
 

 

ТОВ «Віннер Автомотів» 
Офіційний дилер Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover 

Пр-т Московський, 24д, Київ, 04655, Україна. 
Тел.: +38 (044) 496 00 06, www.winnerauto.ua 

FORD TRANSIT VAN 350 LWB (L3/H3) 

МОДЕЛЬ: TRANSIT VAN (ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН) 

VIN НОМЕР: WF0XXXTTGXFM15253 

РІК ВИРОБНИЦТВА: 2015 

КОЛІСНА БАЗА: ДОВГА (LWB/L3) 

ТИП ДАХУ: ВИСОКИЙ (H3) 

ДВИГУН: 2.2 TDCI 125 К.С. (350 Нм) 

ТИП ПРИВОДУ: ПЕРЕДНІЙ  

ВАНТАЖОПІД’ЄМНІСТЬ, КГ:  1455 

ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ Д/Ш/В, ММ: 3494 / 1784 / 

2125 

ОБ’ЄМ ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, М³:  13 

 

ОБЛАДНАННЯ
БЕЗПЕКА 
Протиблокувальна система гальм (ABS) 
Передні та задні гальма – дискові 
Система динамічної стабілізації 
Система, що допомагає на початку руху вгору  

 
Система, що перешкоджає перекиданню  
Подушка безпеки водія 
Подушка безпеки переднього пасажира 
Центральний замок з дистанційним керуванням

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
Кондиціонер  
Електрообігрів лобового скла 
Електропривід передніх вікон  
Електропривод та підігрів дзеркал  

 
Магнітола з екраном 3,5’’(ICE Feature Pack 4): керування 
на кермі, AM/MF радіо, CD, MP3, USB, AUX, Bluetooth, 
SYNC, маршрутний комп’ютер  
Акумуляторна батарея підвищеної ємкості (2-і АКБ)

ІНТЕР’ЄР 
Кермо регулюється за глибиною та кутом 
Сидіння водія регулюються за 6-ма напрямками, 
регулювання поперекової зони, з 
підлокітником/подвійне переднє пасажирське сидіння з 

підлокітником-органазером з підстаканниками)  
Зносостійке захисне покриття підлоги з бортом та 
такелажні петлі (вантажне відділення) 
Перегородка сталева між кабіною та вантажним 
відділенням (з боку кабіни водія з оббивко

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Зсувні двері праворуч 
Задні двері розпашні (кут відкриття 90/180)  
Парковочні датчики попереду та позаду 
Передні протитуманні фари 

 
Захисні бокові молдінги кузова  
Передні та задні бризковики 
Задній бампер у вигляді сходинки 
Сталеві колісні диски R16

Регулярна вартість автомобіля: 934 028 грн. 
Вартість зі знижкою на автомобіль 2015 року виробництва: 701 946 грн. 

Додаткова знижка (3%): 21 058 грн. 
Спеціальна ціна: 680 888 грн. 

 

Зазначені ціни розраховано станом на 04 липня 2016 за міжбанківський валютним курсом, що відображається 
на веб-сайті - http://www.winner.ua.   
Спеціальна ціна діє з 04 до 31 липня 2016 року на зазначений автомобіль: WF0XXXTTGXFM15253. 
Остаточна вартість автомобіля визначається на день укладання Договору купівлі-продажу. 
Зазначені ціни включають доставку до м. Києва, митне оформлення, податки та збори, що підлягають сплаті під 
час митного оформлення. 

 

Фірмова гарантія від виробника: 2 роки без обмеження за пробігом 
Подовжена гарантія: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того що настане раніше) 

Інтервал ТО: 25000 км або 1 раз на рік (залежно від того що настане раніше) 
 

З повагою та побажанням успіхів, 
 

ВІННЕР АВТОМОТІВ 
 

+38 0(44)496-00-06


