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Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en
beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden
gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van
onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.
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Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.
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VISIONAIR. INGENIEUS. OPMERKELIJK.
ELKE AUTO DRAAGT ZIJN HANDTEKENING.

Het getoonde model is eenTransit
Courier Limited in Metal Blue
metaallak (optie) met 15 inch
5-spaaks lichtmetalen velgen
(standaard).
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Het getoonde model is een Transit Courier
Trend in Race Red standaardlak met 15 inch
stalen velgen met volledige wieldoppen
(standaard).
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Het getoonde model is een Transit Courier
Trend in Race Red standaardlak met 15 inch
stalen velgen met volledige wieldoppen
(standaard).
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Een eenvoudige
manier van werken
De Transit Courier helpt je werkdag eenvoudig te maken.  Of je nu jouw weg zoekt door een tal van zijstraten of
je een weg baant in de drukte van de stad, de Transit Courier is een van de meest wendbare bedrijfswagens op
de markt.

Maar laat je niet voor de gek houden door de stadsvriendelijke afmetingen van de Transit Courier. Hij mag dan
de meest compacte bestelwagen in ons assortiment zijn, er past heel wat in. Binnenin vind je comfort, ruimte
en veelzijdigheid, waarbij je de beschikking hebt over geavanceerde systemen zoals een achteruitrijcamera,
parkeersensoren en Ford SYNC 3 met spraakbesturing waarmee je handsfree kunt bellen. Daarnaast heeft hij
de grootste laadruimte in zijn klasse, met een laadvolume tot wel 2,3 m3*.

*Gemeten in kubieke meters conform SAE J1100: Afmetingen motorvoertuig.

Parkeersensoren voor en achter
Een akoestisch waarschuwingssignaal helpt je de afstand
tussen de auto en eventuele obstakels voor en achter te
beoordelen, zodat je eenvoudig kunt parkeren en
manoeuvreren (optie).

SYNC 3 met 6 inch touchscreen
Draagt bij aan een relaxte rit en zorgt ervoor dat je verbonden
bent tijdens het rijden, allemaal via het touchscreen of door
middel van eenvoudige gesproken commando’s (optie,
standaard op Limited).

6 versnellingen
De Transit Courier wordt standaard
geleverd met een handgeschakelde
zesversnellingsbak voor relaxter en
zuiniger rijden.
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Voorwoord 2-3

Het getoonde model is een Transit Courier Limited in Metal
Blue metaallak (optie).
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Interieur 4-5

Jouw kantoor
onderweg
Alles om je werk te vergemakkelijken.
De Transit Courier is van heel veel gemakken voorzien, en niet alleen voor de lading. In de cabine vind je
comfortabele stoelen, een volledig verstelbare stuurkolom en een hoop opslagruimte, precies op de juiste
plekken. Plus een hele reeks doordachte details die helpen je werkdag eenvoudiger te maken.

Voor vermaak en informatie zul je veel plezier hebben van het gebruiksvriendelijke Ford SYNC 3 systeem
(optie, standaard op Limited). Zijn verbeterde stemherkenning reageert op gesproken opdrachten, terwijl een
6 inch touchscreen gebruikt kan worden om je telefoon, audio en navigatie (optie) te bedienen.

Ruime middenconsole
Het interieur van de nieuwe Transit Courier beschikt over veel
nuttige opbergruimte, inclusief een middenconsole die plaats
biedt aan A4 documenten en kleine laptops.

Opberglade onder de stoel
Een handige opberglade onder de voorstoel is groot genoeg
voor een A4 klembord, tablet of laptop-computer.

Het getoonde model is een Transit Courier Limited in Metal Blue metaallak (optie) met SYNC 3 en navigatie (optie).
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Interieur 4-5

Jouw kantoor
onderweg
Alles om je werk te vergemakkelijken.
De Transit Courier is van heel veel gemakken voorzien, en niet alleen voor de lading. In de cabine vind je
comfortabele stoelen, een volledig verstelbare stuurkolom en een hoop opslagruimte, precies op de juiste
plekken. Plus een hele reeks doordachte details die helpen je werkdag eenvoudiger te maken.

Voor vermaak en informatie zul je veel plezier hebben van het gebruiksvriendelijke Ford SYNC 3 systeem
(optie, standaard op Limited). Zijn verbeterde stemherkenning reageert op gesproken opdrachten, terwijl een
6 inch touchscreen gebruikt kan worden om je telefoon, audio en navigatie (optie) te bedienen.

Ruime middenconsole
Het interieur van de nieuwe Transit Courier beschikt over veel
nuttige opbergruimte, inclusief een middenconsole die plaats
biedt aan A4 documenten en kleine laptops.

Opberglade onder de stoel
Een handige opberglade onder de voorstoel is groot genoeg
voor een A4 klembord, tablet of laptop-computer.

Het getoonde model is een Transit Courier Limited in Metal Blue metaallak (optie) met SYNC 3 en navigatie (optie).
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Slimme 
laadruimte
Volop ruimte en eenvoudige toegang tot de laadruimte.
De nieuwe Transit Courier maakt licht werk van bijna elk karwei, met 2,3 kubieke meter* laadruimte en een
laadvermogen tussen de 600 en 650 kg.

■ Met een laadvloerlengte van 1620 mm (gemeten inclusief volledig laadschot) biedt de Transit Courier volop ruimte voor lading,
gereedschapskisten en uitrusting

■ Op de zijwanden aangebrachte sjorogen houden de laadvloer vrij van obstakels (standaard)
■ De LED laadruimte verlichting helpt je ´s avonds bij het in- en uitladen (optie)

*Gemeten in kubieke meters conform SAE J1100: afmetingen van de auto.
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Slim denkwerk
Om maximaal te kunnen profiteren van de royale ruimte zijn twee asymmetrische achterdeuren
standaard. Met een openingshoek tot wel 158 graden bieden ze onbeperkte toegang tot de
laadruimte van de nieuwe Transit Courier.

Laadschot
In Nederland wordt (in verband met wetgeving) de Transit
Courier standaard geleverd met een volledig laadschot.

Laadruimte 6-7

2.3
kubieke
meter*

Laadvermogen
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Laadruimte 8-9

De
Allrounder
Transit Courier. Een harde werker voor
jouw bedrijf.
De Transit Courier is jouw perfecte zakenpartner. Compact van buiten, ruim
van binnen. De Transit Courier levert net zo gemakkelijk goederen af in de
stad als gereedschap en technische uitrusting op de bouwplaats en
tegelijkertijd straalt hij een professioneel imago uit voor jouw bedrijf.

Het getoonde model is een Transit Courier in Blazer Blue metaallak met 15
inch stalen velgen (standaard).
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Minder brandstof. Meer
vermogen.
Benzine of diesel? We hebben beide opties even aantrekkelijk
gemaakt.
De Transit Courier houdt rekening met jou én met je budget. Aangedreven door onze nieuwste generatie motoren,
waaronder onze meermaals bekroonde 1.0 Ford Ecoboost benzinemotor, rijdt hij even zuinig door de stad als op de open
weg. En daarnaast voldoet hij ook nog eens makkelijk aan de laatste Euro 6.2 emissieregels, met CO2-emissies van slechts
137 g/km*.

Om het brandstofverbruik en de emissies verder terug te dringen, zijn alle versies leverbaar met het automatische start-
stop-systeem, terwijl onze Duratorq TDCi dieselmotoren extra zijn voorzien van een actief grillesluitsysteem (standaard)
voor betere aerodynamische prestaties en efficiency.

*WLTP testcijfers voor de Transit Courier met 100 pk Duratorq TDCi dieselmotor.

Winnaar bij de International
Engine of the Year Awards

 nu zes jaar achter elkaar.

Efficiënt
1.0 EcoBoost benzinemotor
Onze nieuwste bekroonde benzinemotor levert een
indrukwekkende mix van efficiency en prestaties.
Compact, lichtgewicht en verfijnd helpt deze
krachtbron de Transit Courier aan een
buitengewoon zuinig brandstofrendement.

170 Nm
153g/km*

100 pk
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*WLTP testwaarden.

Evenwichtig
1.5 Duratorq TDCi dieselmotor
De Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) dieselmotor zorgt
voor evenwichtigheid en prestaties. Hij levert
flexibel vermogen en een flink koppel, gekoppeld
aan lage emissies en een uitstekend
brandstofverbruik.

Krachtig
1.5 Duratorq TDCi dieselmotor
De nieuwe Duratorq TDCi 100 pk (74 kW)
dieselmotor levert 215 Nm koppel. Dit maakt hem
de ideale keuze voor betere prestaties en het
vervoeren van zware ladingen, terwijl hij een
uitstekende brandstofzuinigheid kent.

 Motoren 10-11

Hogere prestaties,
lagere emissies.
De Ford EcoBoost benzine- en
Duratorq TDCi dieselmotoren van
de nieuwe Transit Courier voldoen
aan de nieuwste Euro 6.2 normering
en behoeven geen Adblue
toevoeging.

75 pk

100 pk
190 Nm

215 Nm

137g/km*

137g/km*
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Connectiviteit
Maak kennis met de nieuwe beste
vriend van jouw telefoon.
Ford SYNC 3
Een reis met de auto betekent niet dat je de verbinding verbreekt. Het
nieuwe Ford SYNC 3 integreert naadloos met je smartphone, zodat je
over alles de controle hebt, van telefoongesprekken en sms’jes tot
muziek en satellietnavigatie (optie). Daarnaast kun je al jouw favoriete
mobiele apps via het 6 inch touchscreen (optie) of door middel van
opmerkelijk eenvoudige gesproken commando’s bedienen.

Sync 3 functies
■ Handsfree telefoneren
■ Sms-berichten beluisteren
■ Eenvoudige stemgestuurde navigatie (optie)
■ Je eigen muziek beluisteren (link naar Spotify)
■ Touchscreen interface (6 inch scherm) (optie, standaard op Limited)
■ Bekijk en gebruik je favoriete mobiele apps

AppLink, Apple CarPlay en Android Auto
Houd controle over SYNC-compatibele
apps met AppLink, terwijl Apple CarPlay
en Android Auto ervoor zorgen dat je met
je smartphone kunt navigeren via het
SYNC 3 scherm, zoals op je mobiel.

De grote afbeelding toont de Transit Courier
Limited met SYNC 3 inclusief navigatie en 6
inch touchscreen (optie).
NB Volledige integratie van SYNC 3 met een
smartphone is alleen verkrijgbaar met iPhone 5/
Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3
functies vereisen een dataverbinding, en zullen er
dus datakosten gelden. Om te controleren of Apple
CarPlay en Android Auto in jouw markt verkrijgbaar
zijn, raadpleeg dan de meest actuele informatie op
de officiële websites van Apple CarPlay en Android
Auto.

