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Visionair, ingenieus, opmerkelijk. 
Elke auto draagt zijn handtekening.

Ontgrendel extra content online. Gebruik een geschikte app op uw smartphone of tablet om de QR-codes in deze brochure te scannen.
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Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom L1 Sport in Deep Impact Blue metaallak (optie)(niet 
leverbaar in NL).
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Neem plaats in het ruime en luxe 

interieur van de Ford Tourneo Custom 

en geniet van premium reiscomfort. Hij 

is geweldig om in te zitten, geweldig om 

in te rijden en biedt uiterst comfortabel 

ruimte aan negen personen*. Hij kan, 

dankzij zijn flexibele stoelconfiguraties, 

ook veranderd worden in een van de 

ruimste en best uitgeruste voertuigen 

op de weg, met extra ruimte voor 

koffers en materiaal.

Ruimte voor 
iedereen

*Beschikbaar met een keuze uit acht of negen stoelen, inclusief de 
bestuurder.

Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom L2 Titanium in 
Tectonic Silver metaallak (optie).
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Tourneo Custom L1.

Tourneo Custom L1 8-9 stoelen.

Tourneo Custom L2.Tourneo Custom L2 8-9 stoelen.

De Tourneo Custom range
Personenvervoer wordt niet veelzijdiger dan met de Tourneo Custom. Kies voor de ruime L1 met 
voldoende ruimte voor 9 personen, de L2 met extra bagageruimte of de L2 Shuttle uitvoering met 
Easy Access Seats. Welk model uw voorkeur ook heeft, het interieur van de Ford Tourneo Custom 
kan eenvoudig worden aangepast aan uw zakelijke of privé behoeften. 

Een voelbaar welkom.
Als het om comfort en welzijn gaat, blinkt de Tourneo Custom uit. Hij biedt de stijl en kwaliteit van een 
luxe sedan samen met de veelzijdigheid en de interieurruimte van een passagiersbus, met zitplaatsen voor 
maximaal negen inzittenden. Een schat aan doordachte uitrusting biedt een nog groter niveau aan verfijning. 
De bestuurdersstoel en de stuurkolom zijn volledig instelbaar, zodat u uw ideale rijpositie kunt vinden terwijl 
uw passagiers zich kunnen ontspannen met (optionele) zaken zoals airconditioning achterin, verstelbare 
rugleuningen en lederen bekleding.
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Tourneo Custom Shuttle Bus 
De Ford Tourneo Custom Shuttle Bus, met 
een focus op comfort voor de passagiers, 
biedt meer dan voldoende ruimte op elk van 
de vier rijen met Easy Access Seats. Met alle 
gemakt kunt u instappen en plaatsnemen via 
de wijd openende zijschuifdeur. De stoelen 
zijn zowel te verkrijgen met stoffen als 
lederen bekleding. 

Neem plaats in de premium 
klasse
Wat u ook vervoert - van passagiers en hun bagage tot onverwachte zaken - de Tourneo Custom 
is zo veelzijdig dat er volop plaats voor is. Gebruik alle zitplaatsen om inzittenden in luxe en comfort 
te vervoeren. Of maak gebruik van de meer dan 30 verschillende manieren om de stoelen van de 
tweede en derde zitrij op te vouwen, te kantelen of op te bergen; voor omvangrijke ruimte of voor 
maximale bagageruimte.

Tourneo Custom Shuttle Bus L2 met 9 
stoelen.
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Een oase aan comfort
Vanuit elke positie in de Tourneo Custom bent u verzekerd van een exceptioneel comfortabele rit. Er is een 
aparte airconditioning achterin beschikbaar met eigen draaiknoppen (standaard op Titanium). Door de 
luchtvering achter wordt de auto op een constante rijhoogte gehouden, ongeacht de belading van de auto. 
Dit zorgt voor een rustige en gelijkmatige rit voor de passagiers achterin, of u nu alleen of met vrienden reist. 
(optie, niet beschikbaar met Shuttle Bus of VIP seat packs)

SelectShift automatische 
transmissie
De nieuwe 6-traps automatische transmissie zorgt op de Tourneo Custom voor een 
rustige en ontspannen rijervaring, met name in druk verkeer. Indien gewenst biedt 
de transmissie de mogelijkheid om handmatig te schakelen en de mogelijkheid om 
de versnellingsbak in een bepaalde versnelling vast te zetten bij meer uitdagende 
rijomstandigheden, zoals glad wegdek of steile hellingen (optie op 130pk en 170pk 
modellen).

Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom Trend. (niet leverbaar in NL)
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Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom 
Titanium met een VIP Seat Pack 2.

Een fantastische plek om samen te 
zijn
Voor een nog flexibelere rijervaring is er op de Tourneo Custom een keuze uit twee zeer veelzijdige stoelsystemen, welke op 
rails gemonteerd zijn. Deze luxe optie geeft u de mogelijkheid om de zitstand van de stoelen nog verder te personaliseren.

