TOURNEO CUSTOM

Hjul
Alufelg – 17"x7" 10-eiker, Sparke Silver finish (Montert med 235/55 R17 BSW dekk)* (inkluderer låsbare felgmuttere)
Alufelg – 17"x7" (Montert med 235/55 R17 BSW dekk)* (inkluderer låsbare felgmuttere)
Reservehjul – Mini reservehjul for 17" felger (Ikke på Titanium L2 med 9 seter og 17" alufelger)
Eksteriørdesign

Ford EcoBlue avanserte dieselmotorer - med
svært god drivstofføkonomi og lave CO2-utslipp
Egenskapene omfatter:
■
■
■

Sidebeskyttelseslister – Bilens farge
Frontgrill – 5 stenger, krom innramming
Frontstøtfanger – Bilens farge
Bakre støtfanger – Bilens farge

■

■

Dørhåndtak – Bilens farge
Baklukehåndtak – Bilens farge
Lakk
Lakk – standardlakk
Lakk – metallic

■

Ford Auto Start-Stop
Ford Smart Regenerativ Lading
Ford Eco Mode førerinformasjon – viser når
du oppnår optimal drivstoffeffektivitet
Skifteindikator - som bidrar til økonomisk
kjøring
Akselerasjonskontroll - unik motorkalibrering
som bidrar til lavere drivstofforbruk når bilen
kjøres ulastet (ekstrautstyr)
Ford batteristyringssystem - bedrer
batterilevetiden, drivstofforbruket og sørger
for høy pålitelighet

Førerassistanse

Titanium X

Ford ECOnetic
Teknologi

Titanium

Titanium X

FORD TOURNEO CUSTOM Kjøreopplevelse
Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Stil og utseende

Elektrisk betjent førersete
Med 10-veier å justere det elektriske førersetet,
kan du enkelt finne din mest komfortable
kjørestilling. (Standard på Titanium X,
ekstrautstyr på Titanium)

Filskiftevarsler2) (Inkluderer førervarsler2) og automatisk nedblending av hovedlys1))
Cruisekontroll2)
Adaptiv cruisekontroll (inkluderer Pre-Collision Assist, frontalarm og trafikkskiltgjenkjenning)2) (Kun sammen med filskiftevarsler)
Blindsone informasjonssystem med Cross Traffic Alert2)
Parkeringssensorer – Foran og bak
Konfigurerbare parkeringssensorer – Foran og bak
Ryggekamera – Fast, med avstandssensorer foran og bak
Utvendig belysning
Frontlys – Halogen reflektorlykter av projektortypen med krom bakgrunn og statiske kurvelys
Frontlys – LED kjørelys
Frontlys – Xenon hovedlys
Frontlys – Automatisk av/på (inkludert autoviskere)
Frontlys – Forsinket slukking, 30 sekunders varighet
Tåkelys – foran

*Hjulet du velger vil bli utstyrt med den noterte dekkstørrelsen, men dekkmerke kan ikke velges

Standard
Ekstrautstyr mot merkostnad.
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Hjuloppheng
Foran, uavhengige MacPherson fjærben, spiralfjærer, krengningsdemper og gasstrykkdempere. Bak, bladfjærer og gasstrykkdempere

Velg revers og bildet fra ryggekameraet vises
automatisk på den midtplasserte
flerfunksjonsskjermen i farger. Markørlinjer på
kamerabildet vises kjøretøyets retning.
(Standard på Titanium X, ekstrautstyr på
Titanium)

Motor
Maks. hastighet – 160 km/t (130 HK Automat)

Instrumenter og kontroller

Maks. hastighet – 165 km/t (130 HK Manuell)

Dekktrykkovervåking (TPMS)1)

Maks. hastighet – 170 km/t (170 HK)

Utstyrspakker

Instrumenter og kontroller

Siktpakke – Quickclear oppvarmet frontrute, spylevæskesensor og elektrisk betjent, automatisk innfellbare og oppvarmede speil,
automatiske hovedlys, autoviskere og variabel dimming av lys på instrumentpanelet

