
 

 

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 KOMBI L2/H2 4x4

МОДЕЛЬ: TRANSIT KOMBI (9-ть МІСЦЬ) 

VIN НОМЕР: WF0FXXTTGFGC66309 

РІК ВИРОБНИЦТВА: 2016 

КОЛІСНА БАЗА: СЕРЕДНЯ (L2) 

ТИП ДАХУ: СЕРЕДНІЙ (H2) 

ДВИГУН: 2.2 TDCI 125 К.С. (350 Нм) 

ТИП ПРИВОДУ: ПОВНИЙ – 4х4 

ВАНТАЖОПІД’ЄМНІСТЬ, КГ:  980 

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ Д/Ш/В, ММ: 5531 / 2112 / 

2490 - 2550 

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 кабіна та салон 
Електрообігрів лобового скла 
Електропривід передніх вікон  
Електропривод та підігрів дзеркал  

 
Магнітола з дістанційним керуванням на кермі, 
MP3/радіо/BlueTooth/USB/AUX 
Круіз-контроль (кермо оздоблено шкірою) 
Акумуляторна батарея підвищеної ємкості (2-і АКБ)

ІНТЕР’ЄР 
Другий та третій ряди сидінь - з'ємні 
Сидіння водія регулюються за 6-ма напрямками, 
регулювання поперекової зони, з 
підлокітником/подвійне переднє пасажирське сидіння  

 
Кермо регулюється за глибиною та кутом 
Гумове покриття підлоги (салон/багажне відділення) 
Часткове оздоблення стінок кузова (кабіна/ 
салон/багажне відділення)  

 

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Зсувні двері праворуч та ліворуч 
Задні двері розпашні – засклені (кут відкриття 90/180)  
Вікна задніх дверей з електрообігрівом/ 
омивачем/очущувачем 
Парковочні датчики попереду та позаду 

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

Передні протитуманні фари 
Регулярна вартість автомобіля: 1 355 420 грн. 

Знижка 22%: 308 111 грн  
Спеціальна пропозиція: 1 047 309 грн. 

 

Спеціальна пропозиція діє з 01 вересня до 31 жовтня 2016 р. в автосалоні ТОВ "Віннер Автомотів" на автомобілі 2016 
виробництва, що знаходяться в наявності на складі в Україні.  
Ціни розраховано станом на 19 вересня 2016 за міжбанківський валютним курсом, що відображається на веб-сайті - 
http://www.winner.ua.   
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.

З повагою та побажанням успіхів, 
ВІННЕР АВТОМОТІВ 
+38 0(44)496-00-06  


