
FORD TRANSIT PODVOZEK S
JEDNOKABINOU/ DVOJKABINOU
CENÍK
3místný (jednokabina) a 7místný vůz (dvojkabina)
Platné pro skladové vozy

Mimořádná
nabídka* Již za 509 400 bez DPH / 616 374 Kč s DPH

Např. za 8 000 Kč
měsíčně,

úrok jen 3,19 %

* Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2019 nebo do odvolání. Cena a splátka pro verzi podvozek s jednokabinou pro verzi 350 Base L2 2.0 EcoBlue 77 kW/105 k. Reprezentativní příklad úvěru
na konci ceníku.

Base

Výbava standardně obsahuje:

Elektronický stabilizační systém ESP●

Airbag řidiče●

Palubní počítač●

Bezzátkový systém doplňování paliva Ford Easy-Fuel●

Elektricky ovládaná přední okna●

Tónovaná skla●

Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech●

Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním●

Jeden sklopný klíč, jeden klíče s pevným dříkem●

Výškově a podélně nastavitelný volant●

Trend

Navíc oproti výbavě Base:

Manuální klimatizace vpředu●

Rádio, vstup USB, AUX, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na●

volantu
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka●

Odbočovací světla statická●

Přední mlhové světlomety●

Tempomat●



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

Podvozek s jednokabinou                                                                                                                                Ceny bez DPH (s DPH)

Model Max. nosnost*/
přípustná hmotnost (kg)  

Přední pohon (FWD) Zadní pohon (RWD)

77 kW/
105 k/

360 Nm

96 kW/
130 k/

385 Nm

125 kW/
170 k/

405 Nm

350 BASE L2 1773/3500 644 400
(779 724) - -

350 TREND L3 1629/3500 - - 802 400
(970 904)

350 BASE L4 1634/3500 - 734 400
(888 624) -

350 TREND L5 1565/3500 - - 842 400
(1 019 304)

Všechny verze jsou vybaveny motorem 2,0 EcoBlue = naftové motory a 6stupňovou manuální převodovkou.  L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší
převis vzadu, L5 - extra-dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu. Transit podvozek s jednokabinou standardně 3místný vůz. Verze 350 vč. 350HD vůz kategorie N1, verze 470 vůz
kategorie N2. 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.  

Podvozek s dvojkabinou                                                                                                                                    Ceny bez DPH (s DPH)

Model Max. nosnost*/
přípustná hmotnost (kg)  

Zadní pohon (RWD)

96 kW/
130 k/

385 Nm

125 kW/
170 k/

405 Nm

350 BASE L3 1489/3500 749 400
(906 774) -

470 TREND L4 2486/4700 - 965 400
(1 168 134)

Všechny verze jsou vybaveny motorem 2,0 EcoBlue = naftové motory a 6stupňovou manuální převodovkou. L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Transit
podvozek s dvojkabinou standardně 7místný vůz. Verze 350 vč. 350HD vůz kategorie N1, verze 470 vůz kategorie N2. 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.  

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, - není dostupné

Standardní výbava a výbava na přání DOE

Base Trend

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Audio a navigace     

Příprava pro rádio (reproduktory vpředu, kabely), bez displeje, nelze s nezávislým
topením,  varováním před opuštěním jízdního pruhu nebo tempomatem  • • - -

Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu,
ovládání rádia na volantu FWC 6 100 7 381 • •

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 14 900 18 029 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 - - 11 000/11
800

13 310/14
278

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

 43 100 52 151 39 100 47 311

Bezpečnost     

Airbag řidiče  • • • •

Airbag spolujezdce, vypínatelný PWH 5 000 6 050 5 000 6 050

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

Varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, vyhřívané čelní sklo,
automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, automatické přepínání
dálkových světel; nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15; standardně pro
470 a 350HD

OWL 11 500 13 915 3500/• 4 235/•

Digitální tachograf včetně zdvojené baterie, v ceně není zahrnuta kalibrace a návod k
obsluze; standardně jen pro 470 MWL 16 000 19 360 •/16 000 •/19 360

Karoserie a okna     

Nízká střecha  • • • •

Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi
kabinou a valníkem, pro L2 - L4 jednokabina, s boční podjezdovou ochranou u 470 a
350HD (v závorce pro 470 a 350HD)

QJD 67 000 81 070 67 000/
(74 000) 

81 070/
(89 540)

Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi
kabinou a valníkem, pro L5 jednokabina, s boční podjezdovou ochranou u 470 a 350HD 
(v závorce pro 470 a 350HD)

QJD 94 000 113 740 94 000/
(101 000)

113 740/
(122 210)

Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi
kabinou a valníkem, pro L2 - L4 dvojkabina, s boční podjezdovou ochranou u 470 a
350HD (v závorce pro 470 a 350HD)

QJD 64 000 77 440 64 000/
(69 000)

77 440/
(83 490)

Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží mezi
kabinou a valníkem, pro L5 dvojkabina, s boční podjezdovou ochranou u 470 a 350HD (v
závorce pro 470 a 350HD)

QJD 73 000 88 330 73 000/
(79 000)

88 330/
(95 590)

Metalická barva, Mica barva  16 000 19 360 16 000 19 360

Zvláštní nemetalické lakování SVO  15 000 18 150 15 000 18 150

Zvláštní metalické lakování SVO  25 000 30 250 25 000 30 250

Šedá maska chladiče  - - • •

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS QJF 6 200 7 502 6 200 7 502

Lapače nečistot vpředu QZD 500 605 500 605

Vnitřní kryty podběhů vpředu  - - • •

 

 

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Base Trend

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Kola a pneumatiky     

Ocelové ráfky 6.5x16, pro 350 pneumatiky 235/65R16, pro 310 L2 pneumatiky 215/65R16  • • • •

Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy Heavy duty, ocelové ráfky
6Jx16, pneumatiky 195/75R16C, standardně pro 470 a 350HD, na přání pro 350 se
zadním pohonem

QOL 22 000/- 26 620/- •/
22 000/-

•/
26 620/-

Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží  - - • • 

Rezervní ocelové kolo; standardně pro 470 a 350HD nebo s dvojmontáží QIS 0 0 0/• 0/• 

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

Přední náprava HEAVY DUTY, standardně pro 470 a 350HD, za příplatek pro 350 se
zadním pohonem MWQ 10 900/- 13 189/- •/

10 900/-
•/

13 189/-

Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží, nelze pro 470 a 350HD QIA 2 700 3 267 2 700/- 3 267/-

Palubní počítač  • • • •

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

Komfort     

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  • • • •

Palivová nádrž min. 70 l  • • • •

Palivová nádrž 95 l; jen se zadním pohonem QOV 2 000/- 2 420/- 2 000/- 2 420/-

Podélně a výškově nastavitelný volant  • • • •

Kožená hlavice řadící páky  - - • •

Interiér Base  • • - -

Interiér Trend  - - • •

Stropní konzole vpředu  • • • •

Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, u Base nutno
kombinovat s rádiem ICE PACK 2 nebo vyšším MWF 8 000 9 680 • •

Samostatná baterie  • • • •

Zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie (v závorce pro 470) MWP 4 000 4 840 4 000/
(100)

4 840/
(121)

Zdvojená baterie AGM (Deep Cycle Battery ) 95 Ah OW5 2 200 2 662 2 200 2 662

Alternátor 150A  • • • •

Alternátor 250A OW2 3 500 4 235 3 500 4 235

Zásuvka 230V/150W QJJ 1 500 1 815 1 500 1 815

Tónovaná skla  • • • •

Pakety viditelnosti a zrcátka     

Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní
sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače (v závorce pro 470 a 350HD) QTA 7 000 8 470 3 500/

(2 500)
4 235/

(3 025)

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka QCB 4 500 5 445 • •

Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka; nelze kombinovat se Sadou pro
lepší viditelnost ani dlouhými rameny zrcátek QCA 5 500 6 655 1 500 1 815

Krátká ramena zrcátek  • • • •

Dlouhá ramena zrcátek; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky, nutno kombinovat s
elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky PWB 1 000 1 210 1 000 1 210



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Base Trend

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Provozní náklady     

Stop-start systém MW1 6 100 7 381 6 100 7 381

Funkce řízení zrychlení MWA 1 400 1 694 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  • • • •

Snížení celkové hmotnosti z 4,7 t na 3,5 t (verze 350 HD); verze 350 HD nemá ve srovnání
s 470 standardně tyto prvky výbavy: omezovač rychlosti na 90 km/h a tachograf; nelze
pro L5, u dvojkabiny ani pro L2

QZ1 - - -15 000/- -18 150/-

Sedadla, stropní a boční airbagy     

Sada sedadel 4 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní opěrka u sedadla řidiče,
dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem  • • - -

Sada sedadel 7 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u
sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem  400 484 - -

Sada sedadel 9 - 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

 4 900 5 929 - -

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

 20 600 24 926 - -

Sada sedadel 11 - 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, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy
vpředu

 19 900 24 079 - -

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 10směrech, 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

Dvě dvojsedadla v druhé řadě; standardně pro dvojkabinu, nelze pro jednokabinu  •/- •/- •/- •/-

Světlomety     

Denní svícení  • • • •

Odbočovací světla statická  - - • •

Mlhové světlomety vpředu QCM 4 000 4 840 • •

SVO výbava     

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

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

Příprava pro výstražná světla, vč. přídavného pojistkového panelu, obsahuje A526 A606 3 700 4 477 3 700 4 477

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

 



Standardní výbava a výbava na přání DOE

Base Trend

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Topení a klimatizace     

Manuální klimatizace vpředu OWM 25 000 30 250 • •

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C
včetně zdvojené baterie, obvodový alarm; nutno kombinovat s ICE PACK 2 nebo vyšší (v
závorce pro 470 a 350HD)

MWJ 18 000 21 780 18 000/
(14 000)

21 780/
(16 940)

Zabezpečení a zamykání     

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  • • • •

Dvojité zamykání, zapouzdřené zámky QOM 2 500 3 025 2 500 3 025

Automatické zamykání po rozjezdu  • • • •

Jeden sklopný klíč, 1 klíč s pevným dříkem  • • - -

Dva sklopné klíče  - - • •

Třetí klíč, s pevným dříkem QOF 400 484 400 484

Konfigurovatelné zamykání 1  • • • •

Konfigurovatelné zamykání 3 QCD 2 500 3 025 - -

Konfigurovatelné zamykání 7  0 0 0 0

Obvodový alarm QOG 7 000 8 470 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 20 000 24 200

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

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem;
5 servisních prohlídek během 5 let 35 950 43 500 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 Transit podvozek s
jednokabinou (mm) L1   L2  L3 L4   L5

Celková délka 5205 5572 6022 6579  7577

Délka rámu podvozku 2775 3142 3592 4149  5147

Valník     

Šířka ložné plochy 2038 2138 2138 2138 2138

Délka ložné plochy 2795 3205 3645 4235  5235

Výška bočnice 400 400 400 400  400

L1 - krátký rozvor, L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 - extra-dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu. Vzhledem k
tolerancím ve výrobě, výbavě vozidla a různým velikostem a typům kol se mohou skutečné rozměry lišit od uvedených hodnot. Další informace viz platný
katalog Ford Transit Podvozky.



Rozměry Transit podvozek s
dvojkabinou (mm)  L2   L3  L4    L5

Celková délka 5572 6022 6404  7394

Délka rámu podvozku 2327 2777 3159  4149

Valník    

Šířka ložné plochy 2138 2138 2138 2138

Délka ložné plochy 2385 2795 3205  4235

Výška bočnice 400 400 400  400

L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu, L5 - extra-dlouhý rozvor, prodloužený převis vzadu. Vzhledem k tolerancím ve
výrobě, výbavě vozidla a různým velikostem a typům kol se mohou skutečné rozměry lišit od uvedených hodnot. Další informace viz platný katalog Ford
Transit Podvozky.

 

Ford Transit podvozek jednokabina
350 L2 Base za 509 400 Kč bez DPH Záloha Počet splátek

(měs.)
Měs. splátka vč.

pojištění
Pevná zápůjční

úroková míra p.a.

Úvěr 3,19  250 400 (40,62 % z
ceny s DPH) 60  8 000 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
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