
TRANSIT COURIER VAN     |    CENÍK
2místný vůz s přepážkou

Mimořádná
nabídka* Již za 254 400 Kč bez DPH / 307 824 Kč s DPH

Např. za 3 900 Kč
měsíčně, úrok jen

3,19%

* Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2019. Cena pro verzi Base 1.0 EcoBoost 74 kW/100 k. Reprezentativní příklad úvěru na konci ceníku.

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

Ceny bez DPH (s DPH)

 Výbava Motor Výkon Objem nákladového prostoru
 (m3) Max. nosnost (kg) Cena bez DPH  Cena s DPH

 Base 1.0 EcoBoost 100 k 2,6 603 282 600 341 946

Pohon předních kol, 6stupňová manuální převodovka. Vůz kategorie N1. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Motory EcoBoost= přeplňované benzinové motory. 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 28. 6. 2019. Ceny platné od 28. 6. 2019.

Base

Standardní výbava:

Čelní airbag řidiče●

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

kopce, ochrana proti převrácení, automatická varovná světla při
nouzovém brzdění
Elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem●

Výškově a podélně nastavitelný volant●

6 upínacích ok na náklad●

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva●

Centrální zamykání●



Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Base 

bez DPH  s DPH  

Audio    

Bez rádia, bez přípravy pro rádio, bez displeje  • •

Audio sada 14 - rádio AM/FM, 2x USB, Bluetooth, MyFord Dock, 2 reproduktory vpředu a 2 vzadu, bez
displeje; nelze s parkovací kamerou a parkovacími senzory 5KB 6 100 7 381 

Audio sada 15 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, 2x USB, Bluetooth, MyFord Dock, 2 reproduktory vpředu, bez
displeje; nelze s parkovací kamerou a parkovacími senzory 5KD 8 100  9 801

Audio sada 12 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM, 4" multifunkční displej, USB, 4 reproduktory
vpředu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink 5KH 17 400 21 054 

Audio sada 13 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 4" multifunkční displej, USB, 4
reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, AppLink 5KJ 19 400 23 474 

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

5K2 20 400 24 684 

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

5K3 22 400 27 104 

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

5KP 28 400 34 364 

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

5KR 30 400 36 784 

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  • • 

Kotoučové brzdy vpředu, bubnové vzadu  • • 

Čelní airbag řidiče  • • 

Čelní airbag spolujezdce, vypínatelný 5MT 5 000 6 050

Monitorování tlaku v pneumatikách 5NM 1 200 1 452 

Karoserie

Nelakované nárazníky, boční ochranné lišty, zrcátka a madla dveří  • • 

Nemetalický lak - Červená Race 5FR 0 0

Nemetalický lak - Modrá Blazer 5FX 0 0

Nemetalický lak - Bílá Frozen 5FW 0 0

Metalický lak - Stříbrná Diffused 5FE 8 000 9 680

Metalický lak - Šedá Magnetic 5FU 8 000 9 680

Metalický lak - Stříbrná Moondust 5FM 8 000 9 680

Metalický lak - Modrá Metallic 5FB 8 000 9 680

Metalický lak - Černá Agate  5FC 8 000 9 860

Individuální výběr nemetalické barvy SVO - nelakované nárazníky, madla; min. počet objednaných vozů 5  17 000 20 570

Zadní asymetrické závěsné dveře, neprosklené  • • 

Zadní výklopné prosklené dveře, se stěračem, vyhřívané sklo, nutno kombinovat s prosklenou nebo mřížovou
přepážkou 5LR 6 500 7 865 

Bez bočních posuvných dveří - neprosklený nákladový prostor, plastová přepážka bez okna; nelze se sadou
sedadel 6, 13 a 36  • •

Bez bočních posuvných dveří - neprosklený nákladový prostor, mřížová přepážka, pouze se sadou 6, 13 a 36 5LA 2 000 2 420

Boční posuvné dveře vpravo neprosklené, neprosklený nákladový prostor - standardně s ocelovou
neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou 5LC 6 500 7 865



Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Base 

bez DPH  s DPH  

Boční posuvné dveře vpravo prosklené, zbytek nákladového prostoru neprosklený - standardně s ocelovou
neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou 5LP 9 000 10 890

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo neprosklené, neprosklený nákladový prostor - standardně s ocelovou
neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou 5LD 12 000 14 520

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo prosklené, zbytek nákladového prostoru neprosklený - standardně s
ocelovou neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou 5LE 14 000 16 940

Boční posuvné dveře vpravo a vlevo prosklené, prosklený zbytek nákladového prostoru - pouze v kombinaci s
ocelovou prosklenou nebo mřížovou přepážkou 5LF 14 000 16 940

Krycí lišta pojezdu posuvných dveří 5NL 1 000 1 210

Střešní ližiny 5LU 3 500 4 235 

Přední a zadní lapače nečistot 5OA 1 000 1 210 

Kola a pneumatiky    

Ocelová kola, pneumatiky 195/60 R15  • • 

Ocelová kola, pneumatiky 195/60 R15 s nízkým valivým odporem 5S9 2 000 2 420

Velkoplošné kryty pro ocelová kola s pneumatikami 195/60R15 5S3 500 605 

15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/60 R15 H 5S5 7 500 9 075 

Rezervní ocelové kolo 5ME • • 

Komfort

Elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem  • • 

Výškově a podélně nastavitelný tříramenný volant  • • 

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  • • 

Akumulátor 60 Ah  • •

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti -nelze bez rádia či s Audio sadami 14 nebo 15 5NF 6 500 7 865

Zadní parkovací senzory - nelze bez rádia či s Audio sadami 14 nebo 15 5NT 4 500 5445

