
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
 

Ford Protect 4 roky / 200 000 km 
vč. zajištění mobility až na 5 dní

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ
 

Využijte úrok 1,99 % s financováním Ford Credit

I  Zobrazený vůz představuje ilustrační vyobrazení a může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

 

TRANSIT BUS M2
CENÍK
 

14-18místný vůz kategorie M2
Ceník platný pro skladové vozy



CENÍK

ZÁKLADNÍ CENY, INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU SI VYŽÁDEJTE U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT BUS M2
Cena bez DPH

(Cena s DPH)

Model Rozvor / výška střechy Počet sedadel Pohon 2.0 EcoBlue 121 kW / 165 k HDT

410 Trend L3 / H2 14 / 15 zadní
1 352 650 #

(1 636 707)

440 Trend L4 / H3 14 / 15 zadní
1 426 150
(1 725 642)

460 Trend L4 / H3 17 / 18 zadní
1 499 650 #

(1 814 577)

Všechny verze jsou vybaveny naftovým motorem 2.0 EcoBlue, standardně s 6stupňovou manuální převodovkou. L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 - středně 
vysoká střecha, H3 - vysoká střecha. Vůz kategorie M2. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují povinnou výbavu. HDT = Heavy Duty Truck, emisní norma Euro 6 kategorie HDT.
# Takto označené verze jsou dostupné také s 10st. automatickou převodovkou za příplatek 49 500 Kč bez DPH.

Vydáno 15. 5. 2023. Ceny platné od 15. 5. 2023.

Ford Credit úvěr 1,99 %, nabídka je platná pro právnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2023. Akontace od 50 %, délka financování 24 měsíců. Tato nabídka je pouze indikativní, není 
návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na 
získání potřebných interních schválení v rámci společnosti a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.

PŘEHLED STANDARDNÍ VÝBAVY

Trend
Hlavní prvky standardní výbavy:

· Autorádio AM/FM/DAB/DAB+, 4" displej 
rádia, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory 
vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu 

· Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání 
vozu 

· Vyhřívané čelní sklo 
· Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka 
· Stěrače s dešťovým senzorem 
· Systém Pre-Collision Assist
· Parkovací senzory vpředu a vzadu 
· Automatické světlomety a přepínání 

dálkových světlometů, denní svícení
· Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, 

loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, 
dvojsedadlo spolujezdce se sklopným 
stolkem

· Manuální klimatizace vpředu
· Tempomat
· Asistent pro jízdu v pruzích
· Mlhové světlomety vpředu 
· Digitální tachograf 
· Omezovač rychlosti na 100 km/h 
· Elektronický stabilizační systém ESP 
· Airbag řidiče a vypínatelný airbag 

spolujezdce 
· Elektricky ovládaný schůdek u bočních 

posuvných dveří 
· Lapače nečistot vzadu 
· Zadní tónovaná skla Privacy 
· Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 

jeden sklopný klíč 
· Elektricky ovládaná okna vpředu, řidiče 

s jednodotykovým otevřením/zavřením



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

TECHNOLOGIE, AUDIO A NAVIGACE
A  standardní výbava, — nelze objednat

Cena bez DPH / (Cena s DPH)

Obj. kód Trend

Poznámka: prodloužená doba dodání pro nově zadané vozy se systémem SYNC 4 do výroby

FordPass Connect - Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu) A

SADA TECHNOLOGY 9

- autorádio AM/FM/DAB/DAB+, 4" displej rádia, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ovládání rádia na volantu

- vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače

- elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- stěrače s dešťovým senzorem

- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (10 km/h - 130 km/h), výstraha 

v případě hrozícího nebezpečí a autonomní nouzové brzdění

- tempomat

- asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu

- parkovací senzory vpředu a vzadu

- mlhové světlomety vpředu a vzadu

- automatické světlomety a přepínání dálkových světlometů
 

A

SADA TECHNOLOGY 10

- zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu

- vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
 

DBCAN
6 000
(7 260)

SADA TECHNOLOGY 11

- systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - navíc oproti standardnímu audiosystému: konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) 

a bezdrátové zrcadlení telefonu skrze Android Auto/Apple CarPlay, bez AM příjmu rádia

- automatická klimatizace

- 360stupňová kamera s rozděleným obrazem s asistentem pro připojení přívěsu

- vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
 

DBCAP
44 000
(53 240)

