
KUPNÍ SMLOUVA 
na dodání 36 ks mobilních kanceláří 

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“) 

prodávající : Vesta Auto Corson s.r.o. 
se sídlem: Praha 10 - Malešice, Služeb 5/256, PSČ 10800 
zastoupený:  jednatel 
CO: 27120457 
D C: CZ27120457 
bankovní spojeni: 
cıslo bank. účtu: 

(dale jen ,,prodávající“) 

kupující: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
CO: 
zastoupený: 

generálním ředitelem 
bankovní spojení: 
cıslo bank. účtu: 

(dale jen ,,kupující“) 

Prodávající a kupující nebo též ,,smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní Smlouvu: 

I. Předmět plnění 
Předmětem plnění je dodání 36 ks mobilních kanceláří Transit Custom Kombi M1 340 L2 
TREND 2.0 TDCi 96kW/ 130k/385Nm a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému 
užití těchto vozidel (dále jen „předmět plnění“). Podrobná specifikace předmětu plnění je 
uvedena v Příloze č. 1 Technická specifikace mobilní kancelář 36 ks, která je nedílnou 
Součástí této smlouvy. Doklady a výbava prodávaného vozidla: velký technický průkaz, 
návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, Servisní Sešit, Seznam záručních opraven, 
gumové koberce, lékárna, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek - výbava 
stanovená platnými právními předpisy (§ 31 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.) 

Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustramıě 
podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dále jen „předávací 
protoko1“). Předávací protokoly budou vyhotoveny pro každé vozidlo zvlášť. 
Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že vpřípadě dodání většího množství předmětu 
plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, není kupní Smlouva na toto množství 
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.
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Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se ııcııphııııı t; 
.' 

I .'(v OZ 
týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávaji, že v |›N|ıııı|ı` |ıı‹nllcııí jedné strany S převzetím předmětu plnění či S placením za předmět plnění ııcv/ııi|\ı'ı tlrııhć smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozomění na účet prodlćvııjící .sırııny |ıı‹ı‹Ix\|. 

II. Cena a platební podmínky 
Cena předmětu plnění byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky S níızvcııı „Nákup 36 ks mobilních kanceláří pro útvary dohledu v rámci zabezpečení rozšířených 
trestních kompetencí CS CR“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 633196 a 
činí: 

Obsah ceny 
[ 

cena Kč bez DPH 
Í 

DPH V % 
| 

cena Kč s DPH 
Cena za 1 ks mobilní 

kanceláře 775.015,-- l62.753,l5 937.768,15 

Cena celkem za 36 ks 
mobilních kanceláří 27.900.540,-- 5.859.l 13,40 33.759.653,40 

Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahmuje veškeré 
náklady včetně nákladů spojených S dopravou, včetně balení podle zvyklostí, do místa 
plnění. 

Cena předmětu plnění bude kupujícím zaplacena na základě daňových dokladů - faktur 
vystavených prodávajícím. Na každé předané a převzaté vozidlo bude vystavena jednotlivá 
faktura. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle 
příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové schránky S následujícími 
parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 
Podmínkou pro zaplacení ceny předmětu plnění kupujícím je skutečnost, že budou 
Ministerstvem financí stanoveny výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. V případě, že ke dni splatnosti faktur nebudou Ministerstvem financí stanoveny výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 1 
písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., bude O této skutečnosti prodávající písemně informován. Lhůta splatnosti faktur se v takovém případě automaticky prodlouží 
tak, že faktury budou splatné do 10 dnů ode dne stanovení výdajů na financování akce ve 
smyslu § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. Jakmile budou 
výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. l písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., Ministerstvem financí stanoveny, zašle kupující doklad o této skutečnosti 
prodávajícímu. 

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních koxporacích), 
podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na 
tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být předávací protokoly dle čl. I. odst. 2 této 
smlouvy.
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Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 

prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení S jeho úhradou, není-li V souladu S příslušnými 
právními předpisy, nebo není-li přiložen předávací protokol. Nová lhůta splatnosti v délce 
30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů kupujícímu. 

Penezní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 

Platby budou probíhat výhradně V Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § l09a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ustanovení § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

III. Místo a termín plnění 

Místem plnění je prodejní misto prodávajícího. sobou pro převzetí předmětu 
plnění za kupujícího je  tel.:  

Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této Smlouvě. Za podstatné se pro účely 
této Smlouvy považuje: 

a) předmětem plnění je množství vetsí než objednané, V tomto případě má kupující právo 
odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, vpřípadě, že toto šlo při 
předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 pracovních 
dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro Splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat, 

b) předmět plnění, Svou jakosti zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím 
objednanému, 

c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění nebo chybějící 
výbava, 

Tennin dodání předmětu plnění je nejpozději do 150 dnů od podpisu smlouvy. Konkrétní 
tennín bude prodávajícím dojednán min. 48 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj 
vlastnické právo ktomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
Kupujicí nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě 
podepsaného předávaciho protokolu podle čl. I odst. 2 této smlouvy kontaktní osobou 
uvedenou v čl. III odst. l této smlouvy, tj. okamžikem převzetí. 

Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na kupujícího okamžikem 
převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávaciho protokolu podle
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čl. l Odst. 2 této smlouvy kontaktní osobou uvedenou v čl. III Odst. 1 této smlouvy. 

Kupující je povinen převzít předmět plnění Specifikovaný V článku I. této smlouvy a 
zaplatit kupní cenu sjednanou V článku II. této Smlouvy, S výjimkou ustanovení čl. III Odst. 2 této smlouvy. 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání tennínu předání 
podle čl. III Odst. 3 této Smlouvy, součinnost při předání předmětu plnění. 

V. Smluvní sankce 

Výslovně se touto smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní Sankce. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním Sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 

V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno v čl. III. odst. 3. této 
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% Z kupní ceny za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty. 

V případě prodlení prodávajícího S odstraněním vady předmětu plnění dle čl. VII. bod 3 
této Smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i Započatý den prodlení. 

Při nedodržení tennínu splatnosti faktur je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu úroku Z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že Smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si Smluvní Stany výslovně ujednaly, že vpřípadě 
porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhrade Skody. 

Smluvní Sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného donıčení výzvy kplnění této Smluvní sankce. 

Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že vzájemně nebudou požadovat úroky zúroků. Smluvní Strany Sí ujednaly vyloučení aplikace ustanovení § 1806 OZ. 

VI. Rozhodné právo 

Vztahy mezi smluvními stranami Ztéto smlouvy vyplývající a touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
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Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. Strany smlouvy se na základě 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, 
že pro řešení případných sporů mezi nimi bude v prvním stupni místně příslušný Okresní 
soud V Pelhřimově. 

VII. Záruční podmínky 
Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad. 

Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této smlouvy záruku na bezvadnou 
funkci v délce trvání 24 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na předávacím 
protokolu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této smlouvy. 
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění kupujícím. 

Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění 
nejpozději do 30 dnů od prokazatelného písemného nahlášení (e-mailem, poštou) vady 
kupujícím. Kontaktní osobou pro nahlášení vady za kupujícího je:  e-mail: 

 adresa: Praha 4, Budějovická 7. Kontaktní osobou za prodávajícího je: 

- jméno a příjmení 
- adresa Cernokostelecká 116, 108 00, Praha 10 
- e-mail 

Veškeré náklady související se záruční opravou včetně nákladů spojených Sdopravou 
Z míst plnění a zpět hradí prodávající. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky ktéto smlouvě musí být 
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám změn této Smlouvy nebude 
přihlíženo a nebudou jimi vázány. Výjimkou Ztohoto pravidla jsou případné změny 
kontaktních osob uvedených v této smlouvě, které lze provést postupem dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že V případě změny kontaktních osob uvedených v čl. III. a čl. 
VII. této Smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě ve smyslu odst. l tohoto článku 
smlouvy. Každá ze smluvních stran je ale povinna změnu kontaktní osoby druhé smluvní 
straně bezodkladně oznámit, a to zasláním písemného oznámení na adresu druhé smluvní 
strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změna kontaktních osob bude vůči druhé smluvní 
straně účinná až ode dne, kdy jí bylo písemné oznámení doručeno. 

Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 
právo na náhradu škody. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kupující, 
jedno prodávající.
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Prodávající výslovně souhlasí stím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
vplném znění v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách“) 

V souladu s § l47a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách má prodávající povinnost 
kupujícímu předložit Seznam subdodavatelů (specifikovaných V § l47a odst. 4 Zál<ona o 
veřejných zakázkách), kteří se podíleli na plnění této smlouvy, a to do 60 dnů od splnění 
smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje l 

rok. Při nesplnění této povinnosti je prodávající povinen uhradit kupujícímu tím způsobenou 
škodu. 

Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 
let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 
Smluvní strany si výslovně odlišně od § 2914 OZ ujednaly, že prodávající odpovídá za 
škodu způsobenou jeho zmocněncem, zaměstnancem nebo jiným pomocníkem (dále jen 
,,pomocník“), jako by ji způsobil sám, a to i v případě, že se pomocník zavázal provést 
určitou činnost samostatně. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná Ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Teclmická Specifikace mobilní kancelář 36 ks 
Příloha č. 2: Krycí list nabídky 

V Praze dne: /7' /I 74)/Iz V Praze dne: UI, .[)4_ 2017 

' " '~ prodavajıcı.

jednatel gener ní ředitel 
Generál í ředitelství cel
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Příloha čr 3 Zadávací dokumentace 

Veřejná zakázka zadávaná V otevřeném řízení dle § 27 zákona Č. 137/2006 Sb.. O veřejných 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

zakázkách, v platném Znění, S názvem 

„Nákup 36 ks mobilních kanceláří pro útvary dohledu v rámci Zabezpečení rozšířených 
trestních kompetencí CS ČR“ 

uchazeč 

obchodní firma/ 
název/jméno a příjmení: `Vesta Auto Corson s.r.o. 

