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Modellen som visas är en Tourneo Custom
Titanium L1 i Diffused Silver-metalliclack
(tillval) med 17" lättmetallfälgar (tillval).

VISIONÄR. GENIALISK. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNATUR.
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Modellen som visas är en Tourneo Custom
Titanium L2 i Orange Glow-metalliclack (tillval)
med 17" 10-ekrade lättmetallfälgar i silver
(standard).
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Upptäck hur lyxigt det är med
utrymme
Ford Tourneo Custom levererar högklassig komfort till alla ombord - oavsett var man sitter. Dess
rymliga och anpassningsbara interiör gör varje resa till ett nöje. Lägg sedan till en rad nya smarta
tekniska funktioner och de senaste motorerna, inklusive Ford EcoBlue Hybrid och Plug-in Hybrid, som
ska hjälpa dig att tackla dina utmaningar utan att kompromissa på körglädjen

Modellen som visas är en Tourneo Custom L2 Titanium
i Moondust Silver-metalliclack (tillval) med 17"
10-ekrade lättmetallfälgar i silver (standard).

Den mest givande resan börjar redan innan du förflyttar dig.
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När det gäller komfort och välbefinnande är nya Ford Tourneo Custom i
toppklass och erbjuder elegans och kvalitetskänsla som i en lyxlimousin, i
kombination med mångsidigheten och innerutrymmet hos en minibuss, med
plats för upp till nio åkande. Den genomtänkta utrustningen erbjuder ännu
högre förfining. Förarsätet och rattaxeln är helt justerbara så att du kan hitta
din ideala körställning. Samtidigt kan passagerarna slappna av med tillval som
luftkonditionering bak, lutningsbara ryggstöd och lyxig läderklädsel.

Ta plats i ett säte med
komfort i premiumklass

Luftfjädring bak
Justeras automatiskt för att bibehålla en konstant frigångshöjd, oavsett
lastförhållanden, för en smidigare och bekvämare färd. (Tillval)
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Minibussar blir knappast mer mångsidiga än den
sensationella Tourneo Custom.

Med sittplatser i konferensutformning är den rymliga
interiören i Tourneo Custom lika flexibel som bekväm. Det
finns två versioner: Mångsidiga konferenssäten (standard
för Trend), med individuella säten i andra raden, och
2+1-säten i tredje raden; samt mycket mångsidiga
konferenssäten (standard för Titanium och Sport), med
individuella säten i andra och tredje raden för ultimat
anpassning. De individuella sätena i andra raden kan vridas
så att de är vända framåt eller bakåt, och alla säten kan
fällas ned, skjutas, fällas undan eller tas bort efter behov.

Välj mellan L1 med gott om plats för upp till nio personer; L2
med utökat bagageutrymme bak.

Oavsett vilken modell du väljer kommer du att upptäcka att
den anpassningsbara interiören enkelt kan skräddarsys för
att passa företagets eller familjens transportbehov.

Plats för alla

Stora bilden (vänster): Modellen som visas är en Tourneo Custom
Titanium med Salerno läderklädsel i Dark Palazzo Grey (tillval).

Tourneo Custom L1.

Tourneo Custom L2.

Tourneo Custom 9-sitsig L1. Tourneo Custom 9-sitsig L2.

Obs! En bakåtvänd bilbarnstol får inte placeras i andra sätesraden när ett sådant säte är vänt bakåt mot tredje sätesraden.
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Med plats för upp till nio personer med premiumkomfort. Fäll ned de bakre
ryggstöden för att skapa en plan lastyta. Eller skapa ett limousinliknande utrymme
genom att vrida, fälla ihop, eller vika undan baksätena på ett antal olika sätt för att
maximera bagageutrymmet utan att behöva ta bort några säten.

Vid leverans är sätena arrangerade i konferensläge så att de bakre sätesraderna är
vända mot varandra för smidig konversation mellan passagerare. Baksätena kan
dock enkelt arrangeras om efter önskat behov.

Om du behöver ytterligare utrymme kan baksätena tas bort helt, individuellt eller i
grupp, för att erbjuda ett stort och mångsidigt utrymme för det du behöver lasta.

Mer utrymme,
mindre
ansträngning

Obs! En bakåtvänd bilbarnstol får inte placeras i andra sätesraden när ett sådant säte är vänt bakåt mot tredje sätesraden.

Stora bilden (vänster): Modellen som visas är en Tourneo Custom Titanium med Salerno
läderklädsel i Dark Palazzo Grey (tillval) i konferenssäteskonfiguration.

Obs! Trend-serien har 2+1-säten i tredje raden, i stället för individuella säten.
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Nya Tourneo Custom är den ultimata smarta
lösningen för persontransport. Sidoskjutdörrar
med stor öppning och en stor baklucka med
fönster ger bekväm åtkomst till den eleganta och
inbjudande interiören. Och en mängd
genomtänkta detaljer, inklusive bekväma fotsteg
och ett antal innovativa förvaringslösningar,
erbjuder enastående utrymme och mångsidighet.

FORD TOURNEO CUSTOM Skapad smart

Innovativa förvaringslösningar
Bland de funktionella förvaringsalternativen finns
mugghållare och ett förvaringsutrymme dolt under ett
jalusi lock, stora fickor i framdörrarna och ett låsbart
handskfack. (Standard)

Gott om utrymme
Med sitt generösa utrymme och dess anpassningsbara
sittplatser är Tourneo Custom alltid redo att ta emot dig,
dina passagerare och dina tillhörigheter.

