KUPNÍ SMLOUVA

na dodání 36 ks mobilních kanceláří
uzavřená podle § 2079 a

násl.

zákona č. 89/2012

Sb.,

občanský zákoník (dále jen ,,OZ“)

prodávající
se sídlem:
zastoupený:

Vesta Auto Corson s.r.o.
Praha 10 - Malešice, Služeb 5/256,

D

CZ27120457

:

CO:

C:

bankovní spojeni:

27120457

PSČ 10800

jednatel

cıslo bank. účtu:

(dale jen ,,prodávající“)
kupující:

se sídlem:

CO:

zastoupený:

bankovní spojení:

Česká republika - Generální ředitelství cel
Budějovická

7,

140 96 Praha 4

generálním ředitelem

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
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.)

č.

341/2014

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.
si výslovně ujednaly, že vpřípadě dodání většího množství předmětu
v bodu 1 tohoto článku, není kupní Smlouva na toto množství
ujednáno
plnění, než je
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

Smluvní Strany

1

4.

Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se ııcııphııııı
.'(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\|.
t;

II.
1

Cena

a platební

.'

I

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 za 1 ks mobilní
kanceláře

[

cena

Kč bez DPH

Í

DPH V %

|

cena

Kč s DPH

775.015,--

l62.753,l5

937.768,15

27.900.540,--

5.859.l 13,40

33.759.653,40

Cena celkem za 36 ks
mobilních kanceláří

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.

2

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

3

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.

4

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.

2

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.
tel.:
plnění za kupujícího je

sobou pro převzetí předmětu

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)

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,

předmětem plnění je množství

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
3

Í

Ý*

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
kupní cenu sjednanou V článku II. této Smlouvy, S výjimkou ustanovení
čl. III Odst.
2 této smlouvy.
zaplatit

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.
4

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

V

Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění
nejpozději do 30 dnů od prokazatelného písemného nahlášení (e-mailem, poštou) vady
e-mail:
kupujícím. Kontaktní osobou pro nahlášení vady za kupujícího je:
je:
prodávajícího
osobou
za
Kontaktní
Budějovická
7.
Praha
adresa:
4,
-

-

jméno a příjmení
adresa
e-mail

Cernokostelecká 116, 108 00, Praha 10

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

VIII. Závěrečná ustanovení
strany se dohodly na tom, že případné dodatky ktéto smlouvě musí být
pouze
písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními
vyhotoveny
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.

Obě smluvní

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.
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.
Při

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kupující,
jedno prodávající.
5

svém proﬁlu
137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách“)
Prodávající výslovně souhlasí stím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na

vplném znění v souladu

se

Zákonem

č.

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
ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.

let

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
Příloha
Příloha

"

smlouvy jsou následující

přílohy:

Teclmická Speciﬁkace mobilní kancelář 36 ks
Krycí list nabídky

č. 1:
č. 2:

V Praze dne:

'

této

/7'

/I

V Praze dne:

74)/Iz

UI,

.[)4_

'~

prodavajıcı.

gener ní ředitel
Generál í ředitelství cel

jednatel
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2017

Příloha

čr

3 Zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka zadávaná V otevřeném řízení dle § 27 zákona Č. 137/2006 Sb.. O veřejných
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
Praha 10
10800

sídlo/místo podnikání

uchazeče:

-

jmeno/a a příjmení člena/ü

Corson

s.r.o.

Malešice, Služeb 5/256,

PSČ

jednatel

statutárního orgánu:

27120457

IČ:

CZ27120457

DIČ:

nb8aagi

datová Schránka:

bankovní Spojení:
kontaktní Osoba:
telefonní spojení:

e-mailová adresa:

JENÍ

E-MAIL;

Kč

7121401

I

INTERNET:

ID Datové schránky: 7puaa4<:

Označení
řádku

A

nabídková cena

obsah nabídkové ceny

cena

za
kanceláře

cena

B

za

kanceláří

1

36

ks

mobilní

ks

Kč
bez DPH

DPHv%

775.015,-

162.753,-

937.768,-

27.900.540,-

5.859.113,-

33.759.653,-

S

Kč

DPH

mobilních

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

V Praze

nabídková cena

dne 12.09.2016

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

..

jmeno a podpis osoby/Osøb oprávněné/oprávněných jednatjménem

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IC

71214011

TELEFON

či

za uchazeče

E-MAIL;

INTERNET:
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prosłoľu voliđlﬂ. Samoslalné lapínâl e íný 1

vniíhıl osvěllsní

ano

nákíadníhu plosleru

LED lampička na Číení, výkon
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zzınnzvøveøı ‹‹zıii ze aennıhø eveııﬂ
ıexı

i

i

ZX výSlraŽnà modrá Svélla S lecłınùlügií LED
umlslěnè V inlêľièľu neodnlmaleìně na zadním
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ano
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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
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Slclu

fólie

na desku pV800Vr\Íh0
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pvøsıøf za nøııøúnı fżnıøn xnazøøı øeıený

pﬂhvaanvýnn zyﬂıènnzm skıáázjıøı se
ze 4 Kuıvú (min. 442 mm š x nxin 357 nnn h ×
vﬂﬂzhıını vysı‹ﬂ› z zzhønčøn vrnhnı pvﬂnøvnč aesknn
vyiúvnxıeınýnn