De achterstoelen kunnen individueel over de rail bewogen worden en makkelijk vastgezet worden voor uiteenlopende 
zitposities. De stoelen kunnen verwijderd worden en kunnen optioneel in een voor- of achterwaardse zitpositie worden 
geplaatst. Ook is er bij dit systeem een tafel beschikbaar voor nog meer gemak en comfort.

VIP Seat Pack 1
Individueel verstelbare stoelen 
voor alle passagiers. Deze optie 
komt met drie rijen aan op rail 
gemonteerde losse achterstoelen 
op een multifunctionele laadvloer. 
Deze is beschikbaar met een 8-weg 
verstelbare losse bijrijdersstoel en 
airconditioning achterin. (optie op L2 
Trend(niet leverbaar in NL)).

VIP Seat Pack 2
Leren individueel verstelbare stoelen 
voor alle passagiers met twee rijen 
aan rail gemonteerde losse stoelen 
achterin, inclusief een tafel op een 
multifunctionele laadvloer. Deze optie 
komt met een 10-weg verstelbare 
en verwarmbare  bestuurdersstoel 
en een 8-weg manueel verstelbare 
passagiersstoel (optie op L1 en L2 
Titanium).

De luxueus individueel 
verstelbare stoelen en 
tafel bieden de passagiers 
een berg aan ruimte in 
de Tourneo Custom. Alle 
stoelen zijn standaard 
uitgerust met ISOFIX 
bevestigingspunten voor 
kinderzitjes (optie, losse 
onderdelen beschikbaar 
als accessoire).
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Ruimte voor alles

De Tourneo Custom is de absolute 

Smart People Mover. Ver opengaande 

schuifdeuren – de grootste in zijn klasse 

– en een achterklep met een grote ruit 

bieden eenvoudige toegang tot het elegante 

en handige interieur. Een groot aantal 

doordachte functies, inclusief treeplanken 

en een reeks handige opbergruimtes, biedt 

daarnaast nog meer ruimte en veelzijdigheid.
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Schuifdeuren en treeplanken
De treeplanken onder de twee schuifdeuren maken het 
in- en uitstappen nog makkelijker en onderstrepen de 
luxe stijl van de Tourneo Custom (standaard).

ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes
Voor optimale veiligheid van de inzittenden zijn er 
ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes op de 
middelste en linker stoel van de tweede zitrij en de 
middelste stoel van de derde zitrij (standaard).

Privacy glass en zonneschermen voor de 
achterruiten
De geïntegreerde zonneschermen kunnen eenvoudig 
omhoog getrokken worden om de achterste 
inzittenden tegen fel zonlicht te beschermen. Privacy 
glass schermt de inzittenden af en onderstreept het 
verfijnde karakter van de auto (standaard).

230 V (150 W) aansluitpunt
Gebruik én laad uw favoriete apparaten op zonder 
speciale adapters te hoeven gebruiken (optie).

Geïntegreerde dakimperiaal
De Tourneo Custom is beschikbaar met een ingenieus 
dakimperiaalsysteem dat weggeklapt kan worden 
indien niet in gebruik, wat een reductie van het 
brandstofverbruik en windgeluid oplevert in vergelijking 
tot een conventioneel imperiaal. Het imperiaal kan 
ladingen tot 130 kilo dragen en heeft een load stop en 
geintegreerde T-slots die compatibel zijn met andere 
standaard imperiaal accessoires (optie).
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Voordat je kunt 
nadenken, heeft de 
Tourneo Custom al 
gereageerd
Pre-collision AssistØ houdt een scherp oog op de weg voor u 
door gebruik te maken van een radar en camera. Het systeem is 
ontworpen om u te waarschuwen zodra het ontdekt dat een botsing 
waarschijnlijk is. Als u niet reageert op de waarschuwingssignalen 
van het systeem zal Active BrakingØ automatisch de remmen 
bedienen om de waarschijnlijkheid of de gevolgen van een botsing te 
verminderen (optie als onderdeel van een pakket).

Geef uw gewenste snelheid in op de Adaptieve Cruise ControlØ 

en deze handhaaft de snelheid met de ingestelde afstand op uw 
voorganger. Als de sensoren detecteren dat het verkeer voor u 
snelheid mindert zal de auto automatisch ook vaart minderen. Als 
het verkeer weer optrekt, zal de auto mee optrekken tot de ingestelde 
snelheid (optie als onderdeel van een pakket).

Lane-Keeping AlertØ herkent wanneer uw auto de wegmarkeringen 
nadert zonder dat de richtingaanwijzer wordt bediend en waarschuwt 
u vervolgens door middel van trillingen in het stuurwiel (optie of als 
onderdeel van een pakket).

ØMaakt gebruik van sensoren.

Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom (L2) Titanium in Tectonic Silver metaallak 
(optie) met gedeeltelijk bodystyling pack (optie). Dakimperiaal met Thule® Professional 
accessoire. (accessoire)
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Traffic Sign RecognitionØ leest automatisch 
standaard formaat snelheids- en verkeersborden 
af en geeft de laatst aangegeven maximum 
snelheid in het instrumentenpaneel weer 
(standaard met Adapatieve Cruise Control).

