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VISIONÄR. GENIALISK. ENASTÅENDE.
VARJE BIL BÄR HANS SIGNATUR.

Modellen som visas är en Transit
Courier Sport Skåp med 15" 5-ekrade
aluminiumfälgar (tillval).Sport
marknadsförs ej i Sverige.
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Modellen som visas är en Transit Courier
Kombi Base i Magnetic metalliclack (tillval)
med 15" stålfälgar med svarta navkapslar
(standard). Transit Courier Kombi
marknadsförs ej i Sverige.
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Ett enklare 
sätt att arbeta
Transit Courier hjälper till att göra din arbetsdag enklare. Oavsett om du slinker fram genom smala sidogator
eller tar en parkeringsplats som andra inte kan klämma sig in i så är det en av de smidigaste skåpbilarna på
marknaden.

Men, låt dig inte luras av Transit Couriers stadsvänliga format. Den må vara den kompaktaste skåpbilen i vår
serie, men har ändå plats för mycket. Inuti finns det gott om utrustning, komfort och flexibilitet samt
avancerade funktioner som backkamera, parkeringssensorer och Ford SYNC 3 med röststyrning som gör att
du kan ringa och ta emot telefonsamtal handsfree. Dessutom har den det största lastutrymmet i klassen,
med upp till 2,3 m³ volym*.

*Mätt i kubikmeter enligt SAE J1100: Motor Vehicle Dimensions.

Parkeringssensorer fram och bak
En ljudsignal hjälper dig att säkert bedöma avståndet mellan
din bil och framför- och bakomvarande hinder för smidig
parkering och manövrering. (Tillval) 

SYNC 3 med 6" pekskärm
Ger dig underhållning och låter dig hålla kontakt medan du
kör. Allt manövreras via pekskärmen eller med mycket enkla
röstkommandon. (Tillval)

6-växlad växellåda
Transit Courier har en smidig 6-växlad
manuell växellåda för mer avspänd och
ekonomisk körning. (Standard)
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Transit Courier Skåp 2-3

Modellen som visas är en Transit Courier Trend i Metal Blue
specialmetalliclack (tillval).
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Transit Courier Skåp 4-5

Ditt mobila 
kontor.
Allt du behöver för att underlätta ditt jobb
Transit Courier är mycket inbjudande - och inte bara för din last. I hytten finns det komfortabla säten, en helt
justerbar rattaxel och massor av förvaringsutrymmen precis där du vill ha dem. Plus en mängd genomtänkta
funktioner som underlättar ditt arbete.

För underhållning och information kommer du att uppskatta det lättanvända gränssnittet hos Ford SYNC 3
(tillval). Det förbättrade röstigenkänningssystemet reagerar på dina röstkommandon och via den 6" stora
färgpekskärmen kan du styra mobiltelefon, ljud och navigering (tillval) med intuitiv funktion för att svepa och
zooma genom att nypa.

Rymlig mittkonsol
Nya Transit Courier har en mängd praktiska förvaringsfack och
en mittkonsol med plats för A4-dokument och en liten bärbar
dator. (Standard)

Förvaringsfack under sätet
Ett praktiskt förvaringsfack under framsätet har plats för en
A4-skrivskiva, surfplatta eller bärbar dator. (Standard på Skåp
Trend)

Modellen som visas är en Transit Courier Trend i Metal Blue specialmetalliclack (tillval) med SYNC 3 med navigation (tillval).
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Smart 
lastutrymme
Generösa utrymmen, smidig åtkomst
Transit Courier gör nästan allt arbete enkelt, med 2,3 m³ lastutrymme* och nyttolast på 604 kg och 603 kg vid
bensinmotor. Med skiljeväggen monterad öppnas skjutdörren 0,45 m så att du enkelt kommer åt lastutrymmet.

■ Fällbart lastgaller och passagerarsäte som kan fällas ned plant så att du kan transportera gods med upp till 2,59 m** längd
■ Lastförankringspunkter i sidoväggarna håller lastgolvet fritt från hinder (standard)
■ LED-belysning i lastutrymmet gör det lättare att lasta och lossa när det är mörkt (tillval)

*Mätt i kubikmeter enligt SAE J1100: Motor Vehicle Dimensions.
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Transit Courier Skåp 6-7
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Mellanväggsalternativ
En serie mellanväggar enligt DIN och ISO, i full höjd och bredd
(med eller utan fönster), erbjuds beroende på karosstyp och
modell. Fällbart lastgaller med passagerarsäte som kan fällas
ned plant erbjuds också, för att ge extra flexibilitet (standard på
Trend).

