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ЦЕНИ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN 

 

Двигател Гориво 
Индекс 
брутна 
маса 

Индекс 
товаро-
носим.* 

Ambiente 
(лева с ДДС) 

Trend 
(лева с ДДС) 

Sport 
(лева с ДДС) 

1.0 EcoBoost Бензин 100 к.с. 176 0.6 25 100 28 800  

1.5 TDCi Дизел 75 к.с. 180 0.6 26 900 30 600  

1.5 TDCi Дизел 95 к.с. 180 0.6 27 500 31 200 34 500 

 

 

 

РАЗМЕРИ  
 

 

 

Междуосие Дължина на 
товарното 

пространство 

Височина на 
товарното 

пространство 

Широчина на товарното 
пространство 

Товарен обем Товарен обем 

 На нивото на пода   С втори ред седалки Без втори ред седалки 

(mm) (mm) (mm) (mm) (cu.m) (cu.m) 

2489 1620 1244 1488 2.3 2.6 

 

 

Всички модели са с предно предаване (FWD) 

Посочените цени са в лева с ДДС. Всички бензинови двигатели отговарят на екологично ниво Euro 6, всички дизелови – на Euro 6 като дизеловите са оборудвани с cDPF филтър за твърди 

частици *Индексът на товароносимостта е ориентировъчен. Точната товароносимост зависи от конкретната спецификация на автомобила. За повече подробности, моля обърнете се 

към вашия дилър на Ford. 

 

FORD TRANSIT COURIER  се предлага с гаранция от 5 години или 250 000 км. 

 

 



 

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN     

 

 

 
 

Ambiente 
 Trend 

(В допълнение към Ambiente) 

Sport 
(В допълнение към Trend) 

Спирачна система с интелигентно регенеративно зареждане 
на акумулатора 
ABS+EBD – система против блокиране на колелата с 
електронно разпределение на спирачното усилие 
ESP – електронна програма за контрол на стабилността 
ЕВА – асистент за аварийно спиране 
HLA – асистент за потегляне по наклон 
Електронна система за защита от накланяне и преобръщане 
TSC – асистент за стабилност на ремаркето 
EPAS – електрическо сервоуправление 
Предна въздушна възглавница за водача 
Предни предпазни колани с предварително пиро-натягане 
Дневни светлини 
Тонирани стъкла 
Предна и задна броня, странични лайсни и огледала в 
собствен цвят (небоядисани)  
Централно заключване с дистанционно управление вградено 
в ключа 
Бутон на арматурното табло за заключване на автомобила с 
индикатор за отключено/заключено 
Предни чистачки – двускоростни + интервална функция с 
възможност за регулиране на интервала 
Ford EasyFuel  система за зареждане без капачка с 
предотвратяване на зареждане с погрешен тип гориво 
Гумирано покритие на пода на кабината 
Осветление в товарното пространство 
Плътна преградна стена 
Неостъклени двойни асиметрични задни врати 
Товарен праг при задните врати 
Халки за укрепване на товара (DIN 75410 съвместими) 
15” стоманени джанти с капачки на главините 
Гуми 195/60 R15 H (LI 88) 
Пълноразмерно резервно колело 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климатична инсталация 
Радио-CD/MP3 плеър с 2 тонколони, управление от волана, 
USB вход и вградено Bluetooth хендс-фри 
My Ford DOCK – система за закрепяне на мобилен телефон 
на арматурното табло, извод за зареждане с улей за кабела и 
ниша с капак 
Ел. регулируеми и отопляеми страничните огледала в цвета 
на каросерията 
Предни ел. стъкла, шофьорското с функция за пълно сваляне 
с еднократно натискане 
Трип компютър  
Регулируема в 4 посоки шофьорска седалка с подлакътник и 
регулиране в лумбалната област 
Чекмедже под пасажерската седалка 
Дясна плъзгаща се странична врата 
Пълноразмерна преградна стена 
Конзола за вещи над главите отпред, включва ръкохватка за 
пасажера 
Сгъваем ключ с дистанционно 
Ел. извод 12V в товарното пространство 
Пълноразмерни тасове 
 