Driver AlertØ2) is ontworden om u te 
waarschuwen voor rijgedrag dat erop wijst dat uw 
waakzaamheid is afgenomen. Eerst wordt een 
waarschuwingssymbool in het instrumentenpaneel 
weergegeven gevolgd door een gongsignaal als de 
waakzaamheid verder afneemt. 

De cruise control2) van de Tourneo Custom 
maakt zelfs van de langste rit een ontspannen 
aangelegenheid. Eenvoudig stelt u de gewenste 
snelheid in en het systeem handhaaft deze totdat 
het gedactiveerd wordt door middel van de knop 
op het stuurwiel, of door de koppeling of rem in te 
drukken (standaard).

Instelbare snelheidsbegrenzer2) stelt u in staat 
de snelheid te begrenzen tussen 20 km/h en 110 
km/h en voorkomt dat u boven de ingestelde 
maximum snelheid accelereerd (standaard).

Vol met 
slimme 
ideeën

ØMaakt gebruik van sensoren.
2)Driver assistance voorziening.
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Slimme technologie voor 
uw veiligheid
Een uitgebreide reeks passieve en actieve veiligheidsfuncties maakt gebruik van de 
allernieuwste technologie ter bescherming van u, uw passagiers en uw bezittingen.

Tractieregeling1)

Indien bij lage snelheden wielslip wordt geregistreerd, kan dit systeem meer koppel 
naar het wiel met de meeste tractie sturen (standaard).

Elektronische stabiliteitsprogramma (ESP)Ø1)

Het systeem registreert wanneer het voertuig van de gekozen lijn afwijkt en 
zal proberen u in het juiste spoor te houden door automatisch het rem- en 
motorvermogen aan te passen. (standaard)

Indrukwekkend trekvermogen
Met een maximaal aanhangergewicht van 2200 kg beschikt de Tourneo Custom 
over een indrukwekkend trekvermogen, naast een reeks veiligheidsdetails ter 
bescherming van u en uw aanhanger. (eventueel dienen bedrijfsmatige gebruikers 
een digitale tachograaf te gebruiken; een montageset kan door uw Ford Dealer 
geleverd worden).

Trailer Sway Control1)

Ontworpen om vast te stellen of de aanhangwagen slingert, om dit tegen te gaan 
en om de aanhangwagen onder controle te houden (optie, en standaard met Ford 
fabrieksgemonteerde trekhaak).

Hill Start AssistØ2)

Deze starthulp op hellingen is ontwikkeld om gedurende korte tijd tegen te gaan 
dat de auto op een helling achteruit gaat rollen wanneer u uw voet van het 
rempedaal naar het gaspedaal verplaatst. Het werkt in de versnellingen vooruit en 
achteruit, en is dus ideaal bij slepen of trekken.

Side Wind StabilisationØ2)

Helpt de bestuurder op de weg te blijven bij hevige, onstuimige 
weersomstandigheden door gebruik te maken van het ESC systeem wat 
constateerd wanneer de auto beinvloed wordt door zijwind (standaard).

Emergency Brake AssistØ1)

Ontworpen om een noodstop situatie te herkennen en voert de druk op binnen het 
remsysteem om voor extra stopkracht te zorgen (standaard).

Roll Stability ControlØ1)

Ford's unieke roll-rate sensor helpt het Roll Stability Control systeem om de 
banden stevig op de weg te houden bij hoog zwaartepunt omstandigheden 
(standaard).

ØMaakt gebruik van sensoren.
*Werkt bij snelheden van meer dan 70 km/h op meerbaanswegen met duidelijk zichtbare rijstrookmarkeringen. 
1)Veiligheidsvoorziening. 2)Driver assistance voorziening.
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Motoren die voor u werken

Grotere prestatie, minder uitstoot
Tourneo Custom's nieuwe 2.0 liter Ford EcoBlue dieselmotor voldoet aan de strenge Euro 6 emissienorm waarbij een 
reductie van 55% aan nitrogen oxide (NOx) uitstoot ten opzichte van de Euro 5 emissienorm. Een Selective Catalytic 
Reduction (SCR) systeem maakt gebruik van AdBlue® dat met een urea/water mengsel NOx uitstoot omzet naar 
nitrogen en water. Een deeltjesfilter filtert vervolgens meer dan 99% van de vaste deeltjes uit de uitlaatgassen van de 
auto.

55% 
minder NOx 

dan de vorige 
standaard

De 2.0 Ford EcoBlue is en volledig nieuwe generatie geavanceerde, high performance dieselmotor. Schoner, met meer kracht , verfijndheid 
en uiterste efficiëntie met lage exploitatiekosten bouwen de Ford EcoBlue dieselmotoren voort op de toonaangevende prestatie en 
technologie van de bekroonde Ford EcoBoost benzinemotoren.

De volledig nieuwe Ford EcoBlue dieselmotor verbetert brandstofefficiëntie tot 7% in vergelijking met de vorige 2.2 TDCi dieselmotor, 
met een brandstofverbruik van 6.1 L/100km*, CO2 emissie van 159 g/km* en significante verbetering in prestatie bij laag toerental voor 
verbeterde rijeigenschappen.

