č. 11A/LK/2015, v Brně 24.2.2016

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA!

Vážení obchodní partneři,
připravili jsme pro Vás akční cenovou nabídku užitkového vozu FIAT – typové řady NOVÉ
DUCATO – furgon (17 m3), a dále přikládáme nabídku servisních a leasingových podmínek.

1. FIAT DUCATO MAXI 2,3 MTJ 130k 35 L4H3 (furgon) – 17 m3, E5:
Celková hmotnost vozidla:
3.500 kg
Celková hmotnost přívěsu:
2.500 kg
Celková hmotnost soupravy:
6.000 kg
Užitná hmotnost vozidla:
1.410 kg
Rozměry nákladového prostoru:
4,1 x 1,87 x 2,17 m (LxBxH), 17 m3
Hodnoty motoru:
2.287 cm3, 96kW/130 koní
Základní výbava: centrální zamykání s dálkovým ovládáním, airbag řidiče, světla pro
denní svícení, ESC včetně ASR+LAC (adaptivní kotrola nákladu)+EBD+systém kontroly proti
převrácení, třetí brzdové světlo, el. ovládaná okna a zrcátka, 1+2, palubní počítač, příprava pro
rádio
vyhřívaná přední okna, vyhřívaná zpětná zrcátka + odmlžení, výškově nastavitelný volant a sedačka
řidiče, multifunkční palubní deska s odkl. prostory, držáky nápojů, chladícím boxem a zamykací skříňkou,
čalouněná opěrka hlavy, odnímatelná pev. prosklená dělící příčka, osvětlení nákl. prostoru, výškově
nastavitelné opěrky hlavy,

Cena vozidla celkem včetně slevy (-310.600 Kč):

559.900 Kč

Příplatkové verze:
výkon motoru 109 kW(148 koní): + 19.900 Kč
výkon motoru 130 kW (177 PS, 2.999 cm3, + 50 kg): + 49.000 Kč

Příplatkové pakety:
Balíček Praktik (16.900 Kč):
bederní a loketní opěrka řidiče, odkládací polička nad čelním sklem, zesílené pérování,
otevírání zadních dveří o 270 st., parkovací senzor
Balíček Traveller (19.900 Kč):sensor automatického spouštění stěračů, tempomat, odpružená
sedačka – s nastavením opěráku, podélným a výškovým nastavením, čalouněnou a loketní
opěrkou, opěrky hlavy s textilním potahem, palivová nádrž 120 l, mlhová světla

Balíček Technology (28.900 Kč):
světlomety s LED diodami, rádio s 5” dotykovou obrazovkou s CD a bluetooth, zadní parkovací
kamera, el. sklápění zpětných zrcátek, bezpečnostní zámky dead lock
balíček Traveller nelze kombinovat s balíčkem Praktik!!!
Příplatková výbava vozidla:

mlhovky (4.500 Kč), pneumatiky extra série 225/75 R16 (2.400 Kč), manuální klimatizace
(17.500 Kč), automatická klimatizace (22.500 Kč), zadní dvoulamelové zasílené pružiny (3.500
Kč), bederní nastavení sedadla řidiče + loketní opěrka (2.000 Kč), odkládací přihrádka nad
čelním sklem (1.600 Kč), prosklené zadní dveře (4.500 Kč), vyhřívané sklo u zadních dveří
(5.800 Kč), tempomat (4.800 Kč), nádrž 120 l (3.600 Kč), parkovací senzor (6.500 Kč), otevírání
zadních dveří 270 st (9.500 Kč), tažné zařízení (12.000 Kč), tachograf (18.900 Kč), airbag
spolujezdce (7.400 Kč), airbag boční a okenní (12.000 Kč), zadní parkovací kamera (7.500 Kč),
autorádio s CD a MP3 vč. antény a repro (4.900 Kč), senzor automatického spouštění stěračů a
světlometů (4.500 Kč), opěrky hlavy s textilním potahem (800 Kč), odpružená sedačka – s
nastavením opěráku, podélným a výškovým nastavením, čalouněnou a loketní opěrkou (11.700
Kč), přední zástěrky (1.400 Kč), tažné zařízení odnímatelné (14.900 Kč), příprava pro tažné
zařízení (6.000 Kč), tažné zařízení včetně přípravy (12.900 Kč), třístranný sklápěč (144.900
Kč), valník (54.900 Kč), druhá a třetí řada sedaček pro furgon (110.000 Kč), obložení
nákladového prostoru (19.900 Kč), kryt olejové vany motoru (3.200 Kč)
Prodloužená záruka – 5 let/200.000 km (22.500 Kč)

Součástí ceny jsou 2. roky plné záruky !!!!
Servisní interval: 45.000 km nebo 24 měsíců !!!!
Servisní služby : NON STOP asistenční služba v ČR a Evropě, 36 servisních míst v ČR
z toho 5 servisů Agrotec a.s. na Moravě (Brno, Hustopeče, Zlín, Ostrava, Olomouc).
Platnost nabídky: do 30.3.2016.
Termín dodání: skladové vozidlo ihned, vozidlo do výroby 15 - 25 týdnů
Financování: formou leasingu, úvěru nebo hotovostní platba.
Výše uvedené ceny jsou bez DPH včetně dovozu do ČR. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a
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