sídlo/místo podnikání 
uchazeče: 

Praha 10 - Malešice, Služeb 5/256, PSČ 
10800 

jmeno/a a příjmení člena/ü 
statutárního orgánu: 

 jednatel 

IČ: 27120457 

DIČ: CZ27120457 

datová Schránka: nb8aagi 

bankovní Spojení:  

kontaktní Osoba: 

telefonní spojení: 

e-mailová adresa: 

JENÍ Kč E-MAIL;
7121401 I INTERNET:

ID Datové schránky: 7puaa4<:



Označení 
řádku obsah nabídkové ceny 

nabídková cena 

Kč 
bez DPH 

DPHv% 
nabídková cena 

Kč 
S DPH

A cena za 1 ks mobilní 
kanceláře 775.015,- 162.753,- 937.768,-

B 

cena za 36 ks mobilních 
kanceláří 

(výpočet: řádek A krát 36, 
sazba DPH zůstává stejná) 

27.900.540,- 5.859.113,- 33.759.653,- 

V Praze dne 12.09.2016 

jednatel ........................... .. 

jmeno a podpis osoby/Osøb oprávněné/oprávněných jednatjménem či za uchazeče 

BANKOVNÍ SPOJENÍ IC TELEFON E-MAIL;
71214011 INTERNET: 

ID Datové schránky: 7puaa4c



vr 

Tcfihrılbkä ıpaclflkane - Møbllní klllëñláł 
vy_plni uchazeb rnsłrukce pro vy_/.7/nénl sloupce C 

Møıøv 
‹zvıášıni 
IBCNHÍCKÉ 

nøflnnınky úıø 
vymášxy č› 
ıszrzoıı sh 
z 8. 5 2010 

vznèıøvý ano 

Obsah ma× 2500 Om: 1998 

výkon mm 95 kW 96 

ma×imáInÍ lubivý m0rľ\BV1lm\n 290 Nm 385 

maxımélnl Spvlřflbâ pro kombinovaný
v nesmi přesâhnüul hOdn0Iy uvedené 

vyhlášky C 162/2011 Sb 
pflłüle Č 2 
provoz (pozn 1 

5,2-6.3 

úıfl nmnê ıegxflıaıivy. v snnèzflnnfli min EURO 5, 
vøziflıfl nømøıøgøvaná nn 1 1 2015 EURO 5 ano 

Fřflvodovkı 

55! mafluéflní ano 

pühon přední nebo Zadní nápľâvy ano 

Røznnšvy 

CBIKOVA Dľípuslná hmolncsl max 3„5 \ 3365 

rølvør min. 3300 mm 3300 

Oełková délka Vozidla min 5000 mm 5339 

OBIKOVQ výška vozidla min. 1890 mm 1923-201 7 

Klľdflfiflfl 

düdâvkùvéhù Qypu, S pr0sk(anÝIn vn\l|'ľ\ím pľ0S(0rem ano 

pravá h0Čr\i p0$uvn9 flvfife S oknem ano 

spodní kryt moıoru ano 

Kıyıy pønhèhú u všech Ko! ano 

ladnl dveře Výklùpnè S9 Slèľâèem, Oslhkovaěem 3 ano 

Barva 

vyľlříváním Zadnlhø ski:

P karvfisľiel bâľévflé provedeni a POIQ Y 
Splňøval podminky SÍSHOVBI16 platnou vyh\âšk0u V 
dühě Dľadânl vozidel 

musí 
ano 

inlêrlér lmavà Iálka ano 

Belpečnoıł 

flnmflgy aıesnnn 2 vprzøn - húxè, ánøınıezaeø flnø, 2 vpneav, ú‹1›ć fl Spøıniøzaøø 

hvzøeønøflını pásy 5 prefløinflćx vnhz‹ın_ ıflønaøvê 
vpředu i vzadu 

ano 

Výšküvš nastsvılelné Opěrky hlavy na 
Sedadleøh 

předních ano 

výłkovè naslavilélflé Opèľky hlavy na 
sedflnıech 

Zadních ano 

eleklronıuký Slâblłilabní Syslém (ESP ) am), ESF



Ass S ınzúnvyˇnn flxxxıeníznx 3770. ABS, EBD 

denní svícení ena 

preflnı nııhnvè Svèııomflıy ano 

Inıariár 

dâíkovè Ovíàdâné Oenlrální Zamykání ano 

vnøøhxnízká zahnzpęčenı rzúiøı páky ano 

výškově a smeľovä (ve dvou osâoh) 
voıanı 

nasıaviıelný ano 

počet sedadel. 3 přední * 3 Zadní; min sedadlo 
ñdioe posuvné a výškově nâslavíleíné; Sedadla 
przønıøh spøıuíezúøú nzflızviıøıná aıę m0Žr\OSlí; V 
pľední řadě min. sedadlo hdibe S poíohovâleínou 
opèrkou 2ad; zadní Sedadla dělená, posuvná a 
vvflnxaıøıná 

ano 

ongınálflí poíâhy všech sedadel se zvýšenou 
Odoínoslí vůči mechanickému opołřehêľlí, oproti 
standardním sénovým polahùrní dodávaných S 
vøziúıønn z výnıhv 

ano 

gumové kobeľećky V pľedflí Čâìli vozidla (pro fidioo 
vč żpøınjezfløúı ano 

vnilľfll osvětlení pracovní Čáslí Volidía 
vedený od pásek nn zınzn nıflvnvnihv prnflıønı. 

