
NOVÝ FORD TRANSIT BUS M2 I CENÍK
14-18místný vůz kategorie M2

Základní ceny, individuální nabídku si vyžádejte u autorizovaného prodejce Ford.

Ceny bez DPH (s DPH)

Modely Rozvor/výška střechy Počet sedaček

Zadní pohon

125 kW/170 k/405 Nm

410 TREND L3/ H2 14/15 1 097 750
(1 328 278)

460 TREND L4/ H3 17/18 1 244 750
(1 506 148)

440 TREND L4/ H3 14/15 1 171 250
(1 417 213)

Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory a 6stupňovou manuální převodovkou. L3 - dlouhý rozvor, L4 -dlouhý rozvor, delší převis vzadu.
H2 - středně vysoká střecha, H3 - vysoká střecha. Vůz kategorie M2. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují povinnou výbavu.
Vydáno 1. 7. 2019. Ceny platné od 1. 7. 2019.

Trend

Výbava standardně obsahuje:

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení,●

nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční
kontroly a automatických varovných světel při nouzovém brzdění
Rádio, vstup USB, Bluetooth, 4'' TFT displej, 4 reproduktory, ovládání na●

volantu, palubní počítač
Adaptivní tempomat s detektorem bezpečné vzdálenosti a detekce●

chodců včetně nastavitelného omezovače rychlosti
Elektricky ovládaná přední okna●

Airbag řidiče a spolujezdce●

Varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro●

automatické navrácení do jízdního pruhu
Elektricky ovládaný schůdek u bočních posuvných dveří●

Zadní tónovaná skla Privacy●

Elektricky vyhřívané čelní sklo a zadní okno●

Světla denního svícení●

Omezovač rychlosti 100 km/h●

Manuální přední a zadní klimatizace●

Topení vzadu●

Statická odbočovací světla●

Přední mlhová světla●

Kožená hlavice řadicí páky●

Dva sklopné klíče●

Parkovací senzory vpředu a vzadu●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka●

Systém Stop-Start●

Dálkově ovládané centrální zamykání●



Standardní výbava a výbava na přání DOE

TREND

bez DPH s DPH

Audio a navigace     

Audio sada 16 - autorádio AM/FM, 4" TFT displej, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2
reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, nouzové volání  • •

Audio sada 20 - autorádio AM/FM, 8" TFT dotykový displej, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory
vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, systém Ford SYNC 2.5 s hlasovým ovládáním,
nouzovým asistentem a funkcí Applink

AYE 21 700 26 257

Audio sada 24 - navigace, autorádio AM/FM/DAB/DAB+, 8" TFT dotykový displej, vstup USB,
Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, 2 reproduktory vzadu, ovládání rádia na volantu, systém Ford SYNC
3 s hlasovým ovládáním, nouzovým asistentem a funkcí Applink

AYG 31 400 38 357

Bezpečnost     

Digitální tachograf, v ceně není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze  • •

Varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu,
vyhřívané čelní sklo, automatické přepínání dálkových světel, automatické světlomety a stěrače s
dešťovým senzorem

 • •

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího
místa včetně sklopných vnějších zrcátek ZGH 4 500 5 445

Pevný omezovač 100 km/h  • •

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta,
asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly a automatických varovných světel při nouzovém
brzdění

 • •

Airbag řidiče  • •

Airbag spolujezdce, vypínatelný  • •

Karoserie     

Boční posuvné dveře vpravo, nástupní šířka 1200 mm  • •

Elektricky ovládaný schůdek u bočních posuvných dveří  • •

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 180° pro L3  •/- •/-

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 256° s magnetickými přidržovači. Nelze se stěračem, standardně
pro L4 ZIJ 1 400/• 1 694/•

Středně vysoká střecha, nelze pro L4  •/- •/-

Vysoká střecha s přihrádkami, standardně pro L4 O9H 9 000/• 10 890/•

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS, nelze pro 440 L4 PGF 6 500 7 865

Metalická barva  18 000 21 780

Zvláštní nemetalické lakování SVO, nelakované nárazníky, madla  15 000 18 150

Zvláštní metalické lakování SVO, nelakované nárazníky, madla  25 000 30 250

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu s chromovou obvodovou lištou  • •

Lapače nečistot vpředu ZID 500 605

Lapače nečistot vzadu  • •

Ochrana pod motorem VEK 6 000 7 260

Žebřík vzadu, jen pro 410 L3 VEB 7 400/- 8 954/-

Vnitřní kryty předních podběhů  • •

Kola a pneumatiky     

Ocelové ráfky 6,5x16, pneumatiky 235/65R16 BSW  •/- •/-

Dvojmontáž na zadní nápravě, ocelové ráfky 6Jx16, pneumatiky 195/75R16C, jen pro 460 L4  •/- •/-



Standardní výbava a výbava na přání DOE

TREND

bez DPH s DPH

Kola a pneumatiky    

Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží; nelze pro L4 PFA 2 700/- 3 267/-

Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik, nelze s dvojmontáží  •/- •/-

Rezervní ocelové kolo; standardně pro L4  500/• 605/•

Přední náprava HEAVY DUTY; standardně pro L4  •/- •/-

Komfort     

Elektricky ovládaná okna vpředu, řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením  • •

Kuřácká sada PAC 600 726

Palubní počítač  • •

Parkovací senzory vpředu a vzadu  • •

Aktivní parkovací asistent včetně systému měření parkovacího místa, pouze pro L3 OGM 3 700/- 4 477/-

Přední a zadní parkovací kamera OGK 16 000 19 360

Adaptivní tempomat s detektorem bezpečné vzdálenosti a detekce chodců včetně nastavitelného
omezovače rychlosti a koženého volantu  • •

12V zásuvka vzadu (na D-sloupku) PGK 300 363

Alternátor 150A  • •

Alternátor 220A O92 3500 4 235

Okna a zrcátka     

Pevná okna v druhé řadě  • •

Pevná okna v třetí řadě  • •

Pevná okna ve čtvrté řadě, pro L3  •/- •/-

Výklopná okna ve čtvrté řadě, pro L4  •/- •/-

Zadní tónovaná skla Privacy  • •

Elektricky vyhřívané zadní okno  • •

Okno v zadních dveřích s vyhříváním  • •

Zadní stěrač, nelze pro L4  •/- •/-

Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka; nelze kombinovat se Sadou pro lepší
viditelnost PAA 1 500 1 815

Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, kontrola hladiny kapaliny
ostřikovače ZDA 3 000 3 630

Sada pro lepší viditelnost Plus: elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka, automatické
světlomety, dešťový senzor ZDB 4 500 5 445

Sada pro lepší viditelnost Premium: kontrola hladiny kapaliny ostřikovače, zadní parkovací kamera s
asistentem pro připojení přívěsu a vnějším LED osvětlením vstupu do nákladového prostoru, sada
Audio 20

ZDD 42 700 51 667

Provozní náklady     

Stop-start systém včetně palubního počítače  • •

Funkce řízení zrychlení AZA 1400 1 694

Palivová nádrž 70 l  • •

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

TREND

bez DPH s DPH

Sedadla, stropní a boční airbagy     

Sada zadních sedadel 7: dvojsedadlo v druhé řadě, jedno- a dvojsedadlo v třetí a čtvrté řadě,
čtyřsedadlo v páté řadě; jen pro L3  •/- •/-

Sada zadních sedadel 8: dvojsedadlo v druhé řadě, jedno- a dvojsedadlo v třetí, čtvrté a páté řadě,
čtyřsedadlo v šesté řadě; jen pro L4  •/- •/-

Od druhé řady sklopná opěradla, loketní opěrky u uličky; ne pro čtyřsedadla  • •

Sada sedadel 12 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče,
samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech PNJ 8 000 9 680

Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče,
dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem  • •

Sada sedadel 14 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče a
spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8
směrech

PNL 14 700  17 787

Sada sedadel 15 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče,
vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným
stolkem

PNM 13 000 15 730

Sada sedadel 27- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech, loketní a bederní opěrka u
sedadla řidiče a spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce
nastavitelné v 8 směrech, airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, čelní airbag spolujezdce

 PNS 24 700 29 887

Sada sedadel 29- sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech, loketní a bederní opěrka u
sedadla řidiče, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce
se sklopným stolkem, airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu, čelní airbag spolujezdce

PNT 19 700 23 837

Světlomety     

Bixenonové světlomety s LED denním svícením PAN 12 500 15 125

Denní svícení  • •

Odbočovací světla statická  • •

Mlhové světlomety vpředu  • •

Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu PAL 1 550 1 876

Topení a klimatizace     

Elektrické přídavné topení  • •

Manuální klimatizace vpředu  • •

Zadní klimatizace  • •

Programovatelné nezávislé teplovodní topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C,
palubní počítač, obvodový alarm AZJ 30 000 36 300

Zabezpečení a zamykání     

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  • •

Dva sklopné klíče  • •

Obvodový alarm PJG 7 000 8 470

 

 

 

 

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

TREND

bez DPH s DPH

Záruky a servisní smlouvy *

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) • •

Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastaven dříve) 20 000 24 200

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 3/3 - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem;
3 servisní prohlídky během 3 let 17 355 21 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5/5 - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem; 
5 servisních prohlídek během 5 let 35 950 43 500

 * Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Ke každému novému vozu:
Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford,
získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po
uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného
partnera Ford.

Rozměry (mm) L3 H2 L3 H3 L4 H3

 Zadní pohon  

Max. celková délka 5981 5981 6704

Max. celková výška* 2481-2547 2720-2786 2764-2781

Max. šířka vstupního otvoru bočních dveří 1200 1200 1200

Max. výška vstupního otvoru bočních dveří 1390 1390 1390

L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 - středně vysoká střecha, H3 - vysoká střecha. Vzhledem k tolerancím ve výrobě,
výbavě vozidla a různým velikostem a typům kol se mohou skutečné rozměry lišit od uvedených hodnot. * Výškové rozměry jsou v rozsahu
minima a maxima, od plně naloženého vozidla s nejmenší nosností po nenaložené vozidlo s největší nosností.

Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Na všechny nové vozy se vztahuje 5letá základní záruka.
Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford. Doporučené ceny platí od 1. 7. 2019 pro
vozy modelového roku 2019.75.

Autorizovaný partner Ford

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


