
T R A N S I T  C U S T O M



İLERİ GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERİCİ. DİKKAT ÇEKİCİ.
HER OTOMOBİL ONUN İMZASINI TAŞIYOR.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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İşiniz için 
tasarlandı 
çalışmak için 
yaratıldı
Cesur stili, göz alıcı gündüz yanan LED farları, sade iç tasarımı ve akıllıca 
düzenlenmiş ön konsolu ile yepyeni bir deneyim sunuyor. Hayatınızı 
kolaylaştıracak olağanüstü sürücü destek sistemleri ile yolculuklar artık daha 
keyifli. Ford Transit Custom birçok yeni özellik kazanmış olsa da üstün yük 
taşıma kabiliyeti, efsanevi dayanıklılığı ve çok çalışma isteği hep aynı.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yepyeni bir ofis 
deneyimi
Nerede, ne yaparsanız yapın, Ford Transit Custom, işinizi daha konforlu yapmanıza yardımcı olmak için tasarlandı.  
Konforlu, dayanıklı, en yeni Ford SYNC araç içi eğlence sistemi ve dizüstü bilgisayar veya elektrikli cihazları özel 
adaptör gerekmeden şarj edebileceğiniz, kullanışlı 230 volt güç çıkışı gibi benzersiz sürücü odaklı teknolojiler ile 
dolu yol ofisiniz, şimdi daha da iyi. 

Kabin İçi Saklama Alanları
Telefonunuz, belgeleriniz, şişeleriniz… Ford Transit Custom’ın 
sürücü kabini geniş saklama alanlarıyla pratik çözümler 
sunuyor. 

Açılır Masaya Sahip Çift Kişilik Ön Yolcu Koltuğu
Ön yolcu koltuğunun arasına, bir dizüstü bilgisayar için 
yeterince büyük olan açılabilir bir masa entegre edilmiştir.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Teslimatta 
rahatlık
Ford Transit Custom Van’ın kısa saşi alçak tavan modeli, tam boy ara 
bölmesinin arkasında 6 m3, uzun şasi yüksek tavan versiyonu ise 8.3 
m3’e kadar yükleme iç hacmi sunuyor. Geniş açılan kayar yan kapı, 
yük alanına kolay erişim sağlıyor. Tüm yük alanı kapıları, yükleme ve 
boşaltma sırasında, kapıların güvenli bir şekilde açık kalmasını sağlayan 
mekanizmaya sahiptir.

 Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Yüklerinizi rahatça 
taşıyın
Ford Transit Custom Van, zemine yatırılmış düz veya yan duvarlara sağlam şekilde istiflenmiş olarak, standart 
2.40 m x 1.20 m panelleri rahatlıkla taşıyor. Alternatif olarak, kısa şasi ve uzun şasi uzunluğuna sahip modeller, 
üç Euro palet’i alabiliyor. Kullanışlı ara bölme yardımıyla, kısa şasi modellerde 3 m’ye ve uzun şasi modellerde 
ise 3.4 m uzunluğa varan yükleri, çift yolcu koltuğunun altındaki genişletilmiş saklama alanını da kullanarak, araç 
içerisine yerleştirebilir ve taşıyabilirsiniz. 

Yük Bağlama Noktaları
Yeni Ford Transit Custom Van’ın DIN/ISO uyumlu bağlama 
noktaları, yük boşluğu yan duvar ile ve zeminin hemen üstünde 
bulunur. 

Uzun Yüklere Uygun Ara Bölme 
Metal ara bölmedeki yukarı açılır bir panel, koltuk altı saklama 
alanına erişim ve 3 m uzunluğa kadar boru ve merdiven gibi 
malzemelerin güvenle taşınmasını sağlıyor. 

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.



Sizi düşünen tasarım
 ■ 6 m³ ve 8.3 m³ arası yükleme alanı hacmi
 ■ DIN/ISO uyumlu ara bölme 
 ■ 3 Euro palet yükleme kapasitesi
 ■ Ara bölme yükleme imkanına sahip                                                   

3 m yükleme alanı uzunluğu
 ■ 1.778 mm’ye kadar yükleme yüksekliği
 ■ Yan duvara bağlı DIN/ISO’ya uygun bağlama halkaları

 ■ Yükleme alanı tam veya yarım seviye yan panel kaplaması
 ■ Kolay temizlenen zemin kaplamasıMaksimum Yükleme Alanı

Maksimum yükleme alanı işiniz için önemlidir. 

Yükleme Alanına Kolay Erişim
Standart tavan yüksekliğinde, sürgülü kapı ve 180° 
açılabilen arka kargo kapıları, Ford Transit Custom 
Van’ın yükleme alanını ihtiyacınıza göre kolayca 
kullanmanızı sağlar.