Elke motor in de range - 105 pk, 130 pk en 170 pk - maakt gebruik van state-of-the-art design inclusief lage wrijvingstechnologie, 
ultrahoge druk brandstofinspuiting en de nieuwste turbo- en verbrandingstechnologie voor lage NOx emissie in lijn met de strenge Euro 
6 emissienorm. Verder heeft de nieuwe motor een onderhoudsinterval van om de 2 jaar of 60.000 km (welke eerst komt) voor verdere 
verlaging van de exploitatiekosten.

 ■ Tot wel 13% vermindering in brandstofverbruik en CO2
†

 ■ 20% verbeterde prestatie bij laag toerental†

 ■ Computer-geoptimaliseerd motorontwerp voor minimaal 
geluid en vibratie in de cabine

 ■ Lager nitorgen oxide (NOx) emissie in lijn met de strenge 
Euro 6 emissienorm

De belangrijkste voordelen zijn:

*105 pk/130 pk handgeschakeld met 159 g/km. NEDC testresultaten.

 

205324_Tourneo_Custom_2017.5_V2_NLD_NL.indd   23205324_Tourneo_Custom_2017.5_V2_NLD_NL.indd   23 19/05/2017   11:36:2319/05/2017   11:36:234



24

205324_Tourneo_Custom_2017.5_V2_Images.indd   24205324_Tourneo_Custom_2017.5_V2_Images.indd   24 07/03/2017   15:04:5707/03/2017   15:04:57

Kies de motor die bij u past

105 PS

360 Nm

159g/km 

Vanaf

2.0 Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)
De nieuwe Ford EcoBlue TDCi 105 pk (77 kW)/360 Nm 
dieselmotor is ontwikkeld om aan de strenge Euro 6 emissie 
eisen te voldoen en combineerd voortreffelijk brandstofverbruik 
(van zo laag als 6.1 L/100 km* gecombineerd) met uitstekende 
rijeigenschappen en verfijning. Het allernieuwste design helpt 
bij het verder terugdringen van de kosten zonder in te boeten op 
prestatie (niet leverbaar in NL).

*NEDC testresultaten.

Efficiënter

Meer koppel
Meer kracht
Elk van de 2.0 Ford EcoBlue motoren levert uitstekende 
prestatie, zowel in brandstofverbruik als flexibiliteit, met meer 
maximum vermogen en koppel en tot 20% meer koppel bij 
lage toerentallen dan bij de vergelijkbare vorige generatie 
motoren. Met de keuze uit drie verschillende vermogens en 
maximum koppels is er een motor die past bij de eisen van een 
ieders behoeften.

 

†In vergelijking met de vorige 2.2 Duratorq TDCi Euro 5 motor.
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2.0 Ford EcoBlue 170 pk  (125 kW)
De voortreffelijke nieuwe Ford EcoBlue 170 pk (125 kW) 
dieselmotor ontwikkeld een buitengewoon 405 Nm aan koppel. 
Levert sympathieke, luxueuse kracht en is de ideale keuze voor 
regelmatig trekken.

Meer kracht130 PS

385 Nm 170 PS

405 Nm 2.0 Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)

2.0 Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)

2.0 Ford EcoBlue 170 pk (125 kW)

159g/km 

Vanaf

163g/km 

Vanaf

2.0 Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)
De nieuwe Ford EcoBlue TDCi 130 pk (96 kW)/385 Nm 
dieselmotor heeft een doeltreffende prestatiebalans. Het levert 
de benodigde extra kracht en torque voor een verbeterd totaal 
treingewicht (GTM) en geremd aanhangwagengewicht zonder 
afbreuk te doen aan de emissieuitstoot.

Meer flexibiliteit

Koppel
Kracht

Koppel
Kracht

Koppel
Kracht
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Belangrijkste exterieurkenmerken
 ■ 15 inch stalen velgen met volledige 

wieldoppen 
 ■ Projectiekoplampen met geïntegreerde 

bochtverlichting en uitstapverlichting 
(Follow-me-home)

 ■ Dagrijverlichting
 ■ Mistlampen vóór
 ■ Voorbumper in carrosseriekleur
 ■ Schuifdeuren aan weerszijden met 

instaptreden en treeplanken
 ■ Elektrisch bedienbare en verwarmde 

buitenspiegels met dodehoekspiegel en 
geïntegreerde richtingaanwijzer

 ■ Elektrisch bediende voorportierruiten 
 ■ Uitzetbare zijruiten voor de tweede zitrij
 ■ Achterklep met grote ruit en wis/was
 ■ Centrale vergrendeling met twee 

uitklapbare sleutels
 ■ Elektrisch verwarmbare voorruit
 ■ Niveausensor ruitensproeiervloeistof

Leverbare optiepakketten:
Driver Assistance Pack I (standaard)

 ■ Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels 

 ■ Elektrisch verwarmbare voorruit
 ■ Niveausensor ruitensproeiervloeistof

Driver Assistance Pack II
Aanvulling op Driver Assistance pack I

 ■ Elektrisch inklapbare buitenspiegels
 ■ Niveausensor ruitensproeiervloeistof
 ■ Automatisch inschakelende koplampen
 ■ Regensensor