Smart
tänkt
För att svara upp mot det generösa utrymmet är dubbla asymmetriska bakdörrar standard. Med
öppningsvinkel upp till 158 grader ger de obehindrad åtkomst till Transit Couriers lastrum.
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2593 mm
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Transit Courier Skåp 8-9

2.3
m³*

Lastkapacitet
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Mångsidig
i kvadrat
Transportera upp till 5 personer med nya
Transit Courier Kombi.
**Marknadsförs ej i Sverige
Behöver du transportera både folk och last? Då har du hittat rätt med
mångsidiga nya Transit Courier Kombi. Med bekväma sittplatser för upp till
fem kan du enkelt transportera ett arbetslag med verktyg och utrustning.
När du väl är framme på arbetsplatsen kan du vika ihop baksätena så att
du har en rymlig skåpbil, redo för en krävande arbetsdag.

Flexibla säten
Med nedfällda baksäten
erbjuder Transit Courier
Kombi 1,65 m³ * oömt
utrymme.

*Mätt i kubikmeter enligt SAE
J1100: Motor Vehicle
Dimensions.

Modellen som visas är en Transit Courier Kombi Base. ** Marknadsförs ej i
Sverige

Transit Courier Kombi 10-11
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Mindre bränsle. Högre effekt
Bensin eller diesel? Vi har gjort båda alternativen lika lockande.
Transit Courier är skonsam mot dig och din budget. Med vår senaste generation motorer, inklusive den flerfaldigt
prisbelönta Ford EcoBoost 1.0L-bensinmotorn, är bränsleförbrukningen låg både vid stadskörning och på landsväg. Med
koldioxidutsläpp på 139 g/km* uppfyller den dessutom med råge de senaste utsläppskraven enligt Euro6.2.

Alla modeller har Auto-Start-Stop-funktion som standard som minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen
ännu mer, och Duratorq TDCi-dieselmotorerna har dessutom en aktiv kylarjalusi (standard) med förbättrad aerodynamik
och effektivitet.

*Beräknade WLTP-testvärden för Transit Courier med 100 hk Duratorq TDCi-dieselmotor.

Har fått utmärkelsen Årets
motor

 sex år i rad.

Effektiv
1.0L EcoBoost-bensinmotor
Vår senaste flerfaldigt prisbelönta bensinmotor
uppvisar en imponerande kombination av
effektivitet och prestanda. Den är kompakt, lätt och
raffinerad, och ger Transit Courier en enastående
bränsleekonomi för en bensinmotor.

170 Nm
Från
155 g/km*

100 hk
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*WLTP-värden.

Balanserad
1.5L Duratorq TDCi-dieselmotor
Duratorq TDCi-dieselmotorn på 75 hk (56 kW) har
perfekt avvägda prestanda. Den är flexibel, stark
och har högt vridmoment i kombination med låga
utsläppsnivåer och  låg bränsleförbrukning.

Kraftfull
1.5L Duratorq TDCi-dieselmotor
Den nya Duratorq TDCi-dieselmotorn på 100 hk (75
kW) ger 215 Nm vridmoment. Det gör den idealisk
för ökade prestanda och transport av tung last med
en bränsleförbrukning (från  5.3 L/100 km* vid
blandad körning).

Transit Courier – Motorer 12-13

Bättre prestanda, 
mindre utsläpp.
Transit Couriers Ford EcoBoost-
bensinmotorer och Duratorq
TDCi-dieselmotorer uppfyller de
senaste utsläppskraven enligt Euro
steg 6.2 utan behov av tillsatser.

75 hk

100 hk
190 Nm

215 Nm

Från
140 g/km*

Från
139 g/km*
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Uppkoppling
Säg hej till din telefons nya bästis.
Ford SYNC 3
Bilresor behöver inte innebära att du förlorar din uppkoppling. Nya Ford
SYNC 3 integreras sömlöst med din smarttelefon så att du kan styra allt
från telefonsamtal och textmeddelanden till musik, navigering (tillval)
och favoritapparna i din smarttelefon – allt via 6"-pekskärmen (om
sådan specificerats) eller otroligt enkla röstkommandon. Som alternativ
finns en 4"-skärm utan pekfunktion tillgänglig. (Tillval)

SYNC 3-funktioner
■ Ring och ta emot samtal handsfree
■ Lyssna på textmeddelanden
■ Smidig röstnavigering (tillval)
■ Lyssna på din egen musik (länk till Spotify)
■ Pekskärmsgränssnitt (6"-skärm) (tillval)
■ Färgskärm (4") (tillval)
■ Tillgång till favoritapparna i din smarttelefon

AppLink, Apple CarPlay och Android
Auto
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-startskärmen på ett mycket intuitivt
sätt.

På den stora bilden visas Transit Courier Trend med
SYNC 3 och 6"-pekskärm. (Tillval)
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.