A: 1.778 mm H2   B: 1.755 mm   C: 3.4 m
(Uzun Şasi Orta Tavan Transit Custom Van araçlarda kapaklı ara bölme 

sayesinde 3.4 m’ye kadar olan yükleri rahatça taşıyabilirsiniz.)
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Çift Kanatlı Arka Kargo Kapıları
Ford Transit Custom Van’ın çift kanatlı arka kapıları ile sınırsız erişim için 180° veya 
90° açılma açısından birini tercih edebilirsiniz.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Koltuk Altında Eşya Bölmesi
Ford Transit Custom Van’ın çift kişilik koltuğu, katlanabilir 
koltuk minderine ve koltuğun altında bir eşya bölmesine 
sahiptir.

7.2m3

8.3m3

Orta Tavan

Orta Tavan

6.0
m3

6.8
m3

Standart Tavan

Standart Tavan

Kısa Şasi

Uzun Şasi

1 Euro Palet 
6 Kişilik

2 Euro Palet 
6 Kişilik

Panelvan

3 Euro Palet
3 Kişilik

3 Euro Palet
3 Kişilik

Uzun Şasi

Kombi Van

3.1
m3

3.8
m3

Standart Tavan  

Standart Tavan  

Kısa Şasi

Kombi

3.1
m3

3.8
m3

Standart Tavan  

Standart Tavan  

Kısa Şasi

Uzun Şasi

Euro Palet 1.200 mm x 800 mm.

Kolay İniş Çıkış
930 mm sürgülü kapı genişliği sayesinde, araca inip binmek 
ya da yükleme yapmak hiç olmadığı kadar kolay.
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İyi bir ortak
Hem iş hem sosyal yaşam. İhtiyacınız olan 
tüm özellikler Ford Transit Custom’da. 
Çalışanlarınızı iş yerine getirdikten sonra aracınızın yükleme alanını maksimize 
etmek için koltukları katlayabilir veya yerinden çıkarabilirsiniz. Bu sayede hafta 
boyunca işleriniz için kullandığınız Ford Transit Custom aracınızı hafta sonu 
aileniz ya da arkadaşlarınızla seyahat etmek için kullanabilirsiniz.

Günlük işleriniz ve boş zamanlarınız için aradığınız çok yönlülüğü                          
Ford Transit Custom'da bulacaksınız.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Sürüş 
deneyimi
Ford Transit Custom yolda son derece çevik. Rafine ve otomobil benzeri 
sürüş karakteri, 11.6 m manevra alanı* ve elektrik destekli direksiyonla (EPAS) 
geliştiriliyor ve park manevralarında destek vererek sürücüyü daha az yoruyor. 
Transit Custom ayrıca, yol tutuşunu maksimize etmek ve kullanımı iyileştirmek 
için her tekere iletilen güç miktarını dengelemeye yardımcı olan Tork Vektör 
Kontrolü de içeriyor.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir. *Kısa şasi uzunluğuna sahip modellerde dönüş dairesi çapı 11.6 m, uzun şasi uzunluğuna sahip modellerde ise 12.8 m’dir.
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Verimlilik
Şirketiniz için güçlü bir destek.
Ford Transit Custom, gelişmiş ve güçlü Ford EcoBlue dizel motor ve yeni EcoBlue Hibrit seçeneği ile maksimum 
performans sağlar. Tüm versiyonlar en güncel Euro 6.2 emisyon standartları gerekliliklerini karşılar ve düşük 
işletme maliyetleri ile ağır yükleri taşır. Güçlü, verimli ve gelişmiş Ford EcoBlue dizel motorları, ödüllü 
Ford EcoBoost benzinli motorlarının lider performansı ve teknolojisinden esinlenilerek tasarlanmıştır.

2.0L Ford EcoBlue 130 PS
Ford EcoBlue 130 PS (96 kW)/385 Nm dizel motor, 
dengeli bir performans sunuyor. Emisyon değerlerinden 
ödün vermeden daha fazla güç ve gereken torku 
üretiyor.
*NEDC EU6d-TEMP test şartlarına göre raporlanan karışık CO2 tüketim değerleridir.

Yakıt tasarrufu sağlayan başlıca teknolojiler
 ■  Ford Otomatik Start-Stop Sistemi*
 ■ Ford Akıllı Rejeneratif Şarj Tenolojisi 
 ■ Ekonomik Sürüşe Yardımcı Olan Vites Gösterge Işığı
 ■ Selektif Katalitik İndirgeme (SCR) Sistemi - Egzoz gazındaki NOx emisyonlarını nitrojen ve suya dönüştürmek 

için AdBlue® kullanır.

204,9 g/km*

130 PS

385 Nm

2.0L Ford EcoBlue 170 PS
Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) Dizel Motor, 405 Nm 
tork üretiyor. Ağır yükleri taşımak ve çekmek için ideal 
seçim olan motor, yakıt verimliliği de sunuyor.
*NEDC EU6d-TEMP test şartlarına göre raporlanan karışık CO2 tüketim değerleridir.

