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Auto Palace Spořilov s.r.o.

Praha 4 141 00

Předmět prodeje: CUSTOM TOURNEO, 320 L2, TITANIUM X, 2.0 185K EURO    6.2, AUT    - YXTP7TA

Barva a čalounění

Základní cena vozu:

Motor:

Převodovka:
Cena bez DPH Cena s DPH2,0 EcoBlue,  136 kW,  2000 ccm

1 064 300,00 1 287 803,00

AUTOMATICKÁ

MOONDUST SILVER  /  STYLIZE

KčKč

Vybava na přání, barva interiéru a exteriéru:

NCM MOONDUST SILVER 18 000,00 Kč 21 780,00 Kč
NEA STYLIZE

Výbava (Kód/Popis)
NFD Zásuvka 230 V / 150 W vpředu 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
NFJ Tažné zařízení, pevné 7 700,00 Kč 9 317,00 Kč
NGL Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze v kombinaci se zadním vzduchovým pérováním, 

nosnost 100 kg; na nosič u verze L2 nelze umístit střešní box
11 500,00 Kč 13 915,00 Kč

NJ6 Adaptivní tempomat - včetně systému Pre-Collision Assist (výstraha v případě hrozícího 
nebezpečí + pokročilé nouzové brzdění) a asistenta pro jízdu v pruzích; jen v kombinaci s 
Audio sadami 23 nebo 24

5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

ONN BLIS - systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z 
parkovacího místa

15 000,00 Kč 18 150,00 Kč

Celková cena vozu: 1 123 500,00 Kč 1 359 435,00 Kč
SLEVA (REG 12/2020) -314 500,00 Kč -380 545,00 Kč

Cena vozu po slevě Kč 809 000,00 Kč 978 890,00 Kč

Konečná cena v Kč 809 000,00 Kč 978 890,00 Kč
REGISTROVANÝ VŮZ: 12/2020

standardní výbava:
Lapače nečistot vzadu, Lapače nečistot vpředu, 

Boční posuvné dveře na obou stranách, Filtr pevných částic výfukových plynů, 

Zadní výklopné dveře, prosklené se stěračem a ostřikovačem, Sada Viditelnost Plus elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, 
automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, 

Klimatizace vpředu, manuální, Elektrické ovládání oken vpředu, 

Zadní tónovaná skla Privacy, od druhé řady, Výklopná okna v druhé řadě, 

Pevná okna v třetí řadě, Uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem, 

Stropní konzole vpředu, Podlahová krytina koberec, 

Sluneční clony vzadu, Úchytná oka v zavazadlovém prostoru, 
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Nástupní schůdky u posuvných dveří, Maska chladiče s 5 žebry v chromovém designu, 

Boční ochranná lišta a madla dveří lakované, Elektricky vyhřívaná, ovládaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka, 

Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie, 
Sada předních sedadel 36 sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech s 
loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s 
loketní a bederní opěrkou, vyhřívaná přední sedadla, kožené tmavé potahy, 

Tři samostatná sedadla v druhé řadě, Isofix na vnějších sedadlech, Tři samostatná sedadla v třetí řadě, Isofix na vnějších sedadlech, 

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání, Lakovaný přední a zadní nárazník, 

Ocelová minirezerva, Monitoring tlaku v pneumatikách, 

Kola z lehkých slitin 7x17 s antracitovým lakováním pneumatiky o rozměru 215/60 
R17, ocelová minirezerva, Systém StopStart, 

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, 

Klimatizace a topení, v zadní části vozu, 

Elektrické přídavné topení vpředu, Palivová nádrž 70 l, 

Ford Easy Fuel bezzátkový systém doplňování paliva, Volant výškově a podélně nastavitelný, kožený, 

Tempomat, Palubní počítač, 

Obvodový alarm, Přední a zadní parkovací senzory, 

Samostatná baterie, Alternátor heavy duty 210 A , 

Audio sada 24 SYNC 3 s hlasovým ovládáním, navigace, rádio FM/AM/DAB/DAB+, 8" 
dotykový displej, Bluetooth, 2x USB, Android Auto / CarPlay, automatické nouzové 
volání Emergency Assist, AppLink, 

FordPass Connect, Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace 
mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Live Traffic pro 
navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu), WiFi HotSpot pro až 10 
přístrojů 

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, -(předplatné na 3 měsíce nebo 3 GB dat od aktivace) Zadní parkovací kamera, 

Bixenonové světlomety s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety, Denní svícení s LED technologií, 

Předpokládáný termín dodání :

Vyhotovil: Chrastil Daniel
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