Pekskärm
Den 6" stora SYNC 3-pekskärmen stöder multi-touch-funktioner för att svepa och
zooma genom att nypa och du kan organisera appikoner och bakgrundsbilder på
samma sätt som på din surfplatta eller smarttelefon. Du kan även växla mellan
dag- och nattläge, och anpassa förval för flera användare. (Tillval)

Transit Courier – Ljud och kommunikation 14-15

"Lyssna på

meddelande"

"Leta uppstadskärnan"

"Jag behöver

bränsle"

"Jag behöver parkera"

"Ring Johan"

"Jag ärhungrig"
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Funktioner för en 
enklare vardag.

Förvaringshylla i taket
Praktisk förvaringshylla i taket hjälper dig
förvara saker lätt åtkomliga under
arbetsdagen. (Standard på Trend)

Farthållare med 
justerbar
hastighetsbegränsare
Med farthållaren bestämmer du tempot och
med den justerbara hastighetsbegränsaren
ställer du in en maxhastighet som du inte vill
överskrida. (Tillval)

Elmanövrerade 
fönsterhissar fram
För extra bekvämlighet har Transit Couriers
elfönsterhissar komfortöppning på förarsidan.

Fords lockfria
bränslepåfyllning
En unik spärr som förhindrar påfyllning av fel
sorts bränsle. Plus att du slipper vidröra ett
smutsigt tanklock. (Standard)
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MyFord-docka
Konstruerad för att hålla din smarttelefon,
MP3-spelare eller GPS-enhet. Streama musik
till bilens högtalare via Bluetooth®, eller via en
USB-kabel ansluten till My Connection-
radion. Det lockförsedda förvaringsfacket har
plats för valfri enhet samt ett USB-
laddningsuttag.

SYNC 3 med 4" 
färgskärm
4" integrerad färgskärm ger dig åtkomst till
SYNC3-funktioner via vridreglage nedanför
skärmen eller via enkla röstkommandon.
(Tillval)

SYNC 3 med 6"
färgpekskärm
Visar telefon-, ljud- och mobilappar, med
funktion för att svepa och zooma genom att
nypa samt förbättrad röstigenkänning.
Använd Live Traffic med FordPass-appen för
att undvika trafikstockningar, gratis i 2 år efter
registrering. (Tillval) SYNC 3 finns även med
navigation (tillval).

Däcktrycksövervakning
Med den här funktionen kan lufttrycket i
däcken övervakas under körning. Systemet
varnar om trycket i ett däck sjunker
oroväckande mycket, till exempel vid
punktering. (Tillval)

Obs! Bluetooth®-varumärket och dess logotyper ägs av Bluetooth 
SIG, Inc. och allt användande av sådana märken av Ford Motor Company Limited 
och dess tillhörande bolag sker med vederbörligt tillstånd. Övriga varumärken och 
märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Transit Courier – Imponerande tekniklösningar 16-17
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Ambiente

**Ambiente
Huvudegenskaper – exteriör
■ Front och grill i ny design
■ 15" stålfälgar med navkapslar
■ Halogenstrålkastare med dubbla insatser
■ Varselljus
■ Fords lockfria bränslepåfyllning
■ Centrallås med fjärrkontroll

Huvudegenskaper – interiör
■ Justerbar ratt
■ Fast mellanvägg
■ Mittkonsol med två mugghållare och plats

för A4-dokument
■ Förarairbag
■ Belysning i lastutrymmet
■ Elektrisk servostyrning

Karosstyper
■ Skåp

Motorer
Bensin
■ 1.0L Ford EcoBoost 100 hk (75 kW) Euro6.2

Diesel
■ 1.5L Duratorq TDCi 75 hk (56 kW) Euro6.2
■ 1.5L Duratorq TDCi 100 hk (75 kW) Euro6.2

Modellen som visas är en Transit Courier Skåp i
Moondust Silver metalliclack (tillval).
** Transit Courier Skåp Ambiente erbjuds ej på den
svenska marknaden
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Transit Courier-serien – Base 18-19
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Trend

Exteriör utrustning utöver
Ambiente
■ Sidoskjutdörr
■ 15" stålfälgar med heltäckande hjulsidor
■ Dimljus fram
■ Elmanövrerade och eluppvärmda

ytterbackspeglar

Interiör utrustning utöver
Ambiente
■ Förvaringsfack under sätet
■ Förarstol med justerbart svankstöd och

armstöd
■ Förvaringshylla i taket
■ My Connection-radio med MyFord-docka
■ Elmanövrerade fönsterhissar fram, med

komfortöppning på förarsidan
■ Läderklädd ratt
■ Färddator
■ Inre dörrhandtag i blank finish
■ Innerbelysning med läslampor fram

