,350 Ft 5,000 Ft 6,350 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
5. és 6. üléssor törlése (csak L4-es tengelytávon elérhető) -280,000 Ft -355,600 Ft
2., 3., 4., 5., 6. üléssor törlése (csak L4-es tengelytávon elérhető) -600,000 Ft -762,000 Ft
Utasülés törlése -20,000 Ft -25,400 Ft
Kiegészítő biztosíték tábla 25,000 Ft 31,750 Ft 25,000 Ft 31,750 Ft
Kívülről hozzáférhető pótkerék (pótkereket tartalmazza) 25,000 Ft 31,750 Ft 25,000 Ft 31,750 Ft
Motor fordulatszám szabályzó 15,000 Ft 19,050 Ft
Mentőautó előkészítés
- Hátsó ablak
- Előkészítés megkülönböztető jelzéshez és belső rendszerekhez
- Keréknyomás figyelő
- Raktérborítás nélkül
- Hátsó elektromos csatlakozó
- Dupla nagy teljesítményű akkumulátor
- Erősített generátor
- Csak 350-es modelleken elérhető

281,000 Ft 356,870 Ft

Kábelköteg előkészítés vonóhoroghoz 30,000 Ft 38,100 Ft 30,000 Ft 38,100 Ft
Elektromos előkészítés gépjármű visszajelzésekhez
- Erősített akkumulátorral 70,000 Ft 88,900 Ft 70,000 Ft 88,900 Ft

Manuális Diesel Részecske Szűrő (DPF) regeneráció 80,000 Ft 101,600 Ft 80,000 Ft 101,600 Ft

nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
5 év (2+3 év) / 300.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 200.000 km) kibővíthető további 100.000 km futásteljesítménnyel. 
(Részleteket keresse az extra garancia feltételekben).

182,677 Ft 232,000 Ft 182,677 Ft 232,000 Ft

Szervizcsomag 1  (5 év/3 szerviz)
Lefedettség: 5 évig vagy 3 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik

370,079 Ft 470,000 Ft 370,079 Ft 470,000 Ft
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2018.75-ös modellév 2018/5.
Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Szín- és kárpittáblázat

Trend
Minibusz 
Kombi 

Colour - Upper IP Charcoal Black
Colour - Lower IP Pewter

Üléskárpit anyaga Szövet
Ülőlap anyaga Lane
Ülőlap színe Charcoal Black
Oldalpárna anyaga Max
Olralpárna színe Charcoal Black

Frozen White 
Race Red 
Blazer Blue 

Absolute Black 
Moondust Silver 
Magnetic 
Tectonic Silver* 
Deep Impact Blue 

*2018. november 23-i gyártástól nem elérhető

Metálfényezés

Alapszínek

Ford Transit Kombi 
Magas tető és Busz M2
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Ford Transit Személyszállítók 2018.75-ös modellév 2018/5.
Ford Szerelt Téli Kerék Kínálat - 2018 Érvényes: 2018. december 1-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

MODELL MÉRET
Terhelési (LI) és 

Sebességi (SI) Index
Continental Good Year Hankook Michelin Semperit

Ford Transit >2014, Acél keréktárcsa 215/65R15C 104/102T 72,090 64,790 - 75,390 61,290
Ford Transit >2014, Acél keréktárcsa 215/65R16C 109/107R 69,190 65,390 58,390 69,190 59,890
Ford Transit >2014, Acél keréktárcsa 235/65R16C 115/113R 78,590 72,890 - 79,690 68,190
Ford Transit >2014, Acél keréktárcsa (dupla hátsó kerékhez) 215/65R16C 109/107R 69,790 65,990 58,990 69,790 60,490
A feltüntetett árak, ajánlott darabonkénti bruttó fogyasztói árak, amelyek forintban értendőek. Az ajánlat 2018. december 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A Ford Közép- és Kelet-Európai Kft., fenntartja
a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy visszavonja az akciót. Jelen hirdetésben szereplő akció egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.
A feltüntetett szerelt kerekek a márkakereskedő által biztosított tartozéknak minősülnek. A gépjárműre esetlegesen biztosított százalékosan meghatározott árkedvezmény a szerelt kerekek bruttó kiskereskedelmi árára nem érvényesíthető.
A feltüntetett szerelt kerekek vásárlása esetén, azok tartozékként járnak a gépjárműhöz, amely a standard felszereltséghez tartozó, vagy gyári opcióként választott kerékkel érkezik. 
A feltünetett szerelt kerekek tartalmazzák a gumiabroncsnyomás érzékelőt, azonban nem tartalmaznak dísztárcsát.