Backkamera
Lägg i backen och bilden i backkameran visas
automatiskt. Markeringslinjer på kamerabilden indikerar
vart fordonet är på väg. (Tillval)

Eljusterbart förarsäte
10-vägs eljusterbart eluppvärmt förarsäte gör det enkelt
att hitta denmest bekväma körställningen. (Standard på
Titanium X och Sport)

Automatisk växellåda SelectShift
Tourneo Custom kan fås med en sex-växlad automatisk
växellåda SelectShift. Växellådan ger också möjlighet till
manuell växling med knappar på växelspaken. (Tillval)
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Skjutdörrar och fotsteg
Fotsteg monterade nedanför de två skjutdörrarna gör
in- och urstigning ännu lättare samtidigt som de
förstärker Tourneo Customs lyxiga utseende. (Standard
för Trend, Titanium och Titanium X)

Integrerade lastbärare
Tourneo Custom finns tillgänglig med ett smart
lastsystem som fälls ned när det inte används för att
förbättra bränsleekonomin och minska vindbruset
jämfört med konventionella takräcken. Lastbärarna kan
ta laster på upp till 130 kg och har ett laststopp och
integrerade T-spår som är kompatibla med
standardtillbehör för att maximera kapacitet och
användbarhet. (Tillval för Trend, Titanium och Titanium
X. Restriktioner gäller. Se specifikationsavsnittet för
ytterligare detaljer)

ISOFIX-barnstolsfästpunkter
För ytterligare säkerhet finns det totalt fyra ISOFIX
barnstolsfästen på vissa säten i andra och tredje
sätesraden. (Standard. Placeringen varierar med serie)

230 V (150 W) spänningsomvandlare
Använd eller ladda dina favoritenheter utan att använda
speciella adaptrar. Anslut dem bara precis som hemma.
(Tillval)

Mörktonat glas och gardiner för bakre sidorutorna
Integrerade solskyddsgardiner som enkelt kan dras upp
för att skydda bakre passagerarna från starkt solljus.
Mörktonat glas ger ytterligare åtskildhet och exklusivitet.
(Tillval för Trend, standard för Titanium, Titanium X och
Sport)

Obs! En bakåtvänd bilbarnstol får inte placeras i andra sätesraden när ett
sådant säte är vänt bakåt mot tredje sätesraden.

fb784cab2d9a4630c76947cc8ff61f88-87a20ccef6ef4831d7d82a2c2824d61b-00000_book.indb   13 05/11/2019   10:27:15

TOURNEO_CUSTOM_2019.75MY_Main_V3_#SF_SWE_SE_10:44_05.11.2019



14

Sync 3-funktioner:

■ Hantera telefon, musik, appar och navigering med enkla röstkommandon
■ Få dina textmeddelanden upplästa
■ Emergency Assistance† ringer nödsamtal och förser larmtjänsten med

information om bilens position på det egna språket
■ Du kan styra SYNC-kompatibla appar med AppLink, och med Apple

CarPlay och Android Auto kan du styra många av funktionerna i din
smarttelefon via SYNC 3-startskärm på ett mycket intuitivt sätt

■ Färgpekskärmen stöder multi-touch-funktioner för fingersvepning och dra
ihop och dra isär, och du kan organisera appikoner och bakgrundsbilder på

samma sätt som på din surfplatta eller smarttelefon

Via din smarttelefon har du tillgång till extrafunktioner tack vare FordPass-
appen.

■ Välj intressepunkter utefter din färdväg. FordPass skickar dessa platser till
SYNC 3-navigeringen när du ansluter via AppLink

■ Sök tankningsställen efter märke eller bränsletyp och jämför priserna
■ Sök lediga parkeringsplatser och kontrollera priser, öppettider och annan

information

Ford SYNC 3

Ford SYNC 3 integrerar sömlöst med din smarttelefon och låter dig styra allt från telefonsamtal och textmeddelanden till musik och satellitnavigering - allt
via 8"-pekskärmen eller genom otroligt enkla röstkommandon. Kartuppdateringar som håller dig på rätt väg och i rättan tid ingår kostnadsfritt under en
begränsad period efter fordonsregistrering.

Säg hej till din telefons nya bästis

Obs! Fullständig SYNC 3 smarttelefonintegration är endast tillgänglig för iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) eller senare. Vissa SYNC 3-funktioner kräver en dataanslutning, vilket kan medföra kostnader för mobildataöverföring. För att ta reda på om Apple
CarPlay och Android Auto är tillgängliga för din marknad, se de officiella Apple CarPlay- och Android Auto-webbplatserna för den senaste informationen.
†Ford akuthjälpssystem är en innovativ SYNC-funktion som via en Bluetooth®-kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde har utlösts eller bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är
tillgänglig i mer än 40 europeiska länder.
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Bara Ford kan leverera ett helt anslutet ekosystem som är inbyggt från början. Modemet FordPass Connect*  och Appen
FordPass gör jobbet enklare genom att låsa upp en rad effektivitets- och säkerhetsfunktioner.

■ Live Traffic** skickar uppdaterad trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigeringssystem. Tekniken anpassar därefter den rekommenderade
färdvägen baserat på trafikförhållandena, så att du gör av med mindre tid
på vägen till ditt nästa jobb

■ Ombord-WiFi*** med hastigheter på upp till 4G möjliggör mobilt arbete
för upp till 10 enheter. Du kan till och med använda hotspoten från upp till
15 m utanför bilen för effektivare mobilt arbete när du kommer fram till
platsen

■ Fjärrlåsning och -upplåsning låter dig kontrollera om bilen är låst och låsa
den på avstånd, oavsett hur långt borta du kan vara

■ Bilens status hjälper förare att hålla koll på grundläggande underhåll,
snabbt kontrollera att de har tillräckligt med bränsle och att däcktrycken
är korrekta för den aktuella lasten

