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NABÍDKA VOZU
2019
Zákazník:

Referenční vůz, 5ti místný, v provozu od 11/2018, najeto cca: 500km
V ceně vozu je prodloužená záruka 5 let s limitem 200 000km.

Transit Custom Kombi Van M1 - nový, 320 L1 TREND 2.0 EcoBlue
96kW/130k/385Nm
konfigurace: 92685/418132

Motor:

2.0 EcoBlue 96kW/130k

Barva:

Stříbrná Moondust

Karosérie:

Kombi Van

Čalounění:

Látka Capitol/City - Ebony

Č. karosérie:

Objednávka:

Převodovka:

manuální, 6 stupňů

Palivo:

nafta

Pohon kol:

přední

Základní cena:

Bez DPH

Včetně DPH

718 600,00

869 506,00 Kč

Standardní výbava
•
•
•
•
•

ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických
varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému ochrany proti bočnímu větru.
Airbag spolujezdce.
Audio sada 12 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, USB.
Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel.
Boční posuvné dveře vpravo.

•

Částečně lakovaný přední nárazník.

•
•

•
•

Elektrické přídavné topení vpředu.
Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat
provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly.
Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mlhové
světlomety s funkcí odbočovacích světel.
Madlo na B sloupku.
Monitoring tlaku v pneumatikách.

•

Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16.

•

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení do poloviční výšky.

•
•
•
•
•
•

Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map.
Palubní počítač.
Plné kryty kol.
Přední klimatizace, včetně pylového filtru.
Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou,
dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem..
Sedadla v druhé řadě.

•

Systém Stop Start.

•

Tónovaná skla.

•

Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu.

•

Zásuvka 12 V vpředu.

•

.

•

•

Airbag řidiče.

•
•
•
•
•
•

Alternátor 150 A.
Bez sedadel v třetí řadě.
Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná.
Centrální zamykání 2.
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním
centrálního zamykání.
Elektricky ovládaná přední okna.

•

Filtr pevných částic.

•

Lapače nečistot vpředu a vzadu.

•
•
•

•
•
•
•

Maska chladiče s 3 žebry.
Nízká střecha, maximální nosnost 150 kg.
Odkládací přihrádka před spolujezdcem s
uzamykatelným víkem.
Oka na uchycení nákladu - 2 ks pro L1, 4 ks
pro L2.
Palivová nádrž 70l.
Pevná okna v druhé řadě.
Přední a zadní parkovací senzory.
Rezervní kolo plnohodnotné.

•

Samostatná baterie.

•
•

Stropní konzola vpředu.
Tempomat - včetně nastavitelného
omezovače rychlosti.
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná,
vyhřívaná.
Výškově a podélně nastavitelný kožený
volant.
Závěsné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním
sklem, otevíratelné do 90°.

•

•
•
•
.
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Výbava na přání
Zadní stěrač
Prodlouženázáruka FordProtec, 5let s limitem 200 000km

2 500,00

3 025,00 Kč

20 661,16

25 000,00 Kč

1 250,00

1 513,00 Kč

My Ford Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, jen v kombinaci s Audio sadou 12
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu

6 200,00

7 502,00 Kč

16 000,00

19 360,00 Kč

8 000,00

9 680,00 Kč

300,00

363,00 Kč

5 000,00

6 050,00 Kč

780,99

945,00 Kč

13 000,00

15 730,00 Kč

Sada předních sedadel 16A - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní
opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, vyhřívání
sedadla řidiče a spolujezdce. Čelní airbag spolujezdce a boční a hlavové airbagy vpředu.

9 500,00

11 495,00 Kč

Sada gumových koberců pro Custom Kombi Van 5 míst

1 652,89

2 000,00 Kč

Stříbrná Moondust - metalický lak
Tónovaná skla se středním stupněm zatmavení - pro boční okna od druhé řady
Zásuvka 12 V vzadu
Paket Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná
vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety,
automatické stěrače s dešťovým senzorem, mlhové světlomety, ovládání podsvícení
přístrojové desky
Povinná výbava, lékarníčka, trojúhelník, výstražná vesta, žárovky a pojistky
Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze kombinovat s vysokou střechou, maximální
nosnost 100 kg

803 445,04
972 169,00 Kč
- 242 288,43 - 293 169,00 Kč

Kupní cena
Referenční vůz, sleva

Výbava na přání - ostatní doplňky a služby

561 157,00 679 000,00 Kč

Koncová kupní cena

Změna uvedených specifikací a cen vyhrazena na základě platných ceníků v době objednání vozidla.
Dodací lhůta:

2019

Tel:

286851708

Platnost nabídky:

2019

GSM:

602 226 751

Nabídku vypracoval:

Přemysl Güttl

e-mail:

guttl@auto-guttl.cz

Zapsat