- 1 ks LED 

bobnlho Skla k pesuvným dveřím, umlslšný v přední 
Čásíı proslonı kanceláře (za předními Sedaćkamù; 1 

ks LED pásek vedený od boćního Skía k posuvným 
óvøršzn, uvnmšný v prøflıønz Kflnøøıáre 
nrflzxıvnını flıøıønn; Každý LED pásek 
vypínač S mežnfliíí ISQUISOS inlenzily 
oba LED pásky společné 

(nad 
na jeden 
osvéííení Pro 

ano 

›í ks LED 
pásek nfnısıèny nflnrıć vøzıøıeın v nákrflanınn 
vniíhıl osvěllsní nákíadovàho pľosloľu

e prosłoľu voliđlfl. Samoslalné lapínâl 
nákíadníhu plosleru 

íný 1 ano 

LED lampička na Číení, výkon min 5 
ramenem S oíoćneu svělelnou híavou. 

wv 5 nhøhnýrn
S 

nnxegrøvżınývn xvınfløøvnv 5 mønıáżı nvfl ıevá vknn 
nad pracovním stolem 

ano 

ovládání zadního inlormaćníhn panelu 2 mísía rıaıèe 
n spvınıflzaøe nfl pvzvávn nręúnım fløøxflın anu 

12 V zasuvka V Dâlubrıi desoo a Zavazadlm/em 
prosíoru ana 

Oılalni 
pøžzaflvıxy 

nxónı hflsiøı pflsırøj nváškøvý (2›‹g, ČS N EN ISO 
9001, ČSN EN3). Umíslěný ne v Zavaladíovem 
prostoru 

ano 

speciální kísdlvko na rozbíjení oken a rozñınuíl 
høznecnøáíniøn páxú vøxiúzı pnpøvnánè v nføflíønn 
nłeflnihn flpøınięzúøz 

ano 

SL naslavilelná a vyhřívaná vnější lwàlka ano 

predni fl zflani pzn<øvzø‹ Sønznry S xknsıxvkým 
Signálemí Zadní s9I120ľy možno nflhıadíl parkovací 
kamerou 

ano 

klímâlílaoe (aulomalicka nebo manuální) S 
Výdechem vzduchu do přední i ladni ıšásıi vozıaıa 

3/10, manuální vć py/Dvého fiłllu S Výdechem vlducłııı do pľední Í 

Zedlll čàsli I/olídla 

âuloràdıo s RD$\ mm. 2x2 ľepľoduklory umísíèné v 
přední i ladní Càsíı vozìdla 

|_______| 
ana 

Blueloulh HF inlegrovanà nebo exíem ano



1 x Seda Keı (øøeıøvý disk vc Kvyıufpneu ıemıˇ) 4 Ks 
v 1 ke pınnnøúnøıná rezevvei 1 x sede ı‹øı (eçeıøvý 
dıshpneu znnnšı 4 Ke; øeınıøćnı pneumehky neienn 
piipneınê, mvnıáž na voznııe dıe zxıuáinihd daıe 
predeni (1 11 - 30. 3 zimni pneu) 

and 

Zákonná výbava vozidla dle plalnè vyhlášky ano 

lvlášlní lvuküvè výslrażné Zařllení S výkůnêm mín 
120 dB, minimálně S Kiny WA|L_ HORN a YELP, 
repľüduklor umlslěn Skrylé V přední Câsli vnlidla 

Siréna EURO1 WHELEN 

2× modra Svélla S lelıhnùlngıi LED (min. 5 LED diüđ) 
umIS\6né V Čelní masce nebù nárazníku, splňující 
EHKČv 65 8 EHKC 10 

LWZSB WHELEN 

Dřêdni nílkoprofilová rampa Splňující EHK 65 T52 
min 30 LED diüd modré barvy; rampa musi bý\ 
homplogována min. G0 ry0hI0$|I 250 kmlh 

rampa JIÄSIIˇN JCÁIBBBB-C WHELEN 

zzdnı nizkvnføflınve rennpfl epınnnıøı EHK ss T52. S 
xniegrøvznnn LED nevádeøi e\e,ı eeeıávzniøı ee z 
znin zá LED ønøú nxndve hzrvy e min. 18 LED diød 
øvznžøve nervy; revnpe nnzeı Dýı hønnøıvqøváne 
vnnn nn vyøhıeeıi 250 Km/h 