■ Hitta dig tillbaka till ditt parkerade fordon på en karta

Född ansluten

*FordPass Connect är ett valfritt tillval. Ombordmodemet ansluts vid leveransen av bilen. Du kan välja om du vill godkänna viss datadelning. Tekniken kommer att lanseras på vissa marknader 2019, övriga marknader följer under 2020. **Åtkomst till Live
Traffic är gratis de första 2 åren efter registrering av en ny Ford med SYNC 3-navigering; därefter tillkommer en licensavgift. ***WiFi-hotspot (upp till 4G LTE) inkluderar trådlös datauppkoppling på prov som startar vid aktiveringstillfället och upphör
efter 3 månader eller när 3 GB data använts, beroende på vilket som inträffar först. Därefter kan ytterligare datapaket köpas av Vodafone. Var god se deras webbplats för information om datapaket. För användning av den inbyggda WiFi-
hotspotfunktionen måste Ford-fordon av årsmodell 2019 levereras med nödvändig utrustning, och dessutom erfordras ett dataabonnemang. Datatäckning och -tjänsten är inte tillgänglig överallt och speciella villkor för ditt dataabonnemang, inklusive
meddelande- och datatariffer, kan gälla. †Ford Data Services™ och Ford TelematicsTM kräver ett giltigt avtal och kontoabonnemang.
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Genom att kombinera information från en framåtriktad kamera och radarteknik kan nya Tourneo Custom hjälpa dig i olika körsituationer. Med allt från det
kollisionsförberedande systemet (tillval), som varnar dig för en potentiell kollision, till intelligent hastighetsassistans (tillval) som ser till att du håller dig inom
hastighetsgränserna, är Tourneo Custom bättre utrustad än någonsin för att underlätta körningen.

Reagerar innan du gjort det

Driver AlertØ2)

Ger en varning om systemet detekterar ett körbeteende
som indikerar på en minskning av förarens
uppmärksamhetsnivå. Först visas en symbol på
instrumentpanelen, följt av en ljudsignal om nivån
minskar ytterligare. (Standard med körfältsvarning)

Adaptiv farthållareØ2)

Ställ in önskad hastighet så bibehåller den adaptiva
farthållaren valt avstånd till framförvarande fordon. Om
sensorn detekterar att framförvarande trafik saktar ned
så sänks hastigheten automatiskt. När trafiken lättar
accelererar bilen igen upp till den inställda hastigheten.
(Tillval)

Intelligent hastighetsassistansØ2)

När systemet är aktiverat begränsar det automatiskt bilens hastighet till den gräns som avkänts av systemet för vägmärkesidentifiering. Föraren kan även välja känslighet för
maxhastighet utöver den avkända hastighetsgränsen. (Tillval)

ØAnvänder sensorer.
2)Förarassistansfunktion.

Kollisionsförberedande system
Med hjälp av radar och en kamera håller det
kollisionsförberedande systemet Ø2) ett vakande öga på
vägen framför. Systemet övervakar avståndet till andra
fordon och fotgängare - även då det är mörkt - och kan
varna dig för en potentiell kollision. Om du inte reagerar
på systemets varningssignaler trycksätts bromsarna via
systemet för aktiv bromsningØ2) så att bromsarna kan
ansättas automatiskt för att mildra följderna av en
eventuell kollision. (Tillval)
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Med sin avancerade laddhybridteknik ger nya Tourneo Custom Plug-in Hybrid
nollutsläpp på upp till 50 km, tillhandahållet av den kompakta och bränsleeffektiva
multi-prisbelönta 1.0 L Ford EcoBoost-motorn. Framhjulen drivs uteslutande av en
elmotor och kraft till motorn tillhandahålls av ett kompakt 13,6 kWh vätskekyld
litiumjonbatteri som har placerats under golvet för att bevara det generösa
invändiga utrymmet. Batteriet kan laddas via en vanlig nätanslutning och även via
den kompakta och bränsleeffektiva 1.0L Ford EcoBoost-motorn som genererar extra
laddning vid behov.

Plug-in Hybrid

Plug in and go
Tourneo Custom Plug-in Hybrid kan
uppnå
full laddning på cirka fem timmar via en
nätanslutning på 240 V 10 A eller på tre
timmar vid användning av en
nätanslutning
med hög effekt på 240 V 16 A eller 32 A.

*Resultat uppnådda under UN ECE R101 test conditions.
Not Transit Custom Plug-in Hybrid går i produktion November 2019.

Modellen som visas är en Tourneo Custom Titanium Plug-in Hybrid
L1 i Chrome Blue metallic (tillval) med 16" 5x2-ekrade
aluminiumfälgar (standard).
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Nya Tourneo Custom har den senaste tekniken som håller ett öga på dig, din bil och de runt omkring dig. Ett
av dessa system, varning för korsande trafik, är avsett att hjälpa dig när du backar ut från en parkeringsplats
och sikten skyms av parkerade bilar på vardera sidan. Systemet kan ge audiovisuella varningar för att
minska risken för kollision med ett annat fordon.

Ser det du inte kan se

Varning för korsande trafik
Varning för korsande trafik ingår i döda vinkeln-
informationssystemet och skannar av vänster och höger
sida när du backar ut från en parkeringsplats. Om ett
fordon i rörelse eller en annan fara registreras,
uppmärksammas du om detta genom audiovisuella
varningar. (Tillval)

Dödavinkelövervarning
När du är ute och kör och ett annat fordon – en personbil,
skåpbil eller lastbil – kommer in i din döda vinkel, tänds
en varningslampa i ytterbackspegeln på förar- och
passagerarsidan. (Tillval)

Live Traffic*
Ger dig trafikinformation såsom trafikens hastighet,
olyckor och avstängda vägar i realtid, samt visar
alternativa vägar så att du kan undvika problemområden.
Tillgänglig genom FordPass via SYNC 3 med navigation.
*Live Traffic är gratis de första 2 åren efter köp av en ny Ford med SYNC 3 och
navigation; därefter tillkommer en årlig licensavgift.
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Förbättrad belysning för enastående sikt.
Tourneo Customs stiliga strålkastare ger bilen en stark identitet. Alla versioner har varselljus,
och de kraftfulla bi-xenonstrålkastarna (tillval) ger överlägsen belysning i alla förhållanden.