204,9 g/km*

170 PS

405 Nm

2.0L Ford EcoBlue Hibrit 170 PS
Ford Transit Custom'ın gelişmiş, yeni nesil EcoBlue 
Hibrit 170 PS (125kW) dizel motoru ile daha az yakıt 
tüketimi sunarken, düşük hızlarda sağlamış olduğu 
gelişmiş tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir sürüş 
sağlıyor.
**NEDC CO2 MPASS EU6d-TEMP  test şartlarına göre raporlanan karışık CO2 tüketim 
değerleridir.

160,0 g/km**

170 PS

390 Nm

Ford EcoBlue Hibrit Teknolojisi 
Transit Custom, yenilikçi bir dizel hibrit teknolojisiyle sunuluyor. 
Entegre bir marş/jeneratör, araç hareket halindeyken 
enerjiyi topluyor ve 48 volt lityum iyon bataryada depoluyor. 
Depolanan enerji daha sonra sürüş ve ivmelenme sırasında 
motora yardımcı olmak ve aracın elektrikli destek sistemlerini 
çalıştırmak için kullanılıyor. Sistem, özellikle dur-kalk trafikte 
daha verimli yakıt tüketimi sağlıyor. EcoBlue Upgrade motor 
altyapısı üzerine geliştirilen, segmentinde ilk ve tek olarak 
sunulacak EcoBlue Hibrit motorlar, ticarette rakipsiz olacak.
(Opsiyonel)

204,9 g/km*

105 PS

360 Nm

2.0L Ford EcoBlue 105 PS
Ford Transit Custom’ın Ford EcoBlue 105 PS (77 
kW)/360 Nm dizel motoru, yakıt verimliliğini mükem-
mel ve rafine sürüşle birlikte sunuyor. İleri teknoloji 
tasarımı, yük taşıma kapasitesi ve performanstan ödün 
vermeden işletme maliyetlerinin düşük tutulmasını 
sağlıyor. 
*NEDC EU6d-TEMP test şartlarına göre raporlanan karışık CO2 tüketim değerleridir.

*Otomatik şanzımana sahip olan araçlarda bulunmaktadır.



Hep sizi 
düşünür
Ford Transit Custom ömrü boyunca size 
kazandırır.
Ford Transit Custom’ın kalitesi ve dayanıklılığı her detayında mevcut.

 ■ 20.000 km veya 1 yıl servis aralıklarıyla işletme maliyetlerini düşürür.
 ■ Start/Stop Sistemi* yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur. Sistem durduğunda, 

devreden çıkarıldığında veya boşta kalmaya başladığında akü voltajı yeterliyse otomatik 
olarak motoru kapatır. Yola çıkmak istediğinizde aracınızı çalıştırır ve böylece yakıt 
tüketimini ve emisyonu azaltır.

 ■ Motor yağı uyarı lambası, servis aralıkları arasında yağ durumu kritik olduğunda yanar.
 ■ Fren balatası aşınma sensörleri, fren pedleri değiştirilmesi gerektiğinde sizi uyarır.
 ■ Yakıt filtresi sensörü, yakıt sistemine su girdiğinde veya yakıt sisteminde tıkanma 

meydana geldiğinde sizi uyarır.
 ■ Yanal göstergeler, kaza tehlikesi riskini en aza indirgemek için dış aynaların iç kenarına 

tutturulmuştur. Aynalar katlandığında, araç genişliği yaklaşık 190 mm azaltılır.
 ■ Ford tarafından yapılan ilk kayıt veya teslim tarihinden itibaren geçerli olarak pasa karşı 

12 yıllık garantiniz de bulunur.
 ■ Arka tamponun çok parçalı yapısı, olası bir durumda tamir masraflarının azaltılmasına 

katkıda bulunur.

Doğru yakıt için doğru 
sistem
Ford Kolay Yakıt Sistemi yanlış yakıt 
doldurmaya engel olur. Kirlenmiş yakıt 
deposu kapaklarının çevirerek açılması da 
tarihte kaldı.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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*Otomatik şanzımana sahip olan araçlarda bulunmaktadır. 



Daima bağlı kalın
Ford SYNC 3
Yolda olmanız bağlantınızın kopması anlamına gelmez. Yeni Ford SYNC 3, akıllı telefonunuzla eşleşerek telefon ekranınızı aracınızın                       
8” Dokunmatik Bilgi & Eğlence Sistem ekranına yansıtarak, kesintisiz ve güvenli bir yolculuk sunmaktadır. 

Ford SYNC 3 ile ellerinizi direksiyondan kaldırmadan telefon konuşmalarını yapabilir, mesajlarınızı dinleyebilir ve cevaplayabilirsiniz. İlave olarak 
telefonunuzdaki müzik listenizi dinleyebilir ve navigasyonunuzu 8” dokunmatik ekran üzerinden görüntüleyerek kullanabilirsiniz.