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

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

pľűlısklulovè 1dľSnér\Í hlřnlkových kłyclch

Umlslěných V půdľale V pI0$\0ľu kanceláře

lñnovâná boční Skla U

Iıšl

řidiče a Spnlujeldue

nä boční Skla 8 SKIL) lädnlch (ÍVGPÍ
spøınjøzøøøy vvıiø na zﬂanızn skıè nıúže
vnıı vyšší xvèıﬂınøn prøpnxınøﬂ nem: ıﬂkøvè
prnvèúøni ızı‹, aby hyıø prøvøúenø zznnﬂvšnú 3
zánnvzn zzøhøvánﬂ èiıøınøsı zﬂúnıhø ónﬂøıﬂje

ana
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lâ(!I'\iV0\‹ﬂCÍ Íôlie

(vyinxﬂ nano.
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zﬂﬂiıęny zııørnáıøv øpvøh sıánaazanè ﬂøóávﬂnèvnu
pvø zznšıênı hęzpnzhıèrnøvehø øhøﬂn všeøh zzrfzęnı

veswvhy

lâžné lařizení, S minimálním povvleným lallżením

znø_ Sıupeň zzınvøvenı

hnuﬂ nønzsnên zﬂáﬂvzıøıøvn

ano, 240 A (słandaniné 165 A)

2500 kg

znø, vvz øfııøhﬂ søxzı

zvedák + nàrađi na demonıaž kola

ano

wlý Syslém Svélelného

3 zvukøvéhı) výstrażného
Wøvul vvlidlâ H8

lâľileﬂl musi být SchVâ\Brı pro

pøzemnlth

Pøznámxn č.

ı

ano

k0|ľ\uľI\kacich

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

am

vclidla musi býl d0pIněV\8 všﬁmı provølnlmi
kapalmzmi na úroveň dle GODONČQHÍ výrobce a
nádrž VIS Püľlđnné hmoty musl býl plná

3/10

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
Poptávajíc

Transit
konfigurace:

Ó‹

Ň

-

Generální

ředitelství cel -

36 ks mobilních kance E

Custom Kombi M1 340

86954/387565

Motor:

2.0 TDCi Duratorq

Karosérie:

Kombi

96kW/130k

Č. karosérie:

Převodovka:

manuální, 6 stupňů

Palivo:

nafta

L2

TREND

12.09.2016
2:

96kW/130k/385Nm

2.0 TDCi
Frozen

Barva:

Bílá

Čalounèn
Objednávka:
Pohon kol:

Lane/Max - Charcoal black
přední

včetně DPH

Bez DPH

741 100,00 896 731,00 KČ

Základní cena:

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® 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
Í

~
~
'
~

~
~

-

uzamykatelným víkem

Osvětlení nákladového prostoru.
Parkovací senzory - přednía Zadní, nelakované, vč.
předních mlhových světel.
Plné kryty kol.

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
-

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

-

Tónovaná

-

-

skla.

lišty

Systém

nelakované.

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.

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.
Stop-Start.

Tempomat

vč. nastavitelného omezovače rychlosti a koženého
volantu
Trojsedadlo v druhé řadě (2+1).
Upínací oka pro náklad - 4 ks

podběhů.
Zadní závěsné dveře prosklené
Vnitřní kryty

90°.

Zámky

S

vyhříváním a

S

otevíráním do

S dálkovým ovládáním, dva klíče se Sklopnými dříky.
2-Qmístný vůz (podle uspořádání sedadel).

Výbava na přání

Tažné Zařízení, včetně systému Stabilizace přívěsu TCS, l3pólová
Zásuvka

6 200 00

7

__

502 00 KC
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Prosklené zadní výklopné dveře S vyhříváním
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Bez sedadel v třetí řadě
__._____________________.:§__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
__

._

_
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_

_

_

452,00 Kč
"

'
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21 780,00 Kč

'
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Programovatelné nezávislé teplovodní topení, zařízení pro
-29°C se zdvojenou baterií 75 Ah

start

-

Výbava na p 2
ﬂ‹ Qjx

-

21 000 00

25 410,00 Kč

'

Kupní Cena
Fleetová Slevavkč

do

787 900,00
265 916,00

-

953 359,00 KČ
321 759,00 KČ

Ostatní doplňky a služby
_

Gumové

koberce, Sada přední

+ zadní

702,48
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Koncová kupnícena
Dodací lhůta:
Platnost nabídky:

Nabídku vypracoval:
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850,00 Kč
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775 015,00 937 768,00 KČI
150 dnů od podpisu Smlouvy
120 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek

GSM:

e-mail:

