
NOVÝ FORD TRANSIT KOMBI VAN /
DCiV CENÍK

Mimořádná
nabídka*

Reprezentativní příklad úvěru na konci ceníku.

Trend

Výbava standardně obsahuje:

16'' kola (15'' pro verzi 310) s celoplošnými kryty●

Manuální klimatizace vpředu●

Rádio AM/ FM, vstup USB, Bluetooth, ovládání rádia na volantu●

MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení●

Parkovací senzory vpředu a vzadu●

Tempomat●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka●

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

nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu
a trakční kontroly
Airbag řidiče a spolujezdce (bez airbagu spolujezdce pro DCiV)●

Boční posuvné dveře na pravé straně●

Elektricky ovládaná přední okna●

Přední mlhová světla●

Odbočovací světla statická●

Halogenové světlomety se světly denního svícení●

Palubní počítač●

Stropní konzole vpředu●

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

Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem●

Podélně a výškově nastavitelný kožený volant●

Tónovaná skla●

Lapače nečistot vzadu●

Vnitřní kryty podběhů vpředu●

Schůdek v zadním nárazníku●

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky●

Osvětlení nákladového prostoru (LED pro Kombi Van)●

Upínací oka pro náklad●

Dálkově ovládané centrální zamykání●

Bezzátkový systém doplňování paliva Ford Easy Fuel●

Transit mHEV (mild hybrid) využívá hned dva zdroje energie: konvenční spalovací motor a elektromotor napájený akumulátorem.
Elektromotor asistuje spalovacímu motoru, a tím snižuje spotřebu paliva.

* Zvýhodněná nabídka platí do 31. 12. 2019 nebo do odvolání. Cena a splátka pro verzi Transit Kombi Van 310 L2 Trend 2.0 EcoBlue mHEV 96 kW/130 k.

Např. za 9 500 Kč
měsíčně,

s úrokem 0,00 %
Již za 649 480 Kč bez DPH / 785 871 Kč s DPH

Technologie mild hybrid (mHEV)



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

Kombi Van, 7místný vůz bez přepážky                                                                                                                                                Ceny bez DPH (s DPH)

Model Rozvor Přípustná hmotnost

Přední pohon

96 kW/
130k/

385 Nm

3140

3500

3500

3500 820 500
(992 805)

350 TREND
mHEV 3500 839 850

(1 016 219)

 

DCiV, 5-7místný vůz s přepážkou.                                                                                                                                                   Ceny bez DPH (s DPH)

Model Rozvor Přípustná hmotnost (kg)

Zadní pohon Pohon všech kol

96 kW/
130 k/

385 Nm

125 kW/
170 k/

405 Nm

96 kW/
130 k/

385 Nm

125 kW/
170 k/

405 Nm

350 TREND L2 3500 - -  963 370
(1 165 678)

1 008 370
(1 220 128)

350 TREND L3 3500 859 370
(1 039 838)

 904 370
(1 094 288)

993 370
(1 201 978)

1 038 370
(1 256 428)

350 TREND L4 3500 923 370
(1 117 278)

968 370
(1 171 728) - -

 
Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory s 6st. manuální převodovkou. L3 - dlouhý rozvor. L4 -

Všechny verze jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue = naftové motory s 6st. manuální převodovkou a malým elektromotorem
napájeným akumulátorem. L2 - střední rozvor, L3 - dlouhý rozvor. Standardně 7místný vůz. Vůz kategorie M1, bez přepážky.

dlouhý rozvor, delší převis vzadu. Standardně 6místný vůz. Všechny ceny uvedeny v Kč. Vůz kategorie N1, s přepážkou.

L2

811 850
(982 339)
829 850

(1 004 119)

839 850
(1 016 219)L3

310 TREND mHEV

350 TREND mHEV

350 TREND mHEV

350 TREND

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Vydáno 15. 11. 2019. Ceny platné od 15. 11. 2019.

Vydáno 15. 11. 2019. Ceny platné od 15. 11. 2019.



• standardní výbava, - není dostupné

Standardní výbava a výbava na přání DOE bez DPH s DPH

Audio a navigace

Audio sada 12: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu;
nelze s parkovací kamerou, adaptivním tempomatem nebo se Sadou pro lepší viditelnost Premium  • •

MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení; pouze v kombinaci s Audio sadou 12 ZGG • •

Audio sada 16: autorádio AM/FM, 4" TFT displej, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia
na volantu, nouzové volání AYC 13 900 16 819

Audio sada 20: autorádio AM/FM, 8" TFT dotykový displej, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia
na volantu, systém Ford SYNC 2.5 s hlasovým ovládáním, nouzovým asistentem a funkcí Applink AYE 29 500 35 695