Applink ve Apple CarPlay
AppLink ile SYNC uyumlu uygulamaları kontrol ederken Apple 
CarPlay sayesinde telefonunuzu kullanıyor gibi hissedeceksiniz.

“Mesaj dinle”

“Ofisi ara”

“Bir sonraki şarkıyı çal”

“Ayşe’yi ara”

“Acıktım”

Dokunmatik ekran
SYNC 3’ün 8” boyutundaki dokunmatik ekranını tıpkı 
telefonunuzu kullanır gibi kullanabilirsiniz. Sıkça kullandığınız 
uygulama ikonlarıyla arka plan görüntüsünü istediğiniz gibi 
düzenlemenize imkan tanır. Ayrıca gündüz ve gece modları 
arasında geçiş yapabilir ve ekran ayarlarını birden çok kullanıcı 
için farklı şekillerde düzenleyebilirsiniz.
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Gözünüzden hiçbir şey 
kaçmayacak 

Kör Nokta Uyarı Sistemi 
Bu sistem, sürüş esnasında bir otomobil, van veya kamyonet gibi bir başka araç kör noktanıza girerse, sizi yan aynalarda görülen bir 
sinyalle uyaracak şekilde tasarlanmıştır. Treyler çekiyorsanız, bir araç buna yaklaştığı durumda da uyarı ışığı yanarak sizi uyaracaktır. 
(opsiyonel)

Çapraz Trafik Uyarı Sistemi 
Kör Nokta Uyarı Sistemi’nin bir parçası olan sistem, dikey bir 
park alanından geriye doğru çıkarken, aracınızın sağ ve sol arka 
tarafını tarayarak, yaklaşan bir araç tespit ettiğinde sizi uyarır. 
(opsiyonel)

Sizin göremediklerinizi algılar.
Ford Transit Custom, sizi, aracınızı ve çevrenizdekileri korumak için tasarlanmış etkileyici teknolojilerden yararlanır.
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Yollarda bir asistanınız var

*Şerit işaretlerinin açıkça görüldüğü, çok şeritli yollarda 65 km/s üstü hızlarda çalışır. 

Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Yaya Koruma Sistemi 
Radar ve kamera sistemlerinin yardımıyla Çarpışma 
Önleme Yardımcısı önünüzdeki yaya ve araçlarla aranızdaki 
mesafeyi karanlık ortamlarda dahi takip ederek, olası bir 
çarpışma öncesinde sizi uyarır. Sistemin uyarı sinyallerine 
yanıt verilmediği durumda Aktif Fren özelliği devreye girerek 
herhangi bir darbenin etkisini en aza indirmeye yardımcı olmak 
için otomatik olarak aracı frenler. (opsiyonel)

Trafik Levhası Tanıma Teknolojisi
Trafik Levhası Tanıma Teknolojisi, yol üzerinde bulunun hız 
levhalarını otomatik olarak okumak ve trafik işaret tabelasında 
belirtilen hız sınırını gösterge panelinde görüntülemek 
için tasarlanmıştır. Akıllı Hız Asistanı, geçerli hız limitini** 
algılamak ve aracın hızını otomatik olarak sınırlamak için Trafik 
Levhası Tanıma Teknolojisini, Adaptif Hız Kontrol Sistemi ile 
birleştirir. Araç normal seyrine devam ederken, sürücü sistemi 
kapatmadığı sürece, ayarlanan hız limitini aşmayacaktır. 
Böylelikle hız kontrolünüz artarken daha fazla yola konsantre 
olabileceksiniz. (Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi ile beraber 
sunulmaktadır)

**Hız limiti yola ve araca göre değişebilir. Hız limitlerine daima uymak sürücünün 
sorumluluğudur. 

Şerit Takip Sistemi*

Sinyal vermeden şerit işaretlerine yaklaştığınızda algılamak 
için tasarlanan Şerit Takip Sistemi, direksiyon titreşimleriyle 
sizi uyarıyor. Tepki vermediğiniz takdirde, Şeritte Kalma ve 
Şerit Hizalama Yardımcısı seçtiğiniz şeritte kalmanıza yardımcı 
olmak için direksiyon tork desteği verebiliyor. (opsiyonel)

Sürücü Dikkat Takip Sistemi 
Sürücü Dikkat Takip Sistemi, sürücünün kullanım davranışlarını 
inceleyerek, şeritten çıkma sıklığı arttıkça gösterge panelinde 
çıkan bir uyarı ile sürücüyü uyarmaktadır. Şeritten çıkma 
sıklığı uyarı mesajına rağmen değişmediği durumda sesli uyarı 
vererek sürücüye yardımcı olur. (Şerit Takip Sistemi ile birlikte 
sunulmaktadır)