Karosstyper
■ Skåp

Motorer
Bensin
■ 1.0L Ford EcoBoost 100 hk (75 kW) Euro

6.2

Diesel
■ 1.5L Duratorq TDCi 75 hk (56 kW) Euro 6.2
■ 1.5L Duratorq TDCi 100 hk (75 kW) Euro 6.2 Elmanövrerade och eluppvärmda

ytterbackspeglar
(Standard)

Förarsäte med justerbart svankstöd 
och armstöd
(Standard)

Modellen som visas är en Transit Courier Skåp Trend i
Metal Blue specialmetalliclack (tillval).
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Transit Courier-serien – Trend 20-21
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Sport**

Exteriör utrustning utöver
Trend
■ 16" 7-ekrade aluminiumfälgar i Magnetic

Grey
■ Främre och bakre stötfångare i karossens

färg
■ Sidoskyddslister i karossens färg
■ Hasplåt fram och bak
■ Sporttröskellådor
■ Sportstripes
■ Sporttakreling i Magnetic Grey
■ Elmanövrerade och eluppvärmda

ytterbackspeglar med hus i Magnetic Grey

Interiör utrustning utöver
Trend
■ Läderklädd ratt med röda sömmar
■ Växelspaksknopp i läder, röda sömmar på

damasken
■ Sätesklädselinlägg i Groove/Charcoal

Black med Torino-läderdetaljer
■ Handskfacksbelysning
■ Låsbart handskfack
■ 12 V eluttag i lastutrymmet

Karosstyp
■ Skåp

Motorer
Bensin
■ 1.0 Ford EcoBoost 100 hk (75 kW) Euro

steg 6.2

Diesel
■ 1.5 Duratorq TDCi 75 hk (56 kW) Euro steg

6.2
■ 1.5 Duratorq TDCi 100 hk (75 kW) Euro steg

6.2

Klädsel delvis läder/präglat tyg
(Standard)

16" 7-ekrade aluminiumfälgar i Magnetic
Grey
(Standard)

Modellen som visas är en Transit Courier Skåp Sport i
Race Red konventionell lack (standard).
** Transit Courier Skåp Sport erbjuds ej på den svenska
marknaden.
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Transit Courier-serien – Sport 22-23
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Färger och
klädsel.

1. Ambiente Skåp
Sätesinlägg: Netdot i Soft Charcoal.
Sätesdyna: Max i Charcoal Black.

2. Trend (Skåp)
Sätesinlägg: Babylon i Charcoal Black.
Sätesdyna: Light Commercial Twill i Charcoal Black.

Välj den färg och klädsel som bäst speglar
ditt företags varumärke.

*Metalliclack, Mica och specialmetalliclack är tillval mot merkostnad.
Obs! Bilderna används enbart för att illustrera karossfärger och motsvarar inte nödvändigtvis
aktuell specifikation. Färger och klädslar som återges i denna broschyr kan också avvika från de
faktiska färgerna av trycktekniska skäl.
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Transit Courier – Färger och klädsel 24-25

Blazer Blue
Konventionell lack

Moondust Silver
Metalliclack*

Diffused Silver
Metalliclack*

Agate Black
Micalack*

Metal Blue
Specialmetalliclack*

Frozen White
Konventionell lack

Race Red
Konventionell lack

Blue Metallic
Metalliclack* (Tillgänglig från hösten 2018)

Magnetic
Metalliclack*

Zinkbeläggning Fosfatskikt Elektrodopplackering Primer Täckskikt Klarlack

12 års rostskyddsgaranti
Nya Ford Transit Courier omfattas av Fords 12-åriga rostskyddsgaranti från bilens första registreringsdatum. Enligt gällande villkor. 
En omfattande grundskydds- och lackeringsprocess i flera steg ger nya Transit Courier en mycket slitstark exteriör. Tack vare allt från vaxfyllda karosshålrum till den slitstarka täcklacken och nya
material och appliceringsprocesser ser bilen lika elegant ut även efter många års användning.
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Tillval och tillbehör 26

Tillbehör.
Aluminiumfälgar
15" 5-ekrade aluminiumfälgar i Silver.

