
      
 

  
  

  

  

  

  

  
  

AAKKČČNNÍÍ  CCEENNOOVVÁÁ  NNAABBÍÍDDKKAA!!  
Vážení obchodní partneři, 
připravili jsme pro Vás akční cenovou nabídku užitkového vozu FIAT – typové řady DUCATO – LIGHT 2.3 MTJ 
LPR 170k 35 L2 (dvojkabina, EURO 6) a dále přikládáme nabídku servisních a leasingových podmínek. 
 

1.FIAT DUCATO LIGHT 2.3 MTJ LPR 170k 35 L2 (dvojkabina – 6 + 1) - E6: 
Celková hmotnost vozidla:               3.500 kg  
Celková hmotnost přívěsu:               3.000 kg  
Celková hmotnost soupravy:              6.500 kg 
Užitná hmotnost podvozku (bez nástavby):            1.800 kg 
Užitná hmotnost vozidla s nástavbou:      cca 1.500 kg 
Hodnoty motoru:        2.287 cm3, 130kW/177 koní 
Maximální vnitřní rozměry nástavby:          2,4 x 2,1 m  
Obsaditelnost:           6 + 1 
Základní výbava: airbag řidiče, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, světla pro denní svícení, ESC 
včetně ASR+LAC (adaptivní kotrola nákladu)+EBD+systém kontroly proti převrácení, el. ovládaná okna a zrcátka, 
1+2, palubní počítač, příprava pro rádio, zadní dvoulampové zesílené pružiny, nádrž 90 l  
Dovybavení podvozku: 
barva oranžová, klimatizace, fixní tažné zařízení, mlhovky, tempomat+speed limiter (nastavení maximální 
rychlosti), radio bez CD s BT a USB - ovládání z volantu, reflexní čelní sklo,  
Nástavba: 
Valníková o vnitřních rozměrech 2,4 x 2 x 0,4 m (L x B x H), podlaha z překlížky, 6 párů ok 
 

Cena vozidla celkem včetně dovybavení, nástavby a VIP slevy (-856.000 Kč):       579.900 Kč 
 

Součástí ceny jsou 2. roky plné záruky! Servisní interval: 45.000 km nebo 24 měsíců! 
Servisní interval: 45.000 km nebo 24 měsíců! 
Servisní služby : NON STOP asistenční služba v ČR a Evropě, 25 servisních míst v ČR  
z toho 8 servisů Agrotec a.s. s NON STOP službou na Moravě (Brno, Hustopeče, Zlín, Ostrava, 
Olomouc, Jihlava, Zábřeh, Žďár nad Sázavou). 
Platnost nabídky: skladové vozidlo. Termín dodání: ihned 
Financování: formou leasingu, úvěru nebo hotovostní platba. 
Výše uvedené ceny jsou bez DPH včetně dovozu do ČR. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a budeme se těšit 
na další spolupráci.  
S pozdravem 

 

č. 27/LK/2019, v Brně 12.9.2019 

                           Lubomír Kuchta  
Prodej IVECO                                                                                                  

mobil:  602 518 192, tel.+fax : 544 227 085                                                                                        
e-mail: kuchta@ivecocz.cz 
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