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(dle toho, co nastane dříve)
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výhodné financování

I  Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

 

BRONCO
CENÍK



CENÍK

NOVÝ FORD BRONCO - 5DVEŘOVÉ PROVEDENÍ KAROSERIE

Motor Palivo Výkon Převodovka Outer Banks Badlands

2.7 EcoBoost V6 Twin-Turbo Benzín 335 k (246 kW) 10st. automatická 1 949 900 2 054 900

Doporučené ceny jsou v Kč, zahrnují DPH 21 % a platí od 15. 3. 2023. Datum vydání 15. 3. 2023. Pro konkrétní nabídku se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.
Individuální nabídku financování vám připraví autorizovaný prodejce Ford.



POKROČILÉ JÍZDNÍ VLASTNOSTI

SILNÝ A ODOLNÝ MOTOR
Motor 2.7 EcoBoost nového vozu Ford Bronco dosahuje výkonu 

až 335 koní. Motor doplňuje velmi odolná a rychlá 10st. 

automatická převodovka. Odolnost a hbitost jsou hlavní 

charakteristiky tohoto motoru. Vždy pracuje tak, aby vás dovezl 

tam, kam potřebujete, bez kompromisů. Pohonný mechanismus 

řidiči nabízí velký výkon a točivý moment 563 Nm pro jistotou při 

řízení.

POHON E-4WD A UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU
Ford Bronco Badlands využívá vyspělý pohon všech kol e-4WD 

pro jízdu na silnici i v terénu. Spojka převodovky je využívána k 

přenosu točivého momentu v režimech 4WD 4A (AUTO),

4H a 4L. Při volbě 4A systém plynule mění točivý moment všech 

kol (od zadních kol k předním) pro dosažení optimální trakce na 

silnici. Při volbě 4H nebo 4L systém elektronicky řídí trakci 

předních a zadních kol pro použití v terénu. Pro zvýšení terénních 

schopností je možné elektronicky ovládat mechanickou uzávěrku 

diferenciálu přední a zadní nápravy.

VOLITELNÉ JÍZDNÍ REŽIMY
Pokročilý Terrain Management systém s jízdními režimy

G.O.A.T. (Go Over Any Terrain = jízda jakýmkoliv terénem) 

dokáže adekvátně reagovat na jakoukoli situaci a dosahovat 

nejlepšího výkonu na silnici i v terénu. Při volbě každého z jízdních 

režimů dochází ke kompletnímu přenastavení chování vozu. 

Příkladem je nastavení kalibrace motoru, převodovky, nastavení 

kontroly trakce, citlivosti řízení, pedálů, brzd a změna grafiky 

přístrojového štítu.

PRŮCHODNOST TĚŽKÝM TERÉNEM
Díky All-Terrain (AT) pneumatikám a HOSS (High-speed Off-

road Suspension System) zavěšení kol s dlouhým zdvihem 

tlumičů si Ford Bronco suverénně poradí i s velmi těžkým 

terénem. Ford Bronco Badlands navíc disponuje systémem 

odpojení přední stabilizační tyče pro zvládnutí ještě náročnějších 

úseků. Vozy Bronco jsou vybaveny ocelovou ochranou pod 

motorem a rozvodovkou včetně krytu palivové nádrže pro váš 

větší klid při zvládání náročného terénu.

Obrázky představují ilustrační vyobrazení vozu, který může obsahovat prvky příplatkové výbavy.



UNIKÁTNÍ PRVKY VÝBAVY A TECHNOLOGIE

PŘIZPŮSOBTE SI VŮZ PODLE POTŘEBY
Ford Bronco můžete upravit podle toho, na jaké dobrodružství se 

vydáte. Hard Top střecha se zadním oknem a boční dveře jsou 

odnímatelné. V nabídce najdete také velké množství praktického 

příslušenství. Vyberte si například střešní nosič, stan na zadní 

výklopné dveře či omyvatelné potahy nebo vybírejte mezi 

nejrůznějšími držáky, organizéry a boxy, abyste se mohli na 

expedici do neznáma pořádně vybavit.

PRAKTICKÝ INTERIÉR
Ford Bronco je vybaven nejen stylovými a robustními prvky 

interiéru, ale samotné povrchy materiálů jsou navrženy pro 

maximální mechanickou odolnost. Odolnost oceníte zejména při 

náročných jízdách terénem, kde prach a bláto hraje svou roli. 

Mysleli jsme proto i na snadné čištění. Oceníte zejména 

omyvatelné gumové rohože.

SYNC 4 A PŘÍSTROJOVÝ ŠTÍT
I když se vydáte mimo civilizaci, stále s ní můžete zůstat v 

kontaktu. Ford Bronco je vybaven inteligentním systémem 

SYNC 4, který se ovládá prostřednictvím 12” dotykové obrazovky. 

Obsahuje navigaci, audiosystém B&O s 10 prémiovými 

reproduktory a příjem DAB. Navíc je vybaven 8" přístrojovým 

štítem, který zobrazí velké množství užitečných informací nejen 

v terénu. Grafika přístrojového štítu se mění v závislosti na 

zvoleném jízdním režimu.

ASISTENČNÍ SYSTÉMY NEJEN PRO JÍZDU 

TERÉNEM
Ford Bronco obsahuje velké množství inovativních technologií, 

které dělají řízení snazší. Trail Control pomůže s průjezdem 

terénu předvolenou rychlostí nebo Trail One-Pedal Drive umožní 

zrychlovat a zpomalovat pouze prostřednictvím plynového 

pedálu. Další pomoc při řízení nabídne 360stupňová kamera 

s rozděleným obrazem pro jízdu terénem a přední a zadní 

parkovací senzory pro snazší parkování. V běžném silničním 

provozu oceníte například adaptivní tempomat, předkolizní 

systém Pre-Collision Assist nebo systém udržování v jízdním 

pruhu a hlídání mrtvého úhlu BLIS.

Obrázky představují ilustrační vyobrazení vozu, který může obsahovat prvky příplatkové výbavy.



PŘEHLED VÝBAVOVÝCH STUPŇŮ

OUTER BANKS

· 18“ kola z lehkých slitin černá s broušenou 
povrchovou úpravou, monitoring tlaku 
v pneumatikách 

· SYNC 4A s 12" dotykovým displejem 
a FordPass Connect 

· 8" digitální přístrojový panel 
· Automatická dvouzónová klimatizace 

s výdechy pro první řadu 
· Podložka bezdrátového nabíjení mobilních 

telefonů 
· Elektronická parkovací brzda 
· Kombinované čalounění sedadel kůže/vinyl 

v provedení Dark Space / Navy Pier, přední 
sedadla elektricky nastavitelná 
s vyhříváním 

· Vyhřívaný volant 
· Systém KeyFree - vstup do vozu 

a startování bez použití klíče, dva sklopné 
klíče s dálkovým ovládáním centrálního 
zamykání 

· Automatické přepínání dálkových světel, 
přední a zadní LED světlomety 

· 4WD - přiřaditelný pohon všech kol 
manuálně volený (4L/4H)

· HOSS 1.0 (High-speed Off-road 
Suspension System) zavěšení kol 
s dlouhým zdvihem tlumičů a předním 
stabilizátorem 

· Asistenční systémy řidiče Ford Co-Pilot360 
· Asistenční systémy rozšířené pro jízdu 

terénem Trail Control, Trail One-Pedal 
Drive a Trail Turn Assist 

· Terrain Management Systém G.O.A.T. - 
otočný ovladač s volitelnými jízdními 
režimy 

· Ochrana pod motorem a rozvodovkou 
včetně krytu palivové nádrže 

· Příprava pro tažné zařízení 
· Hard Top odnímatelný (4 díly) nelakovaný 
· Přední dveře odnímatelné včetně nářadí 

pro demontáž 
· Páté dveře výklopné vpravo (150°) 

s rezervním kolem 
· Výsuvná podlaha zavazadlového prostoru 
· Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

BADLANDS (navíc oproti Outer Banks)

· 17“ kola z lehkých slitin šedá s broušenou 
povrchovou úpravou 

· Spínače ovládané zevnitř kabiny pro 
připojení příslušenství (navijáku nebo 
světel) 

· Kombinované čalounění sedadel kůže/vinyl 
v provedení Black Onyx 

· Organizér MOLLE na zadní straně předních 
sedadel 

· e-4WD - přiřaditelný pohon všech kol 
manuálně volený (4L/4H), navíc 
s možností volby stálého pohonu všech kol 
(4A)

· HOSS 2.0 (High-speed Off-road 
Suspension System) navíc se systémem 
odpojení přední stabilizační tyče

· Elektronicky ovládaná mechanická 
uzávěrka diferenciálu přední a zadní 
nápravy 

· Ochrana pod motorem a rozvodovkou 
včetně krytu palivové nádrže navíc 
s ochranou předního nárazníku

· Střešní podélné ližiny 
· Ochranná podlaha zavazadlového prostoru 

bez výsuvného pojezdu

Obrázky představují ilustrační vyobrazení vozu, který může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

BEZPEČNOST
A  standardní výbava, — nelze objednat

S lze objednat jako součást zvýhodněné sady či jiné výbavy

Poznámka Outer Banks Badlands

Airbagy

- čelní airbagy řidiče a spolujezdce

- boční airbagy vpředu a stropní airbagy

- možnost deaktivace předního airbagu spolujezdce

- ISOFIX ve druhé řadě krajních sedadel
 

 A   A 

Upozornění na nezapnuté bezpečností pásy  A   A 

Elektronický stabilizační systém ESP

- včetně protiblokovacího systému ABS, ochrany proti převrácení vozu RSC, funkce stabilizace 

přívěsu
 

 A   A 

Ford Co-Pilot360

- přední a zadní parkovací senzory

- 360stupňová kamera s rozděleným obrazem pro jízdu terénem

- systém hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)

- adaptivní tempomat (ACC)

- Pre-Collision Assist - předkolizní asistent snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou nebo jiným 

vozem

- systém udržování v jízdním pruhu

- systém sledování bdělosti řidiče

- asistent pro rozjezd do kopce
 

 A   A 



AUDIO SYSTÉMY A NAVIGACE

Poznámka Outer Banks Badlands

FordPass Connect

- vestavěný modem LTE/4G

- online vzdálené aktualizace (OTA) Ford Power-Up

- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace 

vozu)

- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
 

 A   A 

SADA AUDIO 12

- SYNC 4 s 12" dotykovým displejem, navigací a konverzačním rozpoznáváním hlasu

- bezdrátové připojení Android Auto nebo Apple CarPlay

- 10 prémiových reproduktorů B&O

- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
 

 A   A 

FUNKČNÍ VÝBAVA

Poznámka Outer Banks Badlands

8" digitální přístrojový panel  A   A 

Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro první řadu  A   A 

Podložka bezdrátového nabíjení mobilních telefonů  A   A 

Spínače ovládané zevnitř kabiny pro připojení příslušenství (navijáku nebo světel)  -   A 

Ochrana pod motorem a rozvodovkou včetně krytu palivové nádrže  A   - 

Ochrana pod motorem a rozvodovkou včetně krytu palivové nádrže a předního nárazníku  -   A 

Trail Control

- asistovaný průjezd terénem předvolenou rychlostí až do 31 km/h (vozidlo automaticky akceleruje 

a brzdí) v závisloti na zvoleném režimu pohonu (2H/4H/4L)
 

 A   A 

Trail One-Pedal Drive

- umožňuje zrychlovat a zpomalovat pouze prostřednictvím plynového pedálu
 

 A   A 

Trail Turn Assist

- zmenšuje poloměr zatáčení při manévrování v terénu až o 40 %
 

 A   A 

Terrain Management Systém G.O.A.T. - otočný ovladač s volitelnými jízdními režimy

- Outer Banks - Normální, Eco, Sportovní, Kluzký povrch, Bahno/vyjeté, Písek

- Badlands - Normální, Eco, Kluzký povrch, Bahno/vyjeté, Písek, Skály, Baja
 

 A   A 

4WD - přiřaditelný pohon všech kol manuálně volený (4L/4H)  A   - 

e-4WD - přiřaditelný pohon všech kol manuálně volený (4L/4H), navíc s možností volby stálého 

pohonu všech kol (4A)
 -   A 

Elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy  -   A 

Elektronická parkovací brzda  A   A 

Elektrické ovládání předních a zadních oken  A   A 

Dětské pojistky zadních dveří  A   A 

Stěrače s dešťovým senzorem  A   A 

Vyhřívané zadní sklo  A   A 

Obvodový alarm  A   A 

Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče  A   A 

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání  A   A 

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  A   A 

Aktivní maska chladiče  A   A 



INTERIÉR

Poznámka Outer Banks Badlands

Kůže Space

- kombinované čalounění sedadel kůže/vinyl v provedení Dark Space / Navy Pier

- vyhřívaná přední sedadla

- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech

- sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech
 

 A   - 

Kůže Onyx

- kombinované čalounění sedadel kůže/vinyl v provedení Black Onyx

- vyhřívaná přední sedadla

- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech

- sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech
 

 -   A 

Středová loketní opěrka s dvojitým dnem pro přední sedadla  A   A 

Sedadla v druhé řadě dělená v poměru 60/40  A   A 

Organizér MOLLE na zadní straně předních sedadel  -   A 

Podlahová krytina omyvatelná  A   A 

Přední a zadní rohože  A   A 

Přední rohože gumové  A   A 

Vyhřívaný volant  A   A 

Volant obšitý kůží  A   A 

Hlavice řadicí páky obšitá kůží  A   A 

Madla integrovaná do palubní desky a středové konzoly  A   A 

Stropní konzola s lampičkami na čtení  A   A 

Čalounění stropu tmavé  A   A 

Ambientní interiérové osvětlení  A   A 

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním  A   A 

Přihrádka před spolujezdcem uzamykatelná  A   A 

USB A a USB C konektory pro přední a zadní řadu sedadel  A   A 

12V zásuvka uvnitř loketní opěrky přední řady sedadel a v nákladovém prostoru  A   A 

Zásuvka 230 V / až 400 W  A   A 

Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří  A   A 

Výsuvná podlaha zavazadlového prostoru  A   - 

Ochranná podlaha zavazadového prostoru  -   A 

Síť zavazadlového prostoru  A   A 

EXTERIÉR

Poznámka Outer Banks Badlands

Outer Banks exteriérová sada:

- černě lakovaná maska chladiče s bílým nápisem B R O N C O

- nelakovaný plastový přední nárazník

- kovový zadní nárazník lakovaný práškovou barvou

- lakované kliky dveří a lemy blatníků v barvě karoserie

- černě lakovaná vnější zpětná zrcátka
 

 A   - 

Badlands exteriérová sada:

- šedě lakovaná maska chladiče s bílým nápisem B R O N C O

- kovový přední nárazník lakovaný práškovou barvou

- kovový zadní nárazník lakovaný práškovou barvou

- nelakované kliky dveří, lemy blatníků a vnější zpětná zrcátka
 

 -   A 



EXTERIÉR

Poznámka Outer Banks Badlands

Nemetalický lak karoserie - bílá Oxford  0   0 

Nemetalický lak karoserie - speciální - šedá Cactus  32 900   32 900 

Nemetalický lak karoserie - speciální - Area 51  32 900   32 900 

Mica lak karoserie - černá Shadow  30 900   30 900 

Metalický lak karoserie - šedá Carbonized  30 900   30 900 

Metalický lak karoserie - zelená Eruption  30 900   30 900 

Metalický lak karoserie - speciální - modrá Velocity  32 900   32 900 

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Azure  32 900   32 900 

Metalický lak karoserie - speciální - červená Hot Pepper  32 900   32 900 

Přední lapače nečistot  A   A 

Boční nástupní schůdek vlevo a vpravo  A   - 

Vnější lišty chránící prahy před kamením vlevo a vpravo

boční nástupní schůdky budou 

vloženy do vozu neinstalované 

pro Outer Banks

 17 900   A 

Boční dveře odnímatelné včetně nářadí pro demontáž  A   A 

Páté dveře výklopné vpravo (150°) s rezervním kolem  A   A 

Hard Top odnímatelný (4 díly) v šedé barvě nelakovaný se zadním oknem výklopným nahoru 

(obsahuje úložný vak pro skladování horních panelů přední řady ve vozidle)
 A   A 

Střešní podélné ližiny neobsahuje příčníky  17 900   A 

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy  A   A 

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a manuálně sklopná vnější zrcátka s osvětlením nástupního 

prostoru
 A   A 

Automatické přepínání dálkových světel  A   A 

Přední LED světlomety s LED denním svícením  A   A 

Přední LED mlhové světlomety  A   A 

Zadní LED světlomety  A   A 

OSTATNÍ

Poznámka Outer Banks Badlands

HOSS 1.0 (High-speed Off-road Suspension System) zavěšení kol s dlouhým zdvihem tlumičů 

a předním stabilizátorem
 A   - 

HOSS 2.0 (High-speed Off-road Suspension System) zavěšení kol s dlouhým zdvihem tlumičů 

BilsteinTM Possition-Sensitive a systémem odpojení přední stabilizační tyče
 -   A 

Příprava pro tažné zařízení  A   A 

Tažné zařízení odnímatelné včetně 13pinové zásuvky  30 900   30 900 

Stan na zadní výklopné dveře  12 900   12 900 

Off-Road LED reflektorová světla montovaná na vnější zpětná zrcátka  -   12 900 

Off-Road LED světelná rampa montovaná na střešní ližiny  -   25 900 

Přední tažná oka (2x)  A   A 

Zadní tažné oko (1x)  A   A 



OSTATNÍ

Poznámka Outer Banks Badlands

Systém Stop-Start  A   A 

KOLA

Poznámka Outer Banks Badlands

Kola z lehkých slitin D2UFA 18" x 7.5" černá s broušenou povrchovou úpravou - pneumatiky 255/70 

R18 All-terrain (32"), 18" rezervní kolo z lehkých slitin
 A   - 

Kola z lehkých slitin D2YDF 17" x 8.0" šedá s broušenou povrchovou úpravou - pneumatiky 285/70 

R17 All-terrain (33"), 17" rezervní kolo z lehkých slitin
 -   A 

Monitoring tlaku v pneumatikách  A   A 

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Poznámka Outer Banks Badlands

Prodloužená záruka FORD PROTECT

- 4 roky / 200 000 km
 

dle skutečnosti, která nastane 

dříve vč. zajištění mobility až na 5 

dní

 A   A 

* Smluvní podmínky Ford Protect jsou ke stažení na ww.ford.cz v sekci servis/záruky nebo jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Ford.
** Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz. Příslušenství není součástí vozu do 
výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.

BARVY KAROSERIE

Area 51 Bílá Oxford Černá Shadow Červená Hot Pepper
nemetalická nemetalická speciální mica metalická

Modrá Velocity Šedá Azure Šedá Cactus Šedá Carbonized
metalická metalická nemetalická metalická

Zelená Eruption
metalická



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

Vnější rozměry  [mm] Outer Banks Badlands

Celková délka 4 811 4 800

Celková šířka (vnější zrcátka vyklopená / sklopená / bez) 2 199 / 1 928 / 1 928 2 199 / 1 937 / 1 937

Celková výška (s / bez ližin) 1 937 / 1 852 1962 / -

Přední / zadní převis karoserie 794 / 1 067 783 / 1 067

Rozvor 2 950 2 950

Rozchod - předních / zadních kol 1 653 / 1 650 1 648 / 1 650

Nájezdový úhel - přední / přechodový / zadní (bez tažného) / zadní (s tažným) [°] 38,1 / 21,9 / 31,4 / 29,6 40,6 / 23,6 / 33,3 / 31,3

Světlá výška (nenaloženo / naloženo) 237 / 201 261 / 221

Brodivost 800 800

Vnitřní rozměry  [mm]

Přední / zadní sedadla

Prostor v oblasti hlavy 1 037 / 1 018 1 037 / 1 018

Maximální prostor pro nohy 1 096 / 921 1 096 / 921

Šířka v oblasti ramen 1 450 / 1 434 1 450 / 1 434

Zavazadlový prostor  [mm]

Výška podlahy od země pro nakládání (nenaloženo) 876 808

Maximální výška zavazadlového prostoru 948 1 027

Maximální šířka mezi podběhy kol / maximální šířka 1 098 / 1 393 1 093 / 1 393

Délka u podlahy k 1. řadě sedadel 1 782 1 782

Délka u podlahy k 2. řadě sedadel 956 830

Objem zavazadlového prostoru [l]

2sedadlové uspořádání: naloženo po střechu 1 780 1 804

5sedadlové uspořádání: naloženo po horní okraj sedadel 471 - 504 546 - 562

5sedadlové uspořádání: naloženo po střechu 820 873

TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU

Motor Zdvihový objem [cm³] Počet válců Maximální výkon Maximální točivý moment

2.7 EcoBoost V6 Twin-Turbo (335 k) 2 688 6 246 kW (335 k) 563 Nm

Všechny výše uvedené hodnoty jsou finální homologační údaje.



SPOTŘEBA PALIVA, VÝKONNOSTNÍ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Emise CO₂ 

(g/km) *

Spotřeba 

paliva 

kombinovaná 

(l/100 km) *

Max. rychlost 

(km/h)

0-100 km/h 

(s)

Minimální 

provozní / 

pohotovostní 

hmotnost 

vozidla (kg)
**

Nosnost / 

užitečná 

hmotnost 

vozidla (kg)
**

Max. 

přípustná 

hmotnost 

vozidla (kg)
**

Max. 

přípustná 

hmotnost 

soupravy (kg)
**

Max. 

hmotnost 

brzděného 

přívěsu (kg)
**

Outer Banks 

2.7 EcoBoost V6 Twin-Turbo 

(335 k)

319 13,4 161 6,7 2 214 486 2 700 3 950 1 250

Badlands 

2.7 EcoBoost V6 Twin-Turbo 

(335 k)

332 13,9 161 7,2 2 343 462 2 805 3 800 1 000

* Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) dle technických 
požadavků a specifikací evropské směrnice (EU) 2018/858 . WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2. Pro testovací postupy a cykly však 
platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a 
jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu 
navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Pro bližší 
informace o spotřebě a emisích se obraťte na autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz.
** Minimální provozní hmotnost zahrnuje základní výbavu vozu, provozní náplně a palivovou nádrž naplněnou z 90 % a 75 kg hmotnosti řidiče. Maximální hmotnost přívěsu je hodnota, 
kterou se lze rozjet se při 12% stoupání na úrovni hladiny moře. Při tažení přívěsu se u všech modelů sníží výkon a zvýší spotřeba paliva. 

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) infocz@ford.com www.ford.cz www.fordcredit.cz
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