Přední a zadní parkovací senzory - nelze bez rádia či s Audio sadami 14 nebo 15 5N3  6 000  7 200

Parkovací kamera - nelze bez rádia či s Audio sadami 12, 13, 14, 15 5N4 6 000 7 260

Automatické světlomety vč. automatických stěračů s dešťovým senzorem. Vnitřní zrcátko s automatickým
zatmíváním pro vozy s prosklenou nebo mřížovou přepážkou a proskleným zadním oknem 5MQ 4 000 4 840

Sada Cool & Sound - manuální klimatizace, Audio sada 14 5IN 15 800 19 118

Sada Komfort - manuální klimatizace, tempomat, kožený volant a zadní parkovací senzory, nelze bez rádia či
s Audio sadami 14 nebo 15 5IE 18 000 21 780

Sada Winter - elektricky ovládaná okna vpředu, vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná přední sedadla 5IJ 6 500 7 865

Kuřácká sada 5NW 300 363 

Stropní konzole vpředu - standardně pro Audio sady se SYNC 3 5MJ 1 000 1 210 

Nákladový prostor

Neprosklená plastová (PPU) přepážka - standardně jen pro verze bez posuvných dveří, nelze se sadou
sedadel 6, 13, 36, nelze s prosklenými zadními dveřmi  •/- •/-

Ocelová prosklená přepážka - jen v kombinaci s posuvnými dveřmi a prosklenými zadními dveřmi  5NY 1 000 1 210

Ocelová neprosklená přepážka - standardně jen v kombinaci s posuvnými dveřmi; nelze s prosklenými
zadními dveřmi  •/- •/-

6 upínacích ok na náklad  • • 

Osvětlení nákladového prostoru  • • 

Osvětlení nákladového prostoru s LED 5NV 1 500 1 815 



Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Base 

bez DPH  s DPH  

Jednodílná rohož v nákladovém prostoru - nelze se sadami sedadel 6, 16, 36 5MC 700 847 

Ochranná mříž zadního okna - jen v kombinaci s prosklenými dveřmi 5OF 3 000 3 630

Okna a zrcátka    

Tónovaná skla  • • 

Vyhřívané čelní sklo 5MG 4 000 4 840 

Elektricky ovládaná okna vpředu - okno řidiče s jednodotykovým otevíráním, včetně elektricky ovládaných a
vyhřívaných vnějších zrcátek 5MB 3 000 3 630 

Prosklené závěsné dveře, se stěračem, vyhřívané sklo - nutno kombinovat s prosklenou nebo mřížovou
přepážkou 5LT 2 800 3 388

Provozní náklady    

Systém Stop-Start 5MV 6 100 7 381 

Palivová nádrž 45 l  • • 

Sedadla a boční airbagy    

Sada sedadel 1
- sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech  • • 

Sada sedadel 6
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sklopné opěradlo u spolujezdce
- sklopná mřížová přepážka včetně jednodílného krytu podlahy
- přihrádka pod sedadlem řidiče

5HG 11 500 13 915 

Sada sedadel 8
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech
- vyhřívaná přední sedadla
- upozornění nezapnutých předních pásů
- boční airbagy
- přihrádka pod sedadlem spolujezdce

5HJ 15 000 18 150

Sada sedadel 9
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech
- přihrádka pod sedadlem spolujezdce

5HK 2 000 2 420

Sada sedadel 13
- sedadlo řidiče nastavitelné ve 4 směrech
- sklopné opěradlo u spolujezdce
-  sklopná mřížová přepážka včetně jednodílného krytu podlahy

5HP 8 000 9 680 

Sada sedadel 27
- sedadlo řidiče nastavitelné v 4 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech
- vyhřívaná přední sedadla
- přihrádka pod sedadlem spolujezdce

5H4 6 500 7 865

Sada sedadel 30
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou 5H7 12 000 14 520

Sada sedadel 36
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní a loketní opěrkou
- sklopná mřížová přepážka včetně jednodílného krytu podlahy
- boční airbagy
- přihrádka pod sedadlem řidiče

5H8 14 000 16 940

Světlomety    

Světla pro denní svícení  • • 

Přední mlhová světla 5NU 2 000 2 420 

Topení a klimatizace    

Elektrické přídavné topení 5NH 2 000 2 420 

Manuální klimatizace 5LJ 15 000 18 150 

 

    



Standardní výbava a výbava na přání DOE 

Base 

bez DPH  s DPH  

Zabezpečení a zamykání

Imobilizér  • • 

Centrální zamykání  • • 

Dvojité zamykání 5ML 1 000 1 210 

Klíče - Jeden klíč s dálkovým ovládáním a jeden klíč bez dálkového ovládání s pevným dříkem  • • 

Jeden sklopný a jeden nesklopný klíč s dálkovým ovládáním 5MM 1 000 1 210 

Obvodový alarm 5NR 3 000 3 630 

Prostorový alarm - včetně stropní konzole vpředu a dvojitého zamykání 5NS 3 700 4 477

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); 
změna z 5 let/120 000 km 7 000 8 470

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 3/3 - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem; 3 servisní prohlídky
během 3 let 11 570 14 000

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5/5 - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem; 5 servisních prohlídek
během 5 let 19 008 23 000

* 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.

 

Ford Transit  Courier Van
Base 100 k za 254 400 Kč
bez DPH

Záloha Počet splátek
(měs.)

 Měs. splátka vč.
pojištění

Pevná zápůjční úroková
míra p.a. 

3,19% úvěr         126 400 Kč
(41,06% z ceny) 60 3 900 Kč 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. 9. 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.

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 28. 6. 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