Driver Assistance Pack III 
Aanvulling op Driver Assistance Pack II

 ■ Lane Keeping Alert met Driver Alert
 ■ Achteruitrijcamera

Belangrijkste interieurkenmerken
 ■ MyConnection- AM/FM radiosysteem 

met usb-connectiviteit, audiobediening 
op stuurwiel en twee luidsprekers vóór 

 ■ Boordcomputer
 ■ Airconditioning vóór met pollenfilter
 ■ Met leder bekleed stuurwiel
 ■ Cruise control met instelbare 

snelheidsbegrenzing
 ■ Elektrisch bedienbare ruiten voor
 ■ Instapverlichting achter met dimfunctie
 ■ Stoffen vloerbedekking in achterste deel 

van cabine en bagageruimte
 ■ Afsluitbaar dashboardkastje
 ■ Airbags voor bestuurder en passagier 

inclusief zij- en gordijnairbags

Trend (niet 
leverbaar in NL)

*Ford Emergency Assistance werkt in meer dan 30 Europese 
landen. Deze functie werkt wanneer ze is gepaard met 
een compatibele, ingeschakelde mobiele telefoon die u 
bij u draagt wanneer een airbag (met uitzondering van 
knie-airbags, indien het voertuig hiermee is uitgerust) of de 
schakelaar voor uitschakeling van de brandstofpomp wordt 
geactiveerd. AppLink, Emergency Assistance en SMS-functie 
werken niet in alle Europese talen. Ga naar uw regionale Ford 
website voor de meest recente informatie en een volledige 
lijst met AppLink-compatibele apps.
◊N.b. Een kinderveiligheidsstoeltje mag nooit op de 
passagiersstoel worden geplaatst indien de auto met een 
actieve passagiersairbag en/of zij-airbags is uitgerust.

N.B.: Het Bluetooth® handelsmerk en de logo's zijn eigendom 
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford 
Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven gebeurt 
onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn 
die van de betreffende eigenaars.

Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom Trend L1 in Moondust Silver 
metaallak. (optie)(niet leverbaar in NL)

Motoren
 ■ 77 kW (105 pk)/360 Nm
 ■ 96 kW (130 pk)/385 Nm
 ■ 125 kW (170 pk)/405 Nm
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Belangrijkste exterieurkenmerken, als 
aanvulling op Trend

 ■ 16 inch lichtmetalen velgen
 ■ Sierstrips op de flanken in 

carrosseriekleur
 ■ Achterbumper in carrosseriekleur
 ■ Portiergrepen en achterklepgreep in 

carrosseriekleur
 ■ Elektrisch bedienbare, verwarmbare 

en inklapbare buitenspiegels in 
carrosseriekleur

 ■ Privacy glass 
 ■ Parkeersensoren, voor en achter
 ■ Automatisch inschakelende koplampen
 ■ Regensensor
 ■ Perimetrisch alarm

Belangrijkste interieurkenmerken, als 
aanvulling op Trend

 ■ Airconditioning achter
 ■ Zonneschermen op 2e zitrij, plus 3e zitrij 

op L2 modellen
 ■ Instrumentenpaneel met variabele 

dimfunctie

Leverbare optiepakketten:

Driver Assistance Pack III
 ■ Lane-keeping System met Driver Alert
 ■ Achteruitrijcamera
 ■ Luxe instrumentenpaneel

Titanium

Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom L1 in Tectonic Silver metaallak. 
(optie)

Motoren
 ■ 96 kW (130 pk)/385 Nm
 ■ 125 kW (170 pk)/405 Nm
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Belangrijkste exterieurkenmerken, als 
aanvulling op Titanium

 ■ Sport styling kit – voorbumperspoiler 
en zijskirts in carrosseriekleur en 
wielkastverbreders voor en achter, 
sportieve bumper en sport striping

 ■ Unique 17 inch 10-spaaks lichtmetalen 
Black Machined velgen met 
vergendelbare wielmoeren

Belangrijkste interieurkenmerken, als 
aanvulling op Titanium

 ■ Gedeeltelijk lederen bekleding
 ■ 10-weg elektrisch verstelbare 

bestuurdersstoel

Leverbare optiepakketten:

Driver Assistance pack III
 ■ Lane-Keeping Alert met Driver Alert
 ■ Achteruitrijcamear
 ■ Luxe instrumentenpaneel

Sport

 

Het getoonde model is een Tourneo Custom Sport L1 in Deep Impact Blue metaallak 
(optie)(niet leverbaar in NL).

Motor
 ■ 125 kW (170 pk)/405 Nm
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Wij kozen Tectonic Silver. 
Welke gaat u kiezen?

De nieuwe Tourneo Custom dankt zijn mooie en duurzame exterieur aan een grondig 

lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met 

wasinjectie tot de slijtvaste toplaag: de nieuwe materialen en toepassingsprocessen 

zorgen ervoor dat de Ford Tourneo Custom zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief 

gebruik behoudt.