Audio sada 24: navigace, autorádio AM/FM/DAB/DAB+, 8" TFT dotykový displej, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory
vpředu, ovládání rádia na volantu, systém Ford SYNC 3 s hlasovým ovládáním, nouzovým asistentem a funkcí Applink AYG 39 500 47 795

Bezpečnost

Airbag řidiče  • •

Airbag spolujezdce, vypínatelný; standardně pro Kombi Van, na přání pro DCiV OGH • / 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 včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu, vyhřívané čelní
sklo, automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem; nelze v kombinaci s Audio 12, ne pro AWD ZGJ 9 500 / - 11 495 / -

Varování před opuštěním jízdního pruhu, vyhřívané čelní sklo, automatické přepínání dálkových světlometů,
automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem; nelze v kombinaci s Audio 12 O9L 9 200 11 132

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

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

Karoserie a okna

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

Vysoká střecha; standardně pro L4 ZIA • / 15 000 • / 18 150

Okno v zadních dveřích včetně ochranné mříže; nelze pro L4  5 000 / - 6 050 / -

Boční posuvné dveře vpravo  • •

Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; u zadního pohonu a AWD jen v kombinaci se středně vysokou střechou; 
nelze pro L4 ZIB 15 000 / - 18 150 / -

Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm  • •

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 180°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4  • / - • / -

Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 270°; za příplatek pro L3, standard pro L4, nelze pro L2 ZIJ • / 1 400 / - • / 1 694 / -

Okno v zadních dveřích, vyhřívané; standardně pro Kombi Van, za příplatek pro DCiV OGF • / 1 500 • / 1 815

Bez okna v zadních dveřích; standardně pro DCiV  • / - • / -

Zadní stěrač; nutno kombinovat s oknem v zadních dveřích, standardně pro Kombi Van, na přání pro DCiV PAF • / 2 600 • / 3 146

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

Pevná okna v druhé řadě; standardně pro Kombi Van  • / - • / -

Posuvná okna v druhé řadě; standardně pro DCiV, na přání pro Kombi Van OGE • / 11 500 • / 13 915

Bez oken v třetí/čtvrté řadě  • •

Tónovaná skla  • •

Tónovaná skla Privacy vzadu; nelze pro DCiV OGC 8 000 / - 9 680 / -

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

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



Standardní výbava a výbava na přání DOE bez DPH s DPH

Karoserie a okna    

Zvláštní nemetalické lakování SVO  15 000 18 150

Zvláštní metalické lakování SVO  25 000 30 250

PGF 6 500/- 7 865/-

Lapače nečistot vpředu ZID 500 605

Lapače nečistot vzadu  • •

Ochrana pod motorem; nelze pro Kombi Van 310 VEK 6 000/- 7 260/-

Žebřík vzadu, jen s dveřmi do 180°; nelze pro L4 VEB 7 400 / - 8 954 / -

Schůdek v zadním nárazníku  • •

Vnitřní kryty podběhů vpředu  • •

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 ZIM 23 900 28 919

Celoplošné kryty kol  • •

Rezervní ocelové kolo PFS 500 605

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

Monitoring tlaku v pneumatikách; standardně pro Kombi Van PFA • / 2 700 • / 3 267

Komfort

Palubní počítač  • •

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  • •

Palivová nádrž min. 70 l  • •

Podélně a výškově nastavitelný kožený volant  • •

Interiér Trend  • •

Obložení stropu v první řadě; standardně pro Kombi Van  • / - • / -

Obložení stropu v první a druhé řadě; standardně pro DCiV  • / - • / -

Obložení stropu ve všech řadách; nelze pro DCiV  2 000 / - 2 420 / -

Stropní konzole vpředu  • •

Kuřácká sada PAC 600 726

Parkovací senzory vpředu a vzadu  • •

Systém měření parkovacího místa; nelze pro AWD OGL 3 700 / - 4 477 / -

Aktivní parkovací asistent včetně systému měření parkovacího místa; nelze pro 310, AWD a L4 OGM 3 700 / - 4 477 / -

Přední a zadní parkovací kamera; nelze v kombinaci s Audio 12 OGK 16 000 19 360

Zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu a vnějším LED osvětlením vstupu do nákladového prostoru;
nelze v kombinaci s Audio 12 OGG 11 000 13 310

Tempomat  • •

Adaptivní tempomat včetně výstrahy a indikace bezpečné vzdálenosti a pokročilého nouzového brzdění a detekce
chodců, varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení dojízdního pruhu,
rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předjíždění; nelze v kombinaci s Audio 12

AZG 16 500 19 965

Samostatná baterie  • •

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

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro L4 se zadním pohonem a pro Kombi Van 310



Standardní výbava a výbava na přání DOE bez DPH s DPH

Komfort    

Zdvojená baterie AGM (Deep Cycle Battery ) 95 Ah O95 2 200 2 662

Alternátor 150A; standardně pro AWD  • / - • / -

Alternátor 250A; standardně pro FWD a RWD, pro AWD za příplatek O92 • / 3 500 • / 4 235