Titanium X

Ryggekamera med tilhengerassistanse
Titanium

Titanium X

FORD TOURNEO CUSTOM Ytelser og effektivitet
Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Kjøreopplevelse

Ford EcoMode førerinformasjon
Kjørecomputer – Avstand til tom tank, aktuelt og gjennomsnittlig drivstoffsforbruk, gjennomsnittlig hastighet, utendørs temperatur
Teknologi
Auto-Start-Stop system
Belagt dieselpartikkelfilter (cDPF)
Urea etterbehandlingssystem – 21 liter
Servostyring (PAS)

*For detaljer om tilgjengelige konfigurasjoner, vennligst kontakt din Ford-forhandler 1)Sikkerhetsegenskap, 2)Førerassistanseutstyr.

Standard
Ekstrautstyr mot merkostnad.
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Interiør og bekvemmelighet
Flaskeholder – Dobbelt, 2-liters flasker, montert i dashbordet med rulledeksel
Hanskerom - Med lokk og plass til A4-mappe
Hanskerom – Låsbart
Oppbevaring – kartlommer i fordørene
Oppbevaring – Oppbevaringsrom på dashbordet med lokk som kan løftes opp
Solskjermer - Andre og tredje seterad (andre seterad kun på L1)
Lyd- og kommunikasjonssystemer
SYNC 3 med DAB+ (inkluderer nødhjelpsassistanse*) med Bluetooth®, stemmestyring, AppLink®, opplesing av tekstmeldinger og
privatmodus, 8" berøringsskjerm, integrert kontrollpanel, USB-tilkopling med iPod® -funksjonalitet, fjernbetjening av audioanlegget,
inkludert ti høyttalere
SYNC 3 med DAB+ og navigasjon (inkluderer nødhjelpsassistanse*) med Bluetooth®, stemmestyring, AppLink®, opplesing av
tekstmeldinger og privatmodus, 8" berøringsskjerm, utvidet integrert kontrollpanel, USB-tilkopling med iPod® -funksjonalitet,
fjernbetjening av audioanlegget, inkludert ti høyttalere
Klimaanlegg
Klimaanlegg, manuelt – Foran, pollenfilter
Klimaanlegg, manuelt – Bak
Programmerbar drivstoffdrevet kupevarmer

Kompromissløs sikkerhet
Ford Tourneo Custom er offisielt en av de
sikreste kjøretøyene på veien. Den er tildelt
maksimale 5 stjerner sikkerhetsvurdering fra
Euro NCAP. I tillegg mottok Tourneo Custom to
stk Euro NCAP Advanced Rewards som
anerkjennelse av dens filskiftevarsler-teknologi
og SYNC nødhjelpsassistanse.
Stopp sikrere
Tourneo Custom har fører- og
passasjerbeskyttelse som topp prioritet.
Standard sikkerhetsutstyr inkluderer et komplett
ESC-system med ABS og nødbremsassistanse
(EBA) som reduserer bremselengden. Større
bremseklosser varer lenger og er mer
motstandsdyktig mot fading, mens
slitasjesensorer indikerer når klossene bør
skiftes.

Titanium X

5 stjerner fra Euro
NCAP

Titanium

Titanium X

FORD TOURNEO CUSTOM Komfort og bekvemmelighet
Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Komfort og bekvemmelighet

Seter
Førersete – 10-veis, oppvarmet (forover/bakover, skrå, høyde, vippe og korsrygg) med armlene

17" 5x2-eiker
sølvfargede
aluminiumsfelger
med låsbare
felgmuttere
(Standard på
Titanium og Titanium
X)

Førersete – 10-veis el.betjent, oppvarmet (forover/bakover, skrå, høyde, vippe og korsrygg) med armlene og bord
Passasjersete foran – Enkelt, 10-veis, oppvarmet (forover/bakover, skrå, høyde, vippe og korsrygg) med armlene
Bakseter – Andre seterad, tre enkle seter, fellbare og avtagbare
Bakseter – Tredje seterad, tre enkle seter, fellbare og avtagbare
Instrumenter og kontroller
Rattstamme – Regulerbar i avstand og vinkel
Dørspeil – Blindsone-eliminator og integrert sideblinklys
Dørspeil – Automatisk el. innfellbare, elektrisk betjent og oppvarmet
Dørspeil – Karosserifargede deksler
Vindusviskere – Automatiske med regnsensor (inkluderer automatiske hovedlys)
Ratt – 3-eikers skinnratt
Girspakknott – Skinntrukket
Solskjerm – Fører og passasjersiden, med lys

17" aluminiumsfelger
med låsbare
felgmuttere
(ekstrautstyr på
Titanium)

Vindusheiser – Elektrisk betjente foran

Programmerbar drivstoffdrevet kupevarmer med fjernkontroll

Teknologi

Innvendig belysning

Ford Easy Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk som hindrer feilfylling

Taklamper – Montert i taket, foran med kartleserlamper og teaterdimming

Frontrute – Quickclear oppvarmet

Taklamper – Lys i fotbrønnen (kun lastedør på siden)

Utstyrspakker

Taklamper – Lys i baksetet med teaterdimming

Executive setepakke 2 (2+2) – Flexgulv, helskinn setetrekk, 10-veis el.betjent setejustering på førersete og 4-veis manuell justering
av passasjersetet, armlener på fører- og passasjersetet, manuell korsryggstøtte på førersetet (kun tilgjengelig med enkelt
passasjersete)
Titanium X pakke – Inkluderer ryggekamera, Xenon hovedlys, Salerno skinntrekk og navigasjon.
Merk: Bluetooth® varemerker og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company Limited er under lisens.
Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere. *Ford nødhjelpsassistanse er en innovativ SYNC-egenskap som bruker en
Bluetooth®-kompatibel og tilkoplet mobiltelefon for å hjelpe personene i bilen å oppnå direkte kontakt med den lokale redningssentralen etter et
kjøreuhell som involverer en utløst kollisjonspute eller avstengt drivstoffpumpe. Tjenesten er i drift i mer enn 40 europeiske land og regioner.

Standard
Ekstrautstyr mot merkostnad.
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Titanium

Sikkerhet

Karosseritype

Blokkeringsfrie ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)1)

Dører – skyvedør med vindu og trinn på fører- og passasjersiden

Kollisjonspute – Fører1)
Kollisjonspute – Forsetepassasjer◆1) (Inkluderer en bryter for deaktivering (utkopling) av kollisjonsputen på passasjersiden foran
Kollisjonspute – Foran, på siden og kollisjonsgardiner1)
Bilbelter – trepunkts automatiske rullebelter til alle seter1)
ISOFIX-barneseter – 4 fester – På fører og passasjersiden (2. og 3. seterad)
Sikkerhet
Alarm – Skallsikring
Startsperre – Passiv anti-tyverisikring (PATS) (forsikringsgodkjent startsperre, kategori 2)

SelectShift automatgir
For høyere komfort og brukervennlighet i byer og
tettbygde strøk, kan Tourneo Custom
spesifiseres med en sekstrinns SelectShift
automatgirkasse. Med smidige, raske og
effektive ytelser sørger girkassen også for
muligheten for manuell skifting ved hjelp av
knapper på girspaken. (Ekstrautstyr på modeller
med 130 hk og 170 hk)

Dører – Bakluke med vindu og spyler/visker
Terskelbrett – Dørens lengde (dekker skyvedørens åpning)
Sidevinduer – Annen seterad, vippe-åpning
Sidevinduer – Tredje seterad, faste
Bakvindu – Oppvarmet
Tepper og trim
Gulvbelegg – Teppe

Titanium X

FORD TOURNEO CUSTOM Hjelpeverktøy

Titanium X

Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Sikkerhets- og verdisikringsegenskaper

Smartere konstruksjon gir ro i sjelen.
Med 4500 kollisjonstester bak seg - både
virkelige og virtuelle - er Tourneo Custom bygget
for å holde sine passasjerer så sikre som mulig.
Enestående beskyttelse starter med den stive
karosseristrukturen, med høyere nivåer av
høystyrke og ultra-høystyrke stål. Dette
kompletteres med en rekke
sikkerhetsinnovasjoner, inkludert flere
kollisjonsputer, avansert chassis og
bremseteknologi.
Kollisjonsgardiner
Beskytter førerens og forsetepassasjerenes
hoder mot skader. (Standard)

Gripehåndtak – På B-stolpen

Låser – El.betjent sentrallås

Sertifisering

Låser – Fjernstyrt sentrallås med 2 nøkkelenheter

Synlig VIN-nummer

Låser - Automatisk relåsing, døren relåses etter 45 sekunder hvis ingen dør åpnes.
Låser - Automatisk feedback ved mislykket låsing, hørbart signal hvis en dør er åpen når låsing aktiveres
Låser – Nøkkelbetjent motorpanser
Bremser
Tokrets, med selvjusterende servo og ABS - skiver foran og bak
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)1)
Bakkestartassistanse (HSA)2)
Nødbremsassistanse (EBA)1)
Nødbremselys1)


Merk: Et bakovervendt barnesete må aldri plasseres i det fremre passasjersetet på biler som er utstyrt med front- eller
sidekollisjonsputer som ikke kan koples ut. 1)Sikkerhetsegenskap, 2)Førerassistanseutstyr.

Standard
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Elektrisk
Batteri – Kaldstart (-20oC)

SVO-kode

For å virke på korrekt måte, må AdBlue®-tanken
på din Ford Tourneo Custom Euro6 dieselmotor
fylles med AdBlue®-væske. Varsellamper lyser
når væskenivået blir for lavt. Ta kontakt med din
Ford-forhandler for nærmere informasjon.

Trend

Kjøre med AdBlue®

Ambiente

Titanium X

FORD TOURNEO CUSTOM SVO (I Norge tilbys bare spesiallakk)
Titanium

FORD TOURNEO CUSTOM Hjelpeverktøy

Karosseritype
Tilgang til reservehjul med bakluken lukket

Dynamo – Standard (165 Amp)

Elektrisk

A532

Dynamo – Ekstra kraftig (240 Amp)

Motorens hastighetskontroll RPM (1300-3000)

A003

Elektrisk uttak – 2 x 12 V (befinner seg på instrumentpanelet og i oppbevaringsbrønnen)

Ekstra sikringspanel

A526

Elektrisk uttak – 12 V (befinner seg bak)

Strålekaster forberedelsespakke – Bryter og ledninger foran og bak (inkluderer sikringspanel A526 og
mini takkonsoll enkel DIN) (ikke mulig å bestille med fartsskriver)

A606

Elektrisk til tilhenger – Elektrisk utstyr til tilhenger (kopling og ledninger) uten tilhengerfeste

A055

Elektrisk uttak – 150 Watt (230 V) strømomformer
Utvendig funksjonelt

Ford batteribeskytter – Patentert 10-modus programmerbar batteriovervåkingssystem som kan beskytte
Ford og 3. parts batteri (ikke tilgjengelig med 230 V omformer)
Omformer – System med høy effekt – tilfredsstiller tunge krav ved å utstyre kjøretøyet med
to høyytelses, deep cyclus AGM-batterier (2 x 80 Ah), 240 A Dynamo, hastighetskontroll for motor RPM og
Ford programmerbart batteriovervåkingssystem (ikke tilgjengelig med 230V omformer)

Skvettlapper – foran
Skvettlapper – bak
Tilhengerfeste med stabilitetskontroll med 13-pols elektrisk

Manuell Regen initialisering

Bagasjerom

A550
A660

Lakk

Bagasjerom – 2 x DIN 75410-tilhørende festeløkker (kun L1)

Spesiallakk, 100 farger tilgjengelig, rådfør deg med forhandler for detaljer◆

Bagasjerom – 4 x DIN 75410-tilhørende festeløkker (standard på L2)
Instrumenter og kontroller

A540



Diverse

SVO lakkbetegnelse må legges inn ved bestilling. SVO-lakk innebærer støtfangere, karosserilister, speildeksler og dørhåndtak i materialfarge (svart)

Standard
Ekstrautstyr mot merkostnad.
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FORD TOURNEO CUSTOM Dimensjoner
L1

Tourneo Custom

L2

8-9-Seter Tourneo Custom

Tourneo Custom L1

L2

L1

FORD TOURNEO CUSTOM Modelltilgjengelighet

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)

Total lengde A

4972

5339

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW) - 6-trinns automatgir

Bredde totalt med/uten sidespeil B

2272/1986

2272/1986

Total høyde* C

1927-1984

1927-1977

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)

2,1 cu.m*

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) - 6-trinns automatgir

Bakseter
nedfelt
Klimaanlegg
Separat klimaanlegg er tilgjengelig for
passasjerkupéen bak, betjent via egne
dreiebrytere. (Standard)

1,3 cu.m*

Bredde sidedør D

930

930

Bagasjeromsplass mellom hjulkasser E

1350

1350

Bagasjeromsplass bredde F

1752

1752

Bagasjeromsplass gulv til tak G

1304

1304

Bagasjeromsplass lengde (ved base til tredje seterad) H

665

1032

1180

1930

11,8/12,3

13,0/13,5

Bagasjeromskapasitet (liter)

Alle seter
oppreist

Bagasjeromskapasitet (bak tredje seterad)
Snudiameter (m)

Tourneo Custom L2

2,8 cu.m*
Bakseter
nedfelt

2,0 cu.m*
Alle seter
oppreist

1927-1984 mm/1927-1977 mm (L1/L2)

17" hjul, mellom fortauskanter

L1 = Kort akselavstand L2 = Lang akselavstand Alle dimensjoner (vist i mm) er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller
med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstra utstyr. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. *Høydedimensjoner viser
rekkevidden fra minimum til maksimum fulllastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast.

2272 mm/1986 mm
(med/uten speil)

4972 mm/5339 mm (L1/L2)

*SAE-metoden.

Tilgjengelig
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FORD TOURNEO CUSTOM Drivstofføkonomi og CO2-utslipp

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW)
(med automatgir)

835-953

3190
3240

2187-2299
2287-2405

1640

4240

1725

1640

5240

1725

1640

4240

1150

750

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)

162-164

7.1-7.2

5,8

6,3

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)

168

7.3

6.1

6.5

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW) (med automatgir)

183

7,7

6,5

7,1

Kombinert

1675

2150

Landevei

891-1003

Bykjøring

5240

Tourneo Custom L1

Drivstofforbruk i l/ 100 kmøØ
CO2 utslipp
(g/km)ØØ

Maks. togvekt (kg)

1640

Uten bremser

Akselplatevekt
bak (kg)

1625

Med bremser

Akselplatevekt
foran (kg)

Min.kjøreklar vekt
(ekskludert fører/
passasjer) (kg)◆

Maks tilhengervekt
(kg)(a)
Tillatt
totalvekt (kg)

Maks brutto nyttelast
(ekskludert fører/
passasjer) (kg)ØØ

FORD TOURNEO CUSTOM Vekter og nyttelast

Tourneo Custom

Oppgitte tall for drivstoff/energiforbruk og CO2
-utslipp er målt i henhold til tekniske krav og
spesifikasjoner i europeiske regler (EC) 715/2007 og
(EC) 692/2008 med siste endringer. Drivstofforbruk.
og CO2 -utslipp kan være spesifisert for en
kjøretøyvariant og ikke for en spesiell bil. Gjeldende
standard testprosedyrer gjør det mulig å foreta
sammenligning mellom ulike kjøretøytyper og ulike
produsenter. I tillegg til en bils drivstoffeffektivitet,
kan kjøreadferd samt andre ikke-tekniske faktorer
spille en viktig rolle i fastsettelsen av en bils
drivstoff/energiforbruk og CO2 nullutslipp.
ØØ

750

Tourneo Custom L2
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 HK (96 kW)/170 HK (125 kW)
(med automatgir)
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847-961
781-901

3190
3240

2229-2343
2339-2459

2100
1000

750
750
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FORD TOURNEO CUSTOM Neste trinn
Prøvekjøre

Bygg din bil

Besøk din Ford-forhandler og prøvekjør en Ford Tourneo Custom.
Finn din lokale Ford-forhandler på www.Ford.no

Bygg og få pris på din nye Ford Tourneo Custom etter dine egne
spesifikasjoner og se hvordan den ser ut på www.Ford.no

eie
Vi er med deg hele veien når du kjører avgårde i din nye
bil. Ford har et stort nettverk av autoriserte
serviceverksteder som hjelper deg å holde bilen din i
best mulig stand. Skulle din Ford noen gang trenge
reparasjon etter kollisjon, er et Ford Karosseriverksted
det beste stedet for å få kjøretøyet ditt tilbake til
samme stand det var før kollisjonen og på veien så
raskt som mulig.

Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på
modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. Ekstrautstyr. Hvis utstyr i denne brosjyren beskrives som ‘Ekstrautstyr’ eller ‘Utstyrspakke’, etc., kan du
gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. Merk: Noen av bildene i denne brosjyren viser
preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstrautstyr. Merk: Denne brosjyren inneholder både originalt Fordtilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. +Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler som er merket med våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers egne garantier. Din
Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. Merk: Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og
handelsmerker tilhører sine respektive eiere. Merk: Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller miljømessige tilstander.

MY 2018.5 NOR no

finansiere
Ford Credits størrelse og spesialkompetanse gjør at vi
kan tilby deg en rekke finansielle produkter tilpasset
deg og din situasjon. Vi tilbyr finansieringsløsninger til
både privatpersoner og næringsdrivende. Ford Lease er
for eksempel er et spesialprodukt for firmabilmarkedet
som gir deg mulighet til å skreddersy hvilke tjenester
du ønsker inkludert, enten du har kun én bil, eller om
du har mange firmabiler i flåten. For mer informasjon
se www.fordlease.no eller www.fordcredit.no

Når du er ferdig med denne
brosjyren, ber vi deg levere den til
papirinnsamling eller resirkulere
den.

Ford Assistance på livstid

FORD CREDIT

Hos Ford får du bilassistanse på livstid i Norge og Europa, uansett alder
og antall kilometer på bilen. Alt du trenger å gjøre er å følge anbefalt
service- og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ring
800 56 105 ved behov for assistanse.

Din lokale Ford-forhandler kan tilby enkel og lettfattelig rådgivning
vedrørende forskjellige former for finansiering. De kan hjelpe deg å fylle
ut en søknad og få en avgjørelse, vanligvis innen 15 minutter. For flere
detaljer besøk
www.fordcredit.no eller telefon 66 99 70 80.
E-post: kreditt@ford.com
Post: Postboks 573, 1411 Kolbotn
Besøk: Lienga 2, 1410 Kolbotn

Ford Kundeservice
Kontakt gjerne Ford Kundeservice dersom du ikke finner svar på
spørsmålet ditt på www.ford.no eller hos en forhandler.
Ford Kundeservice er tilgjengelig på telefon 800 56 105

48

Publisert av Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registrert i England nr. 235446.
BJN 205856. FoE M56E
PN 777508/1217/0.5m/NOR no
Oktober 2017
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.no