I3/H93 Justice JE4BBBB-C WHELEN 

Køneınıkøe nxzıáixøvá rampy e jeııhd uøhyøznı ne 
vnzšdıv rnueı hyı nzpúeøhenfl ıex, ehy nevyıvereıe 
nzšivý zervdynemıøxý hını< nehø vihvfløe. eıyšiıeine 
nn ,ızúe v žnıeneni vvzidıe, e xd nn jekehøıx 
Køneıvvxčfxı vyøhıeeıi vezndie 

arıa 

přední bervèný LED panel ("STOF' CELNÍ 
$PRÁVA"). Vykreâìüvéní dvěma řadami vedle SBDB 
SOUSBGICICD bodů, může býl Imegrovany' V kabině. 
vně v0Zìd!s_ nebo na přední svěléiné ľampè na 
Slłeie 

LED dvødøvý ćeıvene Duha/ıøı nápis STOP osm/ SPRÁVA 
WHELEN/FD 

zadni imenèmvý pıøqrzvnøvflıeıný, ei. ekıopný LED 
dixpıej x evıinkým clenem, zdhn-aıufløı "hèžıci" nepıs 
ınınırnáıná 13-ıi predem definavenýøh ıexıü 
ivykreeıovanı ıeúnøu nebe dvema fzıdeını vedle sebe 
eøufledıøich bodů), Definøvene nepiey. STOP 
cELN( SPRÁVA, CELNI KONTROLA, NÁSLEDUJ 
ME, CELNI SPRÁVA, ‹‹‹‹>›››, 20LL CUSTOMS, 
FOLLOW ME, BITTE FOLGEN, CUSTOMS 
CONTROL. ZOLLKONTROLLE, SLUZBA CELNA. 
KONTROLA CELNA. JEDZ ZA MNA Pdjınn "hèżıı:[“ 

eıøżenehø heeıe (neni, ”ceLNI KONTROLA“ apod) 
ønepıe, vnnei nvnøžniı zehfezenı iexıu "heżıøıhn“ 
nánien, musi øyızxixšıene ‹“,›ıeınøeı‹ıis;›ıe|e nree 
zzınnzvøveøı ‹‹zıii i ze aennıhø eveııfl 

zadni prøgrarllůvälélllý LED display WHELEIWFD elskìnˇťky Sklnpný 
O 2 X LED mndıé Svéłlø TIR3 WHELEN 

ıexı vynøvi i pdeıunne zøhrnzenı øeıýnn eınv 

ZX výSlraŽnà modrá Svélla S lecłınùlügií LED 
umlslěnè V inlêľièľu neodnlmaleìně na zadním 
programovalelném el. âklüpném LED displeji. 
SSVIIOSIEKHŠ vypínalelna neláviâle na Oâalnlch 
výslražnýùh rnvdrýfiłl LED Svèllëch, Svěllâ mu$i 
lůilal viditelná pO Dlevřfiní pàlých dve|'I vozidla 

Wľlelen 

sdružené Ovládání výslražnêhø Zafllsní S ľrlđžnosłí 
umíslění vybraných OVIÉGSCÍCH prvků V palubní 
(19508, V dosahu ndıóe a předním) Spoiujeldoe na 
pravém Ssdadlè 

veeıe Ann cøısøn - unııerènı v ø‹1ı‹/edeøıın pmsinnz prisťøfløvè 
desky „zd znıøızdiefn, 

eeiıwere iednnıky zadnihø ınıøznvzčnihe pzneıu nıneı 
oýı neeıeven ıflh, nhy jednen predvnıený nánše 
zúeıeı v jednøıøe nv neıøn døhn piipvevený i‹ 

znhvzzenı nz zednını peneıu 

ano 

4 ke niıehe LED evııidıe pro øsveııenı pveøøvnınø 
prøeınm nkøın vøziúıfli n výxønn min snu ınn ne 
Jeden vnøduıi ne Keżdè euenè 2 ke (zepináni zvıesr 
nfzvá/ıevá evene), vødøıesne pvøveúenı. nnıże hýı 
ınıegføvflnøn eenćáeıi Kežde revnpy 

Whelerı 

vnılľnl elektrická lásuvkfl (mın 2 ks V inlariéru 8 2 KS 
V lâvälfldlovém prostoru) na 220 V and 

vnější elektncka lasuvka 230 V, u levého zadnlhfi 
blarnlku 

and



spnøııını 
pnızanvhy 

ınènvć nnpèıi 12 v na 230 v. 50 Hz, výáıupni vyhøn 
2000 w S aøsmećnøn úèinnøflıs nh zflpnnıı 
pønżivznê výnnčflıni Qeøhnxky. vč nnnııifnnhćnz 
ızxørøvè uskávny 

