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ARVAL CZ s.r.o. SME
TEST
Milevská 2095/5
140 00  PRAHA 4 - KRČ
ČESKÁ REPUBLIKA

Cenová nabídka: 1903.270.064/20
Datum: 28.3.2019

Typ kalkulace: uzavřená kalkulace
Částky: v CZK bez DPH

vč. povinného ručení
vč. havarijního pojištění
bez pojištění sedadel
vč. pojištění skel
bez pojištění právní ochrany
vč. údržby a oprav

vč. pneumatik (neomezeně) / kategorie Standard
vč. zimních pneumatik
bez náhradního vozidla
vč. silniční daně
vč. rozhlasového poplatku
vč. Arval Assistance

bez tankovací karty
vč. pre-equipment
vč. správy poj. událostí
vč. dálniční známky

Ford Focus Trend 1.5 EcoBlue 88kW kombi 5d Řidič: 
Typ vozidla: kombi (M1) 

bez DPH DPH vč. DPH
Ceníková cena vozidla 433 801,00 91 098,21 524 899,21
Výbava od výrobce 11 487,60 2 412,40 13 900,00
Celková cena vozidla 445 288,60 93 510,61 538 799,21
bonus sleva (výše) −75 699,17
Vstupní náklady 1 600,00

Celková investice bez DPH 371 189,43

specifikace
Výše spoluúčasti (5% / 5000 CZK) 5 000,00
Max. nájezd km/max. prodloužení (měsíc) 200 000 / 60
Palivo/spotřeba (l/100 km) diesel/nafta / 3,9
Částka vztahující se k dani z příjmů FO* 4 490,66
* 1% z celkové investice vč. DPH

Orientační emise CO2 98 g/km
ccm/kw/hp 1499 / 88 / 120

Výbava bez DPH DPH vč. DPH
- metalický lak 11 487,60 2 412,40 13 900,00

Příslušenství bez DPH DPH vč. DPH
- Asistenční služba ford asisst. 0,00 0,00 0,00
- povinná výbava 0,00 0,00 0,00

Roční nájezd km/doba nájmu (měsíce) 15 000/48 cena za měsíc
Měsíční výše nájemného bez DPH 7 199,00
Předpokládané měsíční náklady na PHM 0,00
Celkové předpokládané měsíční náklady 7 199,00

Cena (-/+ km) (-/+ den)
Cena za podlimitní km −0,5998 Cena za nevyužitý den 111,33

Cena za nadlimitní km 1,3041 Cena za překročený den 0,00
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Tato cenová nabídka je platná 15 dnů.
ARVAL si vyhrazuje právo změny cen v případě, že dojde ke změně pořizovací ceny vozidla nebo jeho doplňků, výše poplatků a daní.