SADA TECHNOLOGY 12

- systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - navíc oproti standardnímu audiosystému: konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) 

a bezdrátové zrcadlení telefonu skrze Android Auto/Apple CarPlay, bez AM příjmu rádia

- automatická klimatizace

- zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu

- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)

- elektricky sklopná vnější zrcátka

- boční parkovací senzory pro L3

- vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
 

DBCAQ
44 000
(53 240)

SADA TECHNOLOGY 13

Navíc oproti výbavě Sada Technology 12

- adaptivní tempomat

- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při 

pokusu o odbočení vlevo
 

DBCAR
46 500
(56 265)

SADA TECHNOLOGY 14

Navíc oproti výbavě Sada Technology 13

- aktivní parkovací asistent
 

DBCAS
56 000
(67 760)

SADA TECHNOLOGY 15

Navíc oproti výbavě Sada Technology 13

- aktivní brzdění při couvání

- 360° kamera s rozděleným obrazem s asistentem pro připojení přívěsu

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)

s aktivním brzděním

pozn.: 360° kamera nahrazuje zadní parkovací kameru 

DBCAT
58 000
(70 180)

SADA TECHNOLOGY ULTIMATE 1

- navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma 

na 1 rok od registrace vozu, po vypršení zkušební verze budou jsou některé funkce zpoplatněny)

- systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - navíc oproti standardnímu audiosystému: konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) 

a bezdrátové zrcadlení telefonu skrze Android Auto/Apple CarPlay, bez AM příjmu rádia

- automatická klimatizace

- inteligentní adaptivní tempomat

- Pre-Collision Assist navíc funkční do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti, asistent pro křižovatky 

s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo

- zadní parkovací kamera s asistentem pro připojení přívěsu

- hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách (BLIS) zohledňující délku přívěsu

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA)

- elektricky sklopná vnější zrcátka

- boční parkovací senzory pro L3

- vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
 

DBCAU
72 600
(87 846)

SADA TECHNOLOGY ULTIMATE 2

Navíc oproti výbavě Sada Technology Ultimate 1

- aktivní brzdění při couvání

- 360° kamera s rozděleným obrazem s asistentem pro připojení přívěsu

- varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa (CTA) s aktivním brzděním

pozn.: 360° kamera nahrazuje zadní parkovací kameru 

DBCAV
81 600

(98 736)



TECHNOLOGIE, AUDIO A NAVIGACE
A  standardní výbava, — nelze objednat

Cena bez DPH / (Cena s DPH)

Obj. kód Trend

SADA TECHNOLOGY ULTIMATE 3

Navíc oproti výbavě Sada Technology Ultimate 2

- aktivní parkovací asistent
 

DBCAW
90 600

(109 626)

Navigační systém s online cloudovým připojením, rozšířený o aktuální informace o dopravě a bodech zájmů (předplatné Connected Nav je zdarma na 

1 rok od registrace vozu, po vypršení zkušební verze budou jsou některé funkce zpoplatněny) - pouze v kombinaci s 12" displejem (12" displej k 

dispozici ve vybraných sadách Technology), navigace také dostupná jako součást sad Technology Ultimate

HKCAB S / 
20 600
(24 926)

BEZPEČNOST

Obj. kód Trend

Digitální tachograf, v ceně není zahrnuta kalibrace a návod k obsluze A

Nevypínatelný omezovač rychlosti na 100 km/h A

Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční 

kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
A

Airbag řidiče A

Airbag spolujezdce, vypínatelný A

KAROSERIE A OKNA

Obj. kód Trend

Boční posuvné dveře vpravo, nástupní šířka 1200 mm A

Elektricky ovládaný schůdek u bočních posuvných dveří A

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200° A

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 253° s magnetickými přidržovači, pro L3 s otevíráním do 236° v případě současného otevření bočních posuvných 

dveří; nelze se stěračem, nelze pro L4
A6KAE

1 400
(1 694)

/ -

Středně vysoká střecha; nelze pro L4 A / -

Vysoká střecha; standardně pro L4 A1FAC A / 
16 500
(19 965)

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro 440 L4 C1DAB
7 700
(9 317)

/ -

Nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku) 0

Speciální nemetalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)
19 800

(23 958)

Metalický lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceníku)
19 800

(23 958)

Speciální nemetalické lakování SVO, nelakované nárazníky a madla (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)
20 000
(24 200)

