TOURNEO COURIER

İLERI GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERICI. DIKKAT ÇEKICI.
HER OTOMOBIL ONUN IMZASINI TAŞIYOR.

Görselde yer alan araç
Tourneo Courier modelidir.

Görselde yer alan araç
Tourneo Courier modelidir.
Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Benzersiz bir takım arkadaşı.
Bol miktarda alan ve sunduğu çok yönlülükle Ford Tourneo Courier, ekibinizi mükemmel bir şekilde
tamamlar. Her anın tadını özgürce çıkarmanız için dışarıdan kompakt, içte esnektir.

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

Geniş alan:
Rahat biniş & iniş.
Hayat, çok çabuk değişiyor olabilir. Ama siz Ford Tourneo Courier
ile bu değişime anında ayak uydurabilirsiniz. Genişçe açılan yan
sürgülü kapılar sayesinde araca rahatça binip inebilir ve özellikle
dar park ceplerinde yükleme boşaltma işlemlerinizi kolaylıkla
yapabilirsiniz. Yolcuları ve bagajınızı çeşitli kombinasyonlarda
taşıyabilmenizi sağlayan, öne doğru yatırılabilen ve ayrı ayrı
katlanabilen arka koltuklar da cabası.

Esnek arka koltuklar
Arka koltuklar mükemmel bir duruş sağlıyor ve böylece uzun yolculuklar bile rahat geçiyor.
Ayrıca arka koltuklarda ISOFIX bağlantı noktaları da yer almaktadır. Arka koltuklara ihtiyaç
duyulmadığında sırtlıklar öne doğru yatırılabilir ve koltuklar öne doğru katlanabilir, böylece ilave
bagaj alanı açılır.

Ford Tourneo Courier 708 litrelik bagaj hacmine sahip. Özellikle
ayarlanabilir bagaj bölmesi sayesinde bagajdan mükemmel
şekilde yararlanmanızı sağlar. Dilerseniz bu bölmeyi, bagajınızı
meraklı bakışlardan korumak için daha yüksek bir pozisyonda
kullanabilir; ağır veya hassas eşyaları diğer bagajdan ayırmak için
alt pozisyonu seçebilirsiniz. Bölmeye ihtiyaç duymadığınızda ise
arka koltuklara bitişik şekilde katlayabilirsiniz.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Modern teknolojiyle
gerçek büyüklüğe...
Ford Tourneo Courier güç, performans ve yakıt verimliliği arasında
mükemmel bir denge kuruyor.

1.5L TDCi Dizel Motor 100 PS

112 g/km CO
4,3 l/100 km
*
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*

*Değerler, AB Ölçüm yöntemlerine göre kombine tüketim/emisyona ilişkindir.
Start / Stop Sistemi ile ölçülen değer

Her açıdan rahatınız
düşünülerek tasarlandı.
Ford Tourneo Courier, dış tasarımı kadar iç tasarımında da
stil ve zarafet barındırıyor. Aracın içine girdiğinizde akıllı ve
konforlu koltuklar, şık gösterge paneli ve bol miktarda saklama
alanı ile karşılanacaksınız. 6” dokunmatik ekrana sahip Türkçe
sesli komutlarla kontrol edilebilen Ford SYNC 3®, yoldayken
iletişiminizi ve eğlencenizi maksimum seviyeye taşıyacak.
Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Bağlantıda kalın.
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Ford SYNC®3
Yolda olmanız hayatla bağınızın kopması anlamına gelmez. Yeni Ford
SYNC®3, gelen aramalardan mesajlarınıza, müzik ve navigasyondan
en sık kullandığınız mobil uygulamalara kadar her şeyi 6” dokunmatik
ekranıyla kontrol etmenize imkân sağlar. 4” dokunmatik olmayan ekran
da mevcuttur.
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SYNC 3 özellikleri
Eller serbest olarak ara ve cevapla
Metin mesajlarını dinle
6” dokunmatik ekran
4” renkli ekran
En sık kullandığınız mobil uygulamalara erişim kolaylığı
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YENİ FORD TOURNEO COURIER için öne çıkan özellikler

Ön ve arka park mesafesi
sensörleri
Sesli olarak yapılan uyarı, aracınız ile aracınızın
önü ve arkasındaki engeller arasındaki mesafeyi
güvenle tahmin etmenize yardımcı olarak park ve
manevrayı kolaylaştırır.

Ayarlanabilir hız
sınırlandırıcı ile seyir
kontrolü

6 ileri şanzıman
Ford Tourneo Courier’nin tüm modelleri daha
rahat ve ekonomik sürüş için sorunsuz çalışan
6 ileri manuel şanzıman daha kolay ve yumuşak
vites değişimlerini sağlar.

