
Tovární 

číslo obj.

Typ Vybavenost Karoserie Pohon Typ motoru Motor - 

Objem 

(CCM)

Motor - 

Výkon 

(KW)

Motor - 

Výkon 

(PS)

Převodovka Barva Na přání Ceníková cena s 

DPH SLEVA 

 Cena s DPH            

AMB Praha 

E1002 EcoSport Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERNA SHADOW 

with LATKA 

CERNA 

(Dwell/Belgrano)

Mica lak karoserie - černá Shadow; Sada CITY*- parkovací asistent - přední a zadní senzory*- vnější zpětná zrcátka 

elektricky sklápěná při uzamčení vozidla; Sada COMFORT*- automatická klimatizace*- sada AUDIO 18 (SYNC 3 s 

6,5" barevným dotykovým displejem); Sada WINTER*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů *- vyhřívané sedadlo 

řidiče a spolujezdce*- vyhřívaný volant

      502 090 Kč -   122 510 Kč 379 580 Kč       

E1019 EcoSport Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with LATKA 

CERNA 

(Dwell/Belgrano)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Sada CITY*- parkovací asistent - přední a zadní senzory*- vnější zpětná 

zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla; Sada WINTER*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů *- 

vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce*- vyhřívaný volant; Sada COMFORT*- automatická klimatizace*- sada AUDIO 

18 (SYNC 3 s 6,5" barevným dotykovým displejem)

      502 090 Kč -   122 510 Kč 379 580 Kč       

E1004 EcoSport Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA 

LIGHTNING with 

LATKA CERNA 

(Dwell/Belgrano)

Metalický lak karoserie - modrá Lightning; Sada CITY*- parkovací asistent - přední a zadní senzory*- vnější zpětná 

zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla; Sada COMFORT*- automatická klimatizace*- sada AUDIO 18 (SYNC 

3 s 6,5" barevným dotykovým displejem); Sada WINTER*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů *- vyhřívané 

sedadlo řidiče a spolujezdce*- vyhřívaný volant

      502 090 Kč -   122 510 Kč 379 580 Kč       

E0089 EcoSport Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

LATKA CERNA 

(Dwell/Belgrano)

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Sada CITY*- parkovací asistent - přední a zadní senzory*- vnější zpětná 

zrcátka elektricky sklápěná při uzamčení vozidla; Sada WINTER*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů *- 

vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce*- vyhřívaný volant; Sada COMFORT*- automatická klimatizace*- sada AUDIO 

18 (SYNC 3 s 6,5" barevným dotykovým displejem)

      502 090 Kč -   122 510 Kč 379 580 Kč       

D8981 EcoSport Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with VINYL/LATKA 

(Goove/Sensico)

Sada WINTER*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě 

tónovaná skla Privacy ; Metalický lak karoserie - šedá Magnetic
      531 800 Kč -     64 082 Kč 467 718 Kč       

A9873 Explorer ST-Line 5D AWD 3.0 

EcoBoost

3 000,00 336,00 457,00 10st. 

automatická

MODRA 

METALLIC with 

KUZE SALERNO 

CERNA (Kuze 

perforovana 

Salerno)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic

   2 021 800 Kč -   242 616 Kč 1 779 184 Kč    

K6013 Explorer Platinum 5D AWD 3.0 

EcoBoost

3 000,00 336,00 457,00 10st. 

automatická

BILA STAR with 

KUZE GENEVA 

CERNA (Kuze 

perforovana 

Geneva)

Metalický lak karoserie - unikátní - bílá Star

   2 025 900 Kč -   243 108 Kč 1 782 792 Kč    

B9818 Fiesta Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 70,00 95,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

INTERSECTION 

(Látka 

Intersection/View)

Metalický lak karoserie - speciální šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný kožený volant (+ kožené madlo ruční brzdy pro Trend); Ocelové rezervní kolo 14" x 5.5, pneu 175/65 R14

      406 000 Kč -     34 023 Kč 371 977 Kč       

E0255 Fiesta Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 70,00 95,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA DYNAMO 

(Dynamo/Eton)

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný 

kožený volant; Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island
      449 000 Kč -     55 003 Kč 393 997 Kč       

C0041 Fiesta ST ST 5D přední 

pohon

1. 5 

EcoBoost

1 500,00 147,00 200,00 6st. manuální MODRA 

PERFORMANCE 

with CERNO-

MODRA GOZIL 

(Gozil/Domo)

Metalický lak karoserie - unikátní - modrá Performance; Přední LED světlomety; Sada Performance*-  mechanický 

samosvorný diferenciál (zlepšuje rozdělení točivého momentu mezi přední kola a tím zajišťuje lepší dynamiku a hbitost 

vozidla)*- systém kontroly optimálního rozjetí Launch Control*- světelná indikace řazení ST při maximálních otáčkách ; 

Sada Audio 14*- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR*- rádio a systém SYNC 3 

(Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, 

audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, Android Auto a 

Apple CarPlay*- 6 reproduktorů, ovládání audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- 

vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Assist Plus*- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších 

zpětných zrcátkách (BLIS)*- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)*- zadní 

parkovací kamera se zobrazením na barevném multifunkčním displeji audiosystému*- funkce rozpoznávání 

dopravních značek omezujících rychlost (TSR)*- sledování bdělosti řidiče (DIM)*- automatické přepínání dálkových 

světel (AHBC)*- Pre-Collision Assist  - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80 km/hod) nebo jiným vozem 

(do 130 km/hod)*+ výstraha v případě hrozícího nebezpečí *+ autonomní nouzové brzdění*- chrániče hran předních a 

zadních dveří*- inteligentní omezovač rychlosti - detekuje dopravní znač; Ocelová minirezerva 14" x 5.5, pneu 125/80 

R15

      683 800 Kč                0 Kč 683 800 Kč       

L1305 Focus Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Ocelová minirezerva 16", pneu 

T125/70 R16 96M

      444 300 Kč -     79 974 Kč 364 326 Kč       



L1304 Focus Trend 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední 

mlhová světla s přisvícením do zatáčky*- prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou 

přihrádkou, dva držáky nápojů kryté roletkou, elektrická zásuvka (12 V)*- elektronická parkovací brzda s funkcí Auto 

Hold; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M       471 300 Kč -     81 535 Kč 389 765 Kč       

F0433 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Přední a zadní 

parkovací senzory

      482 290 Kč -     92 600 Kč 389 690 Kč       

F0436 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Přední a zadní parkovací senzory; Sada Top*- zadní parkovací 

senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      484 390 Kč -     93 003 Kč 391 387 Kč       

F0434 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Sada Top*- zadní 

parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      486 390 Kč -     93 387 Kč 393 003 Kč       

L1319 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s 

přisvícením do zatáčky*- prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou přihrádkou, dva 

držáky nápojů kryté roletkou, elektrická zásuvka (12 V)*- elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold; Vyhřívaná 

přední sedadla s nastavitelnou regulací teploty; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M       498 200 Kč -     95 654 Kč 402 546 Kč       

F0435 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Přední a zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Metalický lak karoserie - modrá 

Metallic; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      498 290 Kč -     95 672 Kč 402 618 Kč       

L1321 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě 

tónovaná skla Privacy

      498 300 Kč -     95 674 Kč 402 626 Kč       

F0377 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- 

tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      500 390 Kč -   100 578 Kč 399 812 Kč       

F0384 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Sada Winter*- vyhřívané 

čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- 

tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      500 390 Kč -   100 578 Kč 399 812 Kč       

F0523 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- 

tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      500 390 Kč -   100 578 Kč 399 812 Kč       



F0522 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; 

Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky

      504 390 Kč -   101 382 Kč 403 008 Kč       

F0391 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with CERNA 

LATKA FOUNDRY 

(Látka 

Foundry/Eton)

Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče*- průvlak na lyže nebo jinou 

výbavu ve druhé řadě sedadel*- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů*- výškově nastavitelné sedadlo 

spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Přední a 

zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M
      516 890 Kč -   103 895 Kč 412 995 Kč       

F0386 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada Winter*- 

vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla 

Privacy; Přední a zadní parkovací senzory       532 290 Kč -   106 990 Kč 425 300 Kč       

A0203 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 70,00 95,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová 

světla s přisvícením do zatáčky*- prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou 

přihrádkou, dva držáky nápojů kryté roletkou, elektrická zásuvka (12 V); Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 

96M       532 600 Kč -     74 564 Kč 458 036 Kč       

A0204 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 70,00 95,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová 

světla s přisvícením do zatáčky*- prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou 

přihrádkou, dva držáky nápojů kryté roletkou, elektrická zásuvka (12 V); Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 

96M       532 600 Kč -     74 564 Kč 458 036 Kč       

F0392 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Winter*- vyhřívané 

čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; 

Přední a zadní parkovací senzory       543 200 Kč -   108 640 Kč 434 560 Kč       

A9895 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 70,00 95,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with CERNA 

LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Sada Top*- zadní parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky*- prémiová středová 

konzola s posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou přihrádkou, dva držáky nápojů kryté roletkou, elektrická 

zásuvka (12 V); Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; 

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy       544 700 Kč -     76 258 Kč 468 442 Kč       

K9903 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná 

přední sedadla*- vyhřívaný volant; Přední a zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 

96M; Tempomat       547 200 Kč -     74 966 Kč 472 234 Kč       

A9896 Focus Trend Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 70,00 95,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

CERNA LATKA 

MOONWALK 

(Látka 

Moonwalk/Soft 

Stitch)

Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Sada Top*- zadní 

parkovací senzory*- tempomat*- přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky*- prémiová středová konzola s 

posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou přihrádkou, dva držáky nápojů kryté roletkou, elektrická zásuvka (12 V); 

Automatická dvouzónová klimatizace       553 500 Kč -     94 095 Kč 459 405 Kč       

K9901 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Přední a zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; 

Tempomat       555 200 Kč -     74 952 Kč 480 248 Kč       

D8998 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Přední a zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M; 

Tempomat       555 200 Kč -     74 952 Kč 480 248 Kč       

L1310 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA FOUNDRY 

(Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Vyhřívaná přední sedadla s 

nastavitelnou regulací teploty

      558 700 Kč -   111 740 Kč 446 960 Kč       



F0429 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Comfort*- 

automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní 

klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- automatické 

stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních 

světlometů; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust

      587 300 Kč -   123 333 Kč 463 967 Kč       

F0426 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA FOUNDRY 

(Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do vozu a 

startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s 

osvětlením nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým 

zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      587 300 Kč -   123 333 Kč 463 967 Kč       

F0415 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA 

DIFFUSED with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - speciální - stříbrná Diffused; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- 

vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - 

vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná 

zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s 

automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      594 300 Kč -   124 803 Kč 469 497 Kč       

M9933 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- 

vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      606 800 Kč -   103 156 Kč 503 644 Kč       