.„‹vv.vnflzvn=vv-zvøvn 
vvnınflžn øvvúzınnz 
Kønønnnı ı‹ønflnz›‹« hn/ın vynøıø nžćvzvvvøı 
/ø nnvnžnn zn. .ny øøflvıøvnv ınnvnnı vyˇxønn nnnønó ønønv ø nxxøıvnvøzx 
ıı nı ‹ ›‹A ı‹ ı :nv 

nn. nn v 
vypnw øn »M/znnı 

rnnvıxzn øønnny nvm Manu .ınnn n vyøznnı 
oøıvnflı mw øı-vw 
oęønnn D'-›4z nmııønf 
røøıøenı øzønv.. 
ozvvnn nnn zıvnnz 
oønnnn W. ,vnøøóøvını 
nvm; ınn 
Aøťø znnı 
unnnnv nxmny 

nnáı ønvnnwy má 
›Røvv›øn aısnzaø-wınvn 
-van ska 
vvžv/mv 

,øøzønvó D0 n z .nn nn 
Nrnxı nıøın øøınnv vyønnfl/ znćnze x nvıønnønøhy vyøv.. pøxnzfl nnøıøı ınmn ›‹/nn. 

„øø 147 5 vnızú cmnı høťønv »M zøøı. vynøflvn 
vyøøın nnøuı høflzn - vyønvıı znónø nn nzønøıvzflq vyønv. øflıflnø vnvøvv/ nnønn 

fløv vs vømı nøøø vn. 

mxøznı øznnnn v øøønvın nnınøć nn vyøvvø ønıønnflzzxy, ønxvønøø vnø/nı znøøøn 
nıøvønv nnøın‹øı›,n‹ø‹nøø úznvnø 

Iàâühník na anlibakłèriáľnl gel a Dâpiruvè rubnlky ani). um/iłé/7/ bııdé V průběhu Dľesfâvby upIëSIıăn0 Iadavâlfiłem 

KOŠ na odpadky V pľâwvnlm pľüswru 3 I ano 

Iâvioe umlslènâ la přednlmı Sfidflćkamı S 
Odkládaôím Pmslorem H8 mullifunkbnl lıSkáVr\U\ 
nolfibøøk 5 kanoeiákké polľeby 

ano 

síťový prøgn-zm na øflúšıeni zflvazaflıøvèhú nrosrønı 
a praøøvnihø prnflıøm ano 

záložnl bflleris S m0žnOSlI đøbljenl pI'0SÍř9(1r\icIvím 
motoru VOZidIa neb0 nêlávislé el Oefllľály ano 

pvxøøvnı úflvnønıøvflıèıný flıúı se supııkenx nnıısıèni 
vysnnøvzøınø nzflmykflıøınèhø (nøhø jinflx 
nnvflvnnèhn prøıx flflvnnvnınèınn øıęvrflnı) snnııkn 
vflııkøsıi vnin. 4ıx41x7 ønn pøú øøsku prfløøvnınn 
nvm. nvnısıèni šøpııxn nz sınnè prnøhøønnınýnh 
xøúzúøı 5 iehø hrznz hnus zflčrnflı v ıøvê ćáflıi flıøın 
øú hnènihø øı‹nfl 

ano 

nalepení pľølisklulovů fólie na desku pV800Vr\Íh0 
Slclu ena 

Pľíflâvné nelávislé kìpenl S vy'V0đ9rV\ do Slřeđnl 
Čàâli Vozidla ano 

zz-xdnı pvøsıøf za nøııøúnı fżnıøn xnazøøı øeıený 
vyiúvnxıeınýnn pflhvaanvýnn zyflıènnzm skıáázjıøı se 
ze 4 Kuıvú (min. 442 mm š x nxin 357 nnn h × 
vflflzhıını vysı‹fl› z zzhønčøn vrnhnı pvflnøvnč aesknn 

ano 

pnvšnnøsı Kønznııøvzı ıexıızzni flpøøiáını veflıflvhy v 
inıønęnx a zflvflzfløınvám prøsıønz se zflaflvflıflıflvn ano 

pľâwvnl část IBDSIVIŠ a hlukové IZOIOVána_ Oblùžêna 
nelříšlivým m8lSná|Bm\ Püdlâha 5 pmlisklulüvůu 
\.'|pra\/OU 

ana 

pľűlısklulovè 1dľSnér\Í hlřnlkových kłyclch Iıšl 
Umlslěných V půdľale V pI0$\0ľu kanceláře ano 

lñnovâná boční Skla U řidiče a Spnlujeldue ana 

lâ(!I'\iV0\‹flCÍ Íôlie nä boční Skla 8 SKIL) lädnlch (ÍVGPÍ 
(vyinxfl nano. spøınjøzøøøy vvıiø na zflanızn skıè nıúže 
vnıı n vyšší xvèıflınøn prøpnxınøfl nem: ıflkøvè 
prnvèúøni ızı‹, aby hyıø prøvøúenø zznnflvšnú 3 
zánnvzn zzøhøvánfl èiıøınøsı zflúnıhø ónfløıflje 

