
FORD TRANSIT KOMBI   I   CENÍK
8-9místný vůz bez přepážky
Platné pro skladové vozy

Mimořádná
nabídka* Již za 635 400 Kč bez DPH / 768 834 Kč s DPH

Např. za 9 900 Kč
měsíčně,

úrok jen 3,19 %

* Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2019 nebo do odvolání. Cena a splátka pro verzi Transit Kombi 310 Trend L2 2.0 EcoBlue 96 kW/130 k. Reprezentativní příklad úvěru na
konci ceníku.

 

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

Ceny bez DPH (s DPH)

 Modely Rozvor Max. nosnost*
(kg)

Přípustná hmotnost
(kg)

Přední pohon

96 kW/
130 k/

385 Nm

125 kW/
170 k/

405 Nm

310 TREND
L2

869 3140 804 000
(972 840) -

350 TREND 1201 3500 822 000
(994 620)

867 000
(1 049 070)

350 TREND L3 1162 3500 852 000
(1 030 920)

897 000
(1 085 370)

Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory s 6st. manuální převodovkou. L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor. Standardně 9místný vůz.
Vůz kategorie M1, bez přepážky. Všechny ceny uvedeny v Kč. *Max. nosnost pro posádku vč. 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. Vydáno 15. 7. 2019. Ceny platné od 15. 7. 2019. 



Trend

Výbava standardně obsahuje

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ABS, ochrany proti převrácení,●

nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční
kontroly a automatických varovných světel při nouzovém brzdění
Airbag řidiče a spolujezdce●

Dálkově ovládané centrální zamykání●

Palubní počítač●

Elektricky ovládaná přední okna●

Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech●

Dvojsedadlo spolujezdce●

Podélně a výškově nastavitelný volant●

Světla denního svícení●

Boční posuvné dveře na pravé straně●

Manuální klimatizace vpředu●

Rádio AM/ FM, vstup USB a AUX, ovládání na volantu●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka●

Mlhové světlomety vpředu●

Kožený volant a hlavice řadící páky●

Tempomat vč. nastavitelného omezovače rychlosti●

Parkovací senzory vpřed a vzadu●

Odbočovací světla statická●

Stop-Start systém●

Monitoring tlaku v pneumatikách●

Bezzátkový systém doplňování paliva Ford Easy-Fuel●

Obložení stěn nákladového prostoru●

Motor Ford EcoBlue 2.0 l

Vznětový motor kombinuje vyšší výkon s výjimečným snížením
spotřeby paliva a emisí. Svoji spolehlivost motory prokázaly při
testech, kdy najezdily ekvivalent 5 500 000 kilometrů.
 
Výkon : plus 5-15 k
Točivý moment : plus 20-50 Nm
Spotřeba paliva a emise CO2 : minus 7-13 % 
Výrazné snížení hlučnosti : minus 4 dB*
Proměnlivý servisní interval : až 40 000 km/2 roky**
 
*   Při volnoběhu
** Platí, co nastane dříve

Porovnání s předchozí generací motorů.

Standardní výbava a výbava na přání DOE

Trend

bez DPH s DPH

Audio a navigace     

Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu,
nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem ani Sadou pro lepší viditelnost Premium  • •

Sada ICE PACK 8 - autorádio AM/FM, přehrávač CD, ovládání na volantu, USB, Bluetooth, systém Ford SYNC 1.1 s
nouzovým asistentem a funkcí Applink, 4" displej, 4 reproduktory vpředu FWJ 8 800 10 648

Sada ICE PACK 9 - autorádio AM/FM, digitální příjem rádia DAB, přehrávač CD, ovládání na volantu, USB,
Bluetooth, systém Ford SYNC 1.1 s nouzovým asistentem a funkcí Applink, 4" displej, 4 reproduktory vpředu FWK 11 000 13 310

Sada ICE PACK 15: navigace, autorádio AM/FM, DAB, ovládání rádia a multifunkčního displeje na volantu, USB,
Bluetooth, systém Ford SYNC 3 s nouzovým asistentem, 6" dotykový displej, 4 reproduktory vpředu FWR 39 100 47 311

2 reproduktory vzadu  • •

 

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Trend

bez DPH s DPH

Bezpečnost     

Airbag řidiče  • •

Airbag spolujezdce, vypínatelný  • •

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro
rozjezd do svahu, trakční kontroly  • •

Automatická varovná světla při nouzovém brzdění  • •

Varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny
ostřikovače, automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, automatické přepínání dálkových světel;
nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15

OWL 3 500 4 235

Digitální tachograf včetně zdvojené baterie, v ceně není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze MWL 16 000 19 360

Karoserie a okna     

Středně vysoká střecha  • •

Vysoká střecha QZA 15 000 18 150

Boční posuvné dveře vpravo  • •

Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; u 310 L3 nelze kombinovat s vysokou střechou QZB 15 000 18 150

Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm  • •

Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°  • •

Okno v zadních dveřích s vyhříváním  • •

Zadní stěrač  • •

Ochranná mříž zadního okna HWA 5 500 6 655

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

Pevná okna v druhé řadě  • •

Posuvná okna v druhé řadě PWE 5 500 6 655

Tónovaná skla  • •

Tónovaná skla Privacy vzadu PWC 8 000 9 680

Metalická barva, Mica barva  16 000 19 360

Zvláštní nemetalické lakování SVO  15 000 18 150

Zvláštní metalické lakování SVO  25 000 30 250

Šedá maska chladiče  • •

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro 310 QJF 6 200/- 7 502/-

Lapače nečistot vpředu QZD 500 605

Lapače nečistot vzadu  • •

Ochrana pod motorem HWK 6 000 7 260

Žebřík vzadu, jen s dveřmi do 180° HWB 7 600 9 196

Schůdek v zadním nárazníku  • •

Vnitřní kryty podběhů vpředu  • •

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Trend

bez DPH s DPH

Kola a pneumatiky     

Ocelové ráfky 6.5x15, pneumatiky 215/65R15, pro 310  •/- •/-

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350  •/- •/-

Ráfky z lehkých slitin 6.5x16, pneumatiky 215/65R16C pro 310 a 235/65R16C pro 350 (v závorce pro 350) QZM
16 500/

(23 900)
/-

19 965/
(28 919)

/-

Celoplošné kryty kol  • •

Rezervní ocelové kolo QIS 0 0

Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik  • •

Monitoring tlaku v pneumatikách  • •

Komfort     

Palubní počítač  • •

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  • •

Palivová nádrž min. 70 l  • •

Podélně a výškově nastavitelný volant  • •

Interiér Trend  • •

Obložení stropu jen v první řadě OWP 0 0

Obložení stropu ve všech řadách  • •

Stropní konzole vpředu  • •

Madlo na B sloupku vpravo  • •

Kuřácká sada QCC 600 726

Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety  • •

Parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu, parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety;
nutno kombinovat s ICE PACK 8, 9 nebo 15 PWG 9 000 10 890

Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9
nebo 15  • •

Adaptivní tempomat včetně výstrahy a indikace bezpečné vzdálenosti a pokročilého nouzového brzdění a
detekce chodců, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění, maska chladiče v barvě
Black Ebony; jen v kombinaci s Varováním před opuštěním jízdního pruhu nebo Sadou pro lepší viditelnost
Premium, nutno kombinovat i s rádiem ICE PACK 8, 9 nebo 15

MWG 13 500 16 335

Samostatná baterie  • •

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

Zdvojená baterie AGM (Deep Cycle Battery) 95 Ah OWM 2 200 2 662

Alternátor 150A  • •

Alternátor 250A OW2 3 500 4 235

Zásuvka 230 V/150 W QJJ 1 500 1 815

 

 

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Trend

bez DPH s DPH

Nákladový prostor     

Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru QJK 300 363

Bez přepážky  • •

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky  • •

Gumová podlaha ve všech řadách  • •

Osvětlení nákladového prostoru  • •

Pakety viditelnosti a zrcátka     

Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny
kapaliny ostřikovače QTA 3 500 4 235

Sada pro lepší viditelnost Plus: elektricky ovládaná, sklopná  a vyhřívaná zpětná zrcátka, automatické světlomety,
dešťový senzor, přední mlhová světla, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače QTB 5 500 6 655

Sada pro lepší viditelnost Premium: elektricky ovládaná, sklopná  a vyhřívaná zpětná zrcátka, automatické
světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, přední mlhová světla, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny
kapaliny ostřikovače, zadní parkovací kamera se zobrazením na displeji rádia, varování před opuštěním jízdního
pruhu, sledování bdělosti řidiče, automatické přepínání dálkových světel; nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 8,
9 nebo 15

QTF 19 000 22 990

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka  • •

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

Provozní náklady     

Stop-start systém  • •

Funkce řízení zrychlení MWA 1 400 1 694

Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní
kapalinu AdBlue®  i mimo servisní intervaly  • •

Sedadla, stropní a boční airbagy     

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 sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8
směrech

 6 700 8 107

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  5 000 6 050

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

 21 700 26 257

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,
čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu

 16 700 20 207

Široké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné; jen pro 310L2  •/- •/-

Úzké trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné; nelze pro 310L2  •/- •/-

Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné  • •

Bez druhé a třetí řady sedadel QTN -16 500 -19 965

Bez třetí řady sedadel; široké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310 L2 QSB -6 000/- -7 260/-

Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěradla v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní
opěrka jen u úzkého trojsedadla) PWJ 2 400 2 904

 

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Trend

bez DPH s DPH

Světlomety     

Denní svícení  • •

Odbočovací světla statická  • •

Mlhové světlomety vpředu  • •

SVO výbava     

Panel s přídavnými spínači včetně přípravy pro výstražná světla, obsahuje A606; nelze se zadní klimatizací A607 4 400 5 324

Komplexní konektorová skříň, která poskytuje přístup k různým signálům vozidla; nelze s A607 A608 4 500 5 445

Přídavný pojistkový panel a konektor pro připojení přídavných elektrických zařízení (umístěný za odkládací
přihrádkou spolujezdce)                                                                                      A526 1 600 1 936

Příprava pro výstražná světla, vč. přídavného pojistkového panelu, obsahuje A526; nelze se zadní klimatizací A606 3 700 4 477

Podpěťová ochrana baterie; nelze v kombinaci se zásuvkou 230 V A540 4 100 4 961

Topení a klimatizace     

Manuální klimatizace vpředu  • •

Elektrické přídavné topení vpředu  • •

Zadní klimatizace a topení (včetně přední klimatizace u Base) včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru;
nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm PWU 27 000 32 670

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie,
obvodový alarm; nutno kombinovat s ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15 MWJ 18 000 21 780

Zabezpečení a zamykání     

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  • •

Dvojité zamykání, zapouzdřené zámky QOM 2 500 3 025

Jeden sklopný klíč, 1 klíč s pevným dříkem  - -

Dva sklopné klíče  • •

Třetí klíč, s pevným dříkem QOF 400 484

Konfigurovatelné zamykání 2  • •

Obvodový alarm QOG 7 000 8 470

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 - 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  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.



Transit Kombi Emise CO2 v g/km Spotřeba paliva v l/100 km

130 k 162 6,3

170 k 167 6,4

Hodnoty spotřeby a emisí CO2 v kombinovaném režimu byly získány v souladu s technickými požadavky a specifikacemi evropské směrnice (EC) 715/2007 ve
znění pozdějších předpisů. Uvedená spotřeba paliva a emise CO2 jsou stanovené pro typ vozu, ne pro konkrétní vyrobený vůz. Skutečná spotřeba paliva a emise
CO2 v reálném provozu se mohou lišit v závislosti na specifikacích vozu, stylu jízdy a na používání technických prvků výbavy, stejně jako na ostatních
netechnických faktorech.

Ford Transit Kombi 130 k 310 Trend L2
za 635 400 Kč bez DPH Záloha Počet splátek

(měs.)
Měs. splátka vč.

pojištění
Pevná zápůjční

úroková míra p.a. 

 Úvěr 3,19  310 100 Kč (40,33
% z ceny s DPH) 60 9 900 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 na skladové vozy modelového roku 2018.75.

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