F0422 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA RUBY 

with CERNA 

LATKA FOUNDRY 

(Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Ruby; Sada City*- aktivní parkovací asistent*- zadní parkovací kamera*- 

chrániče hran předních a zadních dveří; Sada Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - 

vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná 

zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s 

automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky 

ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      608 100 Kč -   127 701 Kč 480 399 Kč       

A0212 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Přední a zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu 

T125/70 R16 96M; Tempomat; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant       614 200 Kč -     85 988 Kč 528 212 Kč       

F0727 Focus Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Head-Up 

displej; Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island; Sada Style*- 17" kola z lehkých slitin*- přední LED 

světlomety*- zadní LED světla*- automatické nastavení sklonu světlometů*- zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada 

City*- aktivní parkovací asistent*- zadní parkovací kamera*- chrániče hran předních a zadních dveří
      622 990 Kč -   149 518 Kč 473 472 Kč       

A0213 Focus Trend 

Edition

Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná 

přední sedadla*- vyhřívaný volant; Přední a zadní parkovací senzory; Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 

96M; Automatická dvouzónová klimatizace; Tempomat       627 100 Kč -     87 794 Kč 539 306 Kč       

D8991 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z 

místa řidiče*- průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel*- zadní loketní opěrka se dvěma držáky 

nápojů*- výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě 

tónovaná skla Privacy

      649 300 Kč -     64 930 Kč 584 370 Kč       

A9897 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná 

přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do 

vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s 

osvětlením nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým 

zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      659 300 Kč -   125 267 Kč 534 033 Kč       

A0214 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant

      672 800 Kč -   107 648 Kč 565 152 Kč       

A0217 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče*- 

průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel*- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů*- výškově 

nastavitelné sedadlo spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou
      676 300 Kč -   108 208 Kč 568 092 Kč       

A0216 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z 

místa řidiče*- průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel*- zadní loketní opěrka se dvěma držáky 

nápojů*- výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant
      676 300 Kč -   108 208 Kč 568 092 Kč       



M9886 Focus Trend 

Edition Plus

Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

LATKA FOUNDRY 

(Látka 

Foundry/Eton)

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic; Sada Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém 

KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná 

vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné 

zrcátko s automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů; Sada Family*- elektrické dětské 

pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče*- průvlak na lyže nebo jinou výbavu ve druhé řadě sedadel*- 

zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů*- výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s 

nastavitelnou bederní opěrkou; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      677 800 Kč -   128 782 Kč 549 018 Kč       

A0207 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      677 800 Kč -   108 448 Kč 569 352 Kč       

A0208 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Zadní tmavě 

tónovaná skla Privacy; Metalický lak karoserie - modrá Metallic

      677 800 Kč -   108 448 Kč 569 352 Kč       

D8986 Focus Active Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

LATKA ACTIVITY 

(Látka 

Activity/Activity 

Line/Casual/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Audio 49*- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro 

Evropu vč. ČR*- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu*- systém SYNC 3 (Bluetooth® 

handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) 

s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay*- ovládání 

audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant; Sada Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování 

bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením 

nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým 

zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Interior Active*- 

vinylové opěrky kolen na středové konzole s modrým prošíváním*- podlahové rohože (přední a zadní) s modrým 

prošíváním*- prvky interiéru v modrém odstínu (nad přihrádkou u spolujezdce, u klik předních dveří)                                                                                                                            

- černé čalounění stropu; Přední LED světlomety a zadní LED světla*- charakteristický design předních světlometů, 

dálková a odbočovací LED světla

      701 200 Kč -     70 120 Kč 631 080 Kč       

A9901 Focus ST-Line Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with LATKA 

FOUNDRY (Látka 

Foundry/Eton)

Nemetalický lak karoserie - speciální - červená Race; Sada City*- aktivní parkovací asistent (vč. předních a zadních 

parkovacích senzorů)*- zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)*- chrániče hran předních a 

zadních dveří; Sada LED Plus*- 18" kola z lehkých slitin*- adaptivní LED světlomety s prediktivním svícením*- LED 

odbočovací světla*- neoslňující dálková světla*- automatické nastavení sklonu světlometů*- zpožděné zhasínání 

předních světlometů*- zadní LED světla*- zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a 

trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Comfort*- automatická dvouzónová 

klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání*- 

elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- automatické stěrače s dešťovým 

senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních světlometů

      702 600 Kč -   126 468 Kč 576 132 Kč       

A0190 Focus Active Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální MODRA 

PANTHER with 

LATKA ACTIVITY 

(Látka 

Activity/Activity 

Line/Casual/Eton)

Sada Audio 49*- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR*- prémiový audiosystém 

B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu*- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v 

českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, 

příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay*- ovládání audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Sada Comfort*- 

automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní 

klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- automatické 

stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání předních 

světlometů; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Přední LED světlomety a zadní LED světla; Metalický lak karoserie - 

unikátní - modrá Panther

      707 100 Kč -     70 710 Kč 636 390 Kč       

A0209 Focus Titanium Kombi přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 8st. 

automatická

MODRA 

METALLIC with 

CERNA LATKA 

RAY (Látka 

Ray/Eton)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada Audio 49*- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro 

Evropu vč. ČR*- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu*- systém SYNC 3 (Bluetooth® 

handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) 

s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay*- ovládání 

audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada Style Plus*- 18" kola z lehkých slitin*- přední LED světlomety*- zadní LED 

světla*- zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada City*- aktivní parkovací asistent (vč. předních a zadních 

parkovacích senzorů)*- zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)*- chrániče hran předních a 

zadních dveří; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; 

Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče*- průvlak na lyže nebo jinou 

výbavu ve druhé řadě sedadel*- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů*- výškově nastavitelné sedadlo 

spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou; Sada Assist 1*- hlídání mrtvého úhlu se 

signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)*- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa 

(CTA) s aktivním brzděním*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru; Příprava pro 

tažné zařízení - elektroinstalace, funkce stabilizace jízdy s přívěsem*+ sekvenční řazení pádly pod volantem pro 

automatickou převodovku

      775 300 Kč -     77 530 Kč 697 770 Kč       



D8985 Focus Active Kombi přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 110,00 150,00 8st. 

automatická

BILA FROZEN with 

LATKA ACTIVITY 

(Látka 

Activity/Activity 

Line/Casual/Eton)

Sada Audio 49*- integrovaný navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR*- prémiový audiosystém 

B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu*- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v 

českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, 

příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay*- ovládání audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada 

Comfort*- automatická dvouzónová klimatizace*- Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva 

pasivní klíče dálkového ovládání*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru*- 

automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním*- zpožděné zhasínání 

předních světlometů; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný 

volant; Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče*- průvlak na lyže nebo 

jinou výbavu ve druhé řadě sedadel*- zadní loketní opěrka se dvěma držáky nápojů*- výškově nastavitelné sedadlo 

spolujezdce*- sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Přední LED 

světlomety a zadní LED světla*- charakteristický design předních světlometů, dálková a odbočovací LED světla; Sada 

Assist 1*- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)*- varování před projíždějícími 

vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s aktivním brzděním*- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s 

osvětlením nástupního prostoru; Příprava pro tažné zařízení - elektroinstalace, funkce stabilizace jízdy s přívěsem*+ 

sekvenční řazení pádly pod volantem pro automatickou převodovku

      830 900 Kč -   132 944 Kč 697 956 Kč       

A0238 Focus ST ST Kombi přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 6st. manuální MODRA 

PERFORMANCE 

with KUZE/LATKA 

ST (Látka 

Centerline/kůže 

Windsor)

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Ocelová minirezerva 17"; Přední LED světlomety a zadní LED světla*- 

automatické nastavení sklonu světlometů ; Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní 

klíče dálkového ovládání; Metalický lak karoserie - prémiový ST - modrá Performance; Sada Audio 49*- integrovaný 

navigační systém s nahranými podklady pro Evropu vč. ČR*- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. 

subwooferu*- systém SYNC 3 (Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého 

lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, 

Android Auto a Apple CarPlay*- ovládání audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada City*- aktivní parkovací asistent  (vč. 

předních a zadních parkovacích senzorů)*- zadní parkovací kamera s panoramatickým obrazem (180°)*- chrániče 

hran předních a zadních dveří; Sada Assist 2*- adaptivní tempomat s inteligentním asistentem rychlosti - sníží rychlost 

při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací (nastavitelná tolerance)*- asistent vyhýbacího 

manévru*- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, indikace 

bezpečné vzdálenosti *- pro automat. převodovku funkce aktivního udržování v jízdním pruhu a  Stop & Go*- funkce 

rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- sledování bdělosti řidiče*- automatické 

přepínání dálkových světel (ne s adaptivními LED světly)*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné 

zrcátko s automatickým zatmíváním*; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný 

volant; Sada Family*- elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken ovládané z místa řidiče*- průvlak na lyže nebo 

jinou výbavu ve druhé řadě sedadel

      915 400 Kč                0 Kč 915 400 Kč       

A0187 Focus ST ST Plus 5D přední 

pohon

2. 3 

EcoBoost

2 300,00 206,00 280,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with KUZE CERNA 

ST (Premium velur 

Miko Dinamica / 

kůže Windsor)

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic; Sada Audio 49*- integrovaný navigační systém s nahranými 

podklady pro Evropu vč. ČR*- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu*- systém SYNC 3 

(Bluetooth® handsfree a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, 

audiosystém a telefon) s barevným 8" dotykovým displejem, příjem DAB / DAB+*- funkce Applink, Android Auto a 

Apple CarPlay*- ovládání audia na volantu*- 2 USB vstupy; Sada Assist 2*- adaptivní tempomat s inteligentním 

asistentem rychlosti - sníží rychlost při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací (nastavitelná 

tolerance)*- asistent vyhýbacího manévru*- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení 

kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti *- pro automat. převodovku funkce aktivního udržování v jízdním 

pruhu a  Stop & Go*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- sledování 

bdělosti řidiče*- automatické přepínání dálkových světel (ne s adaptivními LED světly)*- automatické stěrače s 

dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním*; Sada Performance*- červeně lakované 

brzdové třmeny *- prémiové ambientní osvětlení interiéru s volbou barevného provedení*- jízdní režim Závodní trať 

(Track)*- světelná indikace řazení ST při maximálních otáčkách pro manuální převodovku*- elektronicky nastavitelný 

adaptivní podvozek v závislosti na zvoleném jízdním režimu + detekce výmolů na vozovce pro 5dv.*- systém kontroly 

optimálního rozjetí Launch Control pro motor EcoBoost s manuální převodovkou*- meziplyn pro motor EcoBoost s 

manuální převodovkou; Ocelová minirezerva 17"; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Systém KeyFree - vstup do 

vozu a startování bez použití klíče, dva pasivní klíče dálkového ovládání

      949 200 Kč -             0 Kč 949 200 Kč       

D0141 Kuga Titanium 

Plus

5D AWD 2.0 TDCi 2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

KUZE/LATKA 

CERNA 

(Groove/Salerno)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada WINTER*- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce*- 

vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; Sada X PLUS*- bixenonové světlomety s adaptivním svícením a 

automatickým natáčením*- automatické nastavení sklonu světlometů*- statická odbočovací světla*- ostřikovače 

světlometů včetně senzoru hladiny kapaliny*- zadní LED světla*- systém KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání 

(otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním*- sada AUDIO 15*- SONY 

stereorádio s CD*- 9 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích)*- příjem DAB (rozhlasové 

digitální vysílání)*- zadní parkovací kamera*- zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      908 000 Kč -   259 688 Kč 648 312 Kč       

F0159 Kuga Titanium 

Plus

5D AWD 2.0 TDCi 2 000,00 110,00 150,00 6st. 