Låsmuttrar
Sats med fyra låsmuttrar som skyddar fälgarna mot
stöld. (Tillbehör)

Thule®+ Professional taktransporttillbehör
Ger maximal flexibilitet för att passa alla transportbehov
med modulbaserade tillbehör som (skjutbar)
steghållare, laststopp, rulle, öglebult och spännband.
(Tillbehör)

Thule®+ steghållare
(Tillbehör)

Thule®+ stegrulle
Bakre stegrulle för enklare lastning och avlastning.
(Tillbehör)

Brink®+ dragkrok
Dragkroken ger extra transportkapacitet och har,
beroende på motoralternativ, upp till 895 kg*
dragkapacitet. Din Ford-återförsäljare kan ge ytterligare
information. Dragkroken kan tas bort när den inte
används. Finns även som fast dragkrok. (Tillbehör)

Stänkskydd
Profilerade stänkskydd skyddar karossen på din Transit
Courier från stenskott och sprut från vägen. Finns i satser
för montering fram och bak. (Tillval och tillbehör)

Skyddsgaller för bakruta
Gallret monteras på bakrutornas insida och ger ökad
säkerhet utan att skymma bakåtsikten. (Tillbehör, tillval
för Skåp och kan inte fås på Kombi)

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

Xvision (SCC)+ parkeringssensorer
En ljudvarning hjälper dig att bedöma avståndet vid
parkering. (Tillbehör)

+Omfattas av respektive leverantörs garantivillkor; mer information finns på baksidan.
*Dragkapaciteten beror på motor och fordonsserie, se specifikationerna för fordonsvikt och last.
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Säkerhet och stöldskydd 27

Säkerhet och förarassistans.
En fullständig uppsättning funktioner* med toppmodern teknik som skyddar förare, passagerare och last
finns i alla Ford Transit Courier-versioner.

■ Förarairbag (standard)
■ Sidokrockkuddar för förare och passagerarairbag* tillval på Skåp)
■ Sidomonterade lastförankringspunkter enligt DIN och ISO för lastsäkring (standard)
■ Elektronisk stabilitetsreglering och tillhörande funktioner (standard)
■ Centrallås med fjärrkontroll (standard)
■ Startspärr (standard)
■ Bältespåminnare för förare (standard)

*Tillgänglighet beroende på modell. Vissa funktioner finns som tillval mot pristillägg. Se specifikationerna för
mer information.

◊Obs! En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras på den främre passagerarplatsen när denna är
utrustad med en inkopplad krockkudde.

Förarassistans

Backstarthjälp
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)

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

Nödbromsvarning
Främre och bakre blinkers blinkar
automatiskt vid kraftig
inbromsning, vilket ger andra
förare en förvarning. (Standard)

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

Krängningsstabilisering
Detekterar en potentiellt farlig
situation och aktiverar ESC-
systemet så att bilen återtar
korrekt kurs. (Standard)

Antikrängningssystem
När systemet känner av att ett
släp börjar kränga, minskas
motorns vridmoment och
bromsarna ansätts för att minska
hastigheten och bibehålla
stabiliteten. (Standard)
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Gränslöst mycket service med Ford
Transit24
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford Assistans
När du köper en ny bil hos Ford får du vägassistans på
köpet fram till första service. Ford Assistans förlängs
därefter varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Tjänsten hjälper dig om du skulle
få problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgarantin
Oavsett vad som händer med din Ford Transportbil löser
ditt Ford Transit Center det inom 24 timmar. Om skadan är
för omfattande och tidskrävande ser vi till att du får en
ersättningsbil (skåpbil) utan merkostnad.

Enkel bokning av service
Nu kan du snabbt och enkelt boka service hos närmaste
Ford Transit Centers hemsida eller genom att ringa ditt
Ford Transit center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under servicen kan det vara bra att
veta att alla våra center har allt för att du ska kunna vänta
kvar på ett bekvämt sätt, fritt Wi-Fi och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på verksamhetens
behov. Genom att teckna serviceavtal hålls transportbilen i
bästa skick och dessutom elimineras risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service. Kontakta din
Fordåterförsäljare för mer information.

Transportbilsfinansiering
Ford Credit är ett väletablerat finansbolag inom
fordonsindustrin. Vi erbjuder finansiering för både små och
stora företag, och även till privatpersoner. Vi har flera bra
finansieringsalternativ för Ford transportbilar. 

Ford Leasing* är en traditionell leasingform - enkel, flexibel
och kostnadseffektiv.

Ford Lease* är en operationell leasinglösning - ett
bekymmersfritt upplägg som är lätt att budgetera och
administrera.

Ford Avbetalning passar företag och privatpersoner som
vill äga sin bil - välj själv period, takt och belopp.
*Endast företagskunder.

5-års garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års garanti
som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
grund av ett tillverkningsfel, kommer delen att repareras
eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

*Reparationsarbeten påbörjas samma arbetsdag (om fordonet lämnas in senast kl 15.00), eller senast inom 24 timmar efter inlämning. VOR-reparationer ska vara slutförda inom 24 timmar.
**Hämtning och leverans görs efter överenskommelse förutsatt rimlig restid (mot merkostnad). Vi till och med tvättar bilen åt dig.
***Ersättning med likvärdigt fordon inkluderar inte specialfordon eller ombyggda fordon.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).