Aksiyon almanıza yardımcı olan sürücü destek teknolojileri.
Ford Transit Custom, öne bakan bir kamera ve radar teknolojisinden alınan bilgileri birleştirerek, çeşitli sürüş 
şartlarında size yardımcı oluyor. Potansiyel bir çarpışma olasılığında sizi uyaran Çarpışma Önleme Yardımcısı, 
şeridinizden ayrıldığınız durumda ikaz eden Şerit Takip Sistemi gibi çeşitli teknolojik donanımlara sahip olan      
Ford Transit Custom, şimdi size yardım eli uzatmaya her zamankinden daha hazır.
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Mükemmel görüş ve görünürlük için geliştirilmiş aydınlatma.
Yeni tasarım gündüz LED farlarıyla Ford Transit Custom, şık bir dış görünüş sunarken, opsiyonel olarak sunulan, 
güçlü Dinamik Bi-Xenon farlar her koşulda olağanüstü aydınlatma sağlamaktadır.

Statik Köşe Aydınlatmalı Ön Sis Farları
Direksiyonu 30 dereceden fazla döndürdüğünüzde Statik 
Köşe Aydınlatmalı Ön Sis Farları, özellikle geceleri daha fazla 
görünürlük sağlamak için yolun ilgili tarafını aydınlatır. Saatte 
30 km’ye kadarki hızlarda çalışmaktadır.

HID Bi-Xenon Dinamik Ön Farlar    
Ford Transit Custom’ın yeni farları, halojen farlara kıyasla daha 
üstün bir ışık kalitesi sunarken daha az enerji harcamaktadır. 
Dinamik ön farlar, saatte 60 km’ye kadarki hızlarda yapılan 
dönüşler sırasında köşeleri aydınlatır.

Görmek ve görünmek
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Günlük çalışmalarınızı olabildiğince keyifli hale getiren en son 
teknolojiler.
Ford Transit Custom, günlük işlerinizi daha güvenli ve daha rahat hale getiren sayısız güvenlik özellikleri ve sürücü 
destek sistemleri ile birlikte sunulmaktadır.

Aktif Devrilme Kontrolü
Özellikle yüksek ağırlık merkezli durumlarda ve dışa eğimli 
virajlarda Ford’a özel Aktif Devrilme Kontrolü lastikleri yerde 
tutmaya yardımcı olur.

Otomatik Start-Stop
Trafik ışıklarında veya sıkışık trafikte durduğunuzda, bu 
teknoloji motoru otomatik olarak kapatabilir. (ancak far, 
klima, radyo ve Ford SYNC sistemi gibi temel birimlere enerji 
sağlamaya devam eder) Hareket etmeye hazır olduğunuzda 
ise sistem aracı yeniden çalıştırır. (şehir içi trafikte) %10’a 
varan yakıt tasarrufu da sağlayan Otomatik Start-Stop özelliği 
şehir trafiğinde verim sağlamak için tasarlanmıştır.

Dinamik Tork Kontrolü
Keskin köşeleri dönerken ve sert virajlarda dönüş yönüne göre 
otomatik olarak seçilen tekerleklerdeki frenlemeyi artırır ve 
motordan gelen torkun çekiş tekerleklerine aktarımını ayarlar. 
Böylelikle aracın yol tutuşu mükemmel seviyede artar ve 
size yalnızca köşeleri dönerken veya sert virajlardan çıkarken       
Ford Transit Custom’ın çevikliğinin keyfini sürmek kalır.

Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi
Düşük hızda tekerleğin kaydığı, patinaj yaptığı tespit edildiğinde 
tekerleğe daha fazla tork dağıtarak tekerleğin kaymasını 
önlemektedir. (Standart)

Acil Fren Destek Sistemi
Frenleme mesafesini kısaltmak amacıyla acil durum frenleme 
manevralarında ilave fren basıncı sağlar.

Elektronik Stabilite Kontrolü
Zorlu sürüş koşullarında kontrolü kaybetmemenize yardımcı 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Seçtiğiniz şeritten saptığınızı 
fark edip fren ve motor gücünü otomatik ayarlayarak sizi yolda 
tutmayı amaçlar. (Standart)

Üstün Çekme Kapasitesi
2.350 kg’a varan azami çekme kapasitesiyle Ford Transit 
Custom, hem sizi hem de römorkunuzu güvende tutmaya 
yardımcı olacak bir dizi güvenlik özelliğiyle birlikte üstün bir 
çekme gücüne sahiptir.

Römork Savrulma Kontrol Sistemi
Sistem, römorka dair bir sarsıntı algılarsa derhal motor torkunu 
azaltır ve römorkun yeniden sabitlemesini sağlamak için ilgili 
tekerleri frenler.