Se vägen i nytt ljus

Helljusautomatik
Bländar av strålkastarna tillfälligt då mötande trafik eller ett fordon framför registreras, och tänder sedan
helljuset automatiskt för maximal sikt. (Tillval, ingår i ett paket)

Projektionsstrålkastare med statiskt kurvljus
När du vrider ratten mer än 30 grader lyser kurvljuset
upp den sidan av vägen, vilket ger bättre sikt vid
körning i mörker. Fungerar vid hastigheter under 30
km/h. (Standard)

Bi-xenon strålkastare med statiska kurvljus
Tourneo Customs bi-xenonstrålkastare ger
överlägsen ljusstyrka jämfört med halogenlampor
och dessutom med lägre energiförbrukning. Statiskt
kurvljus i respektive strålkastare lyser upp kurvorna
när du svänger, i hastigheter upp till 60 km/h. Om
det inte är tillräckligt ljust ute tänds de automatiska
strålkastarna så att vägen är väl upplyst. (Tillval)
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Model shown is a Tourneo Custom L1 Titanium in Moondust Silver body colour (option).
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Effektivitet
Tourneo Custom drivs med vår serie av avancerade, högpresterande Ford EcoBlue-dieselmotorer, en ny EcoBlue hybrid som tillval och enavancerad Plug-in
Hybrid. Alla versioner uppfyller de senaste Euro6.2-standarderna och kombinerar massivt vridmoment med

låg driftskostnad. Fords EcoBlue-dieslar är kraftfulla, rena och raffinerade och drar nytta av branschledande prestanda och teknik från våra prisbelönta Ford
EcoBoost-bensinmotorer

Viktiga delar i den bränslebesparande tekniken

■ Ford Auto-Start-Stop-system
■ Ford smart regenerativ laddning
■ Växlingsindikator – uppmuntrar till en ekonomisk körstil
■ Accelerationsreglering – en unik motorkalibrering hjälper till att sänka bränsleförbrukningen när bilen körs utan last (tillval)
■ Ford batteristyrsystem – ökar batteriets livslängd, sänker bränsleförbrukningen och ökar tillförlitligheten
■ Ett selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR) använder AdBlue®, en urea- och vattenbaserad vätska för att omvandla NOx-utsläpp i avgaserna till kväve

och vatten
■ Ford Easy Fuel bränslesystem utan tanklock med spärr mot påfyllnad av fel bränsle

Ford EcoBlue Hybrid teknik
Tourneo Custom finns med innovativ diesel mild
hybridteknologi. En integrerad start / generator
återvinner energi medan fordonet rullar och lagrar det i
ett 48-volts litiumjonbatteri. Den lagrade energin
används sedan för att hjälpa motorn under normal
körning och acceleration, samt för att driva fordonets
elektriska tillbehör. Systemet förbättrarytterligare
bränsleeffektiviteten, särskilt vid stadskörning i
stop-start.(Tillgänglig på modeller med manuell
växellåda)

Plug-in Hybrid teknik
Tourneo Custom Plug-in Hybrid har en avancerad hybrid
drivlina med en räckvidd utan utsläpp på upp till 50 km,
den bensindrivna EcoBoost-motorn på 1,0 liter laddar
fordonets batterier under längre körningar så att föraren
kan uppnå en total körsträcka på upp till 500 km.

*NEDC CO2mPas official certified data.
Not. Tourneo Custom Plug-in Hybrid går i produktion november 2019.
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*Testvärden för NEDC.

2.0L Ford EcoBlue 105 hk

Tourneo Customs Ford EcoBlue-dieselmotor på
105 hk (77 kW)/310Nm kombinerar enastående
bränsleekonomi med utmärkta köregenskaper
och kultiverad gång. Toppmodern konstruktion
hjälper till att hålla driftskostnaderna nere utan
att kompromissa när det gäller nyttolast och
prestanda.

*Testvärden för NEDC.

2.0L Ford EcoBlue 130 hk

Ford EcoBlue-dieselmotorn på 130 hk (96 kW)
/385 Nm har perfekt prestandabalans och ger
extra effekt och vridmoment utan att släppa ut
mer avgaser. *Testvärden för NEDC.

2.0L Ford EcoBlue 185 hk

Nästa generation 2.0L EcoBlue diesel motor finns
nu tillgänglig meden ny motor på 185 hk (136 kW)
som utvecklar imponerande 415 Nmvridmoment,
det är den mest kraftfulla motorn i sortimentet.i
(från så lite som 5,6 L/100 km vid blandad
körning*)

Från
147g/km*

Från
145 g/km*

Från
164 g/km*

130 hk

105 hk

415 Nm

360 Nm

310 Nm
185 PS
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Teknik för en enklare vardag

ØAnvänder sensorer.
*Maximal dragkapacitet för L2.
1)Säkerhetsfunktion.
2)Förarassistansfunktion.
◊Anm: Bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när den är utrustad med krockkudde.

Tourneo Custom kan fås med ett antal säkerhets- och förarassistansfunktioner för säkrare och smidigare färder.