PowerShift

MODRA 

METALLIC with 

KUZE/LATKA 

CERNA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada WINTER*- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce*- vyhřívané čelní 

sklo *- vyhřívaný volant

      917 100 Kč -   259 539 Kč 657 561 Kč       



X1048 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným 

omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na 

displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro 

automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou 

úpravou ; Systém KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým 

otevíráním a zavíráním; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala 

(standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant

      938 200 Kč -   196 084 Kč 742 116 Kč       

X1022 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální CERNA AGATE 

with KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - černá Agate; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným omezením 

rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na displeji 

palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro automatickou 

převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- inteligentní asistent 

upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent vyhýbacího manévru*- 

systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém hlídání mrtvého úhlu s 

optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou ; Systém 

KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a 

zavíráním; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala (standard 

pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; Oboustranná rohož zavazadlového 

prostoru

      940 800 Kč -   196 016 Kč 744 784 Kč       

X1172 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným 

omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na 

displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro 

automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Systém KeyFree Plus*- bezdotykové 

ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním; Střešní ližiny s hliníkovou 

povrchovou úpravou ; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala (standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- 

vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M

      944 200 Kč -   196 016 Kč 748 184 Kč       

X1041 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální STRIBRNA 

DIFFUSED with 

KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - speciální -  stříbrná Diffused; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s 

nastavitelným omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu 

vozidel na displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu 

pro automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou 

úpravou ; Systém KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým 

otevíráním a zavíráním; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala (standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- 

vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M

      944 200 Kč -   196 016 Kč 748 184 Kč       

X1077 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální CERNA AGATE 

with KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - černá Agate; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným omezením 

rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na displeji 

palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro automatickou 

převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- inteligentní asistent 

upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent vyhýbacího manévru*- 

systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém hlídání mrtvého úhlu s 

optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou ; Systém 

KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a 

zavíráním; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala (standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané 

čelní sklo *- vyhřívaný volant; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M

      948 200 Kč -   186 037 Kč 762 163 Kč       

X1221 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným 

omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na 

displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro 

automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou 

úpravou ; Systém KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým 

otevíráním a zavíráním; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala 

(standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant

      958 200 Kč -   186 082 Kč 772 118 Kč       



X1154 Kuga Titanium X 5D přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

(mHEV)

2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with 

KUZE/LATKA 

(Groove/Salerno)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným 

omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na 

displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro 

automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Sada WINTER*- vyhřívaná přední 

sedala (standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; Systém KeyFree 

Plus*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním; Střešní 

ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou 

      974 500 Kč -   175 020 Kč 799 480 Kč       

X1184 Kuga ST Line X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with VINYL/VELUR 

EL. 

(Rapton/Salerno)

Vinyl Sensico/premium velur Electric*Navíc, viz výše standardní čalounění pro ST-Line X:*- obsahuje elektricky 

nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky ; Metalický lak karoserie - 

unikátní - červená Lucid; Sada VISION*- adaptivní přední LED světlomety s prediktivním svícením*- Head-Up displej 

(barevný TFT průhledový štít); Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným omezením rychlosti 

v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na displeji palubního 

počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro automatickou převodovku*- 

funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- inteligentní asistent upravující 

rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent vyhýbacího manévru*- systém 

sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém hlídání mrtvého úhlu s optickou 

signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Sada WINTER*- vyhřívaná přední sedala (standard pro Vignale)*- 

vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; Systém KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání 

(otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 

70 R17 110M

   1 003 200 Kč -   213 180 Kč 790 020 Kč       

X1085 Kuga ST Line X 5D přední 

pohon

1.5 

EcoBoost

1 500,00 110,00 150,00 6st. manuální BILA PLATINUM 

with VINYL/VELUR 

(Rapton/Salerno)

Metalický lak karoserie - unikátní - bílá Platinum; Sada VISION*- adaptivní přední LED světlomety s prediktivním 

svícením*- Head-Up displej (barevný TFT průhledový štít); Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s 

nastavitelným omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu 

vozidel na displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu 

pro automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Systém KeyFree Plus*- bezdotykové 

ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním; Sada WINTER*- vyhřívaná 

přední sedala (standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; 17" x 4.5 

ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M

   1 006 700 Kč -   203 051 Kč 803 649 Kč       

F0173 Kuga ST Line Plus 5D AWD 2.0 TDCi 2 000,00 110,00 150,00 6st. 

PowerShift

SEDA STEALTH 

with KUZE/VELUR 

CERNA 

(Rapton/Salerno)

Nemetalický lak karoserie - speciální -  šedá Stealth; Sada WINTER*- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce*- 

vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant; Sada X PLUS*- bixenonové světlomety s adaptivním svícením a 

automatickým natáčením*- automatické nastavení sklonu světlometů*- statická odbočovací světla*- ostřikovače 

světlometů včetně senzoru hladiny kapaliny*- zadní LED světla*- systém KeyFree Plus*- bezdotykové ovládání 

(otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním*- sada AUDIO 15*- SONY 

stereorádio s CD*- 9 reproduktorů (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový ve dveřích)*- příjem DAB (rozhlasové 

digitální vysílání)*- zadní parkovací kamera*- zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada TECHNOLOGY PLUS*- 

adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným omezením rychlost*- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou 

signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách*- CTA varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa*- 

Active City Stop systém prevence nárazu při nízké rychlosti*- LDW varování před neúmyslným opuštěním jízdního 

pruhu *- LKA systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu*- funkce rozpoznávání dopravních značek 

omezujících rychlost*- sledování bdělosti řidiče*- automatické přepínání dálkových světel*- vyhřívané čelní sklo; Sada 

ST-LINE PLUS*- vnější kryty zpětných zrcátek černě lakované*- brzdové třmeny červeně lakované*- zadní velký 

spojler 5. dveří v barvě karoserie*- prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami 

   1 082 000 Kč -   289 976 Kč 792 024 Kč       

X1233 Kuga Vignale 5D AWD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 8st. 

automatická

SEDA MAGNETIC 

with KUZE 

WINDSOR (Kuze 

Windsor)

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic; Sada TECHNOLOGY*- adaptivní tempomat (ACC) s nastavitelným 

omezením rychlosti v rozpětí: 0-200 km/h pro automat / 30-200 km/h pro manuál*- ukazatel rozestupu vozidel na 

displeji palubního počítače*- Stop&Go s funkcí Traffic Jam Assist a aktivním udržováním v jízdním pruhu pro 

automatickou převodovku*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění*- 

inteligentní asistent upravující rychlosti při detekci značky omezující rychlost + spolupracuje s navigací *- asistent 

vyhýbacího manévru*- systém sledování bdělosti řidiče (standard pro Titanium X, ST-Line X a Vignale)*- systém 

hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLI; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou 

úpravou ; 17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; Sada WINTER*- 

vyhřívaná přední sedala (standard pro Vignale)*- vyhřívaná zadní sedala*- vyhřívané čelní sklo *- vyhřívaný volant

   1 184 500 Kč -   186 085 Kč 998 415 Kč       

A9881 Mondeo Business 

Edition

Kombi přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

LATKA CYPRESS 

CERNA 

(Cypress/Omni)

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Sada Trend Style 1*- 16" kola z lehkých slitin s 10 paprsky (standard pro 

Business E.)*-  elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru (standard pro Business E.)*- 

spodní nárazníky v barvě karoserie*- boční nástavce prahů v barvě karoserie*- chromovaná lišta kolem linie bočních 

oken; Střešní ližiny - s hliníkovou povrchovou úpravou ; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; 16" ocelová minirezerva 

(125/80R16)

      874 600 Kč -   148 682 Kč 725 918 Kč       



D8972 Mondeo Titanium Kombi přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální CERNA AGATE 

with LATKA 

CYPRESS CERNA 

(Cypress/Omni)

Metalický lak karoserie - černá Agate; Sada LED Plus*- Sada Audio 82 (SONY SYNC 3 s navigací)*- adaptivní LED 

světlomety*- páté dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním*- Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Pre-Collision 

Assist*- pro motory EcoBlue s automatickou převodovku funkce Stop & Go*- Pre-Collision Assist navíc funkční do 

max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti *- zadní parkovací kamera* - 

aktivní parkovací asistent vč. předních a zadních parkovacích senzorů - podélné a příčné parkování bez nutnosti 

otáčení volantem, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa*- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších 

zpětných zrcátkách (BLIS)*- varování před projíždějí; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; 16" ocelová minirezerva 

(125/80R16)

      974 200 Kč -   165 614 Kč 808 586 Kč       

D8973 Mondeo Titanium Kombi přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with LATKA 

SMITTY CERNA 

(Látka Smitty 

Tech/Omni)

Sada LED Plus*- Sada Audio 82 (SONY SYNC 3 s navigací)*- adaptivní LED světlomety*- páté dveře s elektrickým 

otevíráním a zavíráním*- Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Pre-Collision Assist*- pro motory EcoBlue s 

automatickou převodovku funkce Stop & Go*- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení 

kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti *- zadní parkovací kamera* - aktivní parkovací asistent vč. 

předních a zadních parkovacích senzorů - podélné a příčné parkování bez nutnosti otáčení volantem, asistent pro 

vyjetí z podélného parkovacího místa*- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)*- 

varování před projíždějí; 16" ocelová minirezerva (125/80R16); Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic; 

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy 

      980 200 Kč -   166 634 Kč 813 566 Kč       

D1148 Mondeo Titanium 

HEV

Kombi přední 

pohon

2.0 Hybrid 2 000,00 138,00 187,00 eCVT 

automat.