Ford Protect

Det är vårt jobb att
hålla din verksamhet
i rullning. 
Ford Transit24
Vid ett Ford Transit-Center får
du veta mer om alla värdefulla
fördelar med Ford Transit24.
Ford Transit24 är utformat för att hålla dig igång
och dina driftkostnader på en låg nivå. Det är ett
företagsanpassat paket med smarta,
kostnadseffektiva produkter och tjänster som
tillhandahålls av våra experter enbart via Transit-
Center-återförsäljarnätverket för transportbilar.
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Gränslöst mycket service med Ford
Transit24
Vi vet vad som krävs av våra Ford Transportbilar. Vi vet
också vad som krävs av oss på Ford Transit Center och
våra specialiserade verkstäder. Utifrån det har vi skapat
våra servicelöften Ford Transit24. Några exempel ur
innehållet:

Ford Assistans
När du köper en ny bil hos Ford får du vägassistans på
köpet fram till första service. Ford Assistans förlängs
därefter varje gång du servar din bil hos någon av våra
auktoriserade verkstäder. Tjänsten hjälper dig om du skulle
få problem med bilen, punktering på däcket eller något
annat som gör att du inte kan fortsätta din resa. Så länge
du servar enligt Fords riktlinjer och hos en auktoriserad
Fordverkstad är du berättigad tjänsten. Ford Assistans
gäller alla Fordbilar oavsett bilens ålder eller
mätarställning. Kontakta ditt Ford Transit Center för
fullständiga villkor.

24-timmarsgarantin
Oavsett vad som händer med din Ford Transportbil löser
ditt Ford Transit Center det inom 24 timmar. Om skadan är
för omfattande och tidskrävande ser vi till att du får en
ersättningsbil (skåpbil) utan merkostnad.

Enkel bokning av service
Nu kan du snabbt och enkelt boka service hos närmaste
Ford Transit Centers hemsida eller genom att ringa ditt
Ford Transit center.

Flexibla öppettider
För att det alltid ska finnas en servicetid som passar dig
har våra Ford Transit Center öppet 50 timmar eller mer
varje vecka och minst en vardag fram till kl 19.00. För dig
som vill stanna kvar under servicen kan det vara bra att
veta att alla våra center har allt för att du ska kunna vänta
kvar på ett bekvämt sätt, fritt Wi-Fi och gott kaffe såklart.

Bekväm leverans- och hämtservice
Finns du inom 1 timmes resväg (enkel väg) från närmaste
Ford Transit Center har du möjlighet att boka en leverans/
hämtning av ditt fordon till servicen. Kontakta ditt Ford
Transit Center för mer information och vad som gäller i ditt
specifika fall.

Ford Diagnostik
Alla våra Ford Transit Center utbildas av Ford och
uppdateras löpande med Fords senaste specialverktyg
och programvaror.

Ford Originaldelar
Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande
originaldelar från Ford.

Fords Nationella Serviceavtal
Med Ford Serviceavtal får du en tydlig och fastprissättning
för de servicetillfällen som transportbilen behöver under
de första tre till fem åren, beroende på verksamhetens
behov. Genom att teckna serviceavtal hålls transportbilen i
bästa skick och dessutom elimineras risken för otrevliga
överraskningar när det är dags för service. Kontakta din
Fordåterförsäljare för mer information.

Transportbilsfinansiering
Ford Credit är ett väletablerat finansbolag inom
fordonsindustrin. Vi erbjuder finansiering för både små och
stora företag, och även till privatpersoner. Vi har flera bra
finansieringsalternativ för Ford transportbilar. 

Ford Leasing* är en traditionell leasingform - enkel, flexibel
och kostnadseffektiv.

Ford Lease* är en operationell leasinglösning - ett
bekymmersfritt upplägg som är lätt att budgetera och
administrera.

Ford Avbetalning passar företag och privatpersoner som
vill äga sin bil - välj själv period, takt och belopp.
*Endast företagskunder.

5-års garanti
Huvudparten av Fords modellprogram har 5 års garanti
som standard för bekymmersfri körning. Garantin innebär
att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på
grund av ett tillverkningsfel, kommer delen att repareras
eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad
återförsäljare, oavsett eventuella ägarbyten under
garantiperioden.

Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom, Ford Courier och
Ford Ranger har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det
som inträffar först) som standard.

*Reparationsarbeten påbörjas samma arbetsdag (om fordonet lämnas in senast kl 15.00), eller senast inom 24 timmar efter inlämning. VOR-reparationer ska vara slutförda inom 24 timmar.
**Hämtning och leverans görs efter överenskommelse förutsatt rimlig restid (mot merkostnad). Vi till och med tvättar bilen åt dig.
***Ersättning med likvärdigt fordon inkluderar inte specialfordon eller ombyggda fordon.