znø_ Sıupeň zzınvøvenı hnufl nønzsnên zfláflvzıøıøvn 

zflfliıęny zııørnáıøv øpvøh sıánaazanè fløóávflnèvnu 
pvø zznšıênı hęzpnzhıèrnøvehø øhøfln všeøh zzrfzęnı 
veswvhy 

ano, 240 A (słandaniné 165 A) 

lâžné lařizení, S minimálním povvleným lallżením 
2500 kg znø, vvz øfııøhfl søxzı 

zvedák + nàrađi na demonıaž kola ano

É



wlý Syslém Svélelného 3 zvukøvéhı) výstrażného 
lâľilefll musi být SchVâ\Brı pro Wøvul vvlidlâ H8 ano 
pøzemnlth k0|ľ\uľI\kacich 

Søučáslř dodávky vnlıdel budvu vüšküré potřebné am 
đùklâdy umožňujlci regislraci v0Z‹dQI d0 9r0v0Zu 

vclidla musi býl d0pIněV\8 všfimı provølnlmi 
kapalmzmi na úroveň dle GODONČQHÍ výrobce a 3/10 

nádrž VIS Püľlđnné hmoty musl býl plná 

Pøznámxn č. ı nnhflzøè nvęúfl øhøønê nønıivánè (øh‹znøflnfl› øznzčønı żyxıèfnn. zarizeni nøhø vý‹øhı‹n vèęıná pnavvhne ‹eøhn1øı‹ø snnnmkznøz uchazeč nfflúınžı 
ıeøhniøkøn nnxumenıaøı sy=ıènnn_ zzrúzęnı nøhv výnzhku (např, øflnxeıni ıfl‹zhni‹zı‹øn flpøøıflxfløi vývvhøø, nvnflnhınvý ıiflı flpøú.). z niž hnae vypıývaı. za nflhızenè 
pınênxˇ Spmnię ızøhnxøká pnžflaflvky na pınènı pønıávznè; v pfløzaè, že prflmøżeni ıeøhniøxê fløhnnflnıfløn xysıènınx zflrizønı nøhø vy'‹øhı‹u nflnı øhjekıivnè možná 
nehø z ni nøvypvývá Spvnèni všznh pøżflazvkú nfl nøpıávzná nınčnı, je nøhzzøč povinen ve vzıflhn K ıšnn pøżzaflvkúm na pøpıávnnø pınènı, jøjiøhž flpvnènı nflvypıývá 
z ıęøhnıøke aøknmenıxøą ørnnıøżiı v nflhıaøø ćflxınè prøhıášsnž <› ıøm, že nflhızęný flyflıènn. zflnˇzeni nnızø výføhzx ıyıø pøżzaflvxy xpınuiø
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NABÍDKA VOZU 
Ó‹ Ň Poptávajíc - Generální ředitelství cel - 36 ks mobilních kance 

12.09.2016 
E 2: 

Transit Custom Kombi M1 340 L2 TREND 2.0 TDCi 96kW/130k/385Nm 
konfigurace: 86954/387565 

Motor: 2.0 TDCi Duratorq 96kW/130k 
Karosérie: Kombi 
Č. karosérie: 
Převodovka: manuální, 6 stupňů 
Palivo: nafta 

Základní cena: 

Barva: Bílá Frozen 
Čalounèn Lane/Max - Charcoal black 
Objednávka: 
Pohon kol: přední 

Bez DPH včetně DPH 
741 100,00 896 731,00 KČ 

Standardní výbava 
- Airbag řidiče. 
- Alternátor 165 A. 
- Boční posuvné dveře na pravé straně. 

- Elektricky ovládaná přední okna. 

~ Emisní norma Euro 6 využívaíící vstřikování AdB|ue®. 
závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní 
kapalinu AdBlue® Í mimo servisni intervaly. 

~ Kompletní čalounění stropu. 
- Madlo na B sloupku. 
~ Nízká střecha. 
- Obložení stěn vzadu do poloviny výšky. 
' Ocelové rezervní kolo. 
~ Odkládací přihrádka před spolujezdcem S 

uzamykatelným víkem 
~ Osvětlení nákladového prostoru. 
~ Parkovací senzory - přednía Zadní, nelakované, vč. 

předních mlhových světel. 
- Plné kryty kol. 

- Přední mlhová světla. 
- Sada ICE PACK 2 - autorádio AM/FM, ovládání na 

volantu. 
USB, Bluetooth, 2 reproduktory vpředu a 2 vzadu 

Samostatná baterie, 75 Ah. 
~ Světla pro denní svícení. 
- Široké boční ochranné lišty nelakované. 
- Tónovaná skla. 
- Trojsedadlo v třetí řadě (2+1), jen Kombi. 
- Vnější zpětná Zrcátka - elektricky nastavitelná 

a vyhřívaná. 
- Zadní nárazník a madla dveří nelakovaná. 
- Zámky - Konfigurovatelné zamykání 2. 
- Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru. 
- B0! palivové nádrž. 