Zásuvka 230V/150W  2 800 3 388

Nákladový prostor

Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru PGK 300 363

Bez přepážky; standardně pro Kombi Van  • / - • / -

Pevná prosklená přepážka, včetně obložení stropu v první a druhé řadě; standardně pro DCiV ZIN • / 8 100 • / 9 801

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky  • •

Gumová podlaha ve všech řadách  • •

Osvětlení nákladového prostoru  • •

LED osvětlení nákladového prostoru; standardně pro Kombi Van PAJ • / 2 400 • / 2 904

Upínací oka pro náklad - 4 ks u L2, 6 ks u L3, 8 ks u L4  • •

Pakety viditelnosti a zrcátka

Sada pro lepší viditelnost: vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače ZDA 3 000 3 630

Sada pro lepší viditelnost Plus:  elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo, ZDB 4 500 5 445

Sada pro lepší viditelnost Premium: elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, varování před opuštěním
jízdního pruhu, vyhřívané čelní sklo, automatické přepínání dálkových světlometů, dešťový senzor a kontrola hladiny ZDD 42 700 51 667

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka  • •

PAA 1 500 1 815

Provozní náklady

Stop-start systém; nelze pro AWD  • / - • / -

Funkce řízení zrychlení AZA 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  • •

Sedadla, stropní a boční airbagy

Sada sedadel 12 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, samostatné sedadlo spolujezdce
nastavitelné ve 4 směrech; nelze pro Kombi Van PNJ 8 000 / - 9 680 / -

Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, 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;
nelze pro Kombi Van

PNL 14 700 / - 17 787 / -

Sada sedadel 15 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, 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 sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné
v 8 směrech, čelní airbag spolujezdce, stropní a boční airbagy vpředu; nelze pro Kombi Van

PNS 29 700 / - 35 937 / - 

Sada sedadel 29 - sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s loketní a bederní opěrkou, vyhřívané sedadlo
řidiče a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, čelní airbag spolujezdce,
stropní a boční airbagy vpředu; cena před lomítkem pro Kombi Van, za lomítkem pro DCiV

PNT 19 700 /
24 700

23 837 /
29 887

PPA • / 10 000 • / 12 100

Trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro Kombi Van  •/ - •/ -

 

aut. světlomety, dešť. senzor a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače; nutno objednat sklop. zrcátka (PAA) bez příplatku

kapaliny ostřikovače, zadní parkovací kamera, sada Audio 20; nutno objednat sklop. zrcátka (PAA) bez příplatku

Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka; nelze kombinovat se Sadou pro lepší viditelnost ZDA

Dvě dvojsedadla v druhé řadě; standardně pro Kombi Van, za příplatek jen pro DCiV 350 L3 se zadním pohonem



Standardní výbava a výbava na přání DOE bez DPH s DPH

Světlomety

Halogenové světlomety  • •

Bixenonové světlomety s LED denním svícením PAN 12 500 15 125

Denní svícení  • •

Odbočovací světla statická  • •

Mlhové světlomety vpředu a vzadu  • •

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

SVO výbava

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

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

Příprava pro výstražná světla, vč. přídavného pojistkového panelu, obsahuje přídavný pojistkový panel a konektor pro
připojení přídavných elektrických zařízení  3 700 4 477

 

Topení a klimatizace

Manuální klimatizace vpředu  • •

Elektrické přídavné topení vpředu; nelze pro DCiV  • / - • / -

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie,
obvodový alarm AZJ 30 000 36 300

Zabezpečení a zamykání

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání  • •

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  • •

Dvojité zamykání, zapouzdřené zámky PJM 2 500 3 025

Automatické zamykání po rozjezdu; nelze pro DCiV PJS 700 / - 847 / -

Dva sklopné klíče  • •

Třetí klíč, s pevným dříkem PJF 400 484

Konfigurovatelné zamykání 2  • •

Obvodový alarm PJG 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 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 35 590 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.



Ford Transit Kombi Van 310 L2 Trend 130 k Záloha Počet splátek
(měs.) Měs. splátka Pevná zápůjční

úroková míra p.a. 

s  DPH)
60

 

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

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

130 k

170 k

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.

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

144 - 157 5,5 - 6,0

144 - 157 5,5 - 6,0

Nabídka financování platí pouze pro podnikatelské subjekty. Kalkulace úvěru je platná do 31. 12. 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.

za 649 480 Kč bez DPH

Ford Ideal
314 500

(40,02 % z ceny 9 500 Kč 0,00 %

Ford. Doporučené ceny platí od 15. 11. 2019 na vozy modelového roku 2019.75.