SEDA MAGNETIC 

with LATKA 

SMITTY CERNA 

(Látka Smitty 

Tech/Omni)

Metalický lak karoserie - speciální - šedá Magnetic; Sada Business 1*- Sada AUDIO 52 (SYNC 3 s navigací)*- přední 

a zadní parkovací senzory; Sada LED*- adaptivní LED světlomety*- elektricky ovládané zadní výklopné dveře **Navíc 

pro Trend a Business Edition:*- systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče*- dva pasivní klíče 

dálkového ovládání*- prémiové ambientní osvětlení interiéru LED diodami*- automatické světlomety a přepínání 

dálkových světel*- přední automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým 

zatmíváním*; Střešní ližiny - s hliníkovou povrchovou úpravou ; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; Pre-Collision 

Assist*- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 80 km/hod) nebo jiným vozem (do 130 km/hod)*+ výstraha v 

případě hrozícího nebezpečí *+ autonomní nouzové brzdění*- vyhřívané čelní sklo pro Trend; Nafukovací 

bezpečnostní pásy zadních krajních sedadel (pásy rozloží sílu nárazu do pětkrát větší plochy, aby snížily riziko 

úrazu)*(použitelnost pro dětské autosedačky je nutné konzultovat)

   1 035 500 Kč -   248 520 Kč 786 980 Kč       

M9915 Mondeo ST-Line 

HIGH

Kombi přední 

pohon

2.0 TDCi 2 000,00 132,00 180,00 6st. manuální CERNA SHADOW 

with KUZE/LATKA 

CERNA 

(Prada/Salerno)

Mica lak karoserie - černá Shadow; Sada BUSINESS 6*- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)*- Adaptivní 

tempomat (ACC)*- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců a vozidel při nečinnosti řidiče *- zadní 

parkovací kamera*- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče. 

Obsahuje přední a zadní parkovací senzory.; Sada WINTER +*- vyhřívaný volant*- vyhřívaná zadní sedadla*- 

elektrická zásuvka pro 230V**Navíc pro Trend:*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla; 

Sada LED PLUS 2*- adaptivní LED světlomety*- přední kruhová mlhová světla s černým rámečkem*- elektricky 

ovládané zadní výklopné dveře**Navíc pro Trend a Business Edition:*- systém KeyFree - vstup do vozu a startování 

bez použití klíče (tlačítko v přístrojové desce)*- dva pasivní klíče dálkového ovládání*- prémiové ambientní osvětlení 

interiéru LED diodami*- automatické světlomety a přepínání dálkových světel*- přední automatické stěrače s 

dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním*; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy 

   1 087 700 Kč -   261 048 Kč 826 652 Kč       

C9835 Mondeo Titanium Kombi AWD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 8st. 

automatická

STRIBRNA 

DIFFUSED with 

LATKA SMITTY 

CERNA (Látka 

Smitty Tech/Omni)

Metalický lak karoserie - speciální - stříbrná Diffused; Sada Business 2*- Sada AUDIO 52 (SYNC 3 s navigací)*- 

aktivní parkovací asistent a přední a zadní parkovací senzory*- zadní parkovací kamera; Sada LED Plus*- adaptivní 

LED světlomety*- elektricky ovládané zadní výklopné dveře*- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných 

zrcátkách (BLIS)*- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)*- vnější zpětné zrcátko 

řidiče s automatickým zatmíváním*; Střešní ližiny - s hliníkovou povrchovou úpravou ; Zadní tmavě tónovaná skla 

Privacy ; 16" ocelová minirezerva (125/80R16); Pre-Collision Assist*- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (do 

80 km/hod) nebo jiným vozem (do 130 km/hod)*+ výstraha v případě hrozícího nebezpečí *+ autonomní nouzové 

brzdění*- vyhřívané čelní sklo pro Trend

   1 123 700 Kč -   269 688 Kč 854 012 Kč       

L9722 Mondeo Titanium Kombi AWD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 8st. 

automatická

MODRA 

METALLIC with 

KUZE/VELUR 

CERNA 

(Miko/Salerno)

Sada Business 6*- Sada Audio 59 (SONY SYNC 3 s navigací)*- Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Pre-Collision 

Assist*- pro motory EcoBlue s automatickou převodovku funkce Stop & Go*- Pre-Collision Assist -  snižuje riziko 

nehody s chodcem (do 80 km/h) *nebo vozidlem (do max. rychlosti):*+ výstraha a indikace bezpečné vzdálenosti *+ 

autonomní nouzové brzdění*- zadní parkovací kamera*- aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování bez 

nutnosti otáčení volantem, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa*- přední a zadní parkovací senzory; 

Sada Winter + kůže/velur*- vyhřívaný volant (ne pro HEV)*- vyhřívaná zadní sedadla*- elektrická zásuvka pro 230 V 

(ne pro HEV)*- čalounění kůže/premium velur (černá)*- elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech s pamětí 

polohy (kromě bederní opěrky)*- elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce v 10 směrech*- vnější zpětná zrcátka s 

pamětí polohy*- vnější zpětné zrcátko řidiče s automatickým zatmíváním; Sada LED Plus*- adaptivní LED světlomety*- 

elektricky ovládané zadní výklopné dveře*- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)*- 

varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)*- vnější zpětné zrcátko řidiče s automatickým 

zatmíváním*; Střešní ližiny - s hliníkovou povrchovou úpravou ; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; 16" ocelová 

minirezerva (125/80R16); Metalický lak karoserie - modrá Metallic

   1 221 200 Kč -   293 088 Kč 928 112 Kč       

L9723 Mondeo ST-Line 

HIGH

Kombi AWD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 8st. 

automatická

SEDA STEALTH 

with KUZE/LATKA 

ST-LINE (Látka 

Prada/Foundry/kůž

e Salerno)

Nemetalický lak karoserie - speciální - šedá Stealth; Sada Winter +*- vyhřívaný volant*- vyhřívaná zadní sedadla*- 

elektrická zásuvka 230V**Navíc pro Trend:*- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů*- vyhřívaná přední sedadla; 

Sada Business 6*- Sada Audio 59 (SONY SYNC 3 s navigací)*- Adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Pre-Collision 

Assist*- pro motory EcoBlue s automatickou převodovku funkce Stop & Go*- Pre-Collision Assist -  snižuje riziko 

nehody s chodcem (do 80 km/h) *nebo vozidlem (do max. rychlosti):*+ výstraha a indikace bezpečné vzdálenosti *+ 

autonomní nouzové brzdění*- zadní parkovací kamera*- aktivní parkovací asistent - podélné a příčné parkování bez 

nutnosti otáčení volantem, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa*- přední a zadní parkovací senzory; 

Sada LED Plus*- adaptivní LED světlomety*- elektricky ovládané zadní výklopné dveře*- hlídání mrtvého úhlu se 

signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS)*- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa 

(CTA)*- vnější zpětné zrcátko řidiče s automatickým zatmíváním*; 16" ocelová minirezerva (125/80R16); Zadní tmavě 

tónovaná skla Privacy ; Vnější kryty zpětných zrcátek černě lakované; Červeně lakované brzdové třmeny

   1 272 350 Kč -   305 364 Kč 966 986 Kč       



L1341 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 6st. manuální BILA OXFORD with 

SALERNO HNEDA 

(Kuze Salerno)

Sada AUDIO NAVI*- 3D navigace s vykreslováním budov*- prémiový audiosystém B&O: 12 reproduktorů s výstupním 

výkonem zesilovače 1000 W (1x centrální, 4x středobasový a 4x výškový, 2x efektový a 1x subwoofer)*- SYNC 3 s 

multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém, 

klimatizaci a telefon*- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay*- automatické nouzové volání Emergency Assist*- 

CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem, Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu*- příjem DAB 

(rozhlasové digitální vysílání)*- 1x USB konektor*- podporované formáty  .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .aa, 

.aax, .flac, .ogg; Vyhřívaná a ventilovaná sedadla řidiče a spolujezdce

   1 351 890 Kč -             0 Kč 1 351 890 Kč    

A0034 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 6st. manuální ORANZOVA 

TWISTER with LUX 

CERNA/SEDA 

(Kuze Lux)

Speciální nemetalický lak karoserie - oranžová Twister; Sada PREMIUM BLACK*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D 

navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- 

vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)*- 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě*- černá lišta 

kolem linie bočních oken (standard)**Interiér v barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného 

typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným prošitím*- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s 

barevným prošitím*- výplně dveří s barevným prošitím ; Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem 

náklonu (kategorie Thatcham 1)

   1 393 590 Kč                0 Kč 1 393 590 Kč    

D0239 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

BILA OXFORD with 

LUX 

CERVENA/CERVE

NA (Kuze Lux)

Sada PREMIUM BLACK*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových 

reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění 

LUX)*- 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě*- černá lišta kolem linie bočních oken (standard)**Interiér v 

barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným 

prošitím*- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím*- výplně dveří s barevným 

prošitím 

   1 396 990 Kč -             0 Kč 1 396 990 Kč    

L1339 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 6st. manuální MODRA KONA 

with LUX 

CERNA/MODRA 

(Kuze Lux)

Metalický lak karoserie - modrá Kona; Sada PREMIUM SILVER PLUS*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací 

s vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a 

ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)*- 19" kovaná kola z lehkých slitin (D2GB4) s leštěným povrchem ve 

stříbrné barvě*- chromovaná lišta kolem linie bočních oken pro Fastback**Interiér v barevném provedení (šedé, modré 

nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným prošitím*- středová konzola okolo 

řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím*- výplně dveří s barevným prošitím 

   1 400 890 Kč -             0 Kč 1 400 890 Kč    

D0238 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

CERVENA RACE 

with LUX 

CERVENA/CERVE

NA (Kuze Lux)

Sada PREMIUM BLACK*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových 

reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění 

LUX)*- 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě*- černá lišta kolem linie bočních oken (standard)**Interiér v 

barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným 

prošitím*- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím*- výplně dveří s barevným 

prošitím ; Nemetalický lak karoserie - červená Race

   1 406 890 Kč                0 Kč 1 406 890 Kč    

L1335 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

CERVENA LUCID 

with LUX 

CERVENA/CERVE

NA (Kuze Lux)

Metalický lak karoserie - červená Lucid; Sada PREMIUM BLACK*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s 

vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a 

ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)*- 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě*- černá lišta kolem linie 

bočních oken (standard)**Interiér v barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu 

čalounění:*- kožená sedadla s barevným prošitím*- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s 

barevným prošitím*- výplně dveří s barevným prošitím 

   1 422 890 Kč -             0 Kč 1 422 890 Kč    

D0237 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

ZELENA 

GRABBER LIME 

with ALCANTARA 

CERNA/SEDA 

(Kuze Salerno)

Nemetalický lak karoserie - zelená Grabber Lime; Sada MUSTANG 55*- exkluzivní limitované provedení exteriéru a 

interiéru slaví příběh vozu, který začal před 55 lety*- černá střecha vozu (pouze Fastback)*- černé pruhy na kapotě a 

po stranách vozu*- černý znak "koně" na masce chladiče a černý znak "5.0" po stranách vozu*- sedadla 

kůže/Alcantara v černé barvě s šedým prošitím*- výplně dveří Alcantara v černé barvě s šedým prošitím*- vyhřívaná a 

ventilovaná sedadla*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových 

reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- obvodový alarm*- unikátní černá kola D2GCK**Interiér 

v unikátním provedení s dekorem z kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny:*- li

