
TRANSIT CUSTOM VAN   I   CENÍK
2-3místný vůz, s pevnou přepážkou

 

Varianta Výkon Mimořádná nabídka* Měsíční splátka

Trend 280 77 kW / 105 k / 360 Nm 439 900 Kč bez DPH / 
532 279 Kč s DPH 7 000 Kč

Trend 280 96 kW / 130 k / 385 Nm 479 900 Kč bez DPH / 
580 679 Kč s DPH 7 600 Kč

 * Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2019 nebo do odvolání. Cena a splátka pro verzi Transit Custom Van 280 Trend L1 2.0 EcoBlue 77 kW/105 k a 96 kW/130 k.
Reprezentativní příklady úvěru na konci ceníku.

Základní ceny, individuální nabídku si vyžádejte u autorizovaného prodejce Ford.                                         Ceny bez DPH (ceny s DPH)

Transit  Custom Van Trend 280 Trend 300 Trend 320 Trend 340 Sport 320

 Motor  Rozvor      

2.0 EcoBlue 77 kW/105 k
6st. man. L1 645 800

(781 418)
665 800
(805 618)  - -  -

2.0 EcoBlue 77 kW/105 k
6st. man. L2  - 680 800

(823 768) -  -  -

2.0 EcoBlue 96 kW/130 k
6st. man. L1 690 800

(835 868)
710 800
(860 068)

730 800
(884 268)

750 800
(908 468)  -

2.0 EcoBlue 96 kW/130 k
6st. man. L2  - 725 800

(878 218)
745 800
(902 418)

765 800
(926 618)  -

2.0 EcoBlue 96 kW/130 k
6st. aut. L1  -  - 777 300

(940 533)  -  -

2.0 EcoBlue 96 kW/130 k
6st. aut. L2  -  - 792 300

(958 683)  - -

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k
6st. man. L1  - -  -  - 910 700

(1 101 947)

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k
6st. man. L2 -  -  - - 925 700

(1 120 097)

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k
6st. aut. L1  - - -  - 957 200

(1 158 212)

2.0 EcoBlue 136 kW/185 k
6st. aut. L2  - - -  - 972 200

(1 176 362)

Všechny verze jsou vybaveny vznětovým motorem 2.0 EcoBlue a 6stupňovou převodovkou. L1- krátký rozvor 2 933 mm, L2- dlouhý rozvor 3 300 mm.
Vůz kategorie N1. Vydáno 15. 7.  2019. Ceny platné od 15. 7. 2019.



Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

Autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory,●

Bluetooth, USB
MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, jen v kombinaci●

s Audio sadou 12
Přední a zadní parkovací senzory●

Manuální klimatizace, včetně pylového filtru●

Tempomat - včetně koženého volantu a nastavitelného omezovače●

rychlosti
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná●

Elektricky ovládaná přední okna●

Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED●

technologií
Palubní počítač●

ABS a ESP - včetně asistenta pro rozjezd do svahu, ochrany proti●

převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění
a systému ochrany proti bočnímu větru
Volič jízdních režimů●

Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou,●

dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem. Nutno kombinovat
s přepážkou s průvlakem
Stropní konzola a 12V zásuvka vpředu●

Odolná podlahová krytina - plastová●

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení do poloviční výšky●

8 ok na uchycení nákladu●

Osvětlení nákladového prostoru●

Lapače nečistot vpředu a vzadu●

15'' ocelová kola s plnými kryty kol●

Sport

Navíc oproti výbavě Trend:

Exteriérový designový paket Sport - sportovně tvarovaný přední●

nárazník, lakované sportovní prahy, lemy blatníků, široké boční
ochranné lišty, vnější zrcátka a madla dveří a zadní nárazník, sportovní
pruhy na kapotě
Ráfky z lehkých slitin 17 Styl 2 - s pneumatikami 215/60 R17●

SYNC 2.5 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním, ●

Android Auto™ / CarPlay
Vnější zpětná zrcátka - sklopná●

Elektricky vyhřívané čelní sklo●

Automatické světlomety●

Automatické stěrače s dešťovým senzorem●

Ukazatel hladiny ostřikovače●

Vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla spolujezdce●

Čalounění v kombinaci látka-kůže●

Airbag spolujezdce●

Osvětlení nákladového prostoru - s LED●

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná●

podlahová krytina
Monitoring tlaku v pneumatikách●

 
Kompletní přehled o standardní a mimořádné výbavě verze Sport
získáte u autorizovaných prodejců Ford.

 • Standardní výbava - Není dostupné

Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Trend

bez DPH      s DPH     

Audio a navigace

Audio sada 12 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, USB  • •

Audio sada 16 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, 4" displej, Bluetooth, USB EBD 8 800 10 648

Audio sada 17 - autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, 4" displej, Bluetooth, USB EBE 10 400 12 584

Audio sada 20 - SYNC 2.5 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním (přes Android Auto™ / CarPlay), autorádio
AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, USB, automatické nouzové volání Emergency Assist EBH 17 250 20 873

Audio sada 21 - SYNC 2.5 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním (přes Android Auto™ / CarPlay), autorádio
AM/FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, automatické nouzové volání Emergency
Assist

EBJ 19 850 24 019

Audio sada 24 - SYNC 3 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním, navigace, autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, USB, Android Auto™ / CarPlay, automatické nouzové volání
Emergency Assist

EBM 36 250 43 863

Audio sada 25 - SYNC 3 s dotykovým 8" displejem a hlasovým ovládáním, navigace, autorádio AM/FM/DAB/DAB+
s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, Bluetooth, USB, Android Auto™ / CarPlay, automatické nouzové volání
Emergency Assist; adaptivní tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti

EBN 50 750 61 408

Bezpečnost

Airbag řidiče  • •

Airbag spolujezdce CYC 5 000 6 050

ABS a ESP - včetně asistenta pro rozjezd do svahu, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při
nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru  • •

 



Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Trend

bez DPH      s DPH     

Bezpečnost

Varování před opuštěním jízdního pruhu - včetně automatického přepínání dálkových světel, automatických světlometů a
stěračů s dešťovým senzorem, sledováním bdělosti řidiče a 4,2" monochromatického multifunkčního displeje, koženého
volantu a vyhřívaného čelního skla

DY1 11 500 13 915

Asistent pro jízdu v pruzích - systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu včetně varování před opuštěním jízdního
pruhu EIA 9 500 11 495

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa včetně
sklopných vnějších zrcátek EIN 10 500 12 705

Karoserie a okna

Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg  • •

Vysoká střecha, maximální nosnost 100 kg CXK 15 000 18 150

Boční posuvné dveře vpravo  • •

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo DHB 15 000 18 150

Závěsné dveře vzadu - otevíratelné do 180°  • •

Výklopné dveře vzadu - nelze kombinovat s vysokou střechou DHA 1 200 1 452

Prosklené zadní dveře s vyhříváním - nutno kombinovat s prosklenou přepážkou CYG 1 400 1 694

Zadní stěrač - nutno kombinovat s prosklením zadních dveří CYW 2 500 3 025

Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze kombinovat s vysokou střechou ani s posuvnými bočními dveřmi vlevo, maximální
nosnost 100 kg CXL 15 700 18 997

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s aut. převodovkou CHJ 6 500 7 865

Zadní žebřík - nelze kombinovat s výklopnými dveřmi E2B 7 000 8 470

Částečně lakovaný přední nárazník   •  •

Boční ochranné lišty - široké, nelakované   • • 

Maska chladiče s 3 žebry v základním designu   • • 

Nemetalický lak karoserie (Bílá Frozen, Červená Race, Modrá Blazer)  0 0

Metalický lak karoserie (Stříbrná Diffused, Oranžová Glow, Modrá Metallic, Stříbrná Moondust, Šedá Magnetic, 
Červená Kapoor, Černá Agate)  18 000 21 780

Speciální SVO nemetalické lakování  16 000 19 360 

Speciální SVO metalické lakování  25 000 30 250

Lapače nečistot vpředu a vzadu  •  •

Ochrana pod motorem E2A 6 000 7 260 

Zesílená ochrana podvozku proti korozi E2Q 4 500 5 445 

Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu  • • 

Ochranná mřížka zadního okna - včetně zadního okna s vyhříváním, nutno kombinovat s prosklenou přepážkou E2M 5 400 6 534 

Pevné okno v druhé řadě vpravo - omezená délka posuvu bočních dveří na 930 mm  CYY 1 000 1 210 

Elektricky ovládaná přední okna   •  •

Tónovaná skla   • • 

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Trend

bez DPH      s DPH     

Kola a pneumatiky

Monitoring tlaku v pneumatikách C5M 2 700 3 267

Ocelové ráfky 6 1/2 x 15 - pneumatiky 215/65R15 H pro 280 - 300, nelze s automatickou převodovkou  •/- •/-

Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16 pro 320 - 340 nebo s automatickou převodovkou; stálý převod 4,19
místo 3,94 pro 105 a 130 k s manuální převodovkou  •/- •/-

Ráfky z lehkých slitin 6 1/2 x 16 Styl 1 - s pneumatikami 215/65 R16 C54 25 500 30 855

Plné kryty kol  •  •

Rezervní kolo plnohodnotné  •  •

Komfort

Obložení interiéru Trend  • •

MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, jen v kombinaci s Audio sadou 12  • •

Výškově a podélně nastavitelný volant  • •

Palubní počítač  • •

Volič jízdních režimů  • •

Správa pravidelné údržby vozidla  • •

Tempomat - včetně koženého volantu a nastavitelného omezovače rychlosti  • •

Adaptivní tempomat včetně rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění a pokročilého nouzového
brzdění a asistenta pro jízdu v pruzích, 4,2" barevný multifunční displej; jen v kombinaci s Audio sadami 20, 21, 24 nebo 25  C56 16 000 19 360

Zásuvka 12 V vpředu  • •

Zásuvka 12 V vzadu CHE 300 363

Přední a zadní parkovací senzory  • •

Aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování, bez nutnosti otáčení volantem, asistent pro vyjetí z podélného
parkovacího místa; nelze v kombinaci s Audio sadou 12 D8M 8 700 10 527

Parkovací kamera; nelze v kombinaci s Audio sadou 12  C51 16 000 19 360

Samostatná baterie  • •

AGM baterie - zdvojená  CHQ 4 000 4 840

Alternátor heavy duty 210 A  • •

Zásuvka 230 V/150 W CHD 2 000 2 420

Přídavný pojistkový panel - SVO kód: A526  2 500 3 025

Zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie CHA 4 000 4 840

Kuřácká sada CYD 500 605

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel  • •

Palivová nádrž 70 l  • •

Stropní konzola vpředu  • •

Nákladový prostor

Oka na uchycení nákladu - 8 ks  • •

Boční kolejnice s 8 posuvnými oky pro uchycení nákladu v polovině výšky E2D 9 600 11 616

Odolná podlahová krytina - plastová  • •

Dřevěná podlahová krytina včetně bočního obložení v plné výšce E2R 14 600 17 666



Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Trend

bez DPH      s DPH     

Nákladový prostor

Přepážka neprosklená - jen v kombinaci s jednosedadlem spolujezdce  • •

Přepážka s průvlakem neprosklená, jen v kombinaci s dvojsedadlem spolujezdce  • •

Přepážka prosklená - jen v kombinaci s jednosedadlem spolujezdce DHG 500 605

Přepážka s průvlakem prosklená, jen v kombinaci s dvojsedadlem spolujezdce DHE 500 605

Interiérový sklopný střešní nosič - nelze kombinovat s výklopnými dveřmi, nelze kombinovat s prosklenými zadními dveřmi,
nelze s přepážkou s oknem, maximální nosnost 50 kg E2C 8 500 10 285

Osvětlení nákladového prostoru  • •

Osvětlení nákladového prostoru - s LED  CXJ 2 000 2 420

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení do poloviční výšky  • •

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina CYB 2 000 2 420

Pakety viditelnosti a zrcátka

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná   •  •

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná  CYK 1 000 1 210

Paket Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny
ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky DYC 2 500 3 025

Paket Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel
hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem  DYD 5 000 6 050

Paket Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka,
ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před
opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, automatické přepínání dálkových světlometů, zadní parkovací kamera;
nutno kombinovat s Audio sadami 20, 21, 24, 25

 DYJ 17 000 20 570

Provozní náklady

Systém Stop-Start  • •

Funkce regulace zrychlení  CHK 1 400 1 694

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu
AdBlue®  i mimo servisní intervaly  • •

Filtr pevných částic   •  • 

Manuální regenerace DPF filtru (SVO)  15 000 18 150

Sedadla a boční airbagy

Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce
se sklopným stolkem. Nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem. C6K   •   •

Sada předních sedadel 14 - 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. Nutno kombinovat s přepážkou bez
průvlaku.

C6L 5 200 6 292 

Sada předních sedadel 15 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce
se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla spolujezdce. Nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem. C6M 5 000 6 050 

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. Nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku.

C6P  11 400 13 794 

Sada předních sedadel 17A - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce
se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a vnějšího sedadla spolujezdce. Čelní airbag spolujezdce a boční a hlavové
airbagy vpředu. Nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem.

C6R 10 800 13 068 

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Trend

bez DPH      s DPH     

Světlomety

Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií  • •

Bixenonové světlomety včetně denního svícení s LED technologií s funkcí odbočovacích světel  17 000 20 570

Přední mlhové světlomety   •  •

Topení a klimatizace

Manuální klimatizace, včetně pylového filtru  • •

Nezávislé teplovodní topení, programovatelné, s dálkovým ovládáním, včetně zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené
baterie C53 30 000 36 300

Zabezpečení a zamykání

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání EIC 1 500 1 815

Třetí klíč CYR 500 605

Centrální zamykání 1  • •

Centrální zamykání 3 CYT 2 000 2 420

Centrální zamykání 7 CYU 2 000 2 420

Zapouzdřené zámky CY8 2 500 3 025

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání  • •

Obvodový alarm DXA 5 000 6 050 

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 nastane dříve) 20 000 24 200

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

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem; 5 servisních prohlídek během 5 let 29 752 36 000

* 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.
 



Technické parametry

Model Rozvor / objem nákl. prostoru (m3) Max. nosnost *(kg) Přípustná hmotnost (kg) Převodovka

280 TREND L1 / 5,95 755 2 800 manuální

300 TREND L1 / 5,95 955 3 000 manuální

320 TREND L1 / 5,95 1155 3 200 manuální

320 TREND L1 / 5,95 1103 3 200 automatická

340 TREND L1 / 5,95 1329 3 400 manuální

320 SPORT L1 / 5,95 1064 3 200 manuální

320 SPORT L1 / 5,95 1012 3 200 automatická

300 TREND L2  / 6,83 867 3 000 manuální

320 TREND L2  / 6,83 1067 3 200 manuální

320 TREND L2  / 6,83 1015 3 200 automatická

340 TREND L2  / 6,83 1241 3 400 manuální

320 SPORT L2  / 6,83 977 3 200 manuální

320 SPORT L2  / 6,83 925 3 200 automatická

 L1- krátký rozvor 2 933 mm, L2- dlouhý rozvor 3 300 mm. *Max. nosnost pro posádku včetně řidiče, náklad a pro provozní kapaliny. Max. nosnost základní
verze bez dodatečné výbavy; výbava na přání a příslušenství zvyšují provozní hmotnost a snižují nosnost vozu.

 

Model Záloha Počet splátek Měs. splátka vč. pojištění Pevná zápůjční úroková
míra p.a.

Ford Transit Custom Van 280
Trend L1 105 k již
za 439 900 Kč bez DPH

214 800 Kč (40,35 %
z ceny s DPH) 60 7 000 Kč 3,19 %

Ford Transit Custom Van 280
Trend L1 130 k již
za 479 900 Kč bez DPH

233 900 Kč (40,28 % 
z ceny s DPH) 60 7 600 Kč 3,19 %

Nabídka financování platí pouze pro podnikatelské subjekty. Kalkulace úvěru je platná do 30. 9. 2019 nebo do odvolání a nejedná se o
závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy.
Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně úvěru. Individuální nabídku vám připraví autorizovaný partner Ford.

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. 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 15. 7. 2019 pro vozy modelového roku 2019.75.

Autorizovaný partner Ford
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