Seyir kontrolü sayesinde aracın hızını ayarlarken
Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ile de hız limitini
yanlışlıkla aşmanızı önleyecek şekilde azami hız
limiti belirleyebilirsiniz.
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Akıllı cihaz istasyonu

Isıtmalı ön cam

Akıllı Cihaz İstasyonu, doğrudan armatür taşıyıcısı
üstünde yer almaktadır ve akıllı telefonunuzun,
MP3 çalarınızın veya navigasyon cihazınızın şarj
edildiği sırada daima elinizin altında olmasını
sağlar. Müziğinizi Bluetooth üzerinden aracınızın
ses sistemine aktarın veya “MyConnection”
radyosuna bağlanan bir USB kablosu kullanın.
Audio sisteminin fonksiyonlarına USB bağlantısı,
ahizesiz konuşma tertibatlı Bluetooth arayüzü
dahildir. Kapaklı bölmede cihazınız için yer vardır
ve ayrıca bir USB bağlantısı (sadece şarj etmek
amacıyla) mevcuttur.

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.

6” dokunmatik ekranı ile
SYNC®3
Tüm fonksiyonları dokunmatik ekran üzerinden
veya kolayca anlaşılabilen basit ses komutlarıyla
kontrol edilerek, sürüşünüz sırasında eğlenceli
vakit geçirmenizi ve bağlantıda kalmanızı sağlar.
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Bizim tercihimiz
kiremit kırmızısı.
Peki siz hangi rengi
tercih edersiniz?
Özenli çok katlı boyama işlem özellikleri sayesinde
Ford Tourneo Courier çok sağlam bir gövde rengine sahiptir.
Bal mumu enjeksiyonlu çelik gövde parçalarından dayanıklı üst
kaplamalara kadar, yeni malzemeler ve işleme süreçleri,
Ford Tourneo Courier’nin yıllar boyunca iyi görünmesini
sağlayacaktır.

Blazer Mavi

Aytozu Gri

Buz Mavi

Buz Beyazı

Akik Siyah

Kumsal Gri

Kiremit Kırmızı

Not: Kullanılan araç resimleri sadece gövde renklerini göstermek içindir ve mevcut
özellikleri yansıtmayabilir. Bu broşürde sunulan renkler ve döşemeler kullanılan baskı
işlemlerinin kısıtlamaları nedeniyle gerçek renklerden farklı olabilir.

Spor Kırmızı
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Pasifik Mavi

Manyetik Gri
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FORD TOURNEO COURIER güvenlik ve sürücü destek sistemleri
Ford Tourneo Courier ürün yelpazesinin
tamamında, en ileri teknolojiye sahip bir
dizi pasif ve aktif güvenlik donanımı sizin,
yolcularınızın ve eşyalarınızın güvenliğini sağlar.

Elektronik Stabilite Programı (ESP)
Yokuş Kalkış Desteği
Yokuşta kalkış yaparken ayağınızı
fren pedalından gaz pedalına
hareket ettirdiğinizde aracın kısa
süreyle geriye doğru hareket
etmesine engel olur. Bu fonksiyon
ileri ve geri viteste mevcut olması
sebebiyle ağır yükleri taşırken de
çekerken de idealdir.
Acil Durum Fren Desteği
Bir acil freni algılar ve maksimum
fren gücünü kullanıma sunmak
için fren sistemindeki basıncı
arttırır.
Ani Fren Durumunda Yanan
Dörtlü Flaşörler
Frene tam basıldığında dörtlü
flaşörler diğer yol kullanıcılarını
tehlike konusunda uyarmak için
otomatik olarak devreye girer.

Çekiş Kontrol Sistemi
Düşük hızlarda tekerlek patinajı
tespit edildiğinde sistem, en iyi
çekişli tekerleğe daha fazla tork
aktarabilir.
Römork Savrulma Önleme
Sistemi
Sistem, çekilen römorkun
sallanmaya başladığını tespit
eder ve karşı kumanda ile kontrol
altına almaya yardım eder.

15”

6 Kollu

16”
7 Kollu
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15”

5 Kollu

16”
7 Kollu
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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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AKTiF

FORD
SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.

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.
İlk Buluşma Programı: Hayalinizdeki Ford’a sahip olduktan sonra 3 ay içerisinde, temel kontrollerden
oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, ayrıca Ford’unuzla ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Yetkili servislerimizle ilk buluşmanız için gereken randevuyu web sitemiz üzerinden alabilir, size özel
fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
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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.

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 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 Euro Servis 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 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 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 Garanti

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.

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.

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.
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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.

444
3673

Ford Direkt Hattı
444FORD (444 3673) no’lu Ford Direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı
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.
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www.ford.com.tr
Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

444 3 6 7 3
444 F O R D

Bayi Kaşesi

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. Ocak 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.