Airbag spolujezdce. vypínatelný. 
Bez přepážky. 
Částečně lakovaný přední nárazník. 
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. 

Ford Easy Fuel- bezzátkový systém doplňování paliva. 

Lapače nečistot vpředu a vzadu. 
Monitoring tlaku v pneumatikách. 
Obložení interiéru Trend. 
Ocelové ráfky 6 1/2x16 S pneumatikami 215/65R16 
Odbočovací světla, Statická. 
Osvětlení kabiny řidiče ~ ve stropním panelu s postupným 
stmíváním a lampičkami pro čtení map. 
Palubní počítač. 
Pevná okna v druhé řadě. 
Podlahová krytina ‹ snadno udržovatelný gumový koberec. 
Přední klimatizace vč. pylového filtru. 
Přídavné elektrické topení. 
Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 
směrech, dvojsedadlo spolujezdce S výklopným sedákem, 
nastavitelné hlavové opěrky, loketní opěrka a nastavitelná 
bederní opěrka u Sedadla řidiče. 
Stropní přihrádka vpředu. 
Systém Stop-Start. 
Tempomat vč. nastavitelného omezovače rychlosti a koženého 
volantu 
Trojsedadlo v druhé řadě (2+1). 
Upínací oka pro náklad - 4 ks 
Vnitřní kryty podběhů. 
Zadní závěsné dveře prosklené S vyhříváním a S otevíráním do 
90°. 
Zámky - S dálkovým ovládáním, dva klíče se Sklopnými dříky. 
2-Qmístný vůz (podle uspořádání sedadel).



Tažné Zařízení, včetně systému Stabilizace přívěsu TCS, l3pólová 
Zásuvka 6 200 00 

__ 

Prosklené zadní výklopné dveře S vyhříváním 1 200,00 

__ _ ._ _ __ _ _ __ __._____________________.:§__999_z.99. 

Zadní klimatizace, včetně přední klimatizace pro Base, včetně topení v 
zadní části vozu a alternátoru 240 A, zmenšené šířka nákladového 18 000 00 otvoru na 121 cm, výdechy klimatizace ve stropu u Kombi, u ' 

Bez sedadel v třetí řadě 

__ 

Programovatelné nezávislé teplovodní topení, zařízení pro start do 21 000 00 -29°C se zdvojenou baterií 75 Ah ' 

7 502 00 KC 

fł___7.._1__Š_?_z_9__9___!Š_Č 

1 452,00 Kč 

_?_ë_ñ_"_šÉ_!1.ĹR59..ŘEëII_99..:_š_9Í__Y_Š_z__.ë<ä_Y9i§rIš__PëE_§ri? _Z_§__„/čb _ _ Ă Š'ÖóÍö6"'"" ' ' " 

_ _5___ř`ffi5n9_0 KČ 
..__:Í9____§§9_n9_9_.lÉČ 

21 780,00 Kč 

25 410,00 Kč 

Kupní Cena 787 900,00 953 359,00 KČ 
Fleetová Slevavkč - 265 916,00 - 321 759,00 KČ 

__ __ __ __ 

_2___i_rť@_r2_"_._'S_9m_elšÉ.r1í__k9!_ê_2 1..âć§_i'“_'›__'r'%_ł§_z__Er“_fš_ê“z.. 9_§_§_'_Qx_ë_ _d_i_ż=›!<_y_z___\‹_ęnU.!KY~___2_êxë?_í §___ł_ł_5_z_Z_9 

fl‹ Qjx 2 Výbava na p - Ostatní doplňky a služby 

Gumové koberce, Sada přední + zadní 702,48 

l§9_m_e_'_§Én_i_Eřžžtëx!ëna9š_!_0_í__m_9_P_í!_0_í.lSê!3_€€'_à_ř<J_!É__§E_š§řfik_ëÉ§__Y?__ _2_9??_fł§_9_z_Q9 

9_i?__f_ë_Y_a_____S__€€1__2__€'__§_!__r1à__P_9$L€x“à_ __ _ _ 
19 099z_9Q_ 

'_Ť_"ì_Ě_ľ\Ě'_§?__f..Ž_._FÍ.'ť1M_____ __ ._ _ _ _ ._ _ __1___?_Ě*_§_zfłZ. 

_ ....Š.._§.49zQ9___lÉČ 

850,00 Kč 

_?_§_§___řł_ł_Qz_99___!íČ 

_ ł__2____ł_9_9_‹.9_9___'ŠČ 

__ł§._Q§_?3.‹09__!_ĚČ 

..__ł9__§_9_9_z_99_.?šČ 

_.?__.*ł_9.9z_9_9___'§Č 

Koncová kupnícena 775 015,00 937 768,00 KČI 
Dodací lhůta: 150 dnů od podpisu Smlouvy 
Platnost nabídky: 120 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek GSM: 
Nabídku vypracoval: e-mail: 

Výbava na přání