Aktiv ParkeringshjälpØ

Vid aktivering kan sensorer identifiera en parkeringsplats som är i rätt storlek och
automatiskt styra dig in eller ut, medan du kontrollerar bromsen, gasen och
växlarna. Park-Out Assist fungerar som Active Park Assist i omvänd riktning, vilket
hjälper till att styra dig ur ett parallellt utrymme. (Tillval)

KrängningsstabiliseringØ1)

Fords unika krängningsgivare hjälper krängningsstabiliseringssystemet att hålla
däcken på marken under förhållanden med hög tyngdpunkt och vid körning i
feldoserade kurvor. (Standard)

Auto Start-Stop
Hjälper dig att maximera bränsleekonomin. (Standard)

VridmomentfördelningØ

Förbättrar fäste, väghållning och smidighet vid kurvtagning genom att varje
framhjul hela tiden har ett optimalt vridmoment i förhållande till det aktuella
väggreppet. (Standard)

Antispinnsystem1)

Om hjulspinn vid låg hastighet detekteras kan mer kraft fördelas till det hjul som har
bäst grepp. (Standard)

NödbromsservoØ1)

Systemet ökar bromskraften vid nödbromsning genom att känna av en
nödbromssituation och ger därmed ökad bromsverkan. (Standard)

Elektronisk stabilitetsreglering (ESP)Ø1)

Hjälper dig att bibehålla kontrollen över bilen under svåra körförhållanden.
Systemet registrerar när du avviker från vald kurs och motverkar detta genom att
automatiskt reglera bromskraft och motoreffekt. (Standard)

Imponerande dragkapacitet
Med upp till 2 350 kg* släpvagnsvikt har Tourneo Custom imponerande dragkraft,
samt flera olika säkerhetsfunktioner som säkrar både dig och släpvagnen. (I
yrkesfordon kan digital färdskrivare krävas)

AntikrängningssystemØ1)

Känner av om släpet börjar kränga, och försöker motverka detta så att bilen återtar
rätt kurs. (Standard, men aktiveras med Fords dragkrok (tillval))

BackstarthjälpØ2)

Förhindrar att bilen rullar när foten flyttas från broms- till gaspedalen vid start i
backe. Systemet fungerar både framåt och bakåt och är därför idealiskt vid körning
med släp och transport av tung last. (Standard)

Airbags
Airbag på förarplatsen, Airbag på passagerarplatsen◊, krockgardiner fram och på
sidorna som standard.

Quickclear eluppvärmd vindruta
Tar bort imma från vindrutans insida på några sekunder, även vintriga morgnar.
(Standard)
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Tourneo Custom erbjuder ytterligare effektivitet tack vare det nya systemet
med elektronisk servostyrning (EPAS). EPAS-systemet uppnår en balans
som inte är möjlig med konventionella servostyrningssystem. I riktigt låga
hastigheter, t.ex. vid parkering, ger systemet full effekt för fjäderlätt
manövrering. När fordonet sedan rullar iväg regleras styrningen för optimal
känsla och kontroll.

Körupplevelse

Idealisk körställning
Hitta din perfekta körställning med
Tourneo Customs 10-vägs eljusterbara
och uppvärmda förarsäte, komplett med
justerbart länd- och armstöd. (Standard
på Titanium X och Sport, tillval på
Titanium)
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Exteriör utrustning

■ 17" 10-ekrade lättmetallfälgar med låsmuttrar
■ Sidoskyddslister i karossens färg
■ Mörktonade rutor bak
■ Quickclear eluppvärmd vindruta
■ Automatiska strålkastare
■ Vindrutetorkare med regnsensor
■ Yttre stöldlarm

Interiör utrustning

■ Mycket mångsidiga konferenssäten med
individuella säten i andra och tredje raden

■ Luftkonditionering bak
■ Integrerade solskyddsgardiner för fönstren i

andra sätesraden, samt för fönstren i tredje
sätesraden på L2-modeller

Elmanövrerat och eluppvärmt
förarsäte (Tillval)

Säten med läderklädsel (Tillval)

Modellen som visas är en Tourneo Custom Titanium L1 i Blue Metallic-lack (tillval).

Tillbehörspaket: Siktpaket
Premium

■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Backkamera med assistans för

släp-påkoppling
■ Helljusautomatik
■ Instrumentgrupp (hög

utrustningsnivå)
■ Ford SYNC 3

Motorer

■ Plug-in Hybrid 126 hk (92 kW)/355
Nm

■ 130 hk (96 kW)/360 Nm
■ 185 hk (136 kW)/415 Nm

*Ford Emergency Assistance är en innovativ SYNC-funktion som via en Bluetooth®-kompatibel, ansluten
mobiltelefon ringer ett samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde har utlösts eller bränslepumpen
deaktiverats. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder
Anm Plug-in Hybrid har 16" aluminiumfälgar. Plug-in Hybrid specifikationer kan avvika. Tourneo Custom Plug-in
Hybrid finns tillgänglig från november 2019.

Modell Titanium
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Exteriör utrustning utöver Titanium

■ Backkamera
■ Bi-Xenon-strålkastare med LED-varselljus

och statiska kurvljus

Interiör utöver Titanium

■ Läderklädsel
■ 10-vägs elmanövrerat förarsäte med

svankstöd
■ SYNC 3 med DAB

Läderklädsel (standard)Bi-xenon strålkastare
(Standard)

Modellen som visas är en Tourneo Custom Titanium L1 i Diffused Silver-lack (tillval).

Motorer

■ 185 hk (136 kW)/415 Nm

**Ford nödhjälpssystem är en innovativ SYNC-funktion som via en Bluetooth
®-kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett samtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde har
utlösts eller bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder

Modell Titanium X
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Exteriör utrustning utöver Titanium

■ Sportstylingsats – med låg främre
stötfångarspoiler med unik dimljusinfattning,
karossfärgade sidokjolar, bakre stötfångarkjol,
sportiga huvstripes, och skärmbreddare fram
och bak

■ Unika 17" 5x2-ekrade blankpolerade svarta
lättmetallfälgar med låsmuttrar

Interiör utöver Titanium

■ Säten med läderdetaljer
■ 10-vägs elmanövrerat förarsäte

17" 5x2-ekrade blankpolerade svarta
lättmetallfälgar (standard)

Sportstripes och grill
(Standard)

Bilen som visas är en Tourneo Custom Sport L1 i Frozen White-lack (standard).