N.B.: De gebruikte afbeeldingen van de auto dienen alleen ter illustratie van lakkleuren en geven niet het beschreven voertuig weer. Kleuren en bekledingen in 
deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren vanwege beperkingen van het gebruikte afdrukproces.

*Metaallak en lederen bekleding zijn als optie tegen meerprijs leverbaar.

Op allergieën getest interieur
Het interieur van de Ford Tourneo Custom maakt gebruik van materialen die het risico van een allergische reactie minimaliseren. Modellen 
uitgerust met airconditioning hebben bovendien een krachtig pollenfilter dat voorkomt dat stof en pollen de passagiersruimte kunnen 
binnendringen.

Trend
Inzet: Lane in Soft Charcoal 
Zijkussen: Max in Charcoal Black

Titanium
Inzet: Ecko in Medium Stone
Zijkussen: Max in Charcoal Black

Titanium
Inzet en zijkussen: Torino leer in Medium 
Stone*

Sport
Inzet: Ecko in Pewter 
Zijkussen: Torino leer in Charcoal Black*
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Frozen White
Standaardlak

Tectonic Silver
Metaallak*

Stratosphere
Metaallak*

Race Red
Standaardlak

Moondust Silver
Metaallak*

Deep Impact Blue
Metaallak*

Blazer Blue
Standaardlak

Magnetic
Metaallak*

Shadow Black
Mica lak*
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16 inch 5-spaaks lichtmetalen wielen met 
vergrendelbare wielmoeren (standaard op 

Titanium, optie op Trend)

17" 10-spaaks lichtmetalen wielen met 
vergrendelbare wielmoeren (optie op Trend 

en Titanium) 

17 inch 5x2-spaaks lichtmetalen Black 
Machined wielen met vergrendelbare 

wielmoeren (standaard op Sport) 

18" 10-spaaks lichtmetalen wielen met 
vergrendelbare wielmoeren (option op Sport) 

Wielen

Verlengde variabele service intervallen
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Rijervaring die zich nog meer 
loont
De Torque Vectoring Control van 
de Tourneo CustomØ is ontworpen 
om de tractie, de wegligging en 
de wendbaarheid tijdens het 
nemen van bochten te verbeteren 
door het motorkoppel dat naar 
de voorwielen wordt gestuurd 
optimaal af te stemmen op de 
grip van elk wiel afzonderlijk. Het 
resultaat is een veel prettigere 
rijervaring (standaard).

 ØMaakt gebruik van sensors.

SelectShift  automatische transmissie 
Voor meer comfort en gemak in druk (stads)
verkeer, kunt u kiezen voor de 6-traps SelectShift 
automatische transmissie. Deze presteert vlot, 
responsief en efficient en biedt de mogelijkheid 
om handmatig te schakelen met de knoppen op 
de versnellingspook (optie met 130 pk en 170 pk 
FWD motoren).

Mechanische items
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Exterieurkenmerken

Geleverd met AdBlue®

Uw Ford Tourneo Custom functioneert alleen als de 
AdBlue® tank van de Euro 6 diesel motor gevuld is 
met AdBlue®. Het systeem waarschuwt wanneer 
het een te laag niveau aan AdBlue® constateerd. 
Neem voor meer informatie contact op met uw 
Ford dealer. 

Draaicirkel van 10,9 meter*
Met zijn draaicirkel van 10,9 
meter tussen stoepranden is de 
Ford Tourneo Custom met korte 
wielbasis (L1) de ideale keuze voor 
veeleisend stadsgebruik. 

*L1 versie met standaard velgen; Draaicirkel 
voor andere varianten zijn als volgt: 12.2m voor 
L2 met 15 inch wielen;12.8m voor L2 met 16 inch 
wielen; 11.8m voor L1/ 13.0m voor L2 met 17 
inch wielen;  12.1m voor L1/13.3m 
voor L2 met 18 inch wielen.

Eersteklas draaicirkel
10,9m

draaicirkel
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Exterieurkenmerken

Automatisch inschakelende koplampen en dagrijverlichting
Onderscheid u te allen tijde met de krachtige, hooggemonteerde koplampen, de 
geïntegreerde dagrijlichten en de elegante achterlichten van de Ford Tourneo Custom. 
De automatisch inschakelende koplampen gaan aan als de lichtniveaus minder worden, 
terwijl de uitstapverlichting (Follow-me-home) korte tijd aan zal blijven om zo uw pad in 
het duister te verlichten.

Projectiekoplampen met statische bochtverlichting
Wanneer u het stuurwiel meer dan 30 graden draait, verlicht de bochtverlichting de 
betreffende zijde van de weg voor beter zicht 's nachts (standaard).

Het getoonde model is een Ford Tourneo Custom L1 Titanium in Magnetic metaallak (optie).

Zien en gezien worden.
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Exterieurkenmerken

12 jaar garantie tegen doorroesten
De FordTourneo Custom dankt zijn duurzame exterieur aan een grondig lakproces dat uit meerdere fasen bestaat. Van de stalen carrosseriedelen met wasinjectie tot de slijtvaste deklak: de 
nieuwe materialen en toepassingsprocessen zorgen ervoor dat de Tourneo Custom zijn fraaie uiterlijk ook nog na jaren intensief gebruik behoudt.

