
NOVÉ TOURNEO COURIER   I   CENÍK
5místný vůz

Mimořádná
nabídka* Již za 264 380 Kč bez DPH / 319 900 Kč s DPH

Např. za 4 100 Kč
měsíčně, úrok jen

3,19 %

* Zvýhodněná nabídka platí do 30. 06. 2019 nebo do odvolání. Cena pro verzi Trend 1.0 EcoBoost 74 kW/100 k. Reprezentativní příklad úvěru na konci ceníku.

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

 
 
 

    Výbava Motor Výkon Převodovka Cena bez DPH  Cena s DPH

 Trend 1.0 EcoBoost 74 kW / 100 k 6st. manuální 333 200 403 172

Pohon předních kol, 6stupňová manuální převodovka. Vůz kategorie M1. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Motory EcoBoost= přeplňované benzinové motory.
Vydáno 26. 03. 2019. Ceny platné od 01. 01. 2019

 

 
 
 

Bezpečnost

Elektronický stabilizační program
ESP vč. ABS, systém kontroly
trakce, nouzový brzdový asistent,
asistent pro rozjezd do svahu,
ochrana proti převrácení,
automatická varovná světla při
nouzovém brzdění, čelní airbag
řidiče a spolujezdce, boční airbagy
a stropní airbagy ve standardní
výbavě.

Ford SYNC 3

S novým vestavěným 4" barevným
displejem můžete ovládat funkce
systému SYNC 3 pomocí otočných
voličů nacházejících se pod
displejem nebo pomocí
jednoduchých hlasových příkazů.
Připojení pomocí Bluetooth® vám
navíc umožňuje vytáčet a přijímat
hovory v režimu hands-free.

Vyšší výkon, nižší emise

Oceňovaný benzínový motor Ford
EcoBoost 1.0 splňuje nejpřísnější
aktuální emisní normu 6.2.

Tempomat

Tempomat s nastavitelným
omezovačem rychlosti za vás
udržuje nastavenou rychlost
a omezovač rychlosti se postará
o to, že nepřekročíte maximální
rychlost, kterou chcete jet. To vše
ve standardní výbavě.



Trend

Hlavní prvky standardní výbavy:

Čelní, boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce●

Elektronický stabilizační program ESP vč. ABS, asistent pro rozjezd do●

kopce, ochrana proti převrácení, automatická varovná světla při
nouzovém brzdění
Manuální klimatizace●

Autorádio s USB, Bluetooth, držák mobilních zařízení MyFord Dock●

Palubní počítač●

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti●

Posuvné dveře vpravo a vlevo●

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva●

Centrální zamykání●

Mlhové světlomety●

 

  Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Trend 

bez DPH s DPH

Audio    

Audio sada 14 - rádio AM/FM, 2x USB, Bluetooth, My Ford Dock, 2 reproduktory vpředu a 2 vzadu,
bez displeje, ovládání rádia na volantu; nelze s parkovací kamerou a parkovacími senzory  • •

Audio sada 15 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, 2x USB, Bluetooth, My Ford Dock, 2 reproduktory
vpředu a 2 vzadu, bez displeje, ovládání rádia na volantu; nelze s parkovací kamerou a parkovacími
senzory

SAD 2 000  2 420

Audio sada 12 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM, 4" multifunkční displej, USB, 4
reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency
Assist, AppLink

SAH 10 300 12 463

Audio sada 13 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 4" multifunkční displej,
USB, 4 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání
Emergency Assist, AppLink

SAJ 12 300 14 883

Audio sada 34 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM, 6" dotykový displej, USB, 4
reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency
Assist, AppLink, Android Auto™ / CarPlay

SA2 13 300 16 093

Audio sada 36 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 6" dotykový displej,
USB, 4 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání
Emergency Assist, AppLink, Android Auto™ / CarPlay

SA3 15 300 18 513

Audio sada 59 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, navigace, rádio AM/FM, 6" dotykový displej, USB,
4 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia
na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink, Android Auto™ / CarPlay

SAP 21 300 25 773

Audio sada 61 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 6" dotykový
displej, USB, 4 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové
volání Emergency Assist, AppLink, Android Auto™ / CarPlay

SAR 23 300  28 193

Bezpečnost   

Elektronický stabilizační program ESP vč. ABS, systém kontroly trakce, nouzový brzdový asistent,
asistent pro rozjezd do kopce, ochrana proti převrácení, automatická varovná světla při nouzovém
brzdění

 • •

Čelní airbag řidiče  • •

Čelní airbag spolujezdce, vypínatelný  • •

Boční a stropní airbagy vpředu  • •

Kolenní airbag řidiče SKX 4 000 4 840

Monitorování tlaku v pneumatikách  • •

ISOFIX - úchyty pro uchycení dětských sedaček na zadních vnějších sedadlech  • •

Síť oddělující zavazadlový prostor, umístění jen za 2. řadou sedadel TWG 3 500 4 235 



  Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Trend 

bez DPH s DPH

Karoserie   

Posuvné dveře vlevo a vpravo  • •

Nemetalický lak - Bílá Frozen DAW 0 0

Nemetalický lak - Červená Race DAR 0 0

Nemetalický lak - Modrá Blazer DAX 0 0

Metalický lak - Šedá Magnetic DAU 8 000 9 680

Metalický lak - Stříbrná Moondust DAM 8 000 9 680

Metalický lak - Modrá Metallic DAB 8 000 9 680

Metalický lak - Modrá Metal DAF 10 000 12 100

Metalický lak - Červená Rush DAD 10 000 12 100

Metalický lak - Stříbrná Diffused DAE 10 000 12 100

Metalický lak - Černá Agate DAC 8 000 9 680

Lakované díly - nárazníky, madla dveří, kryty zrcátek a boční ochranné lišty  • •

Zadní výklopné prosklené dveře, s vyhříváním  • •

Zadní stěrač  • •

Střešní ližiny SKJ 3 500 4 235

Přední a zadní lapače nečistot TWA 1 000 1 210

Kola a pneumatiky   

15" ocelová kola s velkoplošnými kryty, pneumatiky 195/60R  • •

15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/60 R15 TG5 7 000 8 470

16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/55 R16 TG7 10 000 12 100

Rezervní ocelové 15" kolo SVD 2 500 3 025

Komfort   

Sada Winter - vyhřívané čelní sklo a vyhřívaná přední sedadla S6K 7 000 8 470

Palubní počítač  • •

Výškově a podélně nastavitelný kožený tříramenný volant s koženou hlavicí řadící páky  • •

Elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem  • •

Přihrádka spolujezdce - uzamykatelná SK8 1 000 1 210

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  • •

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevíráním  • •

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti  • •

Automatické světlomety vč. automatických stěračů s dešťovým senzorem a vnitřním zrcátkem s
automatickým zatmíváním SKY 4 000 4 840

Kuřácká sada SVX 300 363

Stropní konzole vpředu  • •

Zadní parkovací senzory - nelze s Audio sadami 14 a 15 SVW 4 500 5 445

Přední a zadní parkovací senzory - nelze s Audio sadami 14 a 15 SVE 6 000 7 260

Parkovací kamera - nelze s Audio sadami 12, 13, 14 a 15 SV3 6 000 7 260



  Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Trend 

bez DPH s DPH

12V zásuvka vzadu SKF 2 000 2 420 

Okna a zrcátka   

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka  • •

Tónovaná skla  • •

Zadní tónovaná okna Privacy SKP 5 000 6 050

Vyhřívané čelní sklo SKR 4 000 4 840

Provozní náklady   

Systém Stop-Start SVB 6 100 7 381

Palivová  nádrž 45 l  • •

Sedadla   

Sada předních sedadel 7
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech
- přihrádka pod sedadlem spolujezdce
- stolek na zadní straně

 • •

Sada předních sedadel 17
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech
- přihrádka pod sedadlem spolujezdce
- vyhřívání sedadel
- stolek na zadní straně

RKT 6 000 7 260

Sedadla v druhé řadě sklopná a překlopitelná směrem vpřed  • •

Světlomety   

Přední mlhová světla  • •

Světla pro denní svícení  • •

Topení a klimatizace   

Elektrické přídavné topení SVL 2 000 2 420

Manuální klimatizace  • •

Automatická klimatizace SKC 2 000 2 420

Zabezpečení a zamykání   

Imobilizér  • •

Centrální zamykání  • •

Dvojité zamykání SKV 1 000 1 210

Jeden sklopný klíč a jeden klíč s pevným dříkem, oba s dálkovým ovládáním  • •

Obvodový alarm SVU 3 000 3 630

Prostorový alarm - včetně dvojitého zamykání SVV 2 700 3 267

Zavazadlový prostor   

Variabilní kryt zavazadlového prostoru  • •

4 upínací oka na náklad  • •

Záruky a servisní smlouvy **

Prodloužená záruka FORD PROTECT 5 let/120 000 km (záruka je omezena skutečností, která nastane dříve) • •

Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let/200 000 km (záruka je omezena skutečností, která nastane dříve) 7 000 8 470



  Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Trend 

bez DPH s DPH

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN : pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem
- 5 servisních prohlídek během 5 let 17 355 21 000 

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE : pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem
- 5 servisních prohlídek během 5 let
- spotřební díly po dobu 5 let/150 000 km (výměna spotřebních dílů je omezena skutečností, která nastane dříve)

53 719  65 000

* 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.

Tourneo Courier Emise CO2 v g/km Spotřeba paliva v l/100 km

1.0 EcoBoost 100 k 122 5,4

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 Tourneo Courier Trend
1.0 EcoBoost 100 k
za 319 900 Kč s DPH

Záloha 
Počet

splátek
(měs.)

 Měs. splátka vč. pojištění Pevná zápůjční úroková míra p.a. 

3,19 úvěr
128 400

(40,14 % z
ceny)

60 4 100 3,19 %

Všechny ceny uvedeny v Kč. Nabídka platí pouze pro podnikatele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do
30. 06. 2019 nebo do odvolání. 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 a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.
 
* Včetně havarijního pojištění

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 01. 01. 2019 na vozy modelového roku MY 2019.75.

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