Touchscreen
Het SYNC 3 systeem met 6 inch touchscreen ondersteunt  'touch & swipe'
bewegingen, en stelt je in staat applicatiepictogrammen en achtergrondbeelden
te rangschikken op dezelfde manier als bij je tablet of smartphone. je kunt ook
schakelen tussen dag- en nachtmodus en instellingen aan meerdere gebruikers
aanpassen (standaard op Limited).

Audio en communicatie 12-13

“Beluister bericht”

“Zoek
stadscentrum”

“Ik moet
tanken”

“Ik moet parkeren”

“Bel Joost”

“Ik hebhonger”
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Functies om je 
leven makkelijker te maken

Plafond opbergconsole
Dankzij een praktische nieuwe
plafondopbergconsole zijn voorwerpen
gedurende de hele dag gemakkelijk
bereikbaar (standaard op Trend en Limited).

Cruise Control met 
instelbare maximum
snelheidsbegrenzing
Met Cruise Control pas je de snelheid aan op
de door jouw gewenste snelheid, terwijl je
met de instelbare maximum
snelheidsbegrenzer de maximumsnelheid
kunt instellen die je niet wenst te
overschrijden (standaard op Limited, optie op
Ambiente en Trend).

Elektrisch bedienbare
ramen vóór
Voor extra gemak beschikken de elektrisch
bedienbare ramen vóór over een ''one touch''
functie voor het openen/sluiten aan zowel de
kant van de bestuurder als van de passagier
(standaard op Limited, optie op Trend).

Ford Easy-Fuel voor
foutloos tanken
Een unieke beveiliging voorkomt dat de tank
met de verkeerde brandstof gevuld kan
worden. En geen vuile handen meer door vuile
brandstofdoppen (standaard).
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MyFord Dock
Ontworpen om je smartphone, MP3-speler of
navigatiesysteem in op te bergen. Stream
jouw muziek door de luidsprekers van de auto
via Bluetooth® of met behulp van een
USB-kabel, verbonden met My Connection
Radio. Het van een klep voorziene
compartiment biedt plaats aan uw apparaat,
en bevat een charge-only USB-aansluiting
(standaard op Trend).

SYNC 3 met 4 inch kleuren
display (niet leverbaar in
Nederland)
Het nieuwe intrinsieke 4"kleurendisplay geeft
je toegang tot de SYNC 3 functies met behulp
van draaiknoppen onder het scherm of via
eenvoudige gesproken commando's (optie).

SYNC 3 met 6 inch
touchscreen
Geeft telefoon, audio en mobiele apps weer.
Gebruik het systeem middels de intuïtieve
''touch & swipe'' functionaliteit om te
zoomen, of gebruik het systeem via
spraakherkenning (standaard op Limited,
optie Ambiente en Trend). SYNC 3 is tevens
leverbaar inclusief navigatie (optie).

Controlesysteem voor lage
bandenspanning
Hiermee kun je de bandenspanning tijdens
het rijden controleren. Het systeem
waarschuwt voor een te lage
bandenspanning, bijvoorbeeld als gevolg van
lekraken van een band (optie).

NB Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth 
SIG Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company Limited 
en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.
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Functies om je 
leven makkelijker te maken

Plafond opbergconsole
Dankzij een praktische nieuwe
plafondopbergconsole zijn voorwerpen
gedurende de hele dag gemakkelijk
bereikbaar (standaard op Trend en Limited).

Cruise Control met 
instelbare maximum
snelheidsbegrenzing
Met Cruise Control pas je de snelheid aan op
de door jouw gewenste snelheid, terwijl je
met de instelbare maximum
snelheidsbegrenzer de maximumsnelheid
kunt instellen die je niet wenst te
overschrijden (standaard op Limited, optie op
Ambiente en Trend).

Elektrisch bedienbare
ramen vóór
Voor extra gemak beschikken de elektrisch
bedienbare ramen vóór over een ''one touch''
functie voor het openen/sluiten aan zowel de
kant van de bestuurder als van de passagier
(standaard op Limited, optie op Trend).

Ford Easy-Fuel voor
foutloos tanken
Een unieke beveiliging voorkomt dat de tank
met de verkeerde brandstof gevuld kan
worden. En geen vuile handen meer door vuile
brandstofdoppen (standaard).
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MyFord Dock
Ontworpen om je smartphone, MP3-speler of
navigatiesysteem in op te bergen. Stream
jouw muziek door de luidsprekers van de auto
via Bluetooth® of met behulp van een
USB-kabel, verbonden met My Connection
Radio. Het van een klep voorziene
compartiment biedt plaats aan uw apparaat,
en bevat een charge-only USB-aansluiting
(standaard op Trend).

SYNC 3 met 4 inch kleuren
display (niet leverbaar in
Nederland)
Het nieuwe intrinsieke 4"kleurendisplay geeft
je toegang tot de SYNC 3 functies met behulp
van draaiknoppen onder het scherm of via
eenvoudige gesproken commando's (optie).

SYNC 3 met 6 inch
touchscreen
Geeft telefoon, audio en mobiele apps weer.
Gebruik het systeem middels de intuïtieve
''touch & swipe'' functionaliteit om te
zoomen, of gebruik het systeem via
spraakherkenning (standaard op Limited,
optie Ambiente en Trend). SYNC 3 is tevens
leverbaar inclusief navigatie (optie).

Controlesysteem voor lage
bandenspanning
Hiermee kun je de bandenspanning tijdens
het rijden controleren. Het systeem
waarschuwt voor een te lage
bandenspanning, bijvoorbeeld als gevolg van
lekraken van een band (optie).

NB Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth 
SIG Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company Limited 
en bijbehorende bedrijven is onder licentie. Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.
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Ambiente

Exterieurkenmerken
■ Nieuw uiterlijk voorzijde en grille
■ 15 inch stalen velgen met naafdoppen
■ Halogeen koplampen
■ Dagrijverlichting
■ Ford Easy Fuel
■ Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
■ Actief grillesluitsysteem (diesel varianten)

Interieurkenmerken
■ Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
■ Volledig laadschot
■ Middenconsole met twee bekerhouders en

opbergvak voor A4 documenten
■ Airbag voor de bestuurder
■ Laadruimteverlichting
■ Elektrische stuurbekrachtiging

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) Euro 6.2

Het getoonde model is een Transit Courier Ambiente in
Moondust Silver metaallak (optie).
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Ambiente

Exterieurkenmerken
■ Nieuw uiterlijk voorzijde en grille
■ 15 inch stalen velgen met naafdoppen
■ Halogeen koplampen
■ Dagrijverlichting
■ Ford Easy Fuel
■ Centrale vergrendeling met

afstandsbediening
■ Actief grillesluitsysteem (diesel varianten)

Interieurkenmerken
■ Stuurkolom in hoogte en diepte verstelbaar
■ Volledig laadschot
■ Middenconsole met twee bekerhouders en

opbergvak voor A4 documenten
■ Airbag voor de bestuurder
■ Laadruimteverlichting
■ Elektrische stuurbekrachtiging

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) Euro 6.2

Het getoonde model is een Transit Courier Ambiente in
Moondust Silver metaallak (optie).
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Trend

Exterieurdetails als
aanvulling op Ambiente
■ Zijschuifdeur rechts
■ 15 inch stalen velgen met volledige

wieldoppen
■ Mistlampen vóór
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels

Interieurdetails als aanvulling
op Ambiente
■ Opberglade onder de stoel
■ Bestuurdersstoel met verstelbare

lendesteun en armsteun
■ Plafondopbergconsole
■ My Connection AM/FM Radio en MyFord

Dock
■ Elektrisch bedienbare ruiten voor met

''one-touch'' functie (omlaag) aan de
bestuurderskant

■ Met leder bekleed stuurwiel
■ Brandstofcomputer
■ Instapverlichting met kaartleeslampen

voor

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) Euro 6.2
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels (standaard)

Bestuurdersstoel met verstelbare
lendesteun en armsteun (standaard)

Het getoonde model is een Transit Courier Trend in
Metal Blue metaallak (optie).
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Trend

Exterieurdetails als
aanvulling op Ambiente
■ Zijschuifdeur rechts
■ 15 inch stalen velgen met volledige

wieldoppen
■ Mistlampen vóór
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels

Interieurdetails als aanvulling
op Ambiente
■ Opberglade onder de stoel
■ Bestuurdersstoel met verstelbare

lendesteun en armsteun
■ Plafondopbergconsole
■ My Connection AM/FM Radio en MyFord

Dock
■ Elektrisch bedienbare ruiten voor met

''one-touch'' functie (omlaag) aan de
bestuurderskant

■ Met leder bekleed stuurwiel
■ Brandstofcomputer
■ Instapverlichting met kaartleeslampen

voor

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) Euro 6.2
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels (standaard)

Bestuurdersstoel met verstelbare
lendesteun en armsteun (standaard)

Het getoonde model is een Transit Courier Trend in
Metal Blue metaallak (optie).
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Limited

Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ 15 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen
■ Eindkappen voorbumper en bovenste deel

achterbumper in carrosseriekleur
■ Portiergrepen en sierstrippen (zijkant) in

carrosseriekleur
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels (behuizing in
carrosseriekleur)

■ Automatisch inschakelende koplampen en
ruitenwissers met regensensor

■ Parkeersensoren achter
■ Blinde rails zijschuifdeur
■ Akoestische voorruit

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ Ford SYNC 3 met 6 inch touchscreen en

kleurendisplay, hands-free bellen (met
spraakbesturing), Apple CarPlay, Android
Auto, AppLink, Emergency Assistance*,
USB-aansluiting en 4 luidsprekers (voor)

■ Automatisch dimmende binnenspiegel
(alleen in combinatie met ruiten achter en
ruit in laadschot)

■ Versnellingspookknop met leer bekleed
■ Afsluitbaar dashboardkastje
■ Cruise Control met instelbare maximum

snelheidsbegrenzing
■ Automatische airconditioning
■ Elektrisch bedienbare ruiten voor met

''one-touch'' functie (omhoog en omlaag)
aan bestuurders- en passagierszijde

■ 12V aansluitpunt in laadruimte

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Parkeersensoren achter (standaard)Ford SYNC 3 met 6 inch touchscreen
(standaard)

Het getoonde model is een Transit Courier Limited in Diffused Silver metaallak (optie).
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth aangesloten
mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op
te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De
functie werkt in meer dan 40 Europese landen en regio's (nog niet in Nederland beschikbaar).
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Limited

Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ 15 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen
■ Eindkappen voorbumper en bovenste deel

achterbumper in carrosseriekleur
■ Portiergrepen en sierstrippen (zijkant) in

carrosseriekleur
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels (behuizing in
carrosseriekleur)