Задна врата на товарното отделение - с панти, асиметрична 
Спортни лайсни 
Акцент райе 
Предна броня в цвета на купето 
Задна броня в цвета на купето 
Странични лайсни в цвета на купето 
Странични огледала - боядисани в черно, ел. регулиране, 
отопляеми 
Дръжки на вратите в цвета на купето 
Вътрешно огледало за задно виждане - само ако преградата 
на багажното е остъклена 
Wheel Pack 11: Алуминиеви джанти боядисани в черно; без 
ктасове; капчки на джантите; гуми 195/55/R16 V (LI 87) 

От 25,100 лв. (с ДДС) 
 

От 28,800 лв. (с ДДС) От 34,500 лв. (с ДДС) 

 



 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN 

  

 

Екстериор EOC Ambiente Trend Sport 

Задна врата на товарното отделение - отваряща се нагоре. Включва фиксиран заден прозорец с чистачка, валидно само с остъклена или 
мрежеста преграда 

656 733.0 733.0 733.0 

Цветове Металик 1 (Magnetic, Panther Black, Moondust Silver, Deep Impact Blue) 
 

587.0 587.0 587.0 

Цветове Металик 2 (Venice, Tectonic Silver, Iceberg) 
 

587.0 587.0 587.0 

Специален цвят неметалик (ел. и отопляеми огледала) 
 

1,907.0 1,907.0 1,907.0 

Специален цвят Металик (ел. и отопляеми огледала) 
 

2,934.0 2,934.0 2,934.0 

Фиксиран, заден прозорец 657 293.0 293.0 293.0 

Предпазна решетка за задните прозорци 
 

352.0 352.0 352.0 

Електрически, отопляеми, странични огледала в собствен цвят 556 191.0 - - 

Предно стъкло - отопляемо 633 293.0 293.0 293.0 

Предни фарове за мъгла 601 352.0  

Чистачки - активиращи се при дъжд; Автоматични предни светлини; Автоматично, затъмняващо се огледало за задно виждане. Само когато се 
поръча с остъклена преграда 

634 - 293.0 293.0 

Ел. стъкло за шофьора само 552 293.0  

Релси на покрива 522 440.0 440.0 - 

Място за вещи над главата на шофьора + ръкохватка за пасажера 612 147.0  

Двойно заключване 664 176.0 176.0 176.0 

Система за следене на налягането 803 293.0 293.0 293.0 

Аларма, включва двойно заключване + място за вещи до тавана 666 616.0 616.0 616.0 

Периметърна аларма 665 616.0 616.0 616.0 

Sport Pack (Mktg Flex Pack 2) - Пакет колела 5 (15" Алуминиеви джанти) - за нормални пътища; Пакет колела 6 (15" Алуминиеви джанти) - за по-
сурови пътища; Задни паркинг сензори; Релси на покрива; Възможно само със SYNC 

68BB - 1,291.0 1,291.0 

Пакет Студен климат 2 (Mktg Flex Pack 4) включва: Отопляемо предно стъкло; Seat Pack 8 (Trend Van); Seat Pack 17 (Trend/Titanium Kombi) 68BD - 939.0 939.0 

Wheel Pack 1: Стоманени джанти; без тасове; черно покритие в центъра; гуми - 195/60/R15 H (LI 88) 491  no cost - 

Wheel Pack 3: Стоманени джанти; с тасове; черно покритие в центъра; гуми - 195/60/R15 H (LI 88) 493 147.0  -

Wheel Pack 5: Алуминиеви джанти - Тип 2; без тасове; алуминиева капачка в центъра - Тип 3; гуми -195/60/R15 H (LI 88) 495 1,056.0 909.0 - 

 
Всички посочени цени са в лева с ДДС. „“ = стандартно оборудване. „–“  = не се предлага. Пакетите не могат да се комбинират с други пакети при дублиране на някоя от характеристиките в тях. Възможни са и други 

ограничения, които не са посочени. За повече информация, обърнете се към вашия дилър на Ford. 

