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ΝΕW FORD TRANSIT MINIBUS 

▪ Air Conditioning – Σύστημα κλιματισμού μπροστά και

ξεχωριστό σύστημα κλιματισμού για τους πίσω

επιβάτες

▪ Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

▪ Προβολείς ομίχλης εμπρός

▪ Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης με

στατικούς λαμτήρες στροφής

▪ Lane Departure Warning - Σύστημα προειδοποίησης

απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

▪ Lane Keeping Aid - Ενίσχυση τήρησης λωρίδας

(Εφαρμόζει στο τιμόνι δύναμη προς την πλευρα της

λωρίδας σας)

▪ Intelligent Cruise control – Προσαρμοστικό σύστημα

διατήρησης σταθερής ταχύτητας με κόφτη

▪ Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης

με αυτόματη ενεργοποίσης των φρένων Active

Braking και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών

▪ Σύστημα αντιπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) –

Ηλεκτρονικό και στους 4 τροχούς

▪ Emergency Brake Assist (EBA) – Έκτακτη υποβοήθηση

πέδησης

▪ Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικο

σύστημα ευστάθειας

▪ Load Adaptive Control (LAC) – Σύστημα ελέγχου

ανάλογα με το φορτίο

▪ Hill Start Assist (HSA) – Υποβοήθηση εκκίνησης στην

ανηφόρα

▪ Curvature Control – Σύστημα ελέγχου ευστάθειας στις

στροφές

▪ Roll-Over Mitigation (ROM) – Σύστημα αποτροπής

ανατροπής

▪ Ανάρτηση: Ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα
MacPherson, γραμμικής απόσβεσης σπειροειδή
ελατήρια, αντιστρεπτική δοκό και αμορτισέρ
πεπιεσμένου αερίου εμπρός και σούστες πίσω

▪ Αερόσακκοι ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού

▪ Immobiliser – Παθητικό σύστημα αντικλεπτικό

σύστημα Safeguard (PATS)

▪ Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

▪ Δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων

▪ Δερμάτινη λαβή λεβιέ ταχυτήτων

▪ Υπολογιστής ταξιδιού (χιλιόμετρα με το καύσιμο που

απομένει στο ρεζερβουάρ, τρέχουσα και μέση

κατανάλωση καυσίμου, μέση ταχύτητα, εξωτερική

θερμοκρασία)

▪ Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα που ανοίγουν και

κλείνουν εντελώς με μια κίνηση

▪ Αυτόματοι προβολείς

▪ Φώτα ημέρας

▪ Αυτόματοι υαλοκαθαρθστήρες

▪ Σκούρα φιμέ παράθυρα πίσω

▪ Ζώνες ασφαλείας τριών σημείον

▪ Ηλεκτρικοί θερμενόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

▪ Εξωτερικοι καθρέφτες με μεγάλο κάτοπτρο τυφλών

σημείων

▪ Εξωτερικοι καθρέφτες με ενσωματωμένα φλας

▪ Κάθισμο οδηγού με 8 ρυθμίσεις με υποβραχιόνιο και

ρύθμιση στήριξης μέσης

▪ Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού με αποθηκευτικό χώρο

από κάτω

▪ Πίσω καθίσματα με κατακλιωόμενη πλάτη και

σταθερά υποβραχιόνια

▪ Επένδυση δαπέδου από καουτσούλ που καθαρίζεται

εύκολα

▪ Ford Connect Ραδιο με έγχρωμη οθόνη 4”TFT,

χειρισήρια στο τιμόνι, Ford SYNC με κλήση έκτακτης

ανάγκης, ανοικτή συνομιλία κινητού τηλεφώνου

Bluetooth® με φωνητική αναπαραγωγή γραπτών

μηνυμάτων, υποδοχή USB και Privacy Mode για

ιδιωτική συνομιλία, υποδοχή AUX για τη σύνδεση

εξωτερικών συσκευών, υποδοχή USB/iPod®, 6 ηχεία.

▪ Θυρίδα εξόδου κινδύνου στην οροφή

▪ Θερμενόμενος μπροστινός ανεμοθώρακας

▪ Ψήφιακος ταχογράφος

▪ Αποθηκευτικός χώρος οροφής για τους πίσω επιβάτες

(μονο το High Roof)

▪ Oι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρο κατανάλωσης, τέλη εγγραφής, άδεια κυκλοφορίας & Φ.Π.Α 19%

▪ Οι τιμές και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

PRICES TREND 

410 (14/15 Θέσεων) L3H3 2.0D EcoBlue 165PS (RWD) 6 Speed Manual € 51,900

460 (17/18 Θέσεων) L4H3 2.0D EcoBlue 165PS (RWD) 6 Speed Manual € 53,900

460 (17/18 Θέσεων) L4H3 2.0D EcoBlue 165PS (RWD) 10-Speed Automatic € 55,900

Επιπρόσθετα για μεταλλική η πέρλα μπογιά € 500 

5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση*  &  12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση
*5 χρόνια η μέχρι 200.000 χλμ (όποιο έρθει πρώτο) Ford Protected Extended Warranty
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