Speciální metalické lakování SVO, nelakované nárazníky a madla (více informací o dostupných barvách u autorizovaného prodejce Ford)
25 000
(30 250)

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu A

Lapače nečistot vpředu A3EAB
500

(605)

Lapače nečistot vzadu A

Žebřík vzadu; jen pro 410 L3 BL0AB
8 200
(9 922)

/ -

Elektricky ovládaná okna vpředu, řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením A



KAROSERIE A OKNA

Obj. kód Trend

Pevné okno v druhé řadě vpravo A

Posuvné okno v druhé řadě vlevo A

Posuvné okno v druhé řadě vpravo B3AAD
12 700
(15 367)

Pevná okna v třetí řadě A

Pevná okna ve čtvrté řadě; pro L3 A / -

Výklopná okna ve čtvrté řadě; pro L4 A / -

Zadní tónovaná skla Privacy A

Okno v zadních dveřích s vyhříváním A

Zadní stěrač; pouze pro L3 A / -

Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka BSHBJ
1 500
(1 815)

KOLA A PNEUMATIKY

Obj. kód Trend

Ocelové ráfky 6,5x16, pneumatiky o rozměru 235/65 R16; nelze pro 460 A / -

Dvojmontáž na zadní nápravě, ocelové ráfky 6,0x16, pneumatiky o rozměru 195/75 R16, jen pro 460 A / -

Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží D19AC
2 700
(3 267)

/ -

Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží A / -

Rezervní ocelové kolo; standardně pro 460 D17AD A / 
4 400
(5 324)

Spodní ochranný kryt motoru; nelze s 10st. automatickou převodovkou A1CAH
6 600
(7 986)

KOMFORT

Obj. kód Trend

Kuřácká sada B5AAB
600
(726)

Zdvojená baterie H7 75 Ah A

Palubní počítač A

Podélně a výškově nastavitelný volant - vinyl Sensico A

Digitální vnitřní zpětné zrcátko BSBA3
22 000
(26 620)

12V zásuvka vzadu (na D-sloupku) J3FAB
300

(363)

Alternátor 150A; pro vozy s manuální převodovkou A

Alternátor 250A; standardně pro vozy s automatickou převodovkou HUAAD
3 500
(4 235)



PROVOZNÍ NÁKLADY

Obj. kód Trend

Systém Stop-Start A

Funkce řízení zrychlení C7JAB
1 400

(1 694)

Palivová nádrž min 70 l A

SEDADLA, STROPNÍ A BOČNÍ AIRBAGY

Obj. kód Trend

Sada zadních sedadel 10 - dvojsedadlo v druhé řadě, jedno- a dvojsedadlo v třetí a čtvrté řadě, čtyřsedadlo v páté řadě; nelze pro 460 A / -

Sada zadních sedadel 12 - dvojsedadlo v druhé řadě, jedno- a dvojsedadlo v třetí, čtvrté a páté řadě, čtyřsedadlo v šesté řadě; pouze pro 460 A / -

Od druhé řady sklopná opěradla, loketní opěrky u uličky; ne pro čtyřsedadla A

Sada sedadel 12 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné 

ve 4 směrech

pozn.: prodloužená doba dodání pro nově zadané vozy do výroby

BVFAN
8 000
(9 680)

Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem A

Sada sedadel 14 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče a spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče 

a spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech
BVFAQ

14 700
(17 787)

Sada sedadel 15 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina dvojsedadla 

spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem
BVFAR

13 000
(15 730)

Sada sedadel 27 - sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče a spolujezdce, vyhřívané sedadlo 

řidiče a sedadlo spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, stropní a boční airbagy vpředu
BVFA4

24 700
(29 887)

Sada sedadel 29 - sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, vyhřívané sedadlo řidiče a polovina 

dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem, stropní a boční airbagy vpředu
BVFA6

19 700
(23 837)

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce v 1. řadě A

SVĚTLOMETY

Obj. kód Trend

Halogenové světlomety A

Denní svícení A

Odbočovací světla statická JBDAR
2 500
(3 025)

Mlhové světlomety vpředu A

Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu; také ve vybraných sadách Technology BEBAB S / 
1 550

(1 876)