 

 

 

 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN 

 

 
Интериор EOC Ambiente Trend Sport 

Цяла стоманена преграда - фиксирана / остъклена 582 176.0 88.0 88.0 

Цяла стоманена преграда - фиксирана / не остъклена 581 88.0  

LED осветление на товарното пространство 602 264.0 264.0 264.0 

Покритие в товарното пространство 586 147.0 147.0 147.0 

Покритие с релси в товарното пространство 587 381.0 381.0 381.0 

Въздушна възглавница за пасажера 723 528.0 528.0 528.0 

Пакет пушачи 472 29.0 29.0 29.0 

Комплект за товар 421B - - - 

Паркинг сензори - задни 441 293.0 293.0 293.0 

Круиз контрол + ASLD 514 440.0 440.0 440.0 

Круиз контрол 513 440.0 440.0 440.0 

Ограничение на скоростта 90 км/ч. 573 59.0 59.0 59.0 

Ограничение на скоростта 100 км/ч. 572 59.0 59.0 59.0 

Ограничение на скоростта 120 км/ч. 571 59.0 59.0 59.0 

Ограничение на скоростта 70 км/ч. 575 59.0 59.0 59.0 

Старт/Стоп система 802 411.0 411.0 411.0 

Климатична инсталация 531 1,760.0  

Автоматичен контрол на температурата (EATC) 532 - 440.0 440.0 

Допълнителен отоплител 533 147.0 147.0 147.0 

ICE Pack 14 - Радио AHU AM/FM+USB+Bluetooth; две тонколони - предни 45B 645.0  

ICE Pack 12 - Low Audio  w/ CD; MFD3 (mid) - Dot Matrix Display (3,5"); разширен ICP (Dot Matrix / Colour TFT); 4 тонколони - предни. USB; 
Bluetooth; SYNC 1, EcoMode, Бордови компютър 

45H 2,318.0 1,291.0 1,291.0 

ICE Pack 36 - Mid Audio w/ CD (w/ Phase Diversity) 
MFD5 (low NAV) - 5" TFT Display (с навигация); разширен ICP; 4 тонколони; USB; Bluetooth; SYNC 1; EcoMode; Климатична инсталация с ръчна 
регулация 

45L 4,841.0 2,054.0 2,054.0 

ICE Pack 62 - Mid Audio w/ CD (w/ Phase Diversity); MFD5 (low NAV) - 5" TFT Display (with NAV); разширен ICP Nav; 4 тонколони; USB; Bluetooth; 
SYNC; EcoMode 1; Автоматичен контрол на температурата (EATC) 

45U - 2,171.0 2,171.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN 

 

 
Седалки и механични EOC Ambiente Trend Sport 

Seat Pack 9: 4-посочно регулиране на шофьорската седалка; 2-посочно регулиране на пасажерската седалка; регулируема лумбална опора 
за шофьора; Напомняне за непоставен колан за шофьора; подлакътник за шофьора 

761K 235.0  

Seat Pack 13: 2-посочно регулиране на шофьорската седалка; регулируема седалка на пасажера; Напомняне за непоставен колан за 
шофьора; сгъваема, мрежеста преграда; покритие на товарното пространство 

761P 235.0 - - 

Seat Pack 6: 4-посочно регулиране на шофьорската седалка; регулируема седалка на пасажера; регулируема лумбална опора за шофьора; 
Напомняне за непоставен колан за шофьора; подлакътник за шофьора; сгъваема, мрежеста преграда; покритие на товарното пространство 

761 381.0 147.0 - 

Seat Pack 5: 2-посочно регулиране на шофьорската седалка; 2-посочно регулиране на пасажерската седалка; Въздушна възглавница за 
шофьора и пасажера; Напомняне за непоставен колан за шофьора и пасажера 

761F 528.0 - - 

Seat Pack 8: 4-посочно регулиране на шофьорската седалка; 2-посочно регулиране на пасажерската седалка; Въздушна възглавница за 
шофьора и пасажера; отопляема седалка на шофьора;  регулируема лумбална опора за шофьора; чекмедже под шофьора и пасажера; 
Напомняне за не поставен колан за шофьора и пасажера; подлакътник за шофьора; 

761J - 851.0 851.0 

Извод за 12V в багажното отделение 
 

-  

Акумулатор - усилен 421F 191.0 191.0 191.0 

Функционален ъпдейт 3: Странична товарна врата; Без стъкла на втори ред; без стъкла на трети ред; странични, черни потъмнени стъкла 54C 557.0  