   1 428 790 Kč -             0 Kč 1 428 790 Kč    

D0240 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

MODRA KONA 

with LUX 

CERNA/MODRA 

(Kuze Lux)

Metalický lak karoserie - modrá Kona; Sada PREMIUM SILVER PLUS*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací 

s vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a 

ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)*- 19" kovaná kola z lehkých slitin (D2GB4) s leštěným povrchem ve 

stříbrné barvě*- chromovaná lišta kolem linie bočních oken pro Fastback**Interiér v barevném provedení (šedé, modré 

nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným prošitím*- středová konzola okolo 

řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím*- výplně dveří s barevným prošitím 

   1 450 890 Kč                0 Kč 1 450 890 Kč    

M2007 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 331,00 450,00 6st. manuální MODRA 

VELOCITY with 

ALCANTARA 

CERNA/SEDA 

(Kuze Salerno)

Sada MUSTANG 55*- exkluzivní limitované provedení exteriéru a interiéru slaví příběh vozu, který začal před 55 lety*- 

černá střecha vozu (pouze Fastback)*- černé pruhy na kapotě a po stranách vozu (stříbrné pro černý lak karoserie)*- 

černý znak "koně" na masce chladiče a černý znak "5.0" po stranách vozu*- sedadla kůže/Alcantara v černé barvě s 

šedým prošitím*- výplně dveří Alcantara v černé barvě s šedým prošitím*- vyhřívaná a ventilovaná sedadla*- sada 

AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním 

výkonem zesilovače 1000 W*- obvodový alarm*- unikátní černá kola D2GCK**Interiér v unikátním provedení s 

dekorem z kompozitu v; Zadní spojler; Metalický lak karoserie - modrá Velocity; Adaptivní odpružení MagneRide™*- 

elektromagneticky řízené nastavení tuhosti tlumičů (úprava nastavení až 1000x za sekundu)*- automatické nastavení 

tlumičů pro plynulejší jízdu, lepší přilnavost a regulaci nežádoucího naklánění karoserie

   1 455 090 Kč                0 Kč 1 455 090 Kč    



L1337 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Fastback zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

CERNA SHADOW 

with LUX 

CERVENA/CERVE

NA (Kuze Lux)

Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1); Sada PREMIUM BLACK*- 

sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním 

výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)*- 19" kola z lehkých slitin 

(D2GBT) v černé barvě*- černá lišta kolem linie bočních oken (standard)**Interiér v barevném provedení (šedé, modré 

nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným prošitím*- středová konzola okolo 

řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím*- výplně dveří s barevným prošitím ; Adaptivní odpružení 

MagneRide™*- elektromagneticky řízené nastavení tuhosti tlumičů (úprava nastavení až 1000x za sekundu)*- 

automatické nastavení tlumičů pro plynulejší jízdu, lepší přilnavost a regulaci nežádoucího naklánění karoserie; Mica 

lak karoserie - černá Shadow

   1 480 590 Kč -             0 Kč 1 480 590 Kč    

L0167 Mustang MUSTANG 

V8 BULLITT

Fastback zadní 

pohon

5.0 

BULLITT

5 000,00 338,00 459,00 6st. manuální ZELENA DARK 

HIGHLAND with 

SALERNO 

ZELENA (Kuze 

Salerno)

Adaptivní odpružení MagneRide™*- elektromagneticky řízené nastavení tuhosti tlumičů (úprava nastavení až 1000x 

za sekundu)*- automatické nastavení tlumičů pro plynulejší jízdu, lepší přilnavost a regulaci nežádoucího naklánění 

karoserie; Obvodový alarm s prostorovým senzorem a senzorem náklonu (kategorie Thatcham 1)    1 500 690 Kč                0 Kč 1 500 690 Kč    

D0232 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Convertible zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

BILA OXFORD with 

LUX 

CERVENA/CERVE

NA (Kuze Lux)

Sada PREMIUM BLACK*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s vykreslováním budov*- 12 prémiových 

reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a ventilovaná sedadla (pouze čalounění 

LUX)*- 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě*- černá lišta kolem linie bočních oken (standard)**Interiér v 

barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu čalounění:*- kožená sedadla s barevným 

prošitím*- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s barevným prošitím*- výplně dveří s barevným 

prošitím 

   1 506 990 Kč                0 Kč 1 506 990 Kč    

D0233 Mustang MUSTANG 

V8 GT

Convertible zadní 

pohon

5.0 GT 5 000,00 330,00 449,00 10st. 

automatická

CERVENA LUCID 

with LUX 

CERVENA/CERVE

NA (Kuze Lux)

Metalický lak karoserie - červená Lucid; Sada PREMIUM BLACK*- sada AUDIO NAVI se SYNC 3 a 3D navigací s 

vykreslováním budov*- 12 prémiových reproduktorů B&O s výstupním výkonem zesilovače 1000 W*- vyhřívaná a 

ventilovaná sedadla (pouze čalounění LUX)*- 19" kola z lehkých slitin (D2GBT) v černé barvě*- černá lišta kolem linie 

bočních oken (standard)**Interiér v barevném provedení (šedé, modré nebo červené švy) podle zvoleného typu 

čalounění:*- kožená sedadla s barevným prošitím*- středová konzola okolo řadicí páky potažená umělou kůží s 

barevným prošitím*- výplně dveří s barevným prošitím 

   1 532 890 Kč                0 Kč 1 532 890 Kč    

B0188 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Nemetalický lak karoserie - speciální - červená Race; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant

      536 800 Kč -     66 832 Kč 469 968 Kč       

C9826 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Winter*- vyhřívané čelní 

sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      541 800 Kč -     66 750 Kč 475 050 Kč       

A0184 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Nemetalický lak karoserie - speciální - červená Race; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Winter*- vyhřívané 

čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      541 800 Kč -     66 750 Kč 475 050 Kč       

B0184 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERNA AGATE 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - černá Agate; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný 

volant

      544 800 Kč -     66 792 Kč 478 008 Kč       

B0186 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MATTER 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Nemetalický lak karoserie - speciální - šedá Matter; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant

      544 800 Kč -     66 792 Kč 478 008 Kč       

B0190 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA SOLAR 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - stříbrná Solar; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný 

volant

      544 800 Kč -     66 792 Kč 478 008 Kč       

B0191 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA SOLAR 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - stříbrná Solar; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný 

volant

      544 800 Kč -     66 792 Kč 478 008 Kč       

B0181 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant

      547 800 Kč -     66 777 Kč 481 023 Kč       



B0182 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - speciální šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant

      547 800 Kč -     66 777 Kč 481 023 Kč       

B0187 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální MODRA DESERT 

ISLAND with 

CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - speciální - modrá Desert Island; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední 

sedadla*- vyhřívaný volant

      547 800 Kč -     66 777 Kč 481 023 Kč       

B0192 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - speciální šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant

      547 800 Kč -     66 777 Kč 481 023 Kč       

B0193 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - speciální šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant

      547 800 Kč -     66 777 Kč 481 023 Kč       

C9823 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MATTER 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Nemetalický lak karoserie - speciální - šedá Matter; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Winter*- vyhřívané čelní 

sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      549 800 Kč -     66 746 Kč 483 054 Kč       

C9824 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA SOLAR 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant; Metalický lak karoserie - stříbrná 

Solar; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

      549 800 Kč -     66 746 Kč 483 054 Kč       

C9825 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA SOLAR 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Metalický lak karoserie - stříbrná Solar; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- 

vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      549 800 Kč -     66 746 Kč 483 054 Kč       

A0019 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální STRIBRNA SOLAR 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Metalický lak karoserie - stříbrná Solar; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- 

vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      549 800 Kč -     66 746 Kč 483 054 Kč       

A0016 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERNA AGATE 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - černá Agate; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- 

vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      549 800 Kč -     66 746 Kč 483 054 Kč       

B0189 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid; Sada Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- 

vyhřívaný volant

      550 800 Kč -     66 757 Kč 484 043 Kč       

A0020 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Metalický lak karoserie - speciální šedá Magnetic; Sada Winter*- vyhřívané čelní 

sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant

      552 800 Kč -     66 778 Kč 486 022 Kč       

B9798 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Comfort*- automatická 

klimatizace*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant       565 600 Kč -     66 741 Kč 498 859 Kč       

X0162 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Comfort*- automatická 

klimatizace*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant       565 600 Kč -     66 741 Kč 498 859 Kč       

B9787 Puma ST-Line 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with CERNA 

COURT (Látka 

Court/Belgrano)

Metalický lak karoserie - unikátní - červená Lucid; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Comfort*- automatická 

klimatizace*- automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním; Sada 

Winter*- vyhřívané čelní sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant       593 600 Kč -     64 702 Kč 528 898 Kč       



X0160 Puma Titanium 5D přední 

pohon

1.0 

EcoBoost

1 000,00 92,00 125,00 6st. manuální BILA 

METROPOLIS with 

CERNA 

ALHAMBRA (Látka 

Alhambra/Casual)

Metalický lak karoserie - bílá Metropolis; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy; Sada Comfort*- automatická klimatizace*- 

automatické stěrače s dešťovým senzorem*- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním; Sada Style*- přední 

LED světlomety*- digitální přístrojový štít - palubní počítač s 12,3" barevným displejem*; Sada Winter*- vyhřívané čelní 

sklo*- vyhřívaná přední sedadla*- vyhřívaný volant       596 200 Kč -     66 774 Kč 529 426 Kč       

B0541 Ranger Limited Double 

Cab

4WD 3.2 TDCi 3 200,00 147,00 200,00 6st. 

automatická

CERNA SHADOW 

with  (Soho grain)

Limited Sada Off-Road: mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, ochrana pod motorem a rozvodovkou; 

Pojistné bezpečnostní matice kol; Tažné zařízení pevné včetně 13 pinové zásuvky; Mica lak karoserie - černá Shadow    1 304 356 Kč -   339 133 Kč 965 223 Kč       

M0019 Ranger Wildtrak Double 

Cab

4WD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 157,00 213,00 10st. 

automatická

ORANZOVA 

SABER with  

(Journey Grain)

Metalický lak karoserie - oranžová Saber; Wildtrak Sada Parking: aktivní parkovací asistent - podélné a příčné 

parkování bez nutnosti ovládání volantu, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa, nelze pro motory 3.2 

TDCi; Audio sada 129 - navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, CD přehrávač, 8" barevný dotykový displej, systém 

SYNC 3 vč. Bluetooth a nouzového volání, aktivního snižování hlučnosti, dvojitý TFT 4,2" displej na přístrojovém štítu, 

12 V zásuvka, 4 reproduktory vpředu a 2 reproduktory vzadu, pro XLT včetně automatické klimatizace; Pojistné 

bezpečnostní matice kol

   1 378 650 Kč -   358 449 Kč 1 020 201 Kč    

B0194 Ranger Wildtrak Double 

Cab

4WD 2.0 

EcoBlue Bi-

Turbo

2 000,00 157,00 213,00 10st. 

