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MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED 

ΝΕW FORD TOURNEO CUSTOM 

TREND 
▪ Διπλές συρόμενες πλαϊνές πόρτες φόρτωσης

▪ Πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω με θερμαινόμενο

γυαλί

▪ Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα που ανοίγουν και

κλείνουν εντελώς με μία κίνηση στην πλευρά του οδηγού

▪ Σκούρα φιμέ τζάμια πίσω

▪ Πλαϊνοί καθρέπτες με σύστημα απαλοιφής τυφλού

σημείου και ενσωματωμένο φλας

▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοι

καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος

▪ LED φώτα ημέρας

▪ Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης με στατικούς

λαμτήρες στροφής

▪ Προβολείς ομίχλης εμπρός

▪ Εργοστασιακό κλιματισμό Α/C

▪ Ξεχωριστό κλιματισμό A/C για τους πίσω επιβάτες

▪ Ηχοσύστημα SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη 4”, AM/FM

ράδιο, 10 ηχεία, 2 θύρες USB, ανοικτή συνομιλία κινητού

Bluetooth και με τηλεχειριστήρια στο τιμόνι

▪ Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

▪ Δερμάτινη λαβή ταχυτήτων

▪ Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε 4 με ρυθμιζόμενη

στήριξη της μέσης και υποβραχιόνιο

▪ Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός

▪ Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και αερόσακοι

οροφής

▪ Ντουλαπάκι συνοδηγού που κλειδώνει

▪ 2η σειρά με 3 ατομικά καθίσματα (αναδιπλούμενα,

αφαιρούμενα και περιστρεφόμενα)

▪ 3η σειρά με 1 ατομικό και 1 διπλό καθίσμα (1+2)

▪ Κάλυμμα δαπέδου από χαλί στο χώρο των πίσω

επιβατών και στο χώρο αποσκευών

▪ Αυτόματα φωτιζόμενο σκαλοπάτι πλαϊνής πόρτας

▪ Πίσω αυτόματα φώτα με ατμοσφαιρικό ροοστάτη

▪ Πίσω φώτα ανάγνωσης

▪ Cruise control – Σύστημα σταθερής ταχύτητας με

ρυθμιζόμνοσύστημα περιορισμού ταχύτητας

▪ Δερμάτινο τιμόνι

▪ Υπολογιστής ταξιδιού

▪ Σύστημα Auto-Start-Stop

▪ Ζάντες ελαφρού κράματος 16”

▪ Σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου χωρίς τάπα Ford Easy

Fuel

▪ Τyre Pressure Monitoring System (TPMS) - Σύστημα

ανίχνευσηςαπώλειας πίεσης ελαστικών

▪ Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

▪ Σύστημα έκτακτης υποβοήθησης πέδησης

▪ Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill

Launch Assist)

▪ Σύστημα άμβλυνσης ανατροπής

▪ Κεντρικό κλείδωμα με δύο τηλεχειριστήρια

▪ Μπροστινός προφυλακτήρας στο χρώμα του

αμαξώματος με ένθετο χρωμίου

TITANIUM 
▪ Ζάντες ελαφρού κράματος 17”

▪ Πλευρικά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος

▪ Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

▪ Εξώτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

▪ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear

▪ Αυτόματοι υαλοκαθαριςτήρες εμπρός

▪ Αυτόματοι προβολείς

▪ Ηχοσύστημα SYNC 3 με έγχρωμη οθόνη αφής 8”

▪ 3η σειρά με 3 ατομικά καθίσματα (αναδιπλούμενα,

αφαιρούμενα και περιστρεφόμενα)

▪ Συναγερμός – Περιμετρικός

▪ Πίσω σκιάδια – Rear passenger sun blind

* 5 χρόνια η μέχρι 200.000 χλμ (όποιο έρθει πρώτο)

▪ 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 TITANIUM 

SWB 8/9-Θέσεων 2.0 TDCi EcoBlue 150PS (FWD) 6 Speed  Manual € 38,900

SWB 8/9-Θέσεων 2.0 TDCi EcoBlue 170PS (FWD) 6 Speed Automatic - € 41,500

LWB 8/9-Θέσεων 2.0 TDCi EcoBlue 150PS (FWD) 6 Speed Manual € 38,500 € 39,900

LWB 8/9-Θέσεων 2.0 TDCi EcoBlue 170PS (FWD) 6 Speed Automatic € 40,900 € 41,900

Επιπρόσθετα για μεταλλική η πέρλα μπογιά € 500 

5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση*  &  12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση 

- 
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Fuel, performance 

 and emissions 
Torque 

Nm 

CO2 Emission 

NEDC (g/km) 

Fuel consuption (L/100 km) WLTP 

Low Perf. Combined High Perf. Combined 

2.0TDCi 130PS Manual 360 164 8.7 6.7 

2.0TDCi 130PS Automatic 360 174 10.3 7.0 

2.0TDCi 170PS Automatic 405 174 10.3 7.2 

1.0 EcoBoost 126PS PHEV Automatic 455 70 3.3 3.1 

OPTION PRICES TREND TITANIUM 

Dual passenger seat (Μη διαθέσιμο με Titanium X Pack) € 0 € 0 

Rear air suspension (Διαθέσιμο μόνο με single passenger seat) € 2,000 € 2,000 

Full leather trim with 10-way power driver seat – Light Palazzo Grey - € 1,000 

Full leather trim with 10-way power driver seat – Dark Palazzo Grey - € 1,000 

Titanium X Pack (Διαθέσιμο μόνο με 170PS Αυτόματο): 

▪ Full Leather seats

▪ Navigation

▪ HID Xenon headlamps

▪ Rear view camera

▪ Ζάντες ελαφρού κράματος 17” Titanium X Style

- € 2,000 