■ Automatisch inschakelende koplampen en
ruitenwissers met regensensor

■ Parkeersensoren achter
■ Blinde rails zijschuifdeur
■ Akoestische voorruit

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ Ford SYNC 3 met 6 inch touchscreen en

kleurendisplay, hands-free bellen (met
spraakbesturing), Apple CarPlay, Android
Auto, AppLink, Emergency Assistance*,
USB-aansluiting en 4 luidsprekers (voor)

■ Automatisch dimmende binnenspiegel
(alleen in combinatie met ruiten achter en
ruit in laadschot)

■ Versnellingspookknop met leer bekleed
■ Afsluitbaar dashboardkastje
■ Cruise Control met instelbare maximum

snelheidsbegrenzing
■ Automatische airconditioning
■ Elektrisch bedienbare ruiten voor met

''one-touch'' functie (omhoog en omlaag)
aan bestuurders- en passagierszijde

■ 12V aansluitpunt in laadruimte

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Parkeersensoren achter (standaard)Ford SYNC 3 met 6 inch touchscreen
(standaard)

Het getoonde model is een Transit Courier Limited in Diffused Silver metaallak (optie).
*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die gebruik maakt van een met Bluetooth aangesloten
mobiele telefoon om inzittenden van de auto te helpen rechtstreeks met het lokale communicatiecentrum contact op
te nemen, als na een ongeluk de airbag van de auto wordt geactiveerd of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld. De
functie werkt in meer dan 40 Europese landen en regio's (nog niet in Nederland beschikbaar).
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Sport*

Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ 16 inch 7-spaaks lichtmetalen velgen met

gelakte afwerking in ‘Magnetic Grey’
■ Voor- en achterbumpers in kleur

carrosserie
■ Sierstrips op de flanken in carrosseriekleur
■ Skid plates voor en achter
■ Sport portierdorpels
■ Sportstrepen
■ In 'Magnetic Grey' gespoten dakrails
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels met behuizing in ‘Magnetic
Grey’ lak

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ Met leer bekleed stuurwiel, inclusief rode

stiksels
■ Lederen versnellingspookknop, afgewerkt

met rode stiksels
■ Stoelinzetstukken in Charcoal Black, in

Groove design met gedeeltelijk Torino leder
■ Verlicht dashboardkastje
■ Afsluitbaar dashboardkastje
■ 12V aansluitpunt in laadruimte

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) Euro 6.2
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Gedeeltelijk lederen bekleding
(standaard)

16 inch 7-spaaks lichtmetalen velgen met
gelakte afwerking in ‘Magnetic Grey’
(standaard)

*Niet leverbaar in Nederland.
Het getoonde model is een Transit Courier Sport in Race
Red metaallak (standaard).
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Sport*

Exterieurdetails als
aanvulling op Trend
■ 16 inch 7-spaaks lichtmetalen velgen met

gelakte afwerking in ‘Magnetic Grey’
■ Voor- en achterbumpers in kleur

carrosserie
■ Sierstrips op de flanken in carrosseriekleur
■ Skid plates voor en achter
■ Sport portierdorpels
■ Sportstrepen
■ In 'Magnetic Grey' gespoten dakrails
■ Elektrisch bedienbare en verwarmbare

buitenspiegels met behuizing in ‘Magnetic
Grey’ lak

Interieurdetails als aanvulling
op Trend
■ Met leer bekleed stuurwiel, inclusief rode

stiksels
■ Lederen versnellingspookknop, afgewerkt

met rode stiksels
■ Stoelinzetstukken in Charcoal Black, in

Groove design met gedeeltelijk Torino leder
■ Verlicht dashboardkastje
■ Afsluitbaar dashboardkastje
■ 12V aansluitpunt in laadruimte

Carrosserievorm
■ Bestelauto

Motoren
Benzine
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) Euro 6.2
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) Euro 6.2

Gedeeltelijk lederen bekleding
(standaard)

16 inch 7-spaaks lichtmetalen velgen met
gelakte afwerking in ‘Magnetic Grey’
(standaard)

*Niet leverbaar in Nederland.
Het getoonde model is een Transit Courier Sport in Race
Red metaallak (standaard).
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Kleuren en
bekleding

1. Ambiente
Stoelinzetstuk: Netdot in Soft Charcoal.
Zitkussen: Max in Charcoal Black

2. Trend en Limited
Stoelinzetstuk: Babylon in Charcoal Black.
Zitkussen: Light Commercial Twill in Charcoal Black.

3. Sport
Stoelinzetstuk: Groove design met gedeeltelijk Torino leder in Charcoal Black.
Zitkussen: Light Commercial Twill in Charcoal Black.

Kies de kleur en de bekleding die het best
passen bij jouw bedrijf.

*Metaallak-, mica- en speciale carrosseriekleuren zijn als optie tegen meerprijs leverbaar.
NB. De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen uitsluitend ter illustratie van
carrosseriekleuren, en geven niet de betreffende specificatie weer. Kleuren en bekledingen in
deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren vanwege beperkingen van het
gebruikte drukproces.
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Kleuren en bekleding 24-25

Blazer Blue
Standaard carrosseriekleur

Moondust Silver
Metaallak carrosseriekleur*

Diffused Silver
Metaallak carrosseriekleur*

Agate Black
Mica carrosseriekleur*

Metal Blue
Metaallak carrosseriekleur*

Frozen White
Standaard carrosseriekleur

Race Red
Standaard carrosseriekleur

Chrome Blue
Metaallak carrosseriekleur* 

Magnetic
Metaallak carrosseriekleur*

Zink-coating Fosfaatlaag Elektrostatisch
aangebrachte laklaag

Primer Toplaag Transparante laag

12 jaar garantie tegen doorroesten
De nieuwe Ford Transit Courier wordt 12 jaar lang gedekt door de Ford Perforation Warranty (garantie tegen doorroesten), vanaf de datum van eerste registratie. Afhankelijk van de algemene
voorwaarden.
De nieuwe Transit Courier dankt zijn duurzame exterieur aan een grondig lakprocedé dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de
nieuwe materialen en spuitprocessen zorgen ervoor dat de auto zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik behoud.
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Opties en accessoires 26

Accessoires
Lichtmetalen velgen
15 inch 5-spaaks lichtmetalen velgen in zilver.
(accessoire)

wielslotset velgen
Set van vier afsluitbare wielmoeren die helpen je velgen
tegen diefstal te beschermen (accessoire).

Thule®+ professionele dakbevestigingen
Biedt maximale flexibiliteit om te kunnen voldoen aan
elke transportbehoefte met behulp van modulaire
bevestigingspunten zoals bijvoorbeeld een ladderhouder,
ladingstops, roller of oogbout (accessoires).

Thule®+ ladderhouder
Voor het gemakkelijk en veilig laden en bevestigen van
een ladder op de dakdrager (accessoire).

Thule®+ ladderroller
Een ladderrol vergemakkelijkt het laden en lossen
aanzienlijk (accessoire).

Afneembare trekhaak
De trekhaak biedt extra vervoersmogelijkheden tot een
trekgewicht van maximaal 895 kg, afhankelijk van de
motor. De trekhaak kan gedemonteerd worden indien
deze niet gebruikt wordt. Ook beschikbaar in een vaste
versie (accessoire).

Spatlappen
Voorgevormde spatlappen helpen de carrosserie van de
Transit Courier tegen steenslag en opspattend vuil te
beschermen. Beschikbaar als sets op voor- en
achterwielen (accessoire).

 
Beschermrooster voor achterruit
Rooster wordt aan de binnenzijde van de achterruiten
gemonteerd voor meer veiligheid zonder dat afbreuk aan
het achteruitzicht wordt gedaan (accessoire).

ClimAir®+ windgeleiders
Verminderen luchtturbulentie en lawaai, zodat je met
open ramen meer van je rit kunt genieten, zelfs als het
licht regent (accessoire).

Xvision+ parkeersensoren
Een hoorbare waarschuwing helpt parkeerafstanden
beter in te schatten (accessoire).

+Systeem wordt gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.
*De trekgewicht is afhankelijk van de motor en uitvoering. Zie bij specificatie voertuiggewicht en belading.
Ga voor meer beschikbare accessoires naar www.ford-accessoires.nl

Download hier de volledige accessoiregids voor de Transit Courier
Ga voor meer Transit Courier accessoires naar ford-accessoires.nl
Bezoek voor een reeks Ford merkartikelen, van kleding tot lifestyle producten en miniatuurauto´s,
naar www.fordlifestylecollection.com
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Geavanceerde technologieën 27

Driver Assistance voor de bestuurder
Een hele rij functies* in de Ford Transit Courier reeks maakt gebruik van de allernieuwste technologie ter
bescherming van jou, je passagier en de lading.

■ Airbags voor bestuurder (standaard) en passagier voorin (optie)
■ Zijairbags voor bestuurder en passagier voorin (optie als onderdeel van een pakket)
■ Aan de zijwand aangebrachte DIN/ISO ladingsjorogen om de lading vast te zetten (standaard)
■ Elektronische stabiliteitsregeling en bijbehorende functies (standaard)
■ Centrale vergrendeling met afstandsbediening (standaard)
■ Startblokkering (standaard)
■ Herinnering gordel bestuurdersstoel (standaard)

*Beschikbaarheid afhankelijk van model. Sommige details zijn opties tegen meerprijs. Zie specificaties voor meer
informatie.

Assistentie bestuurder

Hill Start Assist
Ontwikkeld om tijdelijk te
voorkomen dat je op een helling
achteruit rolt wanneer je je voet
van het rempedaal naar het
gaspedaal verplaatst. Het werkt
in de versnellingen vooruit en
achteruit, en is dus ideaal bij het 
trekken van zware aanhangers
(standaard).

Noodstopbekrachtiging
Dit remassistentiesysteem voor
noodsituaties is zodanig
ontworpen dat het een
noodremsituatie herkent en de
druk in het remsysteem vergroot
om extra remvermogen te creëren
(standaard).

Emergency Brake Warning
De richtingaanwijzers voor en
achter knipperen automatisch bij
hard remmen, waardoor andere
bestuurders vroegtijdig
gewaarschuwd worden
(standaard).

Tractieregeling
Indien bij lage snelheden wielslip
wordt geregistreerd, kan dit
systeem meer koppel naar het
wiel met de meeste tractie sturen
(standaard).

Rolstabiliteitsregeling
Systeem dat potentieel
gevaarlijke rijsituaties herkent, en
het ESC activeert om op die wijze
de stabiliteit te herstellen
(standaard).