Viktig information:
Ford Credit: Finansiering beroende på situationen. Garantier kan erfordras.
Ford Credit är en handelsbeteckning för FCE Bank plc., som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen) och Prudential Regulation Authority under bolagsreferensnummer 204469.
Ford Lease: Ford Lease tillhandahålls av ALD Automotive AB (under det registrerade varumärket Ford Lease). ALD Automotive tillhandahåller operationell leasing av fordon och erbjuder komplett outsourcing av all fordonsrelaterad administration. ALD Automotive ingår i den
franska bankkoncernen Société Générale Group. Finansiering beroende på situationen. Garantier och säkerhet kan erfordras. ALD Automotive är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (finansinspektionen).

Ford Protect

Det är vårt jobb att
hålla din verksamhet
i rullning. 
Ford Transit24
Vid ett Ford Transit-Center får
du veta mer om alla värdefulla
fördelar med Ford Transit24.
Ford Transit24 är utformat för att hålla dig igång
och dina driftkostnader på en låg nivå. Det är ett
företagsanpassat paket med smarta,
kostnadseffektiva produkter och tjänster som
tillhandahålls av våra experter enbart via Transit-
Center-återförsäljarnätverket för transportbilar.

Ford Protect 28-29
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Få ut det mesta av din 
nya Ford
Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta av din nya Ford. Därför är det viktigt att du är medveten om vad den är konstruerad för och kan lasta säkert, både när det gäller nyttolast
och lastvolym. Din återförsäljare av Ford nyttofordon kan ge dig professionella råd om viktiga specifikationer, och hjälpa dig att hitta rätt skåpbil för din budget och ditt
företags behov.

Nya Ford Transit Courier är byggd för att transportera last
– mycket last.
Att välja en ny skåpbil är ett viktigt beslut med många olika
faktorer som ska beaktas. Faktorer som att välja mest lämpad
variant, identifiera det huvudsakliga användningsområdet och
fastställa storlek på lastutrymme är relativt enkla, medan
andra, t ex att beräkna nyttolasten, kan vara mer komplexa.

Nyttolastkapacitet
För att beräkna nyttolasten måste du känna till två saker:
bilens totalvikt (GVM) och dess tjänstevikt.

Totalvikt (kg)
Totalvikten är bilens högsta tillåtna vikt när den är lastad och
körklar – detta innefattar även vikten på själva bilen,
påbyggnadsdelar, förare och passagerare (med antagande av
standardvikten 75 kg/person), vätskor, bränsletank fylld till 90
% (1 liter diesel = ca 0,85 kg), tillvals- och
eftermarknadsutrustning, samt last.

Tjänstevikt
Tjänstevikten är vikten för bilen i Bas-utförande med
standardspecifikation, inklusive vätskor och bränsletank fylld
till 90 %, men utan förare, passagerare eller last. Om du tänker
lasta bilen till nära maxkapaciteten rekommenderar vi att en
felmarginal på 5 % av tjänstevikten läggs till värdet för
tjänstevikt innan beräkning för att minska risken för
överbelastning.
Nyttolasten är skillnaden mellan ovanstående två värden.

Totalvikt minus tjänstevikt = nyttolast

Max tågvikt (GTM)
Max tågvikt är fordonets maximalttillåtna totala vikt inklusive
släpvagn och last.

För att hjälpa dig att välja rätt fordon för dina behov ger vi
några mer detaljerade förklaringar av de faktorer som kan
påverka ett fordons nyttolast. Dessa inkluderar, men
begränsas inte till:

Förare och passagerare
Vi beräknar vikten på förare och passagerare baserat på
standardvikten 75 kg/person. Tänk på att förare och
passagerare inte ingår i värdet för tjänstevikt, så när föraren
eller passagerare kliver in i fordonet reduceras dess nyttolast
motsvarande.

Fabriksmonterade tillval
De flesta fabriksmonterade tillval påverkar ett fordons
nyttolast. Luftkonditionering kan t ex öka ett fordons vikt med
ca 13 kg, och därmed minska dess nyttolast motsvarande.

Serie
Alla tjänstevikter som anges i den här broschyren gäller för
modeller i Ambiente-serien med standardspecifikation utan
reservhjul. Modeller i serien Trend väger i regel mer än
Ambiente-serien på grund av högre nivå på funktioner och
utrustning.

Tillverkningstoleranser
Variationer i tillverknings- och produktionsprocesser innebär
att inga bilar väger exakt lika mycket.

Tillbehör och eftermarknadsombyggnader
Det är viktigt att tänka igenom noggrant vad du ska göra med
fordonet efter leveransen. Tillbehör som monteras eller
eftermarknadsombyggnader kan påverka fordonets nyttolast
avsevärt. Kontakta din återförsäljare av Ford Transportbilar för
ytterligare information och råd.

