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СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ З FORD TOURNEO CONNECT SWB 

 

 
 
 

Марка          Ford 
Модель          Tourneo Connect SWB/L1 (коротка база) 
Рік виробництва                                                                                                               2017 
Кількість місць                                                                                                                   5 (4+1) 
Двигун          1.6 TDCi, дизель 
Максимальна потужність        95 к.с.  
Крутний момент         230 Нм 
Трансмісія                             5-ть швидкостей, механічна 
Зовнішні габарити (д/ш/в)                                                                                             4418 / 1835 / 1854 
Навантаження                                                                                                                   587 кг 
Витрата пального (за містом/міський)                                                                        4,6 / 5,6 л/100км 
Комплектація                                                                                                                     TOURNEO 5L1 95 TREND 
Колір                                   Moondust Silver (металізована фарба) 
 
КОМПЛЕКТАЦІЯ  
БЕЗПЕКА 
Система динамічної стабілізації (ESP) 
Протиблокувальна система гальм (ABS) 
Передні та задні гальма - дискові 
Система, що допомагає на початку руху в гору (HSA) 
Передні подушки безпеки  (кабіна водія) 
Бокові подушки безпеки  (кабіна водія) 

Подушки безпеки у вигляді "штор" (кабіна водія) 
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX (другий ряд сидінь) 
Паски безпеки сидінь 
Центральний замок з дистанційним керуванням 
Датчики тиску шин 
Іммобілайзер двигуна 

 
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 
Двозонний клімат-контроль (кабіна водія) Електропідігрів лобового скла 
Електропривод передніх та задніх вікон 
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал 
Маршрутний комп'ютер 

Магнітола MP3/USB/AUX/BlueTooth, з дистанційним керуванням 
на кермі, 6 динаміків
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ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ 
Сталеві колеса R16                Зсувні двері праворуч/ліворуч
Декоративні ковпаки 
Передні та задні протитуманні фари 
Передній бампер одного кольору з кузовом  

Задні двері відчиняються вгору 
Вікно задніх дверей з електрообігрівом/омивачем/очущувачем 
Запасне колесо стандартного розміру 

 
ІНТЕР’ЄР 
Сидіння водія регулюється за 6-ма напрямками 
Сидіння переднього пасажира регулюється за 4-ма напрямками  
Спинка переднього пасажира складається для перевезення 
довгих предметів  

 
Другий ряд сидінь складаються у співвідношенні 60/40 та з’ємний  
Повне оздоблення стінок кузова у салоні                    
Килимове покриття підлоги (кабіна/салон/багажне відділення) 

                                                                      Регулярна вартість: 694 589 грн. 
Акційна пропозиція: 633 275 грн. 

Спеціальна пропозиція на WF0TXXWPGTHP27655: 570 180 грн. 
 

Зазначені ціни розраховано станом на 08.02.2018. 
Регулярна вартість та акційна пропозиція розраховуються за міжбанківський валютним курсом, що відображається на веб-
сайті - http://www.winner.ua   

Акційна пропозиція діє з 24 січня до 28 лютого 2018 р. в автосалоні ТОВ "Віннер Автомотів" на автомобілі 2017 виробництва, 
що знаходяться в наявності на складі в Україні.  
Спеціальна пропозиція (ціна зафіксовано у національній валюті – гривня) діє з 08 лютого до 28 лютого 2018 р. на зазначений 
автомобіль WF0TXXWPGTHP27655. 
Остаточна вартість автомобіля визначається на день укладання Договору купівлі-продажу. 
Зазначена вартість включає 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) 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

РОЗМІРИ   

Довжина колісної бази, мм 2662 

Довжина/Ширина(без дзеркал)/Висота, мм  4418/1835/1854 

Ширина між колісними арками, мм  1245 

Висота вантажного відділення, мм  1245 

Довжина вантажного відділення до переднього сидіння, мм  1828 

Довжина багажного відділення до 2-го ряду сидінь, м3  913 

Об’єм багажного відділення без 2-го ряду сидінь, л                                                                                                                                                                              2410 

Об’єм багажного відділення, л                                                                                                                                                                              1029 

МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ 

 Вантажопідйомність, кг 587 

Споряджена маса, кг 1458 

Повна маса, кг 2045 

Мак. маса причепу оснащеного гальмами, кг 1200 

 
 

УВАГА! 
Зазначені розміри Всі розміри є орієнтовними. Розміри можуть змінюватись залежно від версії та комплектації. Всі значення спорядженої 
маси, навантаження, які наведено вище, є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Зазначені показники 
витрати пального розраховано згідно з технічними вимогами директиви ЄС 80/1268/ЕЕС або розпорядження ЄС (ЕС) 715/2007 з урахуванням 
поправок (ЕС) 692/2008. Наведені показники є приблизними, середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для певного окремого 
ТЗ. Застосований стандартизований метод випробувань дозволяє порівнювати характеристики автомобілів різних типів; обрані 

http://www.winner.ua/
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характеристики та опції можуть впливати на масу автомобіля та, як наслідок, на токсичність вихлопу та паливну економічність. Витрата 
пального в реальних умовах експлуатації може відрізнятися від наведених даних, оскільки на цей параметр впливають індивідуальна 
конфігурація автомобіля, манера керування водія, використання певного технічного обладнання (наприклад, кондиціонера), а також інші 
нетехнічні чинники. Наведені показники витрати пального не гарантують абсолютного повторення показників витрат пального зазначеного 
автомобіля. Усі дані отримані в результаті випробувань, проведених на автомобілях з базовою комплектацією та зі стандартними колесами 
та шинами; колеса та шини з асортименту опцій або аксесуарів можуть вплинути на вміст викиду СО2 та витрату пального автомобіля. Усі 
наведені показники чинні для ненавантаженого автомобіля. 
 
 

ФОТОГРАФІЇ ЗАПРОПОНОВАНО АВТОМОБІЛЯ 
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З повагою та побажанням успіхів, 
 
ТОВ «ВІННЕР АВТОМОТІВ» 
 
+38 0(44)496-00-06  
 
www.winnerauto.ua 
 

http://www.winnerauto.ua/

