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 Příloha č. 1 Kupní smlouvy Spr. 579/2018 – Minimální technická specifikace 
Prodávající: Auto Kora top s.r.o.,M. Alše 780 
757 01  Valašské Meziříčí, IČ: 27789306  

  

 
Technická specifikace nabízeného vozidla: Ford Transit Custom kombi Trend L1 320 
2.0 EcoBlue 125 kW 
MPV: Motorové vozidlo pro přepravu méně než 10 lidí 
– osobní silniční vozidlo s minimálním výkonem 100 kW 

  

Splňuje 
ANO/NE 

Doplnit parametr u 
nabízeného 
vozidla  

Model: Ford Transit Custom kombi   
 nové nepoužívané vozidlo ANO nové nepoužívané  

počet dveří: 4 – druhé boční vpravo posuvné 
ANO 4 – druhé boční 

vpravo posuvné 
počet míst k sezení: 8+1 ANO 8+1 
Motor:    
palivo: nafta motorová ANO nafta motorová 
zdvihový objem:  minimálně 1950 cm3  ANO 1995 cm3 
výkon: minimálně 100 kW ANO 125 kW 
plnění standardů emisních limitů dle nařízení 
vlády č. 173/2016 Sb.: Euro 6 ANO Euro 6 

spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný 
provoz (l/100 km) dle nařízení vlády č. 
173/2016 Sb. (vybrat variantu dle parametrů 
nabízeného vozidla): 

v případě výkonu motoru vozidla od 
100 kW do 120 kW včetně a největší 
technicky přípustné/povolené 
hmotnosti od 1801 kg do 3000 kg 
včetně – maximální spotřeba 6,2 
l/100 km pro kombinovaný provoz 

  

 

v případě výkonu motoru vozidla od 
100 kW do 120 kW včetně a největší 
technicky přípustné/povolené 
hmotnosti nad 3001 kg – maximální 
spotřeba 6,7 l/100 km pro 
kombinovaný provoz 

  

 

v případě výkonu motoru vozidla nad 
121 kW – maximální spotřeba 6,8 
l/100 km pro kombinovaný provoz 

ANO 6,4l/100km 

Hmotnost:    
největší technicky přípustná/povolená 
hmotnost vozidla (kg): max. 3400 ANO 3200 kg 

Karosérie:    

barva: 
ze základní nabídky – bez příplatku, 
bude upřesněna  ANO bílá, modrá, 

červená 
Sedadla:    
čalounění: látkové – tmavé ANO látkové – tmavé 

ostatní: výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

ANO výškově 
nastavitelné 
sedadlo řidiče 

 

krajní sedadlo sklopné pro 
usnadnění nástupu (v prostřední 
řadě sedadel) 

ANO 

krajní sedadlo 
sklopné pro 
usnadnění nástupu 
(v prostřední řadě 
sedadel) 

 vyjímatelná zadní sedadla 
ANO vyjímatelná zadní 

sedadla 
Vvnější rozměry vozidla:    
šířka vozidla bez vnějších zpětných zrcátek 
(mm): maximálně 2100 ANO 2080 mm 

délka vozidla (mm): maximálně 5500 ANO 4973 mm 
výška vozidla (mm): maximálně 2100 ANO 2000 mm 
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Bezpečnost:    

počet airbagů: minimálně  2 - řidiče a spolujezdce 
ANO 2 - řidiče a 

spolujezdce 

bezpečnostní pásy:: přední bezpečnostní pásy 
ANO přední 

bezpečnostní pásy 

 bezpečnostní pásy vzadu 
ANO bezpečnostní pásy 

vzadu 
asistence: ABS ANO ABS 
 ESP ANO ESP 
Výbava:    

základní výbava obsahuje minimálně tyto 
prvky: 

centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním, min. 2 sady klíčů 
(ovladačů) ANO 

centrální zamykání 
s dálkovým 
ovládáním,  2 sady 
klíčů (ovladačů) 

 imobilizér ANO imobilizér 

 světla pro denní svícení ANO světla pro denní 
svícení 

 přední mlhové světlomety ANO přední mlhové 
světlomety 

 
automatické rozsvícení světel při 
nastartování 

ANO 
automatické 
rozsvícení světel při 
nastartování 

 dvouzónová klimatizace s regulací 
ANO 

dvouzónová 
klimatizace s 
regulací 

 přídavné topení v zadní části ANO přídavné topení 
v zadní části 

 vyhřívané čelní sklo ANO vyhřívané čelní sklo 

 vyhřívané zadní sklo ANO vyhřívané zadní 
sklo 

 zadní stěrač ANO zadní stěrač 

 
elektricky ovládaná přední boční 
okna (řidič a spolujezdec) 

ANO 
elektricky ovládaná 
přední boční okna 
(řidič a spolujezdec) 

 
vyhřívaná, elektricky ovládaná a 
sklopná vnější zrcátka 

ANO 
vyhřívaná, 
elektricky ovládaná 
a sklopná vnější 
zrcátka 

 
boční posuvná nebo výklopná okna 
u 2. řady sedadel 

ANO 
boční posuvná 
nebo výklopná okna 
u 2. řady sedadel 

 stavitelný volant  ANO stavitelný volant 
 posilovač řízení ANO posilovač řízení 
 zámek řadicí páky ANO zámek řadicí páky 
 palubní počítač  ANO palubní počítač 

 
autorádio AM/FM se vstupem USB a 
integrovaným  Bluetooth handsfree 

ANO 

autorádio AM/FM 
se vstupem USB a 
integrovaným  
Bluetooth 
handsfree 

 

gumové koberce vpředu i vzadu a 
v zavazadlovém prostoru, 
požadovány koberce pocházející 
z originálního příslušenství výrobce 

ANO 

gumové koberce 
vpředu i vzadu a 
v zavazadlovém 
prostoru, 
požadovány 
koberce pocházející 
z originálního 
příslušenství 
výrobce 

 
tmavě tónovaná skla 2. a 3. řady a 
zadního okna max. 50% ANO tmavě tónovaná 

skla 2. a 3. řady a 
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zadního okna max. 
50% 

 parkovací senzory vzadu ANO parkovací senzory 
vzadu 

 kola standardní + kryty ANO kola standardní + 
kryty 

 
kontrola poklesu tlaku vzduchu v 
pneumatikách 

ANO 
kontrola poklesu 
tlaku vzduchu v 
pneumatikách 

 plnohodnotné rezervní kolo ANO plnohodnotné 
rezervní kolo 

 povinná výbava ANO povinná výbava 
Zvláštní příslušenství:    

 

na vozidle namontována kola dle 
ročního období v okamžiku dodání, 
tj. zimní v období mezi 15.10. a 
31.3., ve zbývajícím období letní, 
součástí dodávky i kola pro opačné 
období 

ANO 

na vozidle 
namontována kola 
dle ročního období 
v okamžiku dodání, 
tj. zimní v období 
mezi 15.10. a 31.3., 
ve zbývajícím 
období letní, 
součástí dodávky i 
kola pro opačné 
období 

 
zimní pneumatiky na ocelových 
discích pro daný typ vozidla 

ANO 

zimní pneumatiky 
na ocelových 
discích pro daný typ 
vozidla 

 

sada disků zvlášť pro letní i zimní 
pneumatiky, tj. celkem dvě sady 
disků 

ANO 

sada disků zvlášť 
pro letní i zimní 
pneumatiky, tj. 
celkem dvě sady 
disků 

 plná palivová nádrž ANO 70l 
Záruční doba:    

doba trvání záruky: prodloužená, 5 let/200000 km 
ANO prodloužená, 5 

let/200000 km 
Dodání:    
 do sídla kupujícího ANO do sídla kupujícího 

 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                 …………………………………………… 
                                                                                             Radomír Kopecký, jednatel  