Zink-coating Fosfaatlaag Elektrostatisch 
aangebrachte laklaag

Toplaag Transparante laag 
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Veiligheid

Eerste in zijn klasse met 5 sterren in 
de Euro NCAP classificatie
Veiligheid zonder compromissen
De Ford Tourneo Custom is officeel een van de veiligste voertuigen op de weg. Hij heeft de maximale 
5 Euro NCAP sterren voor algemene veiligheid ontvangen. Daarnaast ontving de Ford Tourneo 
Custom twee Euro NCAP Advanced Rewards voor zijn Lane Keeping Alert-technologie en SYNC 
Emergency Assistance systeem.

Stop veiliger
De Ford Tourneo Custom maakt de bescherming van bestuurder en passagier zijn topprioriteit. Standaard veiligheidsfuncties 
zijn onder andere ABS met remassistentie (EBA) die helpen bij het reduceren van de noodstopafstand. De grotere remblokken 
gaan langer mee en zijn beter bestand tegen verlies van remefficiëntie. De slijtagesensoren geven aan wanneer de remblokken 
vervangen moeten worden.
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Veiligheid

4.500 crashtests, virtueel en in het echt
Slimmere technieken voor meer gemoedsrust
Met 4.500 crashtests op zijn naam, in zowel de virtuele als de echte wereld, is de Ford Tourneo 
Custom ontworpen om zijn inzittenden zo veilig mogelijk te vervoeren. De uitstekende bescherming 
begint in de stijve bodystructuur, met zijn ultrakrachtige staal. En wordt vervolmaakt door een 
reeks veiligheidsinnovaties, waaronder een volledig scala aan airbags en geavanceerde chassis- en 
remtechnieken.

Zij- en gordijnairbagsØ1)

Helpen de hoofden van de bestuurder en de passagiers tegen letsel te beschermen (standaard).
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Spraaksturingssysteem 
(Voice Control System)
Muziek selecteren, gesprekken voeren of routebeschrijvingen naar uw 

bestemming opvragen met Ford SYNC – alles handsfree met eenvoudige 

gesproken commando's.

Bluetooth® Audio-streaming
Stream uw muziekcollectie vanaf uw 
compatibele MP3-speler of mobiele telefoon 
naar het audiosysteem van uw auto.

Emergency Assistance*
Innovatieve SYNC functie die gebruik 
maakt van een met Bluetooth® gekoppelde 
mobiele telefoon die de inzittenden helpt 
om een noodoproep direct te plaatsen 
bij de noodhulpdiensten na een ongeluk 
waarbij een airbag is geactiveerd of de 
brandstoftoevoer is afgesloten (In meer dan 
40 Europese landen beschikbaar, niet in 
Nederland) (Onderdeel van Ford SYNC).

Handsfree telefoonbediening
Maakt deel uit van Ford SYNC.

Navigatie
3D kaart opgeslagen op een SD-kaart toont 
nuttige locaties op een 5" kleurenscherm. 
Omvat tevens verkeersberichten (optie).

SYNC AppLink
Bedien uw favoriete mobiele apps op uw 
ondersteunde smartphone door middel van 
gesproken commando's en knoppen op het 
stuurwiel (compatibele mobiele telefoon 
vereist).

 

*Compatibele mobiele telefoon vereist. U kunt in een lijst van AppLink-compatibele apps op uw regionale Ford websites zoeken, of via de 
Ford App Calatogus die in iOS en Adroid stores beschikbaar is. SYNC AppLink en Emergency Assistance worden niet door alle Europese talen 
ondersteund.

N.B.: Het Bluetooth® woordmerk en de betreffende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit merk door Ford Motor 
Company Limited en bijbehorende bedrijven geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende 
eigenaars.
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Interieurkenmerken
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Interieurkenmerken

Elektrisch bedienbare en verwarmbare 
bestuurdersstoel
De verwarmbare bestuurdersstoel is elektrisch op 8 
manieren te verstellen; op die wijze vindt u met gemak 
de meest comfortabele rijpositie (optie).

Achteruitrijcamera
Zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, verschijnt het beeld van de 
achteruitrijcamera automatisch in de achteruitkijkspiegel. Markeringslijnen over het 
camerabeeld geven de richting aan waarin het voertuig rijdt (optie).
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Prestaties, gewicht en lading

Luchtstroomwaarde verhoogd met 140%
Ventilatie volgens vliegtuigontwerp
Passagiers achterin hebben ieder hun eigen luchtuitlaat. 
Elke zitrij beschikt bovendien over twee luchtuitlaten op 
vloerniveau. (standaard)

Krachtig verwarmings- en ventilatiesysteem
Een verhoogde luchtstroomwaarde betekent snellere 
ontwaseming en een comfortabeler klimaat voor 
passagiers.

Airconditioning
Een afzonderlijk airconditioningsysteem wordt 
meegeleverd voor de achterste passagiersruimte, met zijn 
eigen draaiknoppen. (standaard)
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Fuel economy and CO2 emissions

Model Availability

 ■ De geheel nieuwe 2.0 Ford EcoBlue dieselmotoren 
bieden een uitzonderlijk laag brandstofverbruik en 
lage CO2-uitstoot

 ■ Ford Auto-Start-Stop systeem
 ■ Ford Smart Regenerative Charging
 ■ Ford EcoMode (Informatiesysteem voor 

bestuurder)

 ■ Schakeldindicator – om te helpen zuinig te rijden
 ■ Acceleratie Controle (optie)
 ■ Ford Battery Management System – verbetert de 

levensduur van de accu en het brandstofverbruik en 
garandeert te allen tijde betrouwbaar starten

Ford ECOnetic technologie
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Opties en accessoires

Toegevoegde flexibiliteit
Bodemplaatbescherming
Stevige, roestvrij stalen beschermplaten beschermen de 
motor en de transmissie van uw Ford tegen beschadiging 
als op oneffen ondergrond wordt gereden. Ze zijn voor het 
onderhoud eenvoudig te verwijderen. (Accessoire)

Bosch®+ Achteruitrijwaarschuwing
Rijd veiliger achteruit met het 
achteruitrijwaarschuwingssysteem dat voetgangers 
waarschuwt met een akoestisch signaal. (Accessoire)

Windgeleiders
Vermindert luchtturbulentie en lawaai zodat u met open 
ruiten meer van uw rit kunt genieten, zelfs als het licht 
regent (vóór en achter leverbaar) (accessoire).

Waarschuwingssysteem voor achteruitrijden, 
akoestisch
Gekoppeld aan achteruitversnelling. Geeft een akoestische 
waarschuwing wanneer de auto achteruitrijdt. (accessoire)

Bodykit
Geeft een sportief uiterlijk aan uw Ford Tourneo Custom. De 
bodykit bestaat uit lijsten voor de wielkasten en een 
voorspoiler. (accessoire)

Afneembare trekhaak
Om nog meer te vervoeren kan de afneembare trekhaak u 
van dienst zijn. (accessoire)

Fietsdrager
Te monteren op de trekhaak, zonder dat dit ten koste gaat 
van de bereikbaarheid van de laadruimte. (accessoire)

All-weather vloermatten
Passen perfect in uw Ford en beschermen optimaal tegen 
vuil. (accessoire)

+Systeem wordt gedekt door garantie van leverancier, raadpleeg de achterpagina voor meer informatie.

Het maximale aanhangwagengewicht is afhankelijk van uw Ford Tourneo Custom. Zie het gewichtenoverzicht in deze brochure voor meer informatie. 

Voor meer accessoires voor uw Ford Tourneo Custom kunt u www.ford-accessoires.nl bezoeken.

Voor een uitgebreide range aan Ford producten – van kleding tot lifestyle en modelauto´s – gaat u naar www.fordlifestylecollection.com.
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Uitgegeven door Ford Motor Company Limited, 
Brentwood, Essex, Engeland. Geregistreerd in 

Engeland, nr. 235446.
BJN 205324. FoE L56E. 

PN 677517/0517/0.5m/NLD nl.
September 2016.

© Ford Motor Company Limited.

Afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Maar het beleid van Ford kenmerkt zich door voortdurende productontwikkeling. Ford behoudt zich het recht voor specificaties, kleuren en prijzen van 
modellen en afgebeelde en beschreven items in deze publicatie te allen tijde te veranderen. Neem voor de laatste details altijd contact op met uw Ford-dealer. Optionele apparatuur. Door deze hele uitgave heen dient u, wanneer een eigenschap wordt 
beschreven als een ‘Optie’ of ‘Optioneel toebehoren/pakket’, etc., aan te nemen dat dit tegen meerprijs is ten opzichte van de basisversie van de auto, tenzij het tegendeel specifiek wordt vermeld. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk 
van beschikbaarheid. N.B. Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook verschillen van die van het definitieve 
model. Bovendien kunnen enkele getoonde items van de auto’s optioneel zijn. Opmerking. In deze brochure worden originele Ford accessoires gepresenteerd, naast een reeks producten van onze leveranciers. + De aangegeven accessoires zijn zorgvuldig 
geselecteerde producten van onze leveranciers, die onder hun eigen merknaam worden vermeld. Voor deze producten gelden de garantievoorwaarden van de betreffende leveranciers; deze producten vallen derhalve niet onder verantwoordelijkheid 
van Ford. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford Dealer. N.B. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company is onder licentie. 
Het woordmerk iPod en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars. N.B. Sommige in deze brochure beschreven veiligheidsdetails en assistentiesystemen voor 
de bestuurder werken met behulp van sensors, waarvan de prestaties onder bepaalde weers- en milieu-omstandigheden negatief beïnvloed kunnen worden.

Wanneer u deze brochure niet 
meer nodig heeft, verzoeken we u 
deze te recyclen.

Ford en BP – werken samen 
aan het terugdringen van 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
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