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în funcțiune, 1.0 EcoBoost este relativ econo-
mic. Dacă însă alegeți să turați motorul la pes-
te 2500–3000 rpm, plajă unde mașina devine 
chiar sprintenă, atunci trebuie să vă așteptați la 
medii de 10–11 l/100 km în regim urban. 

 Cutia de viteze cu cinci rapoarte e bine etajată 
și are o timonerie precisă, dar se simte nevoia celei 
de-a șasea trepte la viteze mai mari.  Ar ajuta mult 
la reducerea consumului și a zgomotului la rula-
rea pe autostrăzi. 

Deși cel mai ieftin Tourneo Courier cos-
tă 13.400 de euro, trebuie luat în considerare 
faptul că echiparea de bază, City, este destul 
de spartană. Spre exemplu, lipsește chiar și 
aerul condiționat manual, o dotare care ar 
trebui să existe pe orice mașină. Doar acesta 

costă 1364 de euro, ceea ce înseamnă că me-
rită achiziționată direct versiunea de echipare 
superioară, Trend, care costă 14.888 de euro 
pentru motorizarea de bază, 1.0 EcoBoost. Exis-
tă și două alternative diesel, de 1,5 l (75 CP) și  
1,6 l (95 CP). Cel mai ieftin diesel, cel de 75 CP, 
în echipare City are un preț de 14.400 de euro, 
iar cel de 95 CP pleacă de la 14.900. 

O mașină similară cu cea de test, în echipare 
Titanium, pleacă de la 16.388 de euro, dar vine cu 
climatizare automată, senzori de ploaie, comenzi 
pe volan pentru sistemul audio și conexiune blue-
tooth. Pe lista de opționale, găsim scaunele încăl-
zite, parbrizul cu încălzire și sistemul stop/start, 
ca să numim cele mai importante dotări. 
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Tourneo Courier se dovedește un 
concurent redutabil pentru clasa 
sa, fiind o alternativă inclusiv la 
multe monovolume de clasă mică 
și compactă datorită spațiului și 
versatilității sale. Comportamentul 
rutier amintește totuși de originile 
sale de vehicul comercial, așadar 
clienții trebuie să facă un compromis. 

c oncluzie

În locurile de parcare cu spațiu restrâns, hayonul de mari 
dimensiuni mai mult Încurcă decât ajută.

Tourneo Courier primește un mare plus din partea noastră pentru posibilitățile de modulare ale 
spațiului destinat bagajelor, care are și o formă perfectă pentru obiecte voluminoase. 

Ford Tourneo courier 1.0 ecoB. Titanium

Preț (euro)  16.388

Concurenți:                    Citroën Nemo, Dacia Dokker, Fiat Qubo

Putere maximă (CP/rpm) 100/6000

0–100 km/h (s) 12.3

Viteză maximă (km/h) 173

Consum mediu ECE (l/100 km) 5,2

Emisii CO2 (g/km) 119

Propulsie Benzină, L3, 999 cmc, cuplu maxim 170 Nm/ 
1400–4000 rpm, cutie manuală cu 5 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Monovolum cu 5 locuri. L x l x h: 4157 x 1764 
x 1723 mm. Ampatament: 2489 mm. Volum portbagaj: 
708–1656 l. Masă proprie: 1265 kg
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