Platnost nabídky: 29.01.2020
Datum vystavení: 29.01.2020

Cenová nabídka nového vozidla FORD č. 00488/2020

*Ilustrativní foto

auto MOTOL BENI a.s.
Severní 321
252 25 Praha
IČO: 25665731 DIČ : CZ25665731
Tel.: +420 234 234 111;, Fax: +420 234 234 133;
E-mail: infoorech@fordamb.cz
Zákazník:

Obecní policie Velké Přílepy
,
IČO: DIČ:

E-mail:
Tel.:

Předmět prodeje:

Prodejce:
Telefon:
E-mail:

Novák Martin
+420 724 141 422;+420 234 234 141;
novak@fordamb.cz;

Nové vozidlo FORD Transit Custom Kombi M1 a Kombi Van

Barva a čalounění: BILA FROZEN with (Látka Capitol/City)
Základní cena verze:

Kombi M1 L1 320 Trend MHEV 2.0 EcoBlue (79kW/108k), 6st. manuální, přední pohon

Výbava na přání: Nemetalické lakování - bílá Frozen

BYW

Cena před slevou:
Slevy:
Doplňky: povinná výbava
Konečná cena:

Cena bez DPH

Cena s DPH

720 550,00

871 865,50

Zdarma

Zdarma

720 550,00
180 880,57

871 865,50
218 865,50

Zdarma

Zdarma

539 669,43

653 000,00

Sériová výbava obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag řidiče
Tónovaná skla
Palubní počítač
Airbag spolujezdce
Filtr pevných částic
Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford
EasyFuel
Systém Stop-Start
Elektricky ovládaná přední okna
Částečně lakovaný přední nárazník
Pevná okna v druhé řadě
Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro
čtení map
Monitoring tlaku v pneumatikách
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
Lapače nečistot vpředu a vzadu
Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem
Plné kryty kol
Samostatná baterie
Boční posuvné dveře vpravo
Elektrické přídavné topení vpředu
Palivová nádrž 70 l
Přední a zadní parkovací senzory
Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg
Stropní konzola vpředu
Zásuvka 12 V vpředu
Ochrana nákladového prostoru - boční obložení do poloviční výšky
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která
nastane dříve)
Rezervní kolo plnohodnotné

Termín dodání:
Financování:
Servisní interval:
Servis:

• ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení,
automatických varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému ochrany proti
bočnímu větru
• Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
• Závěsné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem, otevíratelné do 90°
• Pevná okna v třetí řadě (jen Kombi)
• Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná
• Sedadla v druhé a třetí řadě
• Maska chladiče s 3 žebry
• Madlo na B sloupku
• Oka na uchycení nákladu - 2 ks pro L1, 4 ks pro L2
• Centrální zamykání 2
• Výškově a podélně nastavitelný kožený volant
• Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední
mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel
• 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.
• Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude
nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
• Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
• FordPass Connect
• *Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu
(předplatné na 10 let od registrace vozu), Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné
na 1 rok od registrace vozu), Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce
nebo 3 GB dat od aktivace)
• Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami o rozměru 215/65 R16
• Zásuvka 12 V vzadu
• Audio sada 17 - autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 6
reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB

cca 3 měsíce při objednání vozu do výroby
Hotovostní platba, platba převodem , financování – úvěr, leasing, operativní leasing
40 000 km / 2 roky
Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company
autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.
Záruční podmínky: 12 let na prorezivění
asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě
možnost prodloužení záruky Ford Protect na 7 let / 200 000 km za zvýhodněných podmínek
Pojištění: Kompletní nabídka pojištění Vašeho vozu
Protiúčet: Možnost výkupu Vašeho ojetého vozu protiúčtem

Děkujeme za Vaši pozornost, kterou věnujete naší nabídce a těšíme se na Vaši spolupráci.