TOPENÍ A KLIMATIZACE

Obj. kód Trend

Elektrické přídavné topení A

Manuální klimatizace vpředu A

Automatická klimatizace vpředu vč. 12" dotykového displeje a systému SYNC 4; také ve vybraných sadách Technology AC--C S / 
26 000
(31 460)

Zadní klimatizace a topení A



TOPENÍ A KLIMATIZACE

Obj. kód Trend

Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, obvodový alarm GZAAM
30 000
(36 300)

ZABEZPEČENÍ A ZAMYKÁNÍ

Obj. kód Trend

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním A

Jeden sklopný klíč, jeden s pevným dříkem bez dálkového ovládání A

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání CBFAJ
500

(605)

Obvodový alarm HNAAD
7 000
(8 470)

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Obj. kód Trend

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

vč. zajištění mobility až na 5 dní A

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve

vč. zajištění mobility až na 5 dní

9 600
(11 616)

Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve

vč. zajištění mobility až na 5 dní

79 800
(96 558)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let, zahrnuje i prozatimní servis po roce

(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

15 884
(19 220)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN - 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let

(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem)

34 669
(41 949)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE- 2 pravidelné plnohodnotné servisní prohlídky během 4 let + spotřební díly 3 roky /60 000km

(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem plus spotřební díly)

30 802
(37 270)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE - 5 pravidelných plnohodnotných servisních prohlídek během 5 let + spotřební díly 4 roky /80 

000km

(pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem plus spotřební díly)

69 116
(83 630)

Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Podrobné informace o vozech, jejich 
vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford. 

Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cena bez DPH 

(Cena s DPH)

Obj. kód

Ochranná mříž na zadní okno dveří nákladového prostoru 1838135
5 861

(7 092)

Základní střešní nosič Q-Tech, sada 2 příčníků (L3 - 2ks); nelze pro vysokou střechu 2539261
4 428

(5 358)

Základní střešní nosič Q-Tech, sada 3 příčníků (L3 - 3ks); nelze pro vysokou střechu 2539263
6 641

(8 036)

Pružná dělicí přepážka - ochranný štít mezi přední a zadní řadu sedadel 2501127
3 576

(4 327)

Pružná dělicí přepážka - ochranný štít mezi přední a zadní řadu sedadel a oddělení řidiče a spolujezdce 2501129
4 081

(4 938)

Snímatelný voděodolný potah na sedadlo řidiče (manuálně nastavitelné) 2326838
1 171

(1 417)

Snímatelný voděodolný potah na dvojsedadlo spolujezdce 2326822
1 832
(2 217)

Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.
Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz.



ROZMĚRY (MM)

L3 H2 L3 H3 L4 H3

Celková délka 5 981 5 981 6 704

Celková šířka s vnějšími zpětnými zrcátky / bez zrcátek 2 474 / 2 059 2 474 / 2 059 2 474 / 2 059

Celková výška* 2 528 - 2 438 2 764 - 2 677 2 757 - 2 668

Vnitřní výška* 1 718 1 955 1 955

Délka za poslední řadou sedadel 106 106 45

Rozvor 3 750 3 750 3 750

Přední převis 1 023 1 023 1 023

Zadní převis 1 208 1 208 1 931

Maximální šířka vstupního otvoru bočních dveří 1 200 1 200 1 200

Maximální výška vstupního otvoru bočních dveří 1 564 1 564 1 564

Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří 1 520 1 520 1 520

Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří 1 597 1 836 1 836

Šířka mezi podběhy 1 364 1 364 1 364

L3 - dlouhý rozvor, L4 - dlouhý rozvor, delší převis vzadu. H2 - středně vysoká střecha, H3 - vysoká střecha. Vzhledem k tolerancím ve výrobě, výbavě vozidla a různým velikostem a typům 
kol se mohou skutečné rozměry lišit od uvedených hodnot.

*Výškové rozměry jsou v rozsahu minima a maxima, od plně naloženého vozidla s nejmenší nosností po nenaložené vozidlo s největší nosností.

BARVY KAROSERIE

Bílá Frozen Červená Race Modrá Blazer Modrá Metallic
nemetalická nemetalická nemetalická metalická

Stříbrná Diffused Stříbrná Moondust Šedá Magnetic Černá Agate
metalická metalická metalická metalická

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) infocz@ford.com www.ford.cz www.fordcredit.cz

tel:+420800367329
mailto:infocz@ford.com
https://www.ford.cz
https://www.fordcredit.cz

