
Cenová nabídka č.: 00615/2020

Prodávající:                                                                                                                 
CARent, a.s.
Bělohorská 4317/46, 636 00  Brno-Židenice
IČ: 63485885, DIČ: CZ63485885
Česká spořitelna a.s., čú: 5342472/0800
tel: +420 548 14 14 14, info.brno@carent.cz

Zákazník:
Velké Přílepy a Obecní Policie Velké Přílepy

Prodejce: Matušinová Tereza Datum vystavení: 02.03.2020
Telefon: 775 775 211; / 548 141 419; Platnost nabídky: 31.03.2020
E-mail: tereza.matusinova@carent.cz

Cenová nabídka  Cenová nabídka  FordFord  Tourneo CustomTourneo Custom  
Typ: FordFord  Tourneo CustomTourneo Custom
Model: TREND 320TREND 320
Karoserie: TOURNEO L1
Typ motoru: 2. 0 EcoBlue 79. 2kW/108k 6st. manuální přední
Modelový rok: 2020.5
Barva a čalounění: BILA FROZEN with  (Látka Capitol/City)
Skladový vůz:   / 

Kč bez DPH Kč včetně DPH

Základní cena vozidla: 761 750,00 921 717,50

Výbava na přání: Bílá Frozen - nemetalický lak

Cena výbavy na přání

Cena před slevou 761 750,00 921 717,50

Sleva 213 290,00 258 080,90

Celková cena 548 460,00 663 636,60

Doplňková výbava

Konečná cena vozidla 548 460,00 663 636,60



Standardní výbava:
Palubní počítač
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
Systém Stop-Start
Monitoring tlaku v pneumatikách
Přední a zadní parkovací senzory
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru
Halogenové projektorové světlomety - přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel
Denní svícení s LED technologií
Tři samostatná sedadla v druhé řadě, Isofix na vnějších sedadlech
Ovládání rádia na volantu
Lapače nečistot vpředu
Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
Tempomat
Palivová nádrž 70 l
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční a stropní airbagy vpředu
Boční posuvné dveře na obou stranách
Maska chladiče s 5 žebry v chromovém designu
Volant výškově a podélně nastavitelný, kožený
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem
Trojsedadlo v třetí řadě v uspořádání 2+1, Isofix na prostředním sedadle a vpravo
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)
10 reproduktorů
Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového 
asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při 
nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
Zadní výklopné dveře, prosklené se stěračem a ostřikovačem
Lakovaný přední a zadní nárazník
Výklopná okna v druhé řadě
Lapače nečistot vzadu
Podlahová krytina - koberec

Elektrické ovládání oken vpředu
Stropní konzole vpředu
Filtr pevných částic výfukových plynů
Sada předních sedadel 16A - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou,
jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, vyhřívaná přední sedadla, 
látkové tmavé potahy
Klimatizace vpředu, manuální
Elektricky vyhřívaná, ovládaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
Elektrické přídavné topení vpředu
Topení v zadní části vozu
Samostatná baterie
Boční ochranná lišta a madla dveří nelakované
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Tónovaná skla ve všech řadách
Audio sada 19 - SYNC 3 lite, rádio FM/AM/DAB/DAB+, 4" displej, Bluetooth, 2x USB, 
automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink
Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné 
doplňovat provozní kapalinu AdBlue®  i mimo servisní intervaly
FordPass Connect*Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního 
telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné 
na 1 rok od registrace vozu), Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce nebo 3 
GB dat od aktivace)
Kola z lehkých slitin 6,5x16 - pneumatiky o rozměru 215/65 R16, plnohodnotné ocelové rezervní 
kolo 
Alternátor heavy duty 210 A 
Interiér Trend
Nástupní schůdky u posuvných dveří
Vnější zpětná zrcátka lakovaná
Pevná okna v třetí řadě

Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Výrobce si vyhrazuje právo na chyby a opomenutí, změny cen, technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. 
Další podrobné informace o výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytne FORD autorizovaný dealer.