Tillbehörspaket: Siktpaket
Premium

■ Körfältsvarning och Driver alert
■ Backkamera med assistans för

släp-påkoppling
■ Helljusautomatik
■ Instrumentgrupp (hög

utrustningsnivå)
■ Ford SYNC 3

Motorer

■ 185 PS (136 kW)/415 Nm

Modell Sport
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Titanium
Inlägg: Inroad Emboss i Dark Palazzo Grey
Sidor: Marl i Dark Palazzo Grey

Titanium
Inlägg: Inroad Emboss i Palazzo Grey
Sidor: Marl i Palazzo Grey

Allergivänlig interiör

Tourneo Customs interiör består av material som minimerar risken för allergiska reaktioner. Modellerna
med luftkonditionering har dessutom ett effektivt pollenfilter som förhindrar att damm och pollen sugs
in i kupén.

Luta dig tillbaka och njut
FORD TOURNEO CUSTOM Klädslar
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Titanium/Titanium X
Inlägg: Salerno-läder med 5 cm horisontella sömmar i
Dark Palazzo Grey
Sidor: Salerno-läder i Dark Palazzo Grey

Titanium/Titanium X
Inlägg: Salerno-läder med 5 cm horisontella sömmar i
Palazzo Grey
Sidor: Salerno-läder i Palazzo Grey

Sport
Sätesinlägg: Dynamo Emboss Eton i Ebony
Sätesdyna: Salerno-läder i Ebony
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Race Red
Solid lack

Diffused Silver
Metalliclack*

Moondust Silver
Metalliclack*

Blazer Blue
Solid lack

Agate Black
Metalliclack*

Kapoor Red
Metalliclack*

Frozen White
Solid lack

 Blue Metallic
Metalliclack*

Magnetic
Metalliclack*

Obs! Bilderna är endast avsedda som illustration av karossfärgerna och kan avvika från den bil som beskrivs. Färger och klädslar som återges i denna broschyr kan också
avvika från de faktiska färgerna av trycktekniska skäl.
*Metalliclack och Micalack är tillval mot extra kostnad.

FORD TOURNEO CUSTOM Colours
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17" 17"

16" 17"

 10-ekrade lättmetallfälgar i tarnished dark. (Standard
för Titanium)

Lättmetallfälgar (Tillval Titanium)

5x2-ekrade lättmetallfälgar i silver
(Standard på Plug-in Hybrid)

5x2-ekrade blankpolerade svarta lättmetallfälgar
(Standard för Sport)

FORD TOURNEO CUSTOM Däck och fälgar

Orange Glow
Metalliclack*
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Brink®+ avtagbar dragkrok
Dragkroken ger extra transportkapacitet och har,
beroende på motoralternativ och serie, upp till
2 350 kg* dragkapacitet. Dragkroken kan tas bort
när den inte används. Finns också som fast
dragkrok. (Tillbehör)

Allvädersgolvmattor
Allvädersgolvmattorna är skräddarsydda för din
bilmodell och skyddar mot smuts och väta.
Säkert fixerad direkt på bilgolvet. (Tillbehör)

Fler tillbehör till Ford Tourneo Custom finns på www.ford-tillbehor.se
Ett stort sortiment produkter med Fords varumärke, från kläder till
livsstilsprodukter och modellbilar, finns på www.fordlifestylecollection.com

+Omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.
*Dragkapaciteten beror på motor och fordonsserie, se specifikationerna för fordonsvikt och last.

FORD TOURNEO CUSTOM Anpassa

Skålad lastrumsmatta
Med Tourneo Custom-logotyp, 50 mm hög på
sidor och bakkant för extra skydd. Finns för kort
och lång hjulbas. (Tillbehör)
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Integrerade lastbärare
Kan bära upp till 130 kg last och
fälls ned i nivå med taklinjen när de
inte används. Med laststopp och
integrerade T-spår som är
kompatibla med standardtillbehör
för att maximera lastbärarens
kapacitet och användbarhet. (Tillval
för Trend, Titanium och Titanium X,
och tillbehör) Restriktioner gäller. Se
specifikationsavsnittet för
ytterligare detaljer.

ClimAir®+ vindavvisare
Minskar turbulens och vindbrus för
en behagligare färd med öppna
främre sidorutor, även vid lätt regn.
(Tillbehör)

Motorskyddsplåt
Hård korrosionsbeständig
metallplåt som skyddar motorn för
stötar och slag underifrån.
Avlägsnas enkelt för oljebyte eller
service. (Tillval och tillbehör)

ARP+ running boards
Sats med 2 running boards av
flygplans kvalitet, höghållfast
aluminium med svart
gummibeläggning. (Tillbehör)

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd bak skyddar
karossen på din Tourneo Custom
från stenskott och sprut från vägen.
(Tillval och tillbehör)

Xvision (SCC)+

parkeringssensorer
En ljudsignal hjälper dig att bedöma
avståndet framåt och/eller bakåt
vid parkering. (Tillbehör)

Lättmetallfälgar
17" 10-ekrade lättmetallfälgar med
låsmuttrar. (Standard för Titanium
och tillbehör)
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Mått (mm)

2,1 m³*

1,2 m³*

Med nedfällda baksäten

Med alla
säten i
upprätt läge

Tourneo Custom L1

2,8 m³*

1,9 m³*

Med nedfällda baksäten

Med alla
säten i
upprätt läge

Tourneo Custom L2

L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Alla dimensioner (angivna i mm)kan variera beroende på tillverkningstoleranser och avser grundmodeller utan
extrautrustning. Dessa illustrationer är avsedda endast som vägledning. *Höjdmåtten avser intervallet mellan en fullastad och en olastad bil.

*SAE-metoden.

Fullständiga beskrivningar och specifikationer (ej i den tryckta broschyren)
För fullständiga beskrivningar och specifikationer, ladda ner den digitala

e-broschyren eller se den interaktiva broschyren. Ladda ner från www.ford.se eller
skanna QR-koden.

www
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m
 (L

1/
L2

)

2,272 mm/1,986 mm (med/utan
backspeglar)

4,973 mm/5,340 mm (L1/L2)
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SVO tillval

uKod för speciallack måste anges vid beställningstillfället. Speciallack för enfärgade (svarta) stötfångare, sidoskyddslister, ytterbackspegelhus och
dörrhandtag.

Fords Programmerbara Batterivakt
Programmerbar batterivakt, upp till 200Amp för
inkoppling av 3e-partsströmförbrukare.
(Tillval)

Dubbla AGM batterier
Djupurladdnings batterier för krävande effektuttag.
(Tillval)
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Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp Euro6.2

ØUppgivet slutväxelförhållande är beroende av modell-, totalvikt-, last- och motor- och växellådekombination. ØØAngiven bränsle-/energiförbrukning och CO2- utsläpp är uppmätt enligt tekniska krav och specifikationer i de senast
uppdaterade EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008. Bränsleförbrukning och CO2- utsläpp anges för en fordonsvariant och inte för en enskild bil. Standardtestmetoden som använts medger jämförelse mellan olika fordonstyper

och olika tillverkare. Utöver en bils bränsleeffektivitet spelar även körbeteende samt andra icke-tekniska faktorer in vid fastställande av en bils bränsle-/energiförbrukning och CO2- utsläpp.
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Vikt och last

L1 = Kort hjulbas. L2 = Lång hjulbas.ØUppgivet slutväxelförhållande är beroende av modell-, totalvikt- och motorkombination. ØØLastkapacitet = totalvikt minus tjänstevikt. Totalvikt = Fordonets totala vikt. Fordonets maximalt tillåtna
totala vikt, dvs med kaross, last, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare. uTjänstevikten påverkas av många faktorer såsom karosstyp, motortyp och tillval (olika serier har olika tjänstevikt), inklusive 100 %

vätskenivåer, 90 % bränsle och exklusive förare (75 kg), passagerare och last. Last i denna dokumentation betecknar skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt. Observera att faktisk vikt alltid anges med förbehåll för
tillverkningstoleranser, vilket kan medföra vissa lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna dokumentation. Obs! Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. (a)

Max. bromsad släpvagnsvikt är beroende av aktuell motor, tillval och extrautrustning. Tågvikt = Total tågvikt. Fordonets maximalt tillåtna totala vikt plus släpvagn och last.
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L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas.

Tillgänglig

Modeller
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Design och utseende

*Vald fälg monteras med däck med angiven däckdimension, men det går inte att välja ett specifikt däckmärke.
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1) Säkerhetsfunktion, 2) Förarassistansfunktion.

Standard

Tillval, mot extra kostnad

Körupplevelse
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Körupplevelse

1) Säkerhetsfunktion, 2) Förarassistansfunktion.
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Standard

Tillgängliga modeller

Prestanda och effektivitet
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Komfort och bekvämlighet
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Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company Limited sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina
respektive ägare. *Ford Emergancy Assistance är en innovativ SYNC-funktion som via en Bluetooth®-kompatibel, ansluten mobiltelefon ringer ett direktsamtal till larmcentralen efter en bilolycka om en krockkudde har utlösts eller

bränslepumpen deaktiverats. Funktionen är tillgänglig i mer än 40 europeiska länder. Läs mer på www.ford.se

Standard

Tillval, mot extra kostnad

Komfort och bekvämlighet
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Säkerhet

uObs! Bakåtvända bilbarnstolar får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är utrustad med krockkudde. 1) Säkerhetsfunktion, 2) Förarassistansfunktion.
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Standard

Tillval, mot extra kostnad

Komfortutrustning
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FORD TOURNEO CUSTOM Smart design

Smartare teknik för tryggare tillvaro
Med 4 500 genomgångna kollisionstester – både virtuella och verkliga – är Tourneo
Custom konstruerad för att ge så hög passagerarsäkerhet som möjligt. Det enastående
skyddet börjar i den styva karosstrukturen, med avsevärt ökad andel höghållfast och
ultrahöghållfast stål. Detta kompletteras med ett antal säkerhetsinnovationer, inklusive
ett helt batteri av krockkuddar plus avancerad chassi- och bromsteknik.

Sidokrockkuddar och krockskyddsgardiner
Skyddar förarens och framsätespassagerarnas huvuden mot skador vid en olycka.
(Standard)

5 stjärnor i Euro NCAP-bedömning
Ford Tourneo Custom är officiellt en av de säkraste bilarna i trafiken. Den fick maximala
5 stjärnor i totalt säkerhetsbetyg i Euro NCAP. Dessutom tilldelades Tourneo Custom
två Euro NCAP Advanced-utmärkelser för körfältsvarningstekniken och SYNC-
akuthjälpssystemet.

Stanna säkrare
Högsta prioritet för Tourneo Custom är att skydda föraren och passagerarna.
Standardsäkerhetsfunktioner omfattar bland annat ett komplett ESP-system med ABS
och nödbromsservo (EBA) för att minska bromssträckan i en nödsituation. De större
bromsbeläggen håller längre och är mer motståndskraftiga mot utmattning och
slitagegivare indikerar när beläggen behöver bytas.
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Körning med AdBlue®

För att fungera korrekt måste AdBlue®-tanken för din Ford Tourneo Custom Euro6-
dieselmotor vara fylld med AdBlue®-vätska. Systemvarningar tänds när vätskenivån blir
för låg. För ytterligare information ber vi dig kontakta din närmaste Ford-återförsäljare.