Yokuş Kalkış Desteği
Ayağınızı gaz pedalına basmak için fren pedalından 
kaldırdığınızda aracınızın yokuş aşağı kaymasını geçici olarak 
önlemek amacıyla tasarlanmıştır. İleri ve geri viteslerde 
çalıştığından ağır yükleri çekmek ve itmek için de idealdir. 
(Standart)

Hayatınızı kolaylaştıran 
teknolojiler



Gelişmiş Otomatik Park 
Asistanı
Park etme ve park ettiğiniz yerden çıkma 
fonksiyonunu içerisinde barındıran 
Gelişmiş Otomatik Park Asistanı, 
aracınızı sizin için park ediyor. Sistem 
uygun bir park yeri bulabiliyor, aracınızı 
enine ve boyuna uygun olan bir park 
alanına otomatik olarak yerleştirmenizi 
sağlıyor. Ayrıca park alanından ayrılırken 
dışarıya doğru manevra yaparak 
aracınızı çıkarmanızı sağlıyor. Tek 
yapmanız gereken gaz pedalını, fren 
pedalını ve vites kolunu kontrol etmek. 
(opsiyonel)

Adaptif Hız Kontrol Sistemi
Adaptif Hız Kontrol Sistemi, önceden 
ayarladığınız hızı ve önde bulunan araca 
olan mesafenizi korumanıza yardımcı 
olur. Sistem, önde bulunan bir aracı 
algıladığı takdirde, istenen mesafeyi 
muhafaza etmek için otomatik olarak 
aracı yavaşlatır. Yol boşalır boşalmaz 
araç yine önceden ayarlanan sürate 
ivmelenir. (opsiyonel)

SelectShift Tam Otomatik 
Şanzıman 
Geniş bir yelpazede şasi tipleri ve 
Azami Yüklü Ağırlık değerleri ile birlikte 
sunulan vites sistemi, özellikle yoğun 
trafikte sorunsuz ve rahatlatıcı bir sürüş 
deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. 
Tam Otomatik SelectShift Şanzımanı, 
istediğiniz takdirde panel üstündeki 
vites kolundaki düğmeler ile devre dışı 
bırakıp manuel kullanıma geçebilirsiniz. 
Aynı zamanda daha zorlu sürüş 
şartlarında (kaygan zeminlerde ya 
da dik yokuşlarda) dişlileri kilitleme 
imkanını da sunar. (opsiyonel)

Isıtmalı Ön Cam 
Soğuk günlerde bile saniyeler içinde 
ihtiyaç duyulan görüşü sağlar. Bir 
düğmeye basarak, ön camınızı buz ve 
kardan kurtarabilirsiniz. Ford’un ön 
camında bulunan patentli, ince, ancak 
görünür kızılötesi ısıtma telleri bunu 
mümkün kılıyor. (opsiyonel)

Araç Bakım Monitörü
Motorun en mükemmel performansı 
sergilemesini sağlamak için aracınızın 
verilerini analiz eder. Kalan yağ ömrü, 
AdBlue® egzoz sıvısının boşalmaya 
kalan mesafesi ve yakıtta su uyarısı 
dahil çeşitli bilgileri gösterge panelinde 
gösterir. (Standart)

Geri Görüş Kamerası 
Geri vites seçildiğinde geri görüş 
kamerasındaki görüntü otomatik olarak 
gösterilir. Kamera görüntüsündeki 
işaret çizgileri, aracın yönünü gösterir. 
(opsiyonel)

Uzun Yükleme Özellikli Ara 
Bölme 
Ara bölmede bulunan kapak sayesinde 
koltuğun altında bulunan saklama 
bölmesini kullanmak mümkündür. 
Böylece, boru ve merdiven gibi 
uzunlukları 3 metreye kadar (uzun şasi 
için 3.4 m) olan eşyaların güvenli bir 
şekilde taşınasını sağlar.

Seçilebilir Sürüş Modları
Normal ve Eko olmak üzere iki sürüş 
modu arasında geçiş yapmanızı 
sağlar. Sistem, belli koşullarda sürüşü 
kolaylaştırmak için gaz tepkisi ve 
direksiyon hissi gibi çeşitli ayarları 
düzenler. (Standart)

Hayatınızı daha da 
kolaylaştıran teknolojiler
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Blazer Mavi
Opak

Buz Beyazı
Opak

Spor Kırmızı
Opak

Akik Siyah
Metalik*

Pasifik Mavi
Metalik*

Kumsal Gri
Metalik*

Lav Kırmızı
Metalik*

Karnaval Turuncu
Metalik*

Manyetik Gri
Metalik*

Aytozu Gri
Metalik*

Not: Araç resimleri sadece aracın kaporta rengini göstermek amacıyla verilmektedir ve güncel araç özelliklerinden farklı olabilir. Bu broşürde verilen resimlerdeki kaporta ve döşeme 
renkleri baskı tekniği nedeniyle gerçek renklerden biraz farklılık gösterebilir.