automatická

SEDA SEA with  

(Journey Grain)

Metalický lak karoserie - šedá Sea; Limitovaná edice Thunder - černá kola z lehkých slitin 8x18'' s pneumatikami All-

season o rozměru 265/60 R18, hliníkové rezervní kolo, unikátní černá maska chladiče s červenými detaily, černý 

rolovací kryt, černý aerodynamický ochranný rám za kabinou s červenými detaily, posuvný rozdělovač nákladového 

prostoru, logo Thunder na víku nákladového prostoru a předních dveřích, kožené čalounění sedadel včetně loga 

Thunder na předních sedadlech, kožený volant s červeným prošíváním, prvky interiéru v červeném odstínu; pouze v 

kombinaci s metalickým lakem šedá Sea; Wildtrak Sada Parking: aktivní parkovací asistent - podélné a příčné 

parkování bez nutnosti ovládání volantu, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa

   1 467 827 Kč -   308 244 Kč 1 159 583 Kč    

B0195 Ranger Wildtrak Double 

Cab

4WD 2.0 

EcoBlue Bi-

Turbo

2 000,00 157,00 213,00 10st. 

automatická

SEDA SEA with  

(Journey Grain)

Limitovaná edice Thunder - černá kola z lehkých slitin 8x18'' s pneumatikami All-season o rozměru 265/60 R18, 

hliníkové rezervní kolo, unikátní černá maska chladiče s červenými detaily, černý rolovací kryt, černý aerodynamický 

ochranný rám za kabinou s červenými detaily, posuvný rozdělovač nákladového prostoru, logo Thunder na víku 

nákladového prostoru a předních dveřích, kožené čalounění sedadel včetně loga Thunder na předních sedadlech, 

kožený volant s červeným prošíváním, prvky interiéru v červeném odstínu; pouze v kombinaci s metalickým lakem 

šedá Sea; Metalický lak karoserie - šedá Sea; Wildtrak Sada Parking: aktivní parkovací asistent - podélné a příčné 

parkování bez nutnosti ovládání volantu, asistent pro vyjetí z podélného parkovacího místa

   1 467 827 Kč -   308 244 Kč 1 159 583 Kč    

A0137 Ranger Raptor Double 

Cab

4WD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 157,00 213,00 10st. 

automatická

MODRA 

PERFORMANCE 

with  (Soho grain)

Metalický lak karoserie - modrá Performance; Pojistné bezpečnostní matice kol; Přídavné nezávislé programovatelné 

topení - s dálkovým ovládáním; Zámek rezervního kola
   1 594 998 Kč              -   Kč 1 594 998 Kč    

B9827 S-MAX Titanium 5D přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální CERVENA LUCID 

with LATKA AXIS 

CERNA 

(Axis/Omni)

Sada BUSINESS*- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné parkování bez změny směru řidiče*- zadní 

parkovací kamera*- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců, cyklistů a vozidel při nečinnosti řidiče; Sada 

TRAVEL FAMILY*- sluneční clony zadních oken; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; Metalický lak karoserie - 

unikátní - červená Lucid

   1 012 600 Kč -   252 644 Kč 759 956 Kč       

F0459 S-MAX Titanium 5D přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 110,00 150,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with 

LATKA AXIS 

CERNA 

(Axis/Omni)

Metalický lak karoserie - stříbrná Moondust; Sada LED PLUS*- adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými 

světly*- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách*- varování před 

projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)**Navíc pro Trend:*- Systém KeyFree Plus*- elektricky 

ovládané zadní výklopné dveře*- automatické světlomety a přepínání dálkových světel*- vnitřní zpětné zrcátko s 

automatickým zatmíváním*- přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti; 

Sada BUSINESS*- Sada AUDIO 52 (SYNC 3 s navigací)*- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a příčné 

parkování bez změny směru řidiče**Navíc pro Trend:*- tempomat s inteligentním asistentem rychlosti (sníží rychlost při 

detekci značky omezující rychlost)*- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost*- vnitřní zpětné 

zrcátko s automatickým zatmíváním*- přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením 

citlivosti; Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou úpravou (neobsahuje příčníky); Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; 

Vyhřívaný volant; pro Trend navíc vyhřívaná přední sedadla

   1 026 200 Kč -   286 310 Kč 739 890 Kč       

M9921 S-MAX ST-Line 5D přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 6st. manuální BILA FROZEN with 

LATKA AXIS 

CERNA 

(Axis/Omni)

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen; Sada LED PLUS*- adaptivní LED světlomety s neoslňujícími 

dálkovými světly*- BLIS systém hlídání mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách*- varování 

před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)**Navíc pro Trend:*- Systém KeyFree Plus*- elektricky 

ovládané zadní výklopné dveře*- automatické světlomety a přepínání dálkových světel*- vnitřní zpětné zrcátko s 

automatickým zatmíváním*- přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti; 

Sada BUSINESS PLUS*- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)*- aktivní parkovací asistent umožňující podélné 

a příčné parkování bez změny směru řidiče*- zadní parkovací kamera; Sada TRAVEL FAMILY*- výklopné stolky na 

zadní straně předních sedadel*- sluneční clony zadních oken*- elektrická zásuvka pro 230 V; 2x boční airbag pro 

cestující na krajích ve 2. řadě sedadel; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; Vyhřívaný volant; pro Trend navíc 

vyhřívaná přední sedadla

   1 167 650 Kč -   291 913 Kč 875 737 Kč       

M9881 S-MAX Titanium 5D AWD 2.0 

EcoBlue

2 000,00 140,00 190,00 8st. 

automatická

CERVENA RUBY 

with LATKA AXIS 

CERNA 

(Axis/Omni)

Sada TECHNOLOGY*- Sada AUDIO 59 (SONY SYNC 3 s navigací)*- aktivní parkovací asistent umožňující podélné a 

příčné parkování bez změny směru řidiče*- přední a zadní parkovací kamera*- adaptivní tempomat (navíc s funkcí 

Stop&Go pro automatickou převodovku)*- Pre-Collision Assist - aktivní brzdění s detekcí chodců, cyklistů a vozidel při 

nečinnosti řidiče*- adaptivní LED světlomety s neoslňujícími dálkovými světly*- systém KeyFree Plus s bezdotykovým 

ovládáním (otevírání/zavírání) pátých dveří*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním*- BLIS systém hlídání 

mrtvého úhlu s optickou signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách*- varování před projíždějícími vozy při couvání z 

parkova; Sada TRAVEL FAMILY*- sluneční clony zadních oken; Zadní tmavě tónovaná skla Privacy ; Metalický lak 

karoserie - unikátní - červená Ruby

   1 246 600 Kč -   274 252 Kč 972 348 Kč       

D8975 Tourneo 

Connect

Titanium Tourneo L2 přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with  

(Ligne/City)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; 2 samostatná sedadla ve 3. řadě; pouze pro Grand; Sada sedadel 29, 

sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, bederní opěrka 

pro řidiče, vyhřívaná sedadla vpředu, boční airbagy, sklopné stolky na zadní straně předních sedadel; nelze se 

světlým provedením interiéru; Parkovací senzory vpředu a vzadu; Rezervní ocelové kolo

      773 505 Kč -   162 668 Kč 610 837 Kč       



L9727 Tourneo 

Connect

Titanium Tourneo L2 přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální CERVENA 

KAPOOR with  

(Ligne/City)

Sada sedadel 29, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 

směrech, bederní opěrka pro řidiče, vyhřívaná sedadla vpředu, boční airbagy, sklopné stolky na zadní straně předních 

sedadel; nelze se světlým provedením interiéru; Audio sada 154 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, Bluetooth, 4 

reproduktory vpředu a 2 reproduktory vzadu, 3,5" TFT displej; 2 samostatná sedadla ve 3. řadě; pouze pro Grand; 

Parkovací senzory vpředu a vzadu; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová 

zásuvka, pouze pro vozy L2 s manuální převodovkou, nelze v kombinaci s rezervním kolem a současně 2 

samostatnými sedadly ve třetí řadě; Metalický lak karoserie speciální - červená Kapoor

      780 765 Kč -   162 633 Kč 618 131 Kč       

C9820 Tourneo 

Connect

Titanium Tourneo L2 přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with  (Ligne/City)

Metalický lak karoserie - šedá Magnetic; Audio sada 154 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, Bluetooth, 4 reproduktory 

vpředu a 2 reproduktory vzadu, 3,5" TFT displej; 2 samostatná sedadla ve 3. řadě; pouze pro Grand; Sada sedadel 

29, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, bederní 

opěrka pro řidiče, vyhřívaná sedadla vpředu, boční airbagy, sklopné stolky na zadní straně předních sedadel; nelze se 

světlým provedením interiéru; Parkovací senzory vpředu a vzadu; Střešní ližiny a příčníky, pro Trend nelze s 

panoramatickou střechou; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka, pouze 

pro vozy L2 s manuální převodovkou, nelze v kombinaci s rezervním kolem a současně 2 samostatnými sedadly ve 

třetí řadě

      786 210 Kč -   162 667 Kč 623 543 Kč       

B9783 Tourneo 

Connect

Titanium Tourneo L2 přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 88,00 120,00 8st. 

automatická

MODRA 

METALLIC with  

(Ligne/City)

Metalický lak karoserie - modrá Metallic; Sada sedadel 29, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, samostatné 

sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, bederní opěrka pro řidiče, vyhřívaná sedadla vpředu, boční airbagy, 

sklopné stolky na zadní straně předních sedadel; nelze se světlým provedením interiéru; Audio sada 154 - rádio 

AM/FM/DAB/DAB+, USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu a 2 reproduktory vzadu, 3,5" TFT displej; 4 kola z lehkých 

slitin Titanium - pneumatiky 205/60 R16; Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče, startovací tlačítko, dva 

pasivní klíče dálkového ovládání; 2 samostatná sedadla ve 3. řadě; pouze pro Grand; Parkovací senzory vpředu a 

vzadu; Rezervní ocelové kolo

      845 500 Kč -   150 499 Kč 695 001 Kč       

D8966 Tourneo 

Courier

Trend Tourneo přední 

pohon

1.5 TDCi 1 500,00 74,00 100,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with  

(Quadro/gecko)

Šedá Magnetic - metalický lak; Audio sada 12 - SYNC 3 s hlasovým ovládáním, rádio AM/FM, 4" multifunkční displej, 

USB, 4 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu, automatické nouzové volání Emergency Assist, 

AppLink; Sada Winter - vyhřívané čelní sklo a vyhřívaná přední sadadla; Automatická klimatizace; Rezervní ocelové 

15" kolo; Přední a zadní parkovací senzory - nelze s Audio sadami 14 a 15

      491 865 Kč -   108 702 Kč 383 163 Kč       

J0045 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium Tourneo L2  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with  

(Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Stříbrná Moondust - metalický lak; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Paket Viditelnost Premium - 

elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické přepínání dálkových 

světel, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, 

zadní parkovací kamera; Ocelová minirezerva, pro Titanium X pouze v kombinaci se stříbrnými koly
   1 080 772 Kč -   248 578 Kč 832 194 Kč       

D8957 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální ORANZOVA 

GLOW with  (Látka 

Inroad 

Emboss/Marl)

Oranžová Glow - metalický lak speciální; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Sada Viditelnost 

Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s 

dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera    1 124 514 Kč -   269 883 Kč 854 630 Kč       

A0223 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with  

(Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Modrá Metallic - metalický lak speciální; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Automatické 

zamykání po rozjezdu; Sada Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, 

automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, 

sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera

   1 124 635 Kč -   269 912 Kč 854 722 Kč       

L9763 Tourneo 

Custom M1

Titanium Tourneo L2  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální ORANZOVA 

GLOW with  (Látka 

Capitol/City)

Oranžová Glow - metalický lak speciální; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Zapouzdřené zámky; 

Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze v kombinaci se zadním vzduchovým pérováním, nelze v kombinaci s 

dvojsedadlem spolujezdce a 17" koly, nelze v kombinaci s automatickou převodovkou a 17" koly, nosnost 100 kg; 

Bixenonové světlomety - s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety; Paket Viditelnost Premium - 

elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické přepínání dálkových 

světel, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, 

zadní parkovací kamera; nelze v kombinaci s Pakety Titanium X; BLIS - systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování 

před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa; deaktivováno, pokud je připojen přívěs; Zesílená ochrana 

podvozku proti korozi; Ochrana pod motorem

   1 134 617 Kč -   334 712 Kč 799 905 Kč       

D8953 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální STRIBRNA 

DIFFUSED with  

(Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Stříbrná Diffused - metalický lak speciální; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Sada Viditelnost 

Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s 

dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera; 

Bixenonové světlomety - s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety; Automatické zamykání po 

rozjezdu

   1 145 205 Kč -   274 849 Kč 870 355 Kč       

D8952 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální STRIBRNA 

MOONDUST with  

(Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Stříbrná Moondust - metalický lak; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Integrovaný sklopný střešní 

nosič - nelze v kombinaci se zadním vzduchovým pérováním, nosnost 100 kg; Sada Viditelnost Premium - elektricky 

vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým 

senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera; BLIS - systém 

hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

   1 154 159 Kč -   276 998 Kč 877 160 Kč       

D8954 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with  (Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Šedá Magnetic - metalický lak; Tažné zařízení, pevné; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Integrovaný sklopný střešní 

nosič - nelze v kombinaci se zadním vzduchovým pérováním, nosnost 100 kg; Sada Viditelnost Premium - elektricky 

vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým 

senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera; BLIS - systém 

hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa; Zesílená ochrana 

podvozku proti korozi

   1 159 604 Kč -   278 305 Kč 881 299 Kč       



A0222 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L1 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální STRIBRNA 

DIFFUSED with  

(Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Sada Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, 

automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní 

parkovací kamera; 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; 

Automatické zamykání po rozjezdu; BLIS - systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při 

couvání z parkovacího místa; Bixenonové světlomety - s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety; 

Stříbrná Diffused - metalický lak speciální; Tažné zařízení, pevné

   1 162 629 Kč -   279 031 Kč 883 598 Kč       

B2367 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with  

(Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Modrá Metallic - metalický lak speciální; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Sada Viditelnost 

Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s 

dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera; 

Bixenonové světlomety - s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety; BLIS - systém hlídání mrtvého 

úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa; Automatické zamykání po rozjezdu

   1 163 355 Kč -   279 205 Kč 884 149 Kč       

D8956 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with  (Látka Inroad 

Emboss/Marl)

Šedá Magnetic - metalický lak; Tažné zařízení, pevné; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Bixenonové světlomety - s 

funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety; Sada Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, 

ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před 

opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera; 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; BLIS - systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před 

projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa

   1 180 658 Kč -   283 358 Kč 897 300 Kč       

A0224 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

X MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 136,00 185,00 6st. manuální SEDA MAGNETIC 

with  (Kuze 

Salerno)

Šedá Magnetic - metalický lak; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Automatické zamykání po 

rozjezdu; BLIS - systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího 

místa; Sada Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické 

světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti 

řidiče, zadní parkovací kamera

   1 306 740 Kč -   313 617 Kč 993 122 Kč       

K0059 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

X

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 136,00 185,00 6st. 

automatická

CERVENA 

KAPOOR with  

(Kuze Salerno)

Červená Kapoor - metalický lak; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Adaptivní tempomat - včetně systému Pre-Collision 

Assist (výstraha v případě hrozícího nebezpečí + pokročilého nouzové brzdění) a asistenta pro jízdu v pruzích; jen v 

kombinaci s Audio sadami 22, 23 nebo 24; Tažné zařízení, pevné; Paket Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané 

čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické přepínání dálkových světel, automatické 

stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací 

kamera; Automatické zamykání po rozjezdu

   1 313 213 Kč -   302 039 Kč 1 011 174 Kč    

D8955 Tourneo 

Custom M1

320 Titanium 

X MHEV

Tourneo L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 136,00 185,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with  

(Kuze Salerno)

Modrá Metallic - metalický lak speciální; Zásuvka 230 V / 150 W vpředu; Tažné zařízení, pevné; Integrovaný sklopný 

střešní nosič - nelze v kombinaci se zadním vzduchovým pérováním, nosnost 100 kg; Zapouzdřené zámky; 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; Sada Viditelnost Premium - 

elektricky vyhřívané čelní sklo, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým 

senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní parkovací kamera; Automatické 

zamykání po rozjezdu; BLIS - systém hlídání mrtvého úhlu včetně varování před projíždějícími vozy při couvání z 

parkovacího místa

   1 332 150 Kč -   319 716 Kč 1 012 434 Kč    

C9867 Transit 

Connect 

Kombi a 

Kombi Van

Trend Kombi Van 

L1  

přední 

pohon

1.5 TDCi 1 500,00 74,00 100,00 5st. manuální MODRA BLAZER 

with  (Route/Max)

Parkovací senzory vzadu; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka

      598 744 Kč -   197 586 Kč 401 159 Kč       

C9865 Transit 

Connect 

Kombi a 

Kombi Van

Trend Kombi Van 

L1  

přední 

pohon

1.5 TDCi 1 500,00 74,00 100,00 5st. manuální BILA FROZEN with  

(Route/Max)

Parkovací senzory vzadu; Střešní ližiny a příčníky - jen pro L1; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace 

přívěsu TCS, 13pólová zásuvka
      608 424 Kč -   200 780 Kč 407 644 Kč       

C9860 Transit 

Connect Van

Trend Van L1  přední 

pohon

1.5 TDCi 1 500,00 74,00 100,00 5st. manuální CERVENA RACE 

with  (Route/Max)

Parkovací senzory vzadu - včetně částečného bočního obložení nákladového prostoru pro Base

      567 793 Kč -   187 372 Kč 380 421 Kč       

C9874 Transit 

Connect Van

Trend Van L1  přední 

pohon

1.5 TDCi 1 500,00 74,00 100,00 5st. manuální CERVENA RACE 

with  (Route/Max)

Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka. Včetně částečného bočního 

obložení nákladového prostoru pro Base; nelze pro Base 1.0       568 398 Kč -   187 571 Kč 380 826 Kč       

C9859 Transit 

Connect Van

Trend Van L1  přední 

pohon

1.5 TDCi 1 500,00 74,00 100,00 5st. manuální MODRA BLAZER 

with  (Route/Max)

Parkovací senzory vzadu - včetně částečného bočního obložení nákladového prostoru pro Base; Tažné zařízení 

pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka. Včetně částečného bočního obložení 

nákladového prostoru pro Base; nelze pro Base 1.0
      576 868 Kč -   190 366 Kč 386 501 Kč       

F6985 Transit 

Connect Van

Trend Van L1  přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 74,00 100,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with  (Látka 

Capitol/City)

Sada Parkování - elektricky vyhřívané čelní sklo včetně vyhřívaných trysek ostřikovačů vpředu a el. ovládaných a 

vyhřívaných zrcátek, parkovací senzory vzadu; MyFord Dock - nelze v kombinaci s Audio sadou 153, 154 nebo 9; 

Rezervní ocelové kolo; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka; pouze s 

manuální převodovkou, pro Base nelze pro motorizace 1.0 EcoBoost

      595 018 Kč -   130 904 Kč 464 114 Kč       

B9825 Transit 

Connect Van

Trend Van L1 přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 74,00 100,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalický lak karoserie - bílá Frozen; Rezervní ocelové kolo; Tempomat - s nastavitelným omezovačem rychlosti a 

inteligentním asistentem pro udržování povolené rychlosti včetně rozpoznávání dopravních značek omezujících 

rychlost a předjíždění; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka; pouze s 

manuální převodovkou, pro Base nelze pro motorizace 1.0 EcoBoost

      602 641 Kč -     96 422 Kč 506 218 Kč       

D8980 Transit 

Connect Van

Trend Van L2 přední 

pohon

1.5 

EcoBlue

1 500,00 74,00 100,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalický lak karoserie - bílá Frozen; Sada Parkování - elektricky vyhřívané čelní sklo včetně vyhřívaných trysek 

ostřikovačů vpředu a el. ovládaných a vyhřívaných zrcátek, parkovací senzory vzadu; MyFord Dock - nelze v 

kombinaci s Audio sadou 153, 154 nebo 9; Rezervní ocelové kolo; Tažné zařízení pevné - včetně systému stabilizace 

přívěsu TCS, 13pólová zásuvka; pouze s manuální převodovkou, pro Base nelze pro motorizace 1.0 EcoBoost
      642 208 Kč -   102 753 Kč 539 454 Kč       



D8978 Transit 

Courier Van

Base Van přední 

pohon

1. 5 TDCi 0,00 55,00 75,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Netbox/Max)

Bílá Frozen - nemetalický lak; Boční posuvné dveře vpravo neprosklené, neprosklený nákladový prostor - standardně 

s ocelovou neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou; Manuální klimatizace; 

Elektricky ovládaná okna vpředu - okno řidiče s jednodotykovým otevíráním, včetně elektricky ovládaných a 

vyhřívaných vnějších zrcátek; Velkoplošné kryty pro standardní ocelová kola

      430 397 Kč -     47 344 Kč 383 053 Kč       

D8960 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 79,00 108,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu; Sada Viditelnost - elektricky 

vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se 

sklopnými zrcátky; Oka na uchycení nákladu - 8 ks       878 460 Kč -   210 830 Kč 667 630 Kč       

D8964 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Sada Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná 

vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým 

senzorem; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Zásuvka 12 V vzadu       926 981 Kč -   222 475 Kč 704 506 Kč       