SYNC 3 Live Traffic*
Levererar uppdaterad trafikinformation direkt till ditt SYNC
3-navigeringssystem. Tekniken anpassar sedan den
rekommenderade färdvägen baserat på trafikförhållandena.
*Live Traffic är gratis de första 2 åren efter köp av en ny Ford med SYNC 3 och navigation; därefter tillkommer en årlig
licensavgift.
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FORD TOURNEO CUSTOM Smart design

Backkamera med assistans för släp-påkoppling
När du lägger i backväxeln visas bilden från backkameran automatiskt på den
mittplacerade multifunktionsdisplayens färgskärm. Markeringslinjer som visas
överlagrade på bilden indikerar bilens färdriktning. (Standard för Titanium X, tillval för
övriga modeller)

Luftkonditionering
Ett separat luftkonditioneringssystem med egna vridreglage finns tillgängligt för
passagerarutrymmet bak. (Standard för Titanium, Titanium X och Sport)
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Elmanövrerat och eluppvärmt förarsäte
Med 10-vägsjustering av det eluppvärmda förarsätet kan du enkelt ställa in en mycket
bekväm körställning. (Standard för Titanium X och Sport, tillval för Titanium)

SelectShift-automatväxellåda
För bättre komfort och bekvämlighet vid stadskörning kan Tourneo Custom specificeras
med en sexstegad SelectShift-automatväxellåda. Med mjuk, responsiv och effektiv
prestanda har växellådan även manuell växling med knappar på växelspaken. (Tillval
för modeller med 130 hk och 185 hk motor)
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Enkelt och prisvärt ägande

Fullkomlig trygghet

När du köper en Ford så slutar inte servicen när
du lämnar bilhallen – tvärtom så är det då den
börjar. Med Ford Service får du ut det mesta och
bästa av din Ford, under hela livslängden. Med
Ford Service får du:

FORD Service
För bekymmersfritt ägande

Huvudparten av Fords alla transportbilar har 5
års garanti som standard - för en bekymmersfri
körning. Med Fords generösa garantivillkor kan
du både njuta och nyttja din bil till max. Med Ford
Garanti får du:

FORD GarantiDet ska vara enkelt att köra
Ford! Med Ford Service och
Garanti är det just vad det är.
Enkelt, smidigt och prisvärt-
så att du kan nyttja och njuta
av din bil till max.

• Kostnadsfri vägassistans inom Europa
• Lättöverskådliga priser
• Lånebil
• Ett telefonnummer för alla Ford-tjänster

• 5-års garanti
• Garanti mot genomrostning
• Lackgaranti

Äga
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FORD TOURNEO CUSTOM Nästa steg

Besök din närmaste Ford handlare och provkör en Ford Tourneo
Custom. Här hittar du din lokala Ford-återförsäljare:

Du kan bygga din nya Ford Tourneo Custom online enligt dina egna
preferenser och se hur den ser ut på www.ford.se/Transportbilar/
Tourneo-Custom

provkör bygg

finansiera äga

FordPass

kontakta
Ford Credit erbjuder enkla och flexibla
finansieringsalternativ för både företag och
privatpersoner. För våra företagskunder erbjuder vi både
traditionell och operationell leasing. Ford Leasing är en
flexibel och ekonomisk leasinglösning. Ford Lease är för
företag som vill ha en attraktiv vagnpark till en förmånlig
kostnad- enkel att administrera och budgetera.

För mer information kontakta din Ford återförsäljare eller
ring oss på 031-707 11 00. Läs gärna mer på 
www.fordcredit.se

När du kör i din nya bil är vi med dig, hela vägen. Ford har
ett heltäckande auktoriserat servicenätverk som hjälper
dig att hålla bilen i bästa skick.

Om din nya Ford skulle behöva repareras efter en olycka
är bästa platsen för detta ett Ford Skadecenter, som
återställer din bil till fullgott skick så att den är körklar
igen så snart  som möjligt

Kundservicecenter, telefon 031-7071010 eller via mail till
fordkund@ford.com

FordPass FordPass är en ny plattform som får dig att
ändra ditt sätt att köra. Tack vare en kombination av
personliga, digitala och fysiska lösningar ger FordPass
många nya mobilitetsmöjligheter så att du kan planera
körningen bättre. Bland annat finns Live Traffic med
aktuell trafikinformation, och översikt över potentiella
parkeringsplatser.

fb784cab2d9a4630c76947cc8ff61f88-87a20ccef6ef4831d7d82a2c2824d61b-00000_book.indb   62 05/11/2019   10:30:03

TOURNEO_CUSTOM_2019.75MY_Main_V3_#SF_SWE_SE_10:44_05.11.2019

Garanti och serviceplaner
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Standard

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi
förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-
återförsäljare kan ge aktuell information. Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges,
extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/
eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval.
Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer. Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa
tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan
ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys användning av dessa sker med
vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande funktioner
och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
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Ford kundservicecenter

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig
och din Ford. Skulle du vilja tala direkt med
Ford kan du kontakta vårt
kundservicecenter på telefon 031-7071010
eller via mail till fordkund@ford.com

Ford Assistans

Med Ford Assistans är du säkert på väg i
princip hela Europa. Assistansen gäller i ett
år från det att bilen är ny och förlängs
därefter varje gång din Ford servas hos
någon av våra auktoriserade verkstäder, Du
når oss dygnet runt alla dagar på +46 (0)
771 + 81 80 00.

Ford Credit

Tillsammans hjälper vi dig med allt
praktiskt och ger dig möjlighet att köra den
bil du vill ha, till rätt månadskostnad.
Oavsett vad du behöver finns det alltid ett
finansieringspaket som motsvarar dina
krav. Kort sagt, vi ger dig en enkel och
flexibel finansiering hela vägen. 
För mer information; tala med din
återförsäljare eller ring 031-707 11 00. Du
kan även besöka www.fordcredit.se

Ford försäkring

Välj försäkring med samma omsorg som
när du väljer bil. Ford Försäkring ger dig en
enkel lösning med hög kvalitet. För mer
information ring 08-541 705 75 eller besök
www.fordforsakring.se
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www.ford.se
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