12 yıl paslanmazlık garantisi
Özenli çok katmanlı boya işlemi sayesinde Ford Transit Custom güzel olduğu kadar sağlam bir gövdeye de sahiptir. Bal mumu 
enjeksiyonlu çelik gövde panelleri, dayanıklı son kat boya ve yeni malzemeler ve işçilik yöntemleri aracınızın uzun yıllar boyunca 
iyi görünmesini sağlayacaktır.

Çinko kaplama Fosfat kaplama Elektro kaplama Astar Üst katman Şeffaf katman 
(Buz Beyazı gövde rengi hariç)



Her ayrıntısı düşünüldü

Bozuk Para ve Ufak Eşya İçin Bölmeler
Bölmeler, tutucular ve kancalar, kabinin iç 
mekanının verimli kullanılmasını sağlar.

Kabin İçinde Optimum Depolama Alanı 
Kullanımı 
Ford Transit Custom, iş hayatınızı daha keyifli 
ve etkili kılmak için eşyalarınıza bol miktarda 
yer sunuyor.

Yenilikçi Saklama Alanı
Pratik saklama çözümleri, gösterge panelinin 
üzerinde 12V jaklı bir “gizli” bölme ve geniş 
kilitlenebilir eldiven kutusu içerir.

Şişe Tutucu ve Bardaklık
Şişe tutucu, armatür taşıyıcının her iki 
tarafında bulunur. Manuel şanzımanlı 
modeller için orta konsolda bir bardak tutucu 
bulunur. 
Kapılardaki geniş saklama bölmeleri, DIN A4 
panoya ve 2 litrelik bir şişe için yer sağlar.
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Q-Top® (Q-Tech) Merdiven Makarası 
Arka merdiven makarası, yükleme ve 
boşaltmayı kolaylaştırır.

Q-Top® (Q-Tech) Tavan Galerisi 
Hafif alüminyum yapısı daha fazla yük 
taşıma imkanı sağlar. Büyük ve uzun 
yüklerin taşınması için idealdir.

Thule® Merdiven Tutucu 
Kaydırarak çıkarma işlevi, 4 yük 
durduruculu katlama mekanizması, 
ergonomik ve güvenli merdiven 
bağlama özelliğine sahiptir. 

Thule® Yük Durdurucu   
Hareketli ve ayarlanabilir yük 
durdurucular, T iz profilli temel taşıyıcı 
içindir.

MontBlanc® Tavan Taşıyıcı   
Çelik ve kilitlenebilir ilave tavan temel 
taşıyıcısıdır. Ağırlığı yaklaşık 2 kg’dır.

Cam Rüzgarlığı   
Rüzgarın neden olduğu gürültüyü 
engelleyerek pencereniz açıkken daha 
konforlu bir sürüş yapmanızı sağlar.

Gövde Alt Koruyucusu   
Sağlam ve aşınmaya 
dayanıklı metalden 
yapılmıştır. Aracınızın 
motorunu dış 
etkenlerden korur.

Kauçuk Paspas   
Aracınızı kir ve nemden koruyan 
paspas, güvenli bir şekilde 
direkt olarak araç tabanına 
sabitlenebilmektedir.

Brink® Sabit Çeki Demiri    
Sabit Çeki Demiri, daha fazla yük 
taşıma kapasitesi için kullanılır. Motora 
göre değişen taşıma kapasitesi 
maksimum 2.500 kg’dır.

Arka Merdiven    
Kolay ve güvenilir bir 
şekilde aracınızın tavanına 
ulaşmanızı sağlar. (Arka 
yukarı açılan kargo kapısıyla 
birlikte sunulmamaktadır)

Arka Cam Koruması    
Kaliteli arka cam ızgara 
koruması, yükünüzü korumak 
için size yardımcı olurken hareket 
halindeyken de yükünüzün 
güvenliğini sağlar. (Bu aksesuar 
seçilmek istendiğinde, araçta 
Camlı Arka Kapı opsiyonu da 
(Fonksiyonel Paket) seçilmelidir)

Araç İçi Tavan Rayı    
İç tavan rayı üzerinde çeşitli konumlara 
sabitlenebilen 2 çelik raftır. Maksimum 
50 kg yük taşıyabilmektedir.

Kişiselleştirin



Ford Options özellikle size daha sık yeni araç sürüş keyfini yaşatmak için sunduğumuz bir üründür. 
Size kalan, sözleşme süresini belirledikten sonra sürenin sonunda aracınızı kullanmaya devam etmek, 
değiştirmek ya da geri vermek arasında karar vermektir.

Avantajları:
· Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kullanma imkânı
· Standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri 
· Vade seçeneğinize göre değişen son ödeme seçeneği 

Geriye kalan son ödeme için Ford Options size üç seçenek sunuyor;

1 - Başka bir araç seçmek: “Ford’unuz hep yeni kalsın.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda dilerseniz aracınızı satın aldığınız 
yetkili satıcıda takas ederek yeni bir araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme şansını 
yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda vade bitimindeki son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Yetkili satıcı 
aracınızı piyasa koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır. 
Piyasa koşullarında verilen fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde olması durumunda ise 
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak kullanabilirsiniz. 
 