A0225 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Tažné zařízení včetně systému stabilizace 

přívěsu; Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel 

hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky       932 910 Kč -   186 582 Kč 746 328 Kč       

D8961 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with  (Látka 

Capitol/City)

Nemetalické lakování - modrá Blazer; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní 

sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými 

zrcátky; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu       932 910 Kč -   223 898 Kč 709 012 Kč       

D8963 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, 

elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky; 

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu; Zásuvka 12 V vzadu       933 273 Kč -   223 986 Kč 709 287 Kč       

D8962 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with  (Látka 

Capitol/City)

Nemetalické lakování - červená Race; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Zásuvka 12 V vzadu; Tažné zařízení včetně 

systému stabilizace přívěsu; Sada Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná 

vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým 

senzorem

      936 298 Kč -   224 712 Kč 711 586 Kč       

D8958 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L2

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Zásuvka 12 V vzadu; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Sada Viditelnost Plus - 

elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače, 

automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem       945 131 Kč -   226 831 Kč 718 300 Kč       

D8959 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L2

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu; Zásuvka 12 V vzadu; Oka na 

uchycení nákladu - 8 ks; Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 

zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky       951 423 Kč -   228 342 Kč 723 081 Kč       

B9773 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální ORANZOVA 

GLOW with  (Látka 

Capitol/City)

Oranžová Glow - speciální metalický lak; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu; Výklopná okna v druhé 

řadě; Sada předních sedadel 14 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, jednosedadlo 

spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní opěrkou, vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce.       965 459 Kč -   231 710 Kč 733 749 Kč       

D8965 Transit 

Custom 

Kombi M1 a 

Kombi Van

320 Trend 

MHEV

Kombi Van 

M1 L1

přední 

pohon

2.0 Ecoblue 2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální MODRA 

METALLIC with  

(Látka Capitol/City)

Modrá Metallic - speciální metalický lak; Zásuvka 12 V vzadu; Oka na uchycení nákladu - 8 ks; Zadní tónovaná skla 

Privacy - od druhé řady; Výklopná okna v druhé řadě; Sada Viditelnost Premium - elektricky vyhřívané čelní sklo, 

elektricky ovládaná, sklopná vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, 

automatické stěrače s dešťovým senzorem, varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče, zadní 

parkovací kamera; nutno kombinovat s Audio sadami 21, 24 nebo 25; Tažné zařízení včetně systému stabilizace 

přívěsu

      988 328 Kč -   237 199 Kč 751 129 Kč       

A0235 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 79,00 108,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny 

ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky; Nemetalické lakování - bílá Frozen; Ochrana nákladového 

prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina
      809 369 Kč -   237 145 Kč 572 224 Kč       

A0234 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 79,00 108,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Osvětlení nákladového prostoru - s LED; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná 

podlahová krytina; Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, 

ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky; Nemetalické lakování - bílá Frozen       811 789 Kč -   237 042 Kč 574 747 Kč       

A0230 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 79,00 108,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with  (Látka 

Capitol/City)

Nemetalické lakování - červená Race; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s 

automatickou převodovkou; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina; 

Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny 

ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky

      818 686 Kč -   238 238 Kč 580 448 Kč       

D0071 Transit 

Custom Van

300 Trend Van L1  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 77,00 105,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s 

automatickou převodovkou; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina; 

Paket Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny 

ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky

      818 928 Kč -   204 732 Kč 614 196 Kč       

A0192 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 79,00 108,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s automatickou převodovkou; Osvětlení 

nákladového prostoru - s LED; Vysoká střecha, maximální nosnost 100 kg; Ochrana nákladového prostoru - boční 

obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina; Paket Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky 

ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky; 

Nemetalické lakování - bílá Frozen

      821 348 Kč -   237 370 Kč 583 978 Kč       

D0072 Transit 

Custom Van

300 Trend Van L1  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 77,00 105,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with  (Látka 

Capitol/City)

Nemetalické lakování - modrá Blazer; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s 

automatickou převodovkou; Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze kombinovat s vysokou střechou ani s posuvnými 

bočními dveřmi vlevo, maximální nosnost 100 kg; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a 

odolná podlahová krytina; Paket Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 

zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky

      837 925 Kč -   209 481 Kč 628 444 Kč       



A0231 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 79,00 108,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with  (Látka 

Capitol/City)

Nemetalické lakování - červená Race; Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze kombinovat s vysokou střechou ani s 

posuvnými bočními dveřmi vlevo, maximální nosnost 100 kg; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro 

Sport nelze s automatickou převodovkou; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná 

podlahová krytina; Sada Viditelnost - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, 

ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky

      839 256 Kč -   237 090 Kč 602 166 Kč       

M9914 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální CERVENA RACE 

with  (Látka 

Capitol/City)

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s automatickou převodovkou; Osvětlení 

nákladového prostoru - s LED; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová 

krytina; Paket Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, 

ukazatel hladiny ostřikovače, automatické světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, mlhové světlomety
      841 616 Kč -   277 733 Kč 563 882 Kč       

M9910 Transit 

Custom Van

280 Trend Van L1  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina; Tažné zařízení včetně 

systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s automatickou převodovkou; Integrovaný sklopný střešní nosič - nelze 

kombinovat s vysokou střechou ani s posuvnými bočními dveřmi vlevo, maximální nosnost 100 kg; My Ford Dock - 

držák pro uchycení mobilních zařízení, jen v kombinaci s Audio sadou 12; Paket Viditelnost Plus - elektricky vyhřívané 

čelní sklo, elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače, automatické 

světlomety, automatické stěrače s dešťovým senzorem, mlhové světlomety

      856 438 Kč -   282 625 Kč 573 813 Kč       

M9906 Transit 

Custom Van

300 Trend Van L1  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s automatickou převodovkou; Ochrana 

nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina; Paket Viditelnost - elektricky 

vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se 

sklopnými zrcátky

      860 371 Kč -   283 922 Kč 576 448 Kč       

L9768 Transit 

Custom Van

300 Trend Van L1  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

My Ford Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, jen v kombinaci s Audio sadou 12; Tažné zařízení včetně 

systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s automatickou převodovkou; Paket Viditelnost - elektricky vyhřívané 

čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se 

sklopnými zrcátky; Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina
      861 883 Kč -   284 421 Kč 577 462 Kč       

B9772 Transit 

Custom Van

300 Trend Van L2 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Nemetalické lakování - bílá Frozen; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu - pro Sport nelze s 

automatickou převodovkou; Osvětlení nákladového prostoru - s LED; Vysoká střecha, maximální nosnost 100 kg; 

Ochrana nákladového prostoru - boční obložení v plné výšce a odolná podlahová krytina; Paket Viditelnost - elektricky 

vyhřívané čelní sklo, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, ukazatel hladiny ostřikovače; nelze kombinovat se 

sklopnými zrcátky

      918 148 Kč -   183 630 Kč 734 518 Kč       

M9889 Transit 

Kombi Van a 

Transit DCiV

350 Trend 

MHEV

Kombi Van 

L3

přední 

pohon

2.0 

EcoBlue 

MHEV

2 000,00 96,00 130,00 6st. BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12; Bílá Frozen - nemetalický 

lak; Obložení stropu ve všech řadách, nelze s pevnou přepážkou; Rezervní ocelové kolo; Tažné zařízení včetně 

systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro L4 se zadním pohonem; Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru; Sada pro 

lepší viditelnost: vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače

   1 031 102 Kč -   268 086 Kč 763 015 Kč       

F7007 Transit 

podvozek

350 Base Jednokabin

a L3  

zadní 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Quadrant/City)

Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu; Manuální klimatizace vpředu; Dlouhá ramena 

zrcátek; nelze kombinovat se sklopnými zrcátky, nutno kombinovat s elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky; 

Mlhové světlomety vpředu a vzadu; Hliníkový eloxovaný valník bez sloupků v rozích, sklopné bočnice, široký, s mříží 

mezi kabinou a valníkem, s boční podjezdovou ochranou u 470; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu 

TCS; Dvojmontáž na zadní nápravě včetně zesílené přední nápravy Heavy duty, ocelové ráfky 6x16, pneumatiky 

195/75R16C, standardně pro 470 a 350HD, na přání pro 350 se zadním pohonem; Sada pro lepší viditelnost: 

elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače; MyFord 

Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12

   1 105 075 Kč -   309 421 Kč 795 654 Kč       

M9895 Transit Van 350 Trend Van L3 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Bílá Frozen - nemetalický lak; Rezervní ocelové kolo; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; MyFord 

Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12; Sada pro lepší viditelnost: 

elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače       998 559 Kč -   329 524 Kč 669 034 Kč       

M9893 Transit Van 350 Trend Van L3 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální MODRA BLAZER 

with  (Látka 

Capitol/City)

Modrá Blazer - nemetalický lak; Rezervní ocelové kolo; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; Sada 

nákladový prostor: odolná podlahová krytina, LED osvětlení a obložení stěn v plné výšce, pro vozy se zadním 

pohonem a AWD včetně palivové nádrže 95 l; Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 

zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače; MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních 

zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12

   1 002 794 Kč -   330 922 Kč 671 872 Kč       

A0200 Transit Van 350 Trend Van L3 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Bílá Frozen - nemetalický lak; Zdvojená baterie AGM (Deep Cycle Battery ) 95 Ah; Rezervní ocelové kolo; Tažné 

zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; Sada pro lepší viditelnost Plus: automatické světlomety a stěrače s 

dešťovým senzorem, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače; nutno objednat výbavu PAA bez 

příplatku; MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12
   1 003 036 Kč -   300 911 Kč 702 125 Kč       

K9905 Transit Van 350 Trend Van L3  přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Rezervní ocelové kolo; Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; Sada pro lepší viditelnost Plus: 

automatické světlomety a stěrače s dešťovým senzorem, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače; 

Sada nákladový prostor: odolná podlahová krytina, LED osvětlení a obložení stěn v plné výšce, pro vozy se zadním 

pohonem a AWD včetně palivové nádrže 95 l; MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v 

kombinaci s Audio sadou 12; Vysoká střecha; standardně pro L4

   1 022 759 Kč -   317 055 Kč 705 703 Kč       

M9896 Transit Van 350 Trend Van L3 přední 

pohon

2.0 

EcoBlue

2 000,00 96,00 130,00 6st. manuální BILA FROZEN with  

(Látka Capitol/City)

Bílá Frozen - nemetalický lak; Zdvojená baterie AGM (Deep Cycle Battery ) 95 Ah; Rezervní ocelové kolo; Tažné 

zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější 

zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače; Sada nákladový prostor: odolná podlahová 

krytina, LED osvětlení a obložení stěn v plné výšce, pro vozy se zadním pohonem a AWD včetně palivové nádrže 95 

l; MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, nutné v kombinaci s Audio sadou 12; Vysoká střecha; 

standardně pro L4

   1 023 606 Kč -   307 082 Kč 716 524 Kč       


