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* imagine cu titlu de prezentare 

Ford Transit Double Chassis Cab 350L (L3H1) Trend FWD 2.0L EcoBlue 130 
CP (MY 2022.00) 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Putere 130 CP
Tip 2.0L EcoBlue
Transmisie Manuală, 6 viteze
Cilindree 1995 cmc
Combustibil Diesel
Norma de poluare Stage 6.2
Ampatament 3954 mm
Lungime totala (inclusiv platforma) 6204 mm
Lungime totala 6022 mm
Latime totala cu oglinzi 2474 mm
Inaltime totala 2203 mm
Inaltime de incarcare 727 mm

Lungimea spatiului util 2795 mm
Latimea interioara a spatiului util (SRW/DRW) 2038 mm
Latime totala (inclusiv platforma) fara oglinzi 
(SRW/DRW)

2098 mm

Latime totala cu oglinzile pliate 2112 mm
Latime totala fara oglinzi (SRW/DRW) 2066 mm
Lungimea cadrului de sasiu 2777 mm
Raza de bracaj din bordura in bordura 14 m
Sarcina autorizata pe puntea spate 2250 kg
Sarcina autorizata pe puntea fata 1750 kg
Masa maxima autorizata 3500 kg
Sarcina utila maxima (fara sofer) 1557-1625 kg
Masa proprie minima (fara sofer) 1875-1943 kg

DOTĂRI STANDARD (selecție)

2 chei tip briceag 
Acoperire podea cabină cu cauciuc (parțial) 
Aer condiţionat manual (Filtru de aer, Freon - R134A) 
Airbag – pentru șofer 
Alternator cu putere marita 
Avertizor sonor de încuiere eșuată 
Bandouri laterale în culoare proprie (gri închis) 
Bară față vopsită parțial în culoarea caroseriei 
Baterie standard 
Butuc blocare manuală 
Bușon alimentare tip Ford Easy Fuel 
Capace roți - complet 
Capitonaj plafon parţial 
Centuri de siguranţă - diagonale, în 3 puncte, cu rulou inerţial 
Centuri de siguranţă șofer pretensionată 
Centuri scaune spate standard 
Coloană de direcție – reglabilă pe adâncime și înălțime 
Computer de bord 
Consolă plafon 
Control electronic al stabilității (HLA, FBS) 
Descuiere configurabilă 
Extindere protecție podea cu cauciuc 
Faruri cu halogen 
Faruri cu patru fascicule de lumină 
Faruri tip proiector cu halogen 
Frână de parcare mecanică 
Geam Fix Spate 
Geamuri - acţionate electric în faţă, cu coborâre cu o singură atingere 
pe partea şoferului 
Geamuri fixe laterale pe rândul 2 (Geam fix în rândul 2 stânga, 
Eliminare acoperire podea, Acoperire podea mulabilă) 
Geamuri în tentă deschisă 
Grilă față contur cromat 
Jante oțel de 6.5 x 16'' (Anvelope cu dimensiune P235/65 R16C BSW) 
Lumini ambientale plafon cu 2 lampi de hartă 

Lumini de ceață spate 
Lumini de zi 
Modem incorporat 
My Key 
Oglinzi laterale cu braț scurt 
Oglinzi laterale în culoare neagră cu două oglinzi manuale și 
semnalizare 
Oglinzi laterale – acționate electric și încălzite 
Pachet B tapițerie Accent 
Pachet Radio 13 (Radio DAB, USB, Bluetooth, 4 difuzoare față (2 joase 
& 2 înalte), Pilot automat cu comenzi audio pe volan) 
Pachet scaune 13 (Scaun șofer cu suport lombar, cotieră și reglare pe 
4 direcții (înainte / înapoi, înălțime / înclinare), Banchetă dublă pentru 
pasageri, Material textil Capitol City și culoare Ebony) 
Pachet scaune spate 1 (Rândul 2 banchetă 4 locuri, Eliminare rândul 
3 de scaune, Eliminare rândul 4 de scaune, Eliminare rândul 5 de 
scaune, Eliminare rândul 6 de scaune) 
Pilot Automat (Volan îmbrăcat în piele) 
Pornire la rece (-20°C) 
Prezoane roți 
Rezervor combustibil 
Reîncuiere automată 
Schimbător de viteză turnat 
Sistem de cuplare Iofix 
Sistem de pornire/oprire automată 
Sistem de încălzire - recirculare 
Spațiu depozitare plafon extins 
Tapițerie textil Capitol în Ebony/City în Ebony 
Tetiere reglabile scaune spate 
Torpedou cu posibilitate de incuiere 
Volan îmbrăcat în piele 
Închidere centralizată de la distanţă 
Închidere centralizată electrică 
Încuiere automată la pornirea de pe loc 
Ștergătoare parbriz variabile 

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)

+ [PN3GZ] Vopsea nemetalizată, Frozen White - 0 Euro 
+ [D17AD] Roată de rezervă de dimensiuni normale - 148.75 Euro 



+ [BSDBD] Oglinzi cu brat lung - 29.75 Euro 
+ [B5AAB] Pachet fumători - 20.23 Euro 
+ [ABSAB] Pachet Vizibilitate - 35.70 Euro  (Indicator Avertizare Nivel Lichid Parbriz: Parbriz încălzit; Proiectoare ceaţă faţă; Faruri cu aprindere 
automată) 
+ [TEMPFP03] Ford Protect, (2+2) Ani 150.000 km - 0 Euro 
+ [COD] Bena aluminiu cu obloane rabatabile(L=3.300mm,l=2.250mm,h=400mm) - 2 650,00 Euro 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

26.577,00 € 
CU TVA

31.626,63 € 

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

29.000,89 € 
CU TVA

34.511,06 € 

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

6.400,89 € 
CU TVA

7.617,06 € 

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

22.600,00 € 
CU TVA

26.894,00 € 

Nr. ofertă: 21265; Data ofertei: 12/08/2021; Ofertă valabilă până la: duminică 15 august 2021
Termen de livrare: stoc • Locatie livrare: Proleasing Motors • Curs: Unicredit 

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate 
si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la 
modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în 
vigoare), luând în considerare masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din 
fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un 
autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de 
carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte 
greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de 
remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu 
greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.