2 - Aracınızı elinizde tutmak: “Ford’unuzu kullanmaya devam edin.” 
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken sadece son ödemeyi yapmak.
Ödemeyi yaptıktan sonra araç sizindir. 
 
3 - Araç sözleşmesini sonlandırın: “Kısa vadeli ihtiyaçlarınız için Ford.” 
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda, dilerseniz herhangi bir ek ödeme 
yapmadan aracınızı aldığınız yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.
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Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey Aktif 
Memnuniyet Sistemi’nde.

İşte karşınızda Aktif Memnuniyet Sistemi’nin yüzünüzü güldürecek özellikleri:

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA): Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız an, 7 gün 24 saat 
ulaşabileceğiniz 444 3673’ü ararsınız, uzman ekibimiz anında yola çıkarak desteğe gelir. Orada 
çözülebilecek sorunları hemen çözer, aksi halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise götürülmesini 
sağlar. FAYDA sadece aracınızla ilgilenmekle kalmaz, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını 
kullanarak gitmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde konaklayabilmenize ya da ikame aracınızla 
yolunuza devam etmenize de olanak sağlar.

F KASKO: Ford’unuza özel hazırlanmış Allianz Sigorta ve Axa Sigorta işbirliğiyle oluşturulmuş F Kasko, 
orijinal yedek parça hizmeti, uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım 
garantisiyle kendinizi hep güvende hissetmenizi sağlar.

AKTiF FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.
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Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 100 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesinde duyduğu güven ile 3 yıl boyunca sınırsız kilometre üretici 
garantisine almaktadır. Tüm değişim ve onarımların yetkili servislerimizde en yüksek kalite standartlarında yapılacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca Ford 
aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi 
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde 
kontrol ettirmek. 

Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve 
güvenlik standartlarına uygun olan bu parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.

F Kasko
Sadece Ford markalı araçlar için oluşturulmuş, sizi ve Ford’unuzu güvence altına alan, tüm parça değişimlerinde Ford güvenlik standartlarına uygun kaliteli 
orijinal parçaların kullanılmasını sağlayan ve daha birçok detayla donatılmış kapsamlı bir kasko sigortasıdır. Aracınız Ford markaysa, kaskonuz da Ford’a 
özel F Kasko olsun. Böylece siz de Ford yetkili servislerinde uzman onarım rahatlığını ve kaliteyi yaşayın. Aracınız ilk günkü değerini korusun, canınız güvende 
olsun.

FordGüvence
FordGüvence, Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren bir güvence programıdır. FordGüvence 
satın alarak; mekanik ve/veya elektrik-elektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan maliyetlere karşı aracınızı 
ve bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. FordGüvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv 
firmalarından birininde desteğini alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça ihtiyaçlarınızda ve
Ford uzmanlığından yararlanmak istediğinizde, gidebileceğiniz en doğru yerdir. İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford yetkili servisleri tüm hizmetleriyle sizi bekliyor. Ford Yakıt Güvence Sistemi 
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat 
programıdır. Bu program sayesinde, sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol sonucunuz ne olursa 
olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden aracın üretici garantisi ve FordGüvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz. 
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA) Programı
Ford Euro Servis hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da FordGüvence kapsamında olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici, olay yerinde onarım        
ya da aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım hizmetidir. Kaza 
durumunda aracınız garanti kapsamında olsun ya da olmasın çekici hizmeti ücretsiz sağlanır. Ford Euro Servis Yol Yardım hizmetinden faydalanmak için, 
444 3673 numaralı Ford Direkt hattını aramanız yeterlidir.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, aracınızı koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale 
getireceksiniz. Ayrıca web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün & fiyat bilgisi bir tık 
uzağınızda!

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı lastiklere sahip olması için alanında lider lastik 
üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız yalnızca aracınızın lastikleri ile sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece 
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ford İkinci El’de Garanti 
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları; ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz,            
Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 1 yıl / 15.000 km (hangisi önce dolarsa) boyunca 
geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için 
sizleri Ford İkinci El yetkili satıcılarına bekliyoruz.

Ford Direkt Hattı
444FORD (444 3673) no’lu Ford Direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Aktif Yol Destek Asistanı 
(FAYDA) 365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı 
olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır.

444
3673
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Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış 
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir. 
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına 
tabidir. Haziran 2020’de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli 
olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar 
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan 
donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 
araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan 
donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle 
gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan 
donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar 
arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere 
ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri 
hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve 
yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.


