
 

 

 

 

 

 

 

Č. nabídky: 40/LK/2020, v Brně 14.9. 2020, pan M. ŠENKEŘÍK, TSH s.r.o., Brno 

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA 
Vážený pane Šenkeřík, 
dle Vaší specifikace jsme Vám připravili akční cenovou nabídku nákladního vozu IVECO – typové řady STRALIS X - WAY model 
AS440X48TP (EURO 6c) v provedení tahač, a dále přikládáme nabídku servisních a leasingových podmínek. 

1) AS440X48TP – STRALIS X-WAY - 4 x 2 - EURO 6c – tahač: 
Celková hmotnost soupravy                     44.000 kg 

Hmotnost tahače                                                                                        6.950 kg 

Hodnoty motoru 11.118 cm3, 480 koní, 353 kW 

Zákl. výbava: EURO 6C, pneumatické odpružení zadní  nápravy, ESP, EBS (ABS + ASR+EