
NOVÝ TRANSIT CUSTOM NUGGET   |   CENÍK

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

 Rozvor

6st. manuální převodovka 6st. automatická převodovka

96 kW/
130 k/

385 Nm

136 kW/
185 k/

415 Nm

136 kW/
185 k/

415 Nm

320 TREND - -

340 TREND - -

Aktivní bezpečnost

O bezpečí vás i vaší posádky se
postará široká paleta technologií   
v čele s asistentem pro jízdu             
v pruzích, systémem hlídání
mrtvého úhlu s varováním před
projíždějícími vozy při couvání         
z parkovacího místa nebo funkcí
automatického nouzového brzdění.

Bohatá standardní
výbava

Již v základní výbavě vozu oceníte
například klimatizaci, tempomat,
16" kola z lehkých slitin, zadní
tónovaná okna Privacy, parkovací
senzory vpředu i vzadu, nebo také
projektorové světlomety                     
v kombinaci s nezaměnitelným
designem denního svícení
technologií LED.

Motory EcoBlue

Pohon vozidla obstarávají moderní
vznětové motory EcoBlue o
objemu 2,0 litru a výkonu až 185
koní a točivém momentu až 415
Nm. Pro dosažení snížení spotřeby
paliva a emisí CO2 je možné zvolit
provedení mHEV (pouze v
kombinaci s manuální
předovovkou).

Westfalia

Pod přestavbou Westfalia pro
Transit Custom Nugget je
podepsána tradiční německá
společnost Westfalen Mobil
GmbH, jejíž tradice čítá již 175 let.   
S krátkým rozvorem je nabízena
verze Nugget, varianta vozidla       
 s prodlouženým rovorem nese
název Nugget Plus.

Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue. L1 - krátký rozvor 2 933 mm, L2 - dlouhý rozvor 3 300 mm. Vůz kategorie M1. Pohon přední nápravy. Všechny ceny

L1

L2

320 TREND

340 TREND

jsou uvedeny v Kč. Konečnou cenu vozidla určuje zvolený druh přestavby od společnosti Westalen Mobil GmbH. Vydáno 1. 11. 2019. Ceny platné od 1. 11. 2019.

648 100
(784 201)

730 600
(884 026)

780 100
(943 921)

703 100
(850 751)

785 600
(950 576)

835 100
(1 010 471)



Trend

Hlavní prvky standardní výbavy přestavovaného vozidla:

Autorádio AM/FM/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, Bluetooth, USB●

4" displej rádia, 6 reproduktorů●

Airbag řidiče a spolujezdce●

ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti●

převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění,
včetně systému ochrany proti bočnímu větru
Elektricky ovládaná přední okna●

16'' kola z lehkých slitin●

Monitoring tlaku v pneumatikách●

Výškově a podélně nastavitelný kožený volant●

Palubní počítač●

Volič jízdních režimů●

Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti●

Zásuvka 12 V vpředu●

Přední a zadní parkovací senzory●

Stropní konzola vpředu●

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná●

Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED●

technologií, přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel
Přední klimatizace, včetně pylového filtru●

Elektrické přídavné topení vpředu●

Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem●

Zadní tónovaná skla Privacy - od druhé řady●

Výklopné dveře vzadu s vyhřívaným oknem a stěračem●

 

 • Standardní výbava, - Není dostupné

Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Kombi

bez DPH s DPH

Audio a navigace

Audio sada 17 - autorádio AM/FM/DAB/DAB+ s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB  • •

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, 6 reproduktorů, Bluetooth, USB, automatické nouzové volání Emergency Assist EBH 8 100 9 801

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, 6 reproduktorů, Bluetooth, USB, automatické nouzové volání Emergency
Assist

EBJ 10 700 12 947

Audio sada 24 - 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

EBM 27 100 32 791

EBN 50 750 61 408

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce  • •

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

Asistent pro jízdu v pruzích -  systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu včetně varování před opuštěním jízdního
pruhu, automatického přepínání dálkových světel, automatických světlometů a stěračů s dešťovým senzorem, sledováním
bdělosti řidiče, 4,2" monochromatickým multifunkčním displejem a vyhříváním čelního skla; nutno kombinovat s Audio 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  • •

Boční posuvné dveře vpravo  • •

Nástupní schůdek - vpravo  DXK 5 700 6 897 

Výklopné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem  • •

Zadní stěrač  • •

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu CHJ 6 500 7 865

Částečně lakovaný přední nárazník  • •

Audio sada 25 - viz Audio sada 24 + adaptivní tempomat (viz výbava C56) s inteligentním omezovačem rychlosti včetně
rozpoznávání dopravních značek, 4,2'' barevný multifunkční displej palubního počítače

sadou 20, 21 nebo 24



Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Kombi

bez DPH s DPH

Karoserie a okna

Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná  • •

Maska chladiče s 3 žebry  • •

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

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

Lapače nečistot vpředu a vzadu   • • 

Ochrana pod motorem (tloušťka 2,5 mm, hmotnost 14 kg) E2A 6 000 7 260

Zesílená ochrana podvozku proti korozi E2Q 4 500 5 445

Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu  •  •

Výklopná okna v druhé řadě  • •

Pevná okna v třetí řadě  • •

Elektricky ovládaná přední okna   •  •

Zadní tónovaná skla Privacy - od druhé řady  • •

Kola a pneumatiky

Monitoring tlaku v pneumatikách  • •

Ráfky z lehkých slitin 6 1/2 x 16 s pneumatikami 215/65 R16  • •

Rezervní kolo plnohodnotné  • • 

Komfort

Výškově a podélně nastavitelný kožený volant  • •

Palubní počítač  • • 

Volič jízdních režimů  • •

Správa pravidelné údržby vozidla  • •

Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem  • •

Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti  • •

 C56 16 000 19 360

Zásuvka 12 V vpředu  •  •

Přední a zadní parkovací senzory  •  •

Parkovací kamera C51 16 000  19 360

Aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování, bez nutnosti otáčení volantem, asistent pro vyjetí z podélného
parkovacího místa D8M 8 700 10 527

Samostatná baterie  • • 

AGM baterie - zdvojená  • • 

Alternátor heavy duty 210 A  • • 

Zásuvka 230 V/150 W vpředu CHD 2 000 2 420

Kuřácká sada CYD 500 605

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

Adaptivní tempomat včetně systému Pre-Collision Assist a asistenta pro jízdu v pruzích; jen v kombinaci s Audio sadami
20, 21 nebo 24



Standardní výbava a výbava na přání Obj. kód

Kombi

bez DPH s DPH

Komfort

Palivová nádrž 70l  • •

Madlo na B sloupku  • •

Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map  • •

Stropní konzola vpředu  • •

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, 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 nebo 25

DYJ 17 000 20 570 

Provozní náklady

Systém Stop-Start  • •

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

Sedadla a boční airbagy

Příprava pro sedadlo řidiče a spolujezdce  • • 

Bez  sedadel v druhé a třetí řadě  • •

Světlomety

Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mlhové světlomety s funkcí
odbočovacích světel   •  •

Bixenonové světlomety včetně denního svícení s LED technologií s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety C5B 17 000 20 570

Topení a klimatizace

 Přední klimatizace, včetně pylového filtru  •  •

Elektrické přídavné topení vpředu  •  •

Zabezpečení a zamykání

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

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání   •  •

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.



WESTFALIA - výbavový balíček Nugget*
Kombi

bez DPH s DPH

Přestavba Westfalia na vozidlo Nugget s vysokou pevnou střechou, pouze pro L1 (SVO kód C9) 430 000/- 520 300/-

Přestavba Westfalia na vozidlo Nugget Plus s vysokou pevnou střechou, pouze pro L2 (SVO kód C9) 475 000/- 574 750/-

Přestavba Westfalia na vozidlo Nugget s výklopnou střechou, volitelně pouze pro L1 (SVO kód C9 v kombinaci s kódem A930) 415 000/- 502 150/-

Komfortní otočné sedadlo řidiče a spolujezdce • •

Trojlavice ve třetí řadě s bezpečnostními pásy a body ISOFIX na vnějších sedadlech, přestavitelná do lůžka o rozměru 1,91 x 1,30 m • •

Neprůhledné záclonky na bočních oknech a na zadních výklopných dveřích • •

Vysoká pevná střecha včetně střešního okna o rozměru 0,4 x 0,4 m a dvou bočních oken s integrovanou funkcí zatemnění a
sítěmi proti hmyzu a lůžka o rozměru 2,10 x 1,41 m včetně roštu s trojdílnou matrací ze studené pěny •/- •/-

Výklopná střecha včetně 3 integrovaných látkových oken a lůžka o rozměru 2,0 x 1,38 m s hliníkovým rámem a roštem včetně
dvojdílné matrace ze studené pěny •/- •/-

Pohledové části nábytku zhotovené z kvalitního laminátu odolného proti oděru • •

Vnitřní LED osvětlení včetně 12 V lampičky s flexibilním použitím • •

Podlaha v provedení imitace dřeva v obytném prostoru, textilní čalounění v prostoru první řady sedadel • •

Nezávislé horkovzdušné topení s časovým spínačem (3,0 kW) • •

Šatní skříň včetně úložného zavazadlového prostoru • •

Pevná toaleta se zástěnou v zadním rohu obytného prostoru, včetně dodatečného výklopného umyvadla (pouze pro L2) •/- •/-

Kuchyňská linka včetně dřezu a dvouplotýnkového plynového vařiče s integrovaným elektrickým zapalováním včetně ochrany
tepelně odolným bezpečnostním sklem, plynový systém pro bombu o váze do 2,8 kg • •

Lednice o objemu 40 litrů • •

Nádrže na čistou a odpadní vodu o objemu 42 litrů • •

Venkovní sprcha připojitelná na straně kuchyňské linky • •

Odkládací prostory a přihrádky v pevné vysoké střeše (nelze s výklopnou střechou) •/- •/-

Variabilní sklopný stolek • •

Venkovní zásuvka CEE 230 V, dvě vnitřní zásuvky 230 V, dvě 12 V vnitřní zásuvky • •

Deštník včetně držáku (v prostoru posuvných dveří) • •

Centrální systém - ovládání topení a lednice, zobrazení vnitřní a vnější teploty, stav kapacity baterií, ukazatel zaplnění vodních
nádrží • • 

* Uvedené součásti výbavy a přestavba Westfalia podléhají samostatným záručním podmínkám společnosti Westfalen Mobil GmbH. Společnost FORD MOTOR
COMPANY, s.r.o. nad těmito produkty nepřebírá žádnou záruku. Další prvky příplatkové výbavy a široké nabídky příslušenství od společnosti Westfalen Mobil GmbH
vám představí autorizovaný partner Ford.



Spotřeby a emise

Transit Custom Nugget Emise CO2 v g/km Spotřeba paliva v l/100 km

320 L1 96 kW 6MT

320 L1 136 kW 6MT

320 L1 136 kW 6AT

340 L2 96 kW 6MT

340 L2 136kW 6MT

340 L2 136 kW 6AT

Ford Transit Custom Nugget
130 k s výklopnou střechou
již za 1 073 450 Kč bez DPH

Záloha Počet splátek Měs. splátka vč.
pojištění

Pevná zápůjční
úroková míra p.a.

523 550 Kč (40,31 % z ceny 
s DPH) 60 16 400 Kč 3,19 %

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

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

158 6,0

154 5,9

169 6,5

161 6,1

161 6,1

169 6,5

Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky WLTP zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila
původní metodiku NEDC. Naměřené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 pomocí nové metodiky WLTP jsou aktuálně přepočítávány zpět na hodnoty odpovídající
metodice NEDC. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu také neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další
netechnické faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu. Více u autorizovaného prodejce vozů Ford nebo na www.ford.cz.

Ford Ideal

Nabídka financování platí pouze pro podnikatelské subjekty. Kalkulace úvěru je platná do 31. 12. 2019 nebo do odvolání a nejedná se o závaznou nabídku

poskytne autorizovaný partner Ford. Doporučené ceny platí od 1. 11. 2019 pro vozy modelového roku 2019.75.




