
NABÍDKA NOVÉHO VOZU FORD 

číslo: N101034898 

Prodávající: 

AUTO IN s.r.o. 
Poděbradská 

530 09 Pardubice 

IČ: 25298828 DIČ: CZ25298828 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 13920 

zákazník: 

tel: 

fax: 

email: autoin@autoin.cz 

www.autoin.cz 

náz ev finny: 

adresa: 

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 
Václavkova 950, 293 01 M1adá Boleslav 

Tel. Imobil: 

e-mail: 

IČ: 00874680 DIČ: 

Specifikace vozu: 

značka: Ford převodovka: 6st. manuální 

typ: Tourneo Custorn Ml pohon: přední 

model: L2 TREND barva : CERVENA RACE 

karoserie: TOURNEO čalounění: 

motor: 2,0 EcoBlue/96 kW/130 k/38s Hm 

Standardní výbava: 

AUTO N 
Provozovna: 

AUTO IN B.r.O. 
Zhořelecká 1364 
460 01 Liberec 
tel: 482 363 201 
fax: 482 363 200 
email: liberec@autoin.cz 

objednávka: 

VIN : 

serv. interval: O lan/O mes 

záruční doba: 2 roky/bez limitu lan 

• Audio sada 18 - SYNC 3 lite, rádio FM/AM, 4" displej, Bluetooth, 2x USB, automatické nouzové volání 
Emergency Assist, AppLink, 
10 reproduktorů, 

• Ovládání rádia na volantu, 
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, 
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční a stropní airbagy vpředu, 
Boční posuvné dveře na obou stranách, 

• Zadní výklopné dveře, prosklené se stěračem a ostřikovačem, 

• Nástupní schůdky u posuvných dveří, 
Maska chladiče s 5 žebry v chromovém designu, 

• Lakovaný přední a zadní nárazník, 
• Boční ochraná lišta a madla dveří nelakované, 
• Vnější zpětná zrcátka lakovaná, 
• Výklopná okna v druhé řadě, 
• Pevná okna v třetí řadě, 

Tónovaná skla ve všech řadách, 
Lapače nečistot vpředu, 

• Lapače nečistot vzadu, 
Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu, 
Kola z lehkých slitin 6,5x16 - s pojistnými maticemi, pneumatiky 215/65 R16C 109T, plnohodnotné ocelové 
rezervní kolo, pro Titanium 320, 
Monitoring tlaku v pneumatikách, 

• palubní počítač, 
Volant výŠkově a podélně nastavitelný, kožený, 

• Tempomat, 
přední a zadní parkovací senzory, 
Elektrické ovládání oken vpředu, 

• l2V zásuvka v zavazadlovém prostoru, 
Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem, 

• Stropní konzole vpředu, 
• 1 baterie, 
• Alternátor 150 A, 
• Podlahová krytina - koberec, 

Úchytná oka v zavazadlovém prostoru, 
• Interiér Trend, 

Emisní nonna Euro 6 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat 
provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly, 
Filtr pevných částic výfukových plynů, 

• Palivová nádrž 70 1, 



• Ford Easy Fuel - bez zátkový systém doplňování paliva, 
Systém Stop-Start, 

• Halogenové projektorové světlomety - přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel, 
• Denní svícení s LED technologií, 
• Elektricky vyhřívaná, ovládaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, 
• 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, 
Tři samostatná sedadla v druhé řadě, Isofix na vnějšíCh sedadlech, 
Trojsedadlo v třetí řadě v uspořádání 2+1, Isofix na prostředním sedadle a vpravo, 
Elektrické přídavné t opení vpředu, 

• Klimatizace vpředu, manuální, 
• Topení v zadní části vozu, 

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání, 
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve), 

Základní cena vozu: 965 520.00 Kč 

Výbava na přání: 
Klimatizace a topení, v zadní části vozu 

• Tažné zařízení, pevné 
• Sada předních sedadel 17 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní 
opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, vyhřívání sedadla řidiče a 
vnějšího sedadla spolujezdce, látkové světlé potahy 

Cena vozu s výbavou na přání: 

Cenové zvýhodnění: 
Cena vozidla se zvýhodněním: 

Doplňky: 

• Otočná a výsuvná sedačka se snížením D-tran od firmy IROA- HDC s.r .o. Cena: 

Doprava z centrálního skladu a příprava vozidla před prodejem. 

Konečná cena vozidla (bez DPH): 

996 

199 
796 

745 

Cena: 
21 780.00 Kč 

7 502.00 Kč 
1 210.00 Kč 

012.00 Kč 

202.00 Kč 
810.00 Kč 

105.000.00 Kč 

0.00 Kč 

297.52 Kč 

Konečná cena vozidla (8 DPH): 901 810.00 Kč 

s koupí každého nového vozu Ford získáváte asistenční službu Ford Assistance 
Program Ford Assistance je k dispozici v Evropě 24h denně, každý den v roce. 

na 1 rok zdarma. 

Zrněna uvedených specifikací a cen vyhrazena na základě platných ceníků v době objednání vozidla. 

Nabídku vypracoval: 

telefon: 

e-mail: prodej1@bospor.cz 

datum vystavení nabídky: 

datum platnosti nabídky: 

předpokládaná dodací lhůta: 

12.12.2018 
31.12.2018 
4/2019 