Функционален ъпдейт 4: Товарни врати от двете страни; Без стъкла на втори ред; без стъкла на трети ред; странични, черни потъмнени 
стъкла 

54D 997.0 440.0 440.0 

Функционален ъпдейт 5: оварни врати от двете страни; Фиксирани стъкла на втори ред; без стъкла на трети ред; странични, черни 
потъмнени стъкла 

54E 1,291.0 733.0 733.0 

 

 
Всички посочени цени са в лева с ДДС. „“ = стандартно оборудване. „–“  = не се предлага. Пакетите не могат да се комбинират с други пакети при дублиране на някоя от характеристиките в тях. Възможни са и други 

ограничения, които не са посочени. За повече информация, обърнете се към вашия дилър на Ford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКСЕСОАРИ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN 

 

 

 

 

    
 

 
Теглич – демонтируем  
 
С електрически комплект. Предлага се и в недемонтируем вариант. 

 
Thule®* Dynamic 800 – кутия за багаж 
 
С размери 206 x 84 x 34 cm, Обем - 420 l, Тегло - 18 kg и максимално натоварване от 75 kg. 

 
ClimAir дефлектор на въздушния поток 
 
Намалява завихрянията и шума, позволявайки по-приято пътуване с отворени прозорци дори при лек дъжд. Предлага се за предните 
странични  стъкла. 

 
15" алуминиеви джанти с 5-спици, сребристи 
 
За гуми 195/60 R15 

 
Секретни болтове 
 
Предпазват алуминиевите джанти от кражби 

 

За пълната гама аксесоари за Ford Courier, моля посетете: 

www.ford-accessories.bg 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 FORD TRANSIT COURIER VAN 

 

http://www.ford-accessories.bg/


 

 

Двигател 1.0 EcoBoost 1.5 TDCi 1.5 TDCi 

Мощност (к.с.) 100 75 95 

Въртящ момент (Нм) 170 170 170 

Скоростна кутия 5-степенна ръчна 5-степенна ръчна 5-степенна ръчна 

Разход на гориво (л/100 км.) 

 Градско  

 Извънградско 

 Комбинирано 

 
6.7 
4.6 
5.3 

 
6.1 
4.6 
5.1 

   
4.7 
3.6 
4.0 

   
4.4 
3.5 
3.8 

   
4.7 
3.6 
4.0 

   
4.4 
3.5 
3.8 

Емисии на СО₂  (г/км) 120    115 104 99 104 99 

Start-Stop система -  -  -  

Еконорма Euro 6 Euro 6 Euro 6 

 

 

 

 

 

 

ØØ
Декларираните разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на Европрейска Директива 80/1268/EEC или Европейска регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 

692/2008. Посочените данни са за тип превозно средство, а не се отнасят за конкретен автомобил. Приложената тестова процедура осигурява сравнение между различни типове автомобили и различни производители. 

Информацията не е част от продуктова оферта. Разходът в реални условия може да варира, тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на шофиране, използването на техническо 

оборудване като например климатичната инсталация, както и от други нетехнически фактори.  

Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2017 и информацията в нея е валидна към датата на изготвянето и. Ford, обаче, непрекъснато усъвършенства своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си 

запазват правото да правят промени по всяко време без предупреждение на техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа, 

която не представлява конкретна продуктова оферта. За най-новата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.  

Посочените цени са в лева с ДДС. Възможни са някои ограничения, които не са посочени. За повече информация се обърнете към вашия дилър на Ford. Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 

2017. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да правят промени без предупреждение.  

 

 

 
София Люлин – 984 2250; София Младост – 817 8888; Пловдив – 606 606; Варна – 680 200; Бургас – 807 137; Русе – 845 235; Плевен – 885 222; Ст. Загора – 623 938; Габрово – 808 423; Монтана – 300 131; В. Търново – 
616 000; Благоевград – 884 025; Хасково – 601 180; Шумен – 861 352; Пазарджик – 411 205; Смолян – 8 1085; Добрич – 602 647 