Trailer Sway Control
Wanneer het systeem vaststelt
dat de aanhanger slingert, wordt
het motorkoppel verlaagd en
worden de remmen ingeschakeld
om de snelheid te verlagen en te
helpen bij het behouden van de
stabiliteit (standaard).
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Geavanceerde technologieën 27
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FORD SERVICE
Efficiency, nauwkeurigheid en gemak staan centraal in de
servicebelofte van FORD SERVICE voor bedrijfswagens.
Of het nu om service, onderhoud of reparatie gaat, je bent
bij Ford aan het juiste adres.

■ Ruime openingstijden
■ Service terwijl je wacht
■ Voorrang bij het onderhoud van je voertuig
■ Gelijkwaardig vervangend vervoer*
■ Originele Ford kwaliteitsonderdelen
■ Snelle en nauwkeurige Ford diagnoses
■ Een landelijk netwerk van gespecialiseerde Transit

Centrum- dealers
■ Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten op jouw

activiteiten
■ Speciaal opgeleide monteurs om aan de hoogste

technische en kwaliteitsstandaarden te voldoen
■ Ford Video Check – een video van de geadviseerde

werkzaamheden aan jouw Ford
■ Mogelijkheid tot FORD PROTECT Verlengde

Garantieverzekering
■ Gratis 24/7 FORD ASSISTANCE Pechhulpservice in heel

Europa na onderhoud

FORD PROTECT
Geniet na de aanschaf van jouw Ford van vele jaren
zorgeloos rijden. Hiervoor biedt Ford de ‘Protect’
producten: Verlengde Garantie en het Service Plan.

Ford Protect Verlengde Garantie:

Breid de standaardgarantie van twee jaar uit tot maximaal
5 jaar en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden. FORD
PROTECT biedt een reeks belangrijke voordelen, zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke premies
■ Bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie
■ Aangeboden door Allianz Global Assistance

Ford Protect Service Plan:
Om te zorgen dat jij alles uit je bedrijf kan halen, helpen wij
stilstand te voorkomen. Daarmee beperken we ongemak
en kosten. Het Ford Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag  

■ Een besparing op je onderhouds kosten
■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor onderhoud
■ 24/7 Ford Assistance Gold pech hulpservice in heel

Europa
■ Gebruik van originele Ford onder delen, wat gunstig is

voor de restwaarde
■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs voor de

hoogste technische- en kwaliteits standaarden
■ Weer fris op pad – we wassen je bedrijfswagen na

onderhoud

FORD ASSISTANCE
Pechhulpservice
Voor iedere ondernemer zijn continuïteit en mobiliteit
cruciaal. Ford geeft je daarom pechhulpservice in heel
Europa, geldig tot de eerste voorgeschreven officiële Ford
Onderhoudsbeurt.

De Ford dealer verlengt jouw Ford Assistance
Pechhulpservice namelijk gratis bij iedere officiële Ford
Onderhoudsbeurt.**

*Vervangend vervoer op gelijkwaardige basis geldt niet voor gespecialiseerde of omgebouwde bedrijfswagens.
**niet van toepassing in combinatie met Ford Motorcraft Service.

FORD SERVICE

Wij houden jouw
bedrijf in beweging
In een Ford Transit
Centrum ontdek je de
waardevolle voordelen
van FORD SERVICE
FORD SERVICE is speciaal ontwikkeld om
bedrijfskosten laag en jou op de weg te houden.
Onze slimme, betaalbare producten en diensten,
uitgevoerd door specialisten zijn verkrijgbaar via het
Ford Transit Centrum, ons gespecialiseerde
dealernetwerk voor bedrijfswagens.
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Ford Transit Centrum, ons gespecialiseerde
dealernetwerk voor bedrijfswagens.
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FORD SERVICE
Efficiency, nauwkeurigheid en gemak staan centraal in de
servicebelofte van FORD SERVICE voor bedrijfswagens.
Of het nu om service, onderhoud of reparatie gaat, je bent
bij Ford aan het juiste adres.

■ Ruime openingstijden
■ Service terwijl je wacht
■ Voorrang bij het onderhoud van je voertuig
■ Gelijkwaardig vervangend vervoer*
■ Originele Ford kwaliteitsonderdelen
■ Snelle en nauwkeurige Ford diagnoses
■ Een landelijk netwerk van gespecialiseerde Transit

Centrum- dealers
■ Heldere oplossingen zodat jij je kunt richten op jouw

activiteiten
■ Speciaal opgeleide monteurs om aan de hoogste

technische en kwaliteitsstandaarden te voldoen
■ Ford Video Check – een video van de geadviseerde

werkzaamheden aan jouw Ford
■ Mogelijkheid tot FORD PROTECT Verlengde

Garantieverzekering
■ Gratis 24/7 FORD ASSISTANCE Pechhulpservice in heel

Europa na onderhoud

FORD PROTECT
Geniet na de aanschaf van jouw Ford van vele jaren
zorgeloos rijden. Hiervoor biedt Ford de ‘Protect’
producten: Verlengde Garantie en het Service Plan.

Ford Protect Verlengde Garantie:

Breid de standaardgarantie van twee jaar uit tot maximaal
5 jaar en geniet nog vele jaren van zorgeloos rijden. FORD
PROTECT biedt een reeks belangrijke voordelen, zoals:

■ Grote flexibiliteit in duur en aantal kilometers
■ Aantrekkelijke premies
■ Bescherming tegen onverwachte reparatiekosten
■ Mogelijk gunstig effect op restwaarde
■ Afsluitbaar binnen 12 maanden na eerste

kentekenregistratie
■ Aangeboden door Allianz Global Assistance

Ford Protect Service Plan:
Om te zorgen dat jij alles uit je bedrijf kan halen, helpen wij
stilstand te voorkomen. Daarmee beperken we ongemak
en kosten. Het Ford Protect Service Plan biedt je:

■ 3, 4 of 5 jaar onderhoud voor een eenmalig aantrekkelijk
bedrag  

■ Een besparing op je onderhouds kosten
■ Geen onverwacht hoge rekeningen voor onderhoud
■ 24/7 Ford Assistance Gold pech hulpservice in heel

Europa
■ Gebruik van originele Ford onder delen, wat gunstig is

voor de restwaarde
■ Onderhoud door speciaal opgeleide monteurs voor de

hoogste technische- en kwaliteits standaarden
■ Weer fris op pad – we wassen je bedrijfswagen na

onderhoud

FORD ASSISTANCE
Pechhulpservice
Voor iedere ondernemer zijn continuïteit en mobiliteit
cruciaal. Ford geeft je daarom pechhulpservice in heel
Europa, geldig tot de eerste voorgeschreven officiële Ford
Onderhoudsbeurt.

De Ford dealer verlengt jouw Ford Assistance
Pechhulpservice namelijk gratis bij iedere officiële Ford
Onderhoudsbeurt.**

*Vervangend vervoer op gelijkwaardige basis geldt niet voor gespecialiseerde of omgebouwde bedrijfswagens.
**niet van toepassing in combinatie met Ford Motorcraft Service.
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Haal het beste uit jouw 
nieuwe Ford
We willen je helpen het beste uit jouw nieuwe Ford te halen. En om dat te doen, moet je weten hoezeer de auto is ontworpen voor veilig vervoer, zowel als het gaat om
laadvermogen als om laadvolume. Jouw Ford dealer kan je professioneel advies geven over belangrijke specificatieaspecten en je helpen de juiste auto passend bij jouw
budget en zakelijke behoeften te vinden.

De Ford Transit Courier is bedoeld om vracht te vervoeren
– veel vracht.
Een nieuwe bestelauto kiezen is een belangrijke beslissing
waarbij je op tal van factoren moet letten. Terwijl sommige
aspecten, zoals het kiezen van de meest geschikte versie, het
vaststellen van het bedoelde primaire gebruik en het bepalen
van de grootte van de laadruimte relatief eenvoudig is, zijn
andere aspecten als het berekenen van het laadvermogen
ingewikkelder.

Laadvermogen
Om het laadvermogen te berekenen moet je twee dingen
weten: het GVW (maximaal toelaatbaar totaalgewicht) en
massa ledig voertuig.

Maximaal voertuiggewicht (GVW)
GVM is het maximaal toelaatbaar gewicht van het voertuig
indien geladen en klaar om te vertrekken – dat is inclusief het
gewicht van het voertuig zelf, de extra uitrusting, bestuurder en
passagiers (uitgaande van een standaardgewicht van 75 kg/
persoon), vloeistoffen, voor 90% gevulde brandstoftank (1
liter diesel = ongeveer 0,85 kg), optionele en aftermarket
apparatuur, en lading.

Massa ledig
Massa ledig is het gewicht van een Ambiente volgens
standaardspecificaties, inclusief vloeistoffen en een voor 90%
gevulde brandstoftank, maar zonder bestuurder, passagiers of
lading. Als je van plan bent het voertuig tot vlak onder zijn
maximale capaciteit te laden, raden we je aan een foutmarge
van 5% van het ledig gewicht toe te voegen om het risico op
overbelading te verminderen.

Max. toelaatbaar gewicht minus ledige massa =
laadvermogen

Treingewicht
Het treingewicht is het totaal toegestane gewicht van een
voertuig, samen met de aanhanger en lading.

Om je te helpen het juiste voertuig voor jouw behoeften te
kiezen, gaan we hier wat dieper in op de factoren die het
laadvermogen van een voertuig kunnen beïnvloeden. Hiertoe
behoren:

Bestuurder en passagiers
Bij het berekenen van het gewicht van de bestuurder en de
passagiers gaan we uit van het standaardgewicht van 75 kg/
persoon. Bedenk dat de bestuurder en de passagiers niet
worden meegeteld bij massa ledig dus als er een bestuurder of
een passagier in de auto stapt, wordt het laadvermogen
kleiner.

Af-fabriek opties
De meeste af-fabriek opties zullen van invloed zijjn op het
laadvemogen van een voertuig. Airconditioning maakt een
voertuig bijvoorbeeld zo'n 13 kg zwaarder en daardoor wordt
het laadvermogen lager.

Uitvoering
Alle gewichten die in deze brochure worden genoemd gelden
voor modellen uit de basisserie volgens standaardspecificaties
zonder reservewiel. De Trend uitvoeringen bijvoorbeeld zullen
in het algemeen meer wegen dan een Ambiente vanwege
meer standaard opties.

Fabricagetoleranties
Verschillen in fabricage- en productieprocessen zorgen ervoor
dat naar alle waarschijnlijkheid geen twee voertuigen precies
hetzelfde wegen.

Accessoires en aftermarket conversies
Het is belangrijk dat je zorgvuldig nadenkt over wat je doet met
jouw auto nadat deze is geleverd. Alle aangebrachte
accessoires of aftermarket conversies aan de auto kunnen een
negatieve invloed hebben op het laadvermogen.