Om nyttolasten är kritisk för din verksamhet, eller om du
planerar att frakta last vid, eller i närheten av, fordonets
maxkapacitet, kan din återförsäljare av Ford Transportbilar
bistå med hjälp. Med sin specialistkompetens och kännedom
kan de ge råd om exakt vilken fordonsspecifikation som krävs
för att uppfylla dina unika verksamhetsbehov.

Konfigurera din skåpbil så att den passar till ditt jobb
Ford transportbilar finns tillgängliga med ett stort urval av
standard- och tillvalsfunktioner. Din återförsäljare av Ford
transportbilar kan hjälpa dig att säkerställa att du specificerar
rätt funktioner för ditt företags specifika behov.
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Närmare verkligheten.  Mer realistiska bränsleförbrukningssiffror.
Från 1 september 2017 kommer vissa nya fordon att typgodkännas enligt World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), som är en ny, mer realistisk testmetod för
att mäta bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Från 1 september 2018 kommer WLTP att ersätta NEDC (New European Drive Cycle), som är den nuvarande testmetoden. Vid
utfasningen av NEDC omvandlas bränsleförbrukning och CO2-utsläpp mätt enligt WLTP till NEDC. Det kommer att finnas en viss varians i värdena för tidigare
bränsleförbrukning och utsläpp då vissa delar av testerna har ändrats. Detta kan innebära avvikelser jämfört med tidigare rapporterad bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
för en viss bil.

Specifikationer 30-31

Vikt, lastkapacitet och prestanda
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Mått

Transit_Courier_20MY_V3_SWE_se.indd   34 11/02/2020   11:59:08

Transit_Courier_20MY_V3_#SF_SWE_SE_bp_12:03_11.02.2020

Transit_Courier_20MY_V3_Image_Master.indd   35 11/02/2020   11:08:59

������� ��
��
��
��

��
��
��
��

��

�
��
�

��
��
��

�

�
��

�
��
�
��

��
��

� � � �


	����������������
������������� ��������������������� ������ ��������������������
������������������������������ ������������������������������������������������ 
����� 
�����


	����������������������������� ���������������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� 
�����


	����������������
������������� ��������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� 
����� 
����
�������������������
���	���������������������������������������������� �����������������������������	

���������������������������
�������������������
��������������������������������������������	���

� ��
��
��

�������������������� �

�����������������������������
	��������������������	 �

����������������������������
	��������������������	 �

�����������������������������
	��������������������	 �

�������� � �� ���������������������������������������������� ������������������������	��

��������������������������������������������������������� ��������������������������������
��������

Specifikationer 32-33

Motordata

Modeller
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Körupplevelse
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Komfort och bekvämlighet
Specifikationer 34-35
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Komfort och bekvämlighet
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Specifikationer 36-37

Styling och utseende
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Säkerhet och stöldskydd
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Prestanda och effektivitet
Specifikationer 38-39
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Funktion
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Nästa steg

bygg
Du kan bygga din nya Ford Transit Courier online
enligt dina egna preferenser och se hur den ser ut
på www.ford.se

provkör
Besök din återförsäljare av Ford nyttofordon och
provkör själv Ford Transit Courier. Hitta en lokal
återförsäljare av Ford transportbilar på www.ford.
se

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

finansiera
Ford Credit erbjuder enkla och flexibla finansieringsalternativ för både företag och privatpersoner.
Att besluta hur bilen ska finansieras  är lika viktigt som att välja den. För våra företagskunder
erbjuder vi förutom avbetalning 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 både administrera och budgetera. Kontakta din återförsäljare
eller ring oss på 031-707 11 00. Läs gärna mer på www.fordcredit.se

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

FordPass-appen är en ny plattform som får dig att ändra ditt sätt att köra. Hittar
parkeringsplatser i närheten, innehåller detaljer om fordon och kostnader, information om
återförsäljare och ett antal praktiska guider. Live Traffic är också tillgängligt kostnadsfritt i 2 år
efter nyregistrering, förutsatt att bilen har SYNC 3 med navigation.
Läs mer på www.ford.se

€
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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.

Published by Ford Motor Company
Limited, Laindon, Essex, England. Registered

in England No. 235446.
BJN 207658. FoE P59E.

July 2019
© Ford Motor Company Limited.
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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 med oss kan ni känna ertrygga. Förutom att vi hjälper er med allt praktiskt
ger vi er enkel och flexibel finansiering hela vägen. Vi vill att ni ska kunna köra den bil ni
vill ha - till rätt månadskostnad. 
För mer information kontakta er återförsäljare eller ring oss på 031-707 11 00. Ni kan
även besöka www.fordcredit.se

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

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