Als laadvermogen van essentieel belang is voor jouw bedrijf, of
als je van plan bent lading te vervoeren die (bijna) gelijk is aan
de maximumcapaciteit van de auto, kan jouw Ford dealer
helpen. Met zijn expertise en kennis kan hij adviseren over de
exacte voertuigspecificatie die vereist is om aan jouw
individuele zakelijke behoefte te voldoen.
NB Technische informatie voor het ombouwen kun je online
vinden via de Body and Equipment Mounting Manual op etis.
ford.com; ga naar >informatie >>voertuigconversies.

Configureer je bestelauto zo dat hij bij jouw karwei past
Ford bedrijfswagens zijn leverbaar met een breed scala aan
functies, zowel standaard als optioneel. De Ford dealer kan je
helpen de juiste voertuigfuncties voor jouw specifieke
bedrijfsbehoeften te specificeren, inclusief technische kennis
ter ondersteuning van aftermarket montage.
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Transit Courier

1.0 Ford EcoBoost 100 pk (75 kW) (met automatisch start-stop-systeem) Euro 6.2 591 1830 1239 4.16 2680 850 153-155* 6,7-6,8

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) (met automatisch start-stop-systeem) Euro 6.2 566 1840 1274 3.55 2400 560 137 5,2

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (75 kW) (met automatisch start-stop-systeem) Euro 6.2 566 1840 1274 3.55 2400 560 137 5,2

ØLaadvermogen = Max. toelaatbaar gewicht, min ledige massa. Alle ledige gewichten in deze brochure zijn afhankelijk van fabricagetoleranties en gelden voor basismodellen met een minimum aan opties en zonder reservewiel. De Transit Courier Trend
en Limited zullen een hoger ledig gewicht hebben en dus minder laadvermogen vanwege de grotere hoeveelheid standaarduitrusting. Alle voor de auto gespecificeerde opties zullen het laadvermogen verminderen. uRijklaar gewicht: inclusief vloeistoffen, een 90%
gevulde brandstoftank, maar zonder bestuurder, passagiers, vracht of opties.
De opgegeven verbruiksgegevens en CO2-emissies en actieradius zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2-emissies zijn
gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen verschillende voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto, spelen
zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2 -emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming
van de aarde. Ga voor meer informatie naar www.ford.nl. *Afhankelijk van het gewicht van de auto en de gekozen opties kan de C02-uitstoot en het verbruik afwijken.
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Reality-check. Zuinige brandstofcijfers realistischer maken.
Vanaf 1 september 2017 zullen bepaalde nieuwe voertuigen een typegoedkeuring krijgen op basis van de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), een
nieuwe, realistischere testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en CO2 emissies. Vanaf 1 september 2018 zal de WLTP de New European Drive Cycle (NEDC),
de huidige testprocedure, volledig vervangen. Tijdens de uitfasering van NEDC worden WLTP brandstofverbruik en CO2 emissies herleid tot NEDC. Er zal enig verschil zijn met
het vorige brandstofverbruik en de vorige emissies, omdat sommige testelementen zijn gewijzigd, d.w.z. dat dezelfde auto misschien verschillend gerapporteerd
brandstofverbruik en gerapporteerde CO2 emissies heeft.

Gewichten, lading en prestaties 30-31

Gewichten, lading en prestaties
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Het treingewicht is het totaal toegestane gewicht van een
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kiezen, gaan we hier wat dieper in op de factoren die het
laadvermogen van een voertuig kunnen beïnvloeden. Hiertoe
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Bij het berekenen van het gewicht van de bestuurder en de
passagiers gaan we uit van het standaardgewicht van 75 kg/
persoon. Bedenk dat de bestuurder en de passagiers niet
worden meegeteld bij massa ledig dus als er een bestuurder of
een passagier in de auto stapt, wordt het laadvermogen
kleiner.

Af-fabriek opties
De meeste af-fabriek opties zullen van invloed zijjn op het
laadvemogen van een voertuig. Airconditioning maakt een
voertuig bijvoorbeeld zo'n 13 kg zwaarder en daardoor wordt
het laadvermogen lager.

Uitvoering
Alle gewichten die in deze brochure worden genoemd gelden
voor modellen uit de basisserie volgens standaardspecificaties
zonder reservewiel. De Trend uitvoeringen bijvoorbeeld zullen
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Verschillen in fabricage- en productieprocessen zorgen ervoor
dat naar alle waarschijnlijkheid geen twee voertuigen precies
hetzelfde wegen.
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Het is belangrijk dat je zorgvuldig nadenkt over wat je doet met
jouw auto nadat deze is geleverd. Alle aangebrachte
accessoires of aftermarket conversies aan de auto kunnen een
negatieve invloed hebben op het laadvermogen.

Als laadvermogen van essentieel belang is voor jouw bedrijf, of
als je van plan bent lading te vervoeren die (bijna) gelijk is aan
de maximumcapaciteit van de auto, kan jouw Ford dealer
helpen. Met zijn expertise en kennis kan hij adviseren over de
exacte voertuigspecificatie die vereist is om aan jouw
individuele zakelijke behoefte te voldoen.
NB Technische informatie voor het ombouwen kun je online
vinden via de Body and Equipment Mounting Manual op etis.
ford.com; ga naar >informatie >>voertuigconversies.

Configureer je bestelauto zo dat hij bij jouw karwei past
Ford bedrijfswagens zijn leverbaar met een breed scala aan
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Transit Courier

1.0 Ford EcoBoost 100 pk (75 kW) (met automatisch start-stop-systeem) Euro 6.2 591 1830 1239 4.16 2680 850 153-155* 6,7-6,8

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) (met automatisch start-stop-systeem) Euro 6.2 566 1840 1274 3.55 2400 560 137 5,2

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (75 kW) (met automatisch start-stop-systeem) Euro 6.2 566 1840 1274 3.55 2400 560 137 5,2

ØLaadvermogen = Max. toelaatbaar gewicht, min ledige massa. Alle ledige gewichten in deze brochure zijn afhankelijk van fabricagetoleranties en gelden voor basismodellen met een minimum aan opties en zonder reservewiel. De Transit Courier Trend
en Limited zullen een hoger ledig gewicht hebben en dus minder laadvermogen vanwege de grotere hoeveelheid standaarduitrusting. Alle voor de auto gespecificeerde opties zullen het laadvermogen verminderen. uRijklaar gewicht: inclusief vloeistoffen, een 90%
gevulde brandstoftank, maar zonder bestuurder, passagiers, vracht of opties.
De opgegeven verbruiksgegevens en CO2-emissies en actieradius zijn gemeten conform de technische eisen en specificaties van de Europese Richtlijnen (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 in hun meest actuele vorm. Brandstofverbruik en CO2-emissies zijn
gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor een individuele auto. De toegepaste standaardtestprocedure maakt vergelijking tussen verschillende voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk. Naast het brandstofverbruik van een auto, spelen
zowel het rijgedrag van de bestuurder als andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2 -emissies en de elektrische actieradius. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming
van de aarde. Ga voor meer informatie naar www.ford.nl. *Afhankelijk van het gewicht van de auto en de gekozen opties kan de C02-uitstoot en het verbruik afwijken.
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Reality-check. Zuinige brandstofcijfers realistischer maken.
Vanaf 1 september 2017 zullen bepaalde nieuwe voertuigen een typegoedkeuring krijgen op basis van de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), een
nieuwe, realistischere testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en CO2 emissies. Vanaf 1 september 2018 zal de WLTP de New European Drive Cycle (NEDC),
de huidige testprocedure, volledig vervangen. Tijdens de uitfasering van NEDC worden WLTP brandstofverbruik en CO2 emissies herleid tot NEDC. Er zal enig verschil zijn met
het vorige brandstofverbruik en de vorige emissies, omdat sommige testelementen zijn gewijzigd, d.w.z. dat dezelfde auto misschien verschillend gerapporteerd
brandstofverbruik en gerapporteerde CO2 emissies heeft.
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A Totale lengte   4157

B Totale breedte zonder spiegels   1764

B Totale breedte met spiegels/ingeklapt  2112/1991

C Totale hoogte (onbeladen) zonder dakrails 1770

D Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 819

E Wielbasis 2489

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 849

G Breedte instap zijportier 453

H Breedte achterportieropening 1104

I Breedte laadruimte tussen wielkasten 1012

J Hoogte opening achterportier 1100

K Breedte laadruimte 1488

L Hoogte opening zijportier 1044

M Hoogte laadruimte van vloer tot dak 1244

N Lengte laadruimte achter laadschot (gemeten op vloer incl. laadschot) 1620

P Laadhoogte (grond tot laadvloer, onbeladen) 564

Q Spoorbreedte voor 1494

R Spoorbreedte achter 1482

S Bodemvrijheid 179

T Laadvolume (m3) VDA/SAE 1.9/2.3

Aanvullende informatie

Interieur – Voor

Effectieve hoofdruimte 1152

Maximaal effectieve beenruimte 1066

Schouderruimte 1384

Heupruimte 1321

Draaicirkel (m)

Stoep tot stoep 10.5

Muur tot muur 10.9

Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.
Deze illustraties zijn louter bedoeld als leidraad. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.
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1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) 3 cilinders in lijn, DOHC, 12 kleppen, lichtmetalen cilinderkop, directe injectie onder hoge druk, common-rail multipoint-injectiesysteem, turbocompressor met interkoeler 100 pk 170 Nm

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) 4 cilinders in lijn, SOHC, 8 kleppen, aluminium cilinderkop met 'open deck', directe injectie via solenoïde-injectoren, common rail brandstofinjectiesysteem van de 3e generatie, vaste
geometrische turbocompressor, elektronische EGR 75 pk 190 Nm

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) 4 cilinders in lijn, SOHC, 8 kleppen, lichtmetalen cilinderkop, directe injectie onder hoge druk, common-rail multipoint-injectiesysteem, turbocompressor met interkoeler,
elektronische EGR 100 pk 215 Nm

ØGetest conform ISO 1585. NB alle dieselmotoren zijn uitgerust met een vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter) roetfilter.
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Ford Transit Courier

1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) (met automatisch start-stop-systeem) j j j

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) (met automatisch start-stop-systeem) j j j

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) (met automatisch start-stop-systeem) – j j

i = Leverbaar,j= Optioneel, tegen meerprijs. NB Alle dieselmotoren zijn uitgerust met een vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter) filter. Alle motoren zijn optioneel te bestellen met automatisch start-stop-systeem.
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A Totale lengte   4157

B Totale breedte zonder spiegels   1764

B Totale breedte met spiegels/ingeklapt  2112/1991

C Totale hoogte (onbeladen) zonder dakrails 1770

D Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel 819

E Wielbasis 2489

F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel 849

G Breedte instap zijportier 453

H Breedte achterportieropening 1104

I Breedte laadruimte tussen wielkasten 1012

J Hoogte opening achterportier 1100

K Breedte laadruimte 1488

L Hoogte opening zijportier 1044

M Hoogte laadruimte van vloer tot dak 1244

N Lengte laadruimte achter laadschot (gemeten op vloer incl. laadschot) 1620

P Laadhoogte (grond tot laadvloer, onbeladen) 564

Q Spoorbreedte voor 1494

R Spoorbreedte achter 1482

S Bodemvrijheid 179

T Laadvolume (m3) VDA/SAE 1.9/2.3

Aanvullende informatie

Interieur – Voor

Effectieve hoofdruimte 1152

Maximaal effectieve beenruimte 1066

Schouderruimte 1384

Heupruimte 1321

Draaicirkel (m)

Stoep tot stoep 10.5

Muur tot muur 10.9

Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.
Deze illustraties zijn louter bedoeld als leidraad. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.
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1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) 3 cilinders in lijn, DOHC, 12 kleppen, lichtmetalen cilinderkop, directe injectie onder hoge druk, common-rail multipoint-injectiesysteem, turbocompressor met interkoeler 100 pk 170 Nm

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) 4 cilinders in lijn, SOHC, 8 kleppen, aluminium cilinderkop met 'open deck', directe injectie via solenoïde-injectoren, common rail brandstofinjectiesysteem van de 3e generatie, vaste
geometrische turbocompressor, elektronische EGR 75 pk 190 Nm

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) 4 cilinders in lijn, SOHC, 8 kleppen, lichtmetalen cilinderkop, directe injectie onder hoge druk, common-rail multipoint-injectiesysteem, turbocompressor met interkoeler,
elektronische EGR 100 pk 215 Nm

ØGetest conform ISO 1585. NB alle dieselmotoren zijn uitgerust met een vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter) roetfilter.
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Ford Transit Courier

1.0 Ford EcoBoost 100 pk (74 kW) (met automatisch start-stop-systeem) j j j

1.5 Duratorq TDCi 75 pk (55 kW) (met automatisch start-stop-systeem) j j j

1.5 Duratorq TDCi 100 pk (74 kW) (met automatisch start-stop-systeem) – j j

i = Leverbaar,j= Optioneel, tegen meerprijs. NB Alle dieselmotoren zijn uitgerust met een vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter) filter. Alle motoren zijn optioneel te bestellen met automatisch start-stop-systeem.
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Wielen

Staal – 15"x6" (voorzien van 195/60 R15 banden*) i i j D2SAF/D5EAE

Lichtmetaal – 15"x6" (voorzien van 195/60/R15 banden*) inclusief afsluitbare wielmoeren – j i D2SA1/D5EAD

Volwaardig reservewiel i i i D17AD

Wieldeksels j i j D5AAB

Carrosserie en styling

Bumper vóór – In eigen kleur i i – CLFGB

Bumper vóór – In carrosseriekleur – – i CLFGF

Bumper achter – In eigen kleur i i i CLMCC

Eindkappen achterbumper – Eigen kleur i i – CLEAB

Eindkappen achterbumper – Carrosseriekleur – – i CLEAC

Sierstrips op de flanken in eigen kleur i i – BMBAB

Sierstrips op de flanken in carrosseriekleur – – i BMBBG

Portiergrepen – Eigen kleur i i – CAAAE/CACAF

Portiergrepen – Carrosseriekleur – – i CAAAF/CACAC

Grille – Eigen kleur i i i BLDCF

Spatlappen vóór en achter j j j A3EAB/A1KAB

Dakrails – Zilver – j j BLYAX

Portieren – Enkele zijschuifdeur j i i ABFCF/ABFCB

Portieren – Dubbele zijschuifdeuren j j j ABFCA

Portieren – Enkele zijschuifdeur met ruit rechts op de tweede rij f f f ABJBJ/ABJBK

Getint glas i i i B2GAB

Laadschot – Geheel van kunststof (met aan de achterkant scharnierende laaddeur) i – – A6ABA

Laadschot – Staal, met ruit j i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.
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Assistentie voor de bestuurder

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) i i i GPAAJ

Parkeersensoren – Achter – j/f i HNKAB

Parkeersensoren – Voor en achter – j j HNLAB

Cruise control met instelbare maximum snelheidsbegrenzer (alleen leverbaar met 3-spaaks leder bekleed stuurwiel) – j i GTDAJ

Verlichting, buiten

Koplampen – Dagrijverlichting i i i JBCAB

Koplampen – Halogeen koplampen i i i JBBAE/JBCAB

Koplampen – Automatische verlichting f f i JEDAE

Koplampen – Vertraagd uitschakelende koplampen (uitstapverlichting) i i i JB1AB

Mistlampen vóór j i i JBKAB

Instrumenten en bedieningsfuncties

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) j j j HJCAB

Toerenteller i i i HGAAB

Optiepakketten

Achteruitrijcamera – j j J3KAB

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.

Confidential - PDF Created: 30 July 2020, 14:5 :54 - Origin: TRVCOUR_2020_TRVCOUR-Dri ing x erien_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

Rijervaring
Vormgeving en uiterlijk/Rijervaring 34-35

Transit_Courier_20MY_V4_NLD_nl (1).indd   37 27/08/2020   10:44:21

Transit_Courier_20MY_V4_#SF_NLD_NL_bp_10:45_27.08.2020

Transit_Courier_20MY_V4_Image_Master.indd   36 19/08/2019   17:05:33

Transit_Courier_20MY_V4_#SF_cmyk_17:11_19.08.2019Transit_Courier_20MY_V4_#SF_NLD_NL_11:00_27.08.2020

Am
bie

nt
e

Tr
en

d

Lim
ite

d

M
FC

-c
od

e

Wielen

Staal – 15"x6" (voorzien van 195/60 R15 banden*) i i j D2SAF/D5EAE

Lichtmetaal – 15"x6" (voorzien van 195/60/R15 banden*) inclusief afsluitbare wielmoeren – j i D2SA1/D5EAD

Volwaardig reservewiel i i i D17AD

Wieldeksels j i j D5AAB

Carrosserie en styling

Bumper vóór – In eigen kleur i i – CLFGB

Bumper vóór – In carrosseriekleur – – i CLFGF

Bumper achter – In eigen kleur i i i CLMCC

Eindkappen achterbumper – Eigen kleur i i – CLEAB

Eindkappen achterbumper – Carrosseriekleur – – i CLEAC

Sierstrips op de flanken in eigen kleur i i – BMBAB

Sierstrips op de flanken in carrosseriekleur – – i BMBBG

Portiergrepen – Eigen kleur i i – CAAAE/CACAF

Portiergrepen – Carrosseriekleur – – i CAAAF/CACAC

Grille – Eigen kleur i i i BLDCF

Spatlappen vóór en achter j j j A3EAB/A1KAB

Dakrails – Zilver – j j BLYAX

Portieren – Enkele zijschuifdeur j i i ABFCF/ABFCB

Portieren – Dubbele zijschuifdeuren j j j ABFCA

Portieren – Enkele zijschuifdeur met ruit rechts op de tweede rij f f f ABJBJ/ABJBK

Getint glas i i i B2GAB

Laadschot – Geheel van kunststof (met aan de achterkant scharnierende laaddeur) i – – A6ABA

Laadschot – Staal, met ruit j i i

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. *De velgen die je kiest, worden voorzien van de opgegeven bandenmaat. Er is geen keuze van bandenmerk mogelijk.
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Assistentie voor de bestuurder

Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS) i i i GPAAJ

Parkeersensoren – Achter – j/f i HNKAB

Parkeersensoren – Voor en achter – j j HNLAB

Cruise control met instelbare maximum snelheidsbegrenzer (alleen leverbaar met 3-spaaks leder bekleed stuurwiel) – j i GTDAJ

Verlichting, buiten

Koplampen – Dagrijverlichting i i i JBCAB

Koplampen – Halogeen koplampen i i i JBBAE/JBCAB

Koplampen – Automatische verlichting f f i JEDAE

Koplampen – Vertraagd uitschakelende koplampen (uitstapverlichting) i i i JB1AB

Mistlampen vóór j i i JBKAB

Instrumenten en bedieningsfuncties

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) j j j HJCAB

Toerenteller i i i HGAAB

Optiepakketten

Achteruitrijcamera – j j J3KAB

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Instrumenten en bedieningsfuncties

Boord- en brandstofcomputer – i i HEBAD

Technologie

Remsysteem – Ford Smart Regenerative Charging i i i A5ZAB

Automatisch start-stop-systeem i i i DECAU

Actief grillesluitsysteem (uitsluitend leverbaar bij dieselmotoren) i i i BLHAB

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Prestaties en efficiency/Comfort en gemak 36-37
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Interieur

Opberglade onder de stoel – Passagier f i i BVJAF

Afsluitbaar dashboardkastje – j i B5LAB

Middenconsole met 2 bekerhouders en opbergvak in A4-formaat i i i B5WAB

Plafondopbergconsole j/f i i B5VAB/BCUAB/
BCAAZ/BCBBA

Audio- en communicatiesystemen

Connection Radio met My Ford Dock, USB-connectiviteit en iPod® -functionaliteit, Bluetooth® handsfree telefoonset en 2 luidsprekers j i – ICFAQ

Ford SYNC 3 met radio, 6" touchscreen, handsfree bellen (met spraakbesturing), Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, Emergency Assistance*, USB-aansluiting en 4 luidsprekers (vóór) – – i ICFBA

Ford SYNC 3 radio met radio en DAB, 6" touchscreen, handsfree bellen (met spraakbesturing), Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, Emergency Assistance*, USB–aansluiting en 4 luidsprekers
(vóór) – j – ICFBC

Ford SYNC 3 met navigatiesysteem inclusief radio en DAB, 6" touchscreen, handsfree bellen (met spraakbesturing), Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, Emergency Assistance*, USB-
aansluiting en 4 luidsprekers (vóór) – j j ICFCA

Klimaatregeling

Airconditioning – Handbediend j i – AC--B

Automatische airconditioning – Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – j i AC--C

Recirculatiefilter i i i G2AAE

Pollenfilter i i i G1FAB

Interieurverlichting

Verlichting – Dashboardkastje – – i JCLAB

Verlichting – Laadruimte i i i JCMAB

Verlichting – Laadruimte met LED j j j JCMAD

Verlichting – Accuspaarvoorziening (duur 30 minuten) i i i JBWAK

Instapverlichting – Vóór i – – JCFAB

Instapverlichting – Vóór met kaartleeslampen – i i JCFAC

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Namen van
andere producten en bedrijven zijn die van hun respectieve eigenaren. *Ford Emergency Assistance werkt in meer dan 40 Europese landen. Deze functie werkt wanneer ze is gepaard aan een compatibele, aangesloten mobiele telefoon die je bij je draagt wanneer
een airbag (met uitzondering van knieairbags en opblaasbare gordels achterin, indien hiermee uitgerust) of de schakelaar voor uitschakeling van de brandstofpomp wordt geactiveerd. Ga voor meer informatie naar de lokale Ford website.
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Instrumenten en bedieningsfuncties

Boord- en brandstofcomputer – i i HEBAD

Technologie

Remsysteem – Ford Smart Regenerative Charging i i i A5ZAB

Automatisch start-stop-systeem i i i DECAU

Actief grillesluitsysteem (uitsluitend leverbaar bij dieselmotoren) i i i BLHAB

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Interieur

Opberglade onder de stoel – Passagier f i i BVJAF

Afsluitbaar dashboardkastje – j i B5LAB

Middenconsole met 2 bekerhouders en opbergvak in A4-formaat i i i B5WAB

Plafondopbergconsole j/f i i B5VAB/BCUAB/
BCAAZ/BCBBA

Audio- en communicatiesystemen

Connection Radio met My Ford Dock, USB-connectiviteit en iPod® -functionaliteit, Bluetooth® handsfree telefoonset en 2 luidsprekers j i – ICFAQ

Ford SYNC 3 met radio, 6" touchscreen, handsfree bellen (met spraakbesturing), Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, Emergency Assistance*, USB-aansluiting en 4 luidsprekers (vóór) – – i ICFBA

Ford SYNC 3 radio met radio en DAB, 6" touchscreen, handsfree bellen (met spraakbesturing), Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, Emergency Assistance*, USB–aansluiting en 4 luidsprekers
(vóór) – j – ICFBC

Ford SYNC 3 met navigatiesysteem inclusief radio en DAB, 6" touchscreen, handsfree bellen (met spraakbesturing), Apple CarPlay, Android Auto, AppLink, Emergency Assistance*, USB-
aansluiting en 4 luidsprekers (vóór) – j j ICFCA

Klimaatregeling

Airconditioning – Handbediend j i – AC--B

Automatische airconditioning – Electronic Automatic Temperature Control (EATC) – j i AC--C

Recirculatiefilter i i i G2AAE

Pollenfilter i i i G1FAB

Interieurverlichting

Verlichting – Dashboardkastje – – i JCLAB

Verlichting – Laadruimte i i i JCMAB

Verlichting – Laadruimte met LED j j j JCMAD

Verlichting – Accuspaarvoorziening (duur 30 minuten) i i i JBWAK

Instapverlichting – Vóór i – – JCFAB

Instapverlichting – Vóór met kaartleeslampen – i i JCFAC

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Namen van
andere producten en bedrijven zijn die van hun respectieve eigenaren. *Ford Emergency Assistance werkt in meer dan 40 Europese landen. Deze functie werkt wanneer ze is gepaard aan een compatibele, aangesloten mobiele telefoon die je bij je draagt wanneer
een airbag (met uitzondering van knieairbags en opblaasbare gordels achterin, indien hiermee uitgerust) of de schakelaar voor uitschakeling van de brandstofpomp wordt geactiveerd. Ga voor meer informatie naar de lokale Ford website.
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Stoelen

Bestuurdersstoel – 2-weg i – – BYPAB

Bestuurdersstoel – 4 weg f i i BYPAD

Bestuurdersstoel – Handmatig verstelbare lendensteun bestuurder f i i BWRAB

Bestuurdersstoel – Armleuning f i i BVNAB

Passagiersstoel – 2-weg i i i BYQAB

Voorstoelen – Bestuurdersstoel verwarmbaar f f f BY1AB/BY2AB

Instrumenten en bedieningsfuncties

Spiegels – Spiegelkappen in eigen kleur, handbediend i – – BSHAB/BSLAB

Spiegels – Spiegelkappen in eigen kleur, elektrisch bedienbaar en verwarmbaar j/f i – BSHAC/BSLAB

Spiegels – Spiegelkappen in carrosseriekleur, elektrisch bedienbaar en verwarmbaar – – i BSHAD/BSLAC

Ruitenwissers met regensensor (inclusief automatische koplampen, elektrochrome achteruitkijkspiegel en akoestische voorruit) – j/f i CFFAE/B2RAP/
BSBAF/ JEDAE

Ruitenwissers – Standaard met 2 snelheden, variabele onderbrekingen en enkelvoudig droogwissen i i – CFFAK

Stuurwiel – 3-spaaks i – – GTACN

Stuurwiel – 3-spaaks, met leer bekleed (inclusief stuurwielbediening) j/f i i GTAAE/IGBAB

Stuurkolom met diepte en hoogteverstelling i i i GRAAF

Versnellingspookknop met zilverkleurig inzetstuk – – i CAEBE

Voorruiten – Elektrisch bediend met 'one-touch' (omlaag) aan bestuurderskant – i – B2CAG/BCZAK

Voorruiten – Handmatig bedienbaar i – – B2CAB

Voorruiten – Elektrisch bedienbaar met 'one-touch' (omhoog en omlaag) aan de kant van de bestuurder en passagier – j i B2CAF/BCZAK

Technologie

Quickclear verwarmde voorruit (met verwarmde ruitensproeiers) – j/f j/f B3MAB/CFGAB

Achteruitkijkspiegel (niet leverbaar bij achterportieren of laadschotten zonder ruit) i i – BSBAB

Elektrochrome achteruitkijkspiegel (niet leverbaar bij achterportieren of laadschotten zonder ruit) f f i BSBAF

Optiepakketten

Driver Assistance Pack – Quickclear verwarmbare voorruit, elektrisch bediende voorruiten met 'one-touch' (omlaag) aan de kant van de bestuurder, elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels en verwarmbare bestuurdersstoel

j – – AGJAB

Driver Assistance Pack – Quickclear verwarmbare voorruit, passagiers- en zijairbags en verwarmbare bestuurdersstoel – j j AGJAC

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Namen van
andere producten en bedrijven zijn die van hun respectieve eigenaren. *Ford Emergency Assistance werkt in meer dan 40 Europese landen. Deze functie werkt wanneer ze is gepaard aan een compatibele, aangesloten mobiele telefoon die je bij je draagt wanneer
een airbag (met uitzondering van knieairbags en opblaasbare gordels achterin, indien hiermee uitgerust) of de schakelaar voor uitschakeling van de brandstofpomp wordt geactiveerd. Ga voor meer informatie naar de lokale Ford website.
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Veiligheid

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) – met Hill Start Assist, Roll-over-bescherming (ROM en elektronische remkrachtverdeling (EBD)) i i i FEAAN/JFJAC

Airbag –  bestuurder i i i CPGAB

Trailer Sway Control i i i

Airbag –  passagieru (inclusief knop voor uitschakelen airbag passagier) j/f j/f j/f CPHAB/CPQAB

Airbag– Zijairbags voor bestuurder (inclusief airbag passagier) f f f CPMAB/CPHAB

Airbag – Zijairbags passagier – f f CPNAB

VeiligheidsgordelwaarschuwingssysteemTM – Stoel bestuurderszijde i i i BY5AI

VeiligheidsgordelwaarschuwingssysteemTM – Bestuurders- en passagiersstoel f f f BY5AJ

Akoestische voorruit f f i B2RAP

Beschermrooster voor achterruit (met aan de achterkant scharnierende laaddeur en ruiten achter) j j j BPDAB/A6KAB/
B3HAC

In het midden gemonteerd derde remlicht i i i JDDAB

Beveiliging

Centrale vergrendeling met afstandsbediening i i i CBAAB

Centrale dubbele vergrendeling j/f j/f j/f CBAAD

Afsluiten met afstandbediening – 1 sleutel met afstandsbediening en 1 één conventionele sleutel i – – CBFAL

Afsluiten met afstandbediening – 1 inklapbare sleutel met afstandsbediening en 1 sleutel met afstandsbediening j i i CBFAM

Perimetrisch alarm j j j HNAAD

Thatcham Category 1 alarm (met IP-schakelaar voor centrale vergrendeling met afstandsbediening en centrale dubbele vergrendeling) – j j HNAAG

Startblokkering i i i HNDAC

Blinde rails zijschuifdeur – – i BB3AB

Remmen

Schijfremmen voor, trommelremmen achter i i i FBAAC

Noodstopbekrachtiging (EBA) i i i FCBAB

Emergency Brake Warning i i i FCCAD

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. uNB Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve
passagiersairbag voorin.
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Stoelen

Bestuurdersstoel – 2-weg i – – BYPAB

Bestuurdersstoel – 4 weg f i i BYPAD

Bestuurdersstoel – Handmatig verstelbare lendensteun bestuurder f i i BWRAB

Bestuurdersstoel – Armleuning f i i BVNAB

Passagiersstoel – 2-weg i i i BYQAB

Voorstoelen – Bestuurdersstoel verwarmbaar f f f BY1AB/BY2AB

Instrumenten en bedieningsfuncties

Spiegels – Spiegelkappen in eigen kleur, handbediend i – – BSHAB/BSLAB

Spiegels – Spiegelkappen in eigen kleur, elektrisch bedienbaar en verwarmbaar j/f i – BSHAC/BSLAB

Spiegels – Spiegelkappen in carrosseriekleur, elektrisch bedienbaar en verwarmbaar – – i BSHAD/BSLAC

Ruitenwissers met regensensor (inclusief automatische koplampen, elektrochrome achteruitkijkspiegel en akoestische voorruit) – j/f i CFFAE/B2RAP/
BSBAF/ JEDAE

Ruitenwissers – Standaard met 2 snelheden, variabele onderbrekingen en enkelvoudig droogwissen i i – CFFAK

Stuurwiel – 3-spaaks i – – GTACN

Stuurwiel – 3-spaaks, met leer bekleed (inclusief stuurwielbediening) j/f i i GTAAE/IGBAB

Stuurkolom met diepte en hoogteverstelling i i i GRAAF

Versnellingspookknop met zilverkleurig inzetstuk – – i CAEBE

Voorruiten – Elektrisch bediend met 'one-touch' (omlaag) aan bestuurderskant – i – B2CAG/BCZAK

Voorruiten – Handmatig bedienbaar i – – B2CAB

Voorruiten – Elektrisch bedienbaar met 'one-touch' (omhoog en omlaag) aan de kant van de bestuurder en passagier – j i B2CAF/BCZAK

Technologie

Quickclear verwarmde voorruit (met verwarmde ruitensproeiers) – j/f j/f B3MAB/CFGAB

Achteruitkijkspiegel (niet leverbaar bij achterportieren of laadschotten zonder ruit) i i – BSBAB

Elektrochrome achteruitkijkspiegel (niet leverbaar bij achterportieren of laadschotten zonder ruit) f f i BSBAF

Optiepakketten

Driver Assistance Pack – Quickclear verwarmbare voorruit, elektrisch bediende voorruiten met 'one-touch' (omlaag) aan de kant van de bestuurder, elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels en verwarmbare bestuurdersstoel

j – – AGJAB

Driver Assistance Pack – Quickclear verwarmbare voorruit, passagiers- en zijairbags en verwarmbare bestuurdersstoel – j j AGJAC

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Namen van
andere producten en bedrijven zijn die van hun respectieve eigenaren. *Ford Emergency Assistance werkt in meer dan 40 Europese landen. Deze functie werkt wanneer ze is gepaard aan een compatibele, aangesloten mobiele telefoon die je bij je draagt wanneer
een airbag (met uitzondering van knieairbags en opblaasbare gordels achterin, indien hiermee uitgerust) of de schakelaar voor uitschakeling van de brandstofpomp wordt geactiveerd. Ga voor meer informatie naar de lokale Ford website.
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Veiligheid

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) – met Hill Start Assist, Roll-over-bescherming (ROM en elektronische remkrachtverdeling (EBD)) i i i FEAAN/JFJAC

Airbag –  bestuurder i i i CPGAB

Trailer Sway Control i i i

Airbag –  passagieru (inclusief knop voor uitschakelen airbag passagier) j/f j/f j/f CPHAB/CPQAB

Airbag– Zijairbags voor bestuurder (inclusief airbag passagier) f f f CPMAB/CPHAB

Airbag – Zijairbags passagier – f f CPNAB

VeiligheidsgordelwaarschuwingssysteemTM – Stoel bestuurderszijde i i i BY5AI

VeiligheidsgordelwaarschuwingssysteemTM – Bestuurders- en passagiersstoel f f f BY5AJ

Akoestische voorruit f f i B2RAP

Beschermrooster voor achterruit (met aan de achterkant scharnierende laaddeur en ruiten achter) j j j BPDAB/A6KAB/
B3HAC

In het midden gemonteerd derde remlicht i i i JDDAB

Beveiliging

Centrale vergrendeling met afstandsbediening i i i CBAAB

Centrale dubbele vergrendeling j/f j/f j/f CBAAD

Afsluiten met afstandbediening – 1 sleutel met afstandsbediening en 1 één conventionele sleutel i – – CBFAL

Afsluiten met afstandbediening – 1 inklapbare sleutel met afstandsbediening en 1 sleutel met afstandsbediening j i i CBFAM

Perimetrisch alarm j j j HNAAD

Thatcham Category 1 alarm (met IP-schakelaar voor centrale vergrendeling met afstandsbediening en centrale dubbele vergrendeling) – j j HNAAG

Startblokkering i i i HNDAC

Blinde rails zijschuifdeur – – i BB3AB

Remmen

Schijfremmen voor, trommelremmen achter i i i FBAAC

Noodstopbekrachtiging (EBA) i i i FCBAB

Emergency Brake Warning i i i FCCAD

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs. uNB Een achterwaarts gericht kinderzitje mag nooit op de voorste passagiersstoel worden geplaatst indien uw Ford is uitgerust met een actieve
passagiersairbag voorin.
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Portieren en ruiten

Portieren – Achterklep met vaste achterruit en ruitenwisser j j j A6KAC/B3HAC/
CFEAD

Portieren – Aan achterzijde scharnierend i i i A6KAB

Ruiten achter (met achterruitwissers en verwarmbare achterruit) j/f j/f j/f B3HAC/CFEAD

Elektrische voorzieningen

12 V elektrische aansluiting i i i J3EAB

12 V elektrische aansluiting in laadruimte – j i J3MAB

Laadruimte

Laadvloerbekleding – Rubber j/f i i BDIAU

Sjorogen (conform DIN 75410) i i i A9JAE

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Banden

Mud & Snow banden (niet op reservewiel) K104 D3UAE

All Weather banden (niet op reservewiel) K103 D3UAK

Lakwerk

SVO standaardlak, raadpleeg jouw dealer voor meer informatie Meerdere
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Volgende stappen

Samenstellen
Stel jouw nieuwe Ford Transit Courier geheel
volgens jouw specifieke wensen samen op www.
ford.nl

Proefrit
Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit
met de nieuwe Ford Transit Courier. Vind de
dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl

Rijden
Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn we voortdurend bij je met Ford
Assistance: de pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!
Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van het service interval, tot de eerste
officiële Ford onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. Na deze
periode wordt Ford Assistance bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel
levenslang! Vraag de Ford dealer naar de voorwaarden of bezoek www.ford.nl

Financieren en Leasen
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten.
Daarom kunnen zakelijke rijders bij Ford Credit profiteren van uitgebreide financierings- en
leaseopties.

Ford Operational Lease
Met Ford Operational Lease besteed je de investering voor jouw Ford uit aan Ford Lease. Indien
gewenst nemen wij ook de volledige operationele zorg uit handen. Met één maandelijks bedrag
voor alle kosten kan je zorgeloos genieten van jouw Ford.

Ford Financial Lease
Door gebruik te maken van Ford Financial Lease kan je investeren in een Ford, zonder dat je het
bedrijfskapitaal hoeft aan te spreken. De maandtermijn en slottermijn kunnen worden afgestemd
op jouw specifieke wensen. De Ford dealer kan gemakkelijk een offerte op maat verzorgen.

Kijk voor meer informatie op www.ford.nl.

Ford OneCall
Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen handbereik. Door te bellen met 070 – 77 03
777 krijg je antwoord op alle vragen.

FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met FordPass ben je namelijk via de app altijd
verbonden met jouw Ford. En dat opent een wereld aan mogelijkheden. FordPass maakt het
mogelijk om filevermijdend te rijden, de auto op afstand te bedienen, onderhoud slim te plannen
en in combinatie met de FordPass Connect-modem ben je altijd online in jouw Ford.
Kijk voor meer informatie over FordPass en de mogelijkheden op www.ford.nl
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Portieren en ruiten

Portieren – Achterklep met vaste achterruit en ruitenwisser j j j A6KAC/B3HAC/
CFEAD

Portieren – Aan achterzijde scharnierend i i i A6KAB

Ruiten achter (met achterruitwissers en verwarmbare achterruit) j/f j/f j/f B3HAC/CFEAD

Elektrische voorzieningen

12 V elektrische aansluiting i i i J3EAB

12 V elektrische aansluiting in laadruimte – j i J3MAB

Laadruimte

Laadvloerbekleding – Rubber j/f i i BDIAU

Sjorogen (conform DIN 75410) i i i A9JAE

i = standaard,j = optioneel, tegen meerprijs,f = onderdeel van optiepakket, tegen meerprijs.
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Gebruik
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Banden

Mud & Snow banden (niet op reservewiel) K104 D3UAE

All Weather banden (niet op reservewiel) K103 D3UAK

Lakwerk

SVO standaardlak, raadpleeg jouw dealer voor meer informatie Meerdere

Confidential - PDF Created: 30 July 2020, 14:52:23 - Origin: TRVCOUR_2020_TRVCOUR-SVO_NLD_NL_bro_0.xdt [IDML]

Speciale voertuigopties
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Volgende stappen

Samenstellen
Stel jouw nieuwe Ford Transit Courier geheel
volgens jouw specifieke wensen samen op www.
ford.nl

Proefrit
Bezoek de Ford dealer en maak zelf een proefrit
met de nieuwe Ford Transit Courier. Vind de
dichtstbijzijnde Ford dealer op www.ford.nl

Rijden
Vanaf het moment dat je wegrijdt in een nieuwe Ford, zijn we voortdurend bij je met Ford
Assistance: de pechhulpservice van Ford in Nederland en Europa!
Bij aanschaf van een nieuwe Ford heb je, afhankelijk van het service interval, tot de eerste
officiële Ford onderhoudsbeurt na de eerste registratie recht op gratis Ford Assistance. Na deze
periode wordt Ford Assistance bij elke officiële Ford onderhoudsbeurt kosteloos verlengd, tot wel
levenslang! Vraag de Ford dealer naar de voorwaarden of bezoek www.ford.nl

Financieren en Leasen
Bij Ford vinden we het belangrijk om onze klanten zorgeloos rijplezier te bieden, in alle opzichten.
Daarom kunnen zakelijke rijders bij Ford Credit profiteren van uitgebreide financierings- en
leaseopties.

Ford Operational Lease
Met Ford Operational Lease besteed je de investering voor jouw Ford uit aan Ford Lease. Indien
gewenst nemen wij ook de volledige operationele zorg uit handen. Met één maandelijks bedrag
voor alle kosten kan je zorgeloos genieten van jouw Ford.

Ford Financial Lease
Door gebruik te maken van Ford Financial Lease kan je investeren in een Ford, zonder dat je het
bedrijfskapitaal hoeft aan te spreken. De maandtermijn en slottermijn kunnen worden afgestemd
op jouw specifieke wensen. De Ford dealer kan gemakkelijk een offerte op maat verzorgen.

Kijk voor meer informatie op www.ford.nl.

Ford OneCall
Met Ford OneCall heb je alle Ford diensten binnen handbereik. Door te bellen met 070 – 77 03
777 krijg je antwoord op alle vragen.

FordPass is de sleutel tot slimme mobiliteit! Met FordPass ben je namelijk via de app altijd
verbonden met jouw Ford. En dat opent een wereld aan mogelijkheden. FordPass maakt het
mogelijk om filevermijdend te rijden, de auto op afstand te bedienen, onderhoud slim te plannen
en in combinatie met de FordPass Connect-modem ben je altijd online in jouw Ford.
Kijk voor meer informatie over FordPass en de mogelijkheden op www.ford.nl
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Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van modellen en afgebeelde en
beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/
pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden
gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze
brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan van invloed zijn op het brandstofverbruik van uw auto. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van
onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden
contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere
handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-
omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.

Uitgegeven door Ford Motor Company
Limited,

Laindon, Essex, England.
Geregistreerd in Engeland onder nr. 235446.

BJN 207658. FoE L59E.

July 2020
© Ford Motor Company Limited.
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Ford en BP – werken samen aan
het terugdringen van
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Wanneer u deze brochure niet
meer nodig heeft, verzoeken we u
deze te recyclen.
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www.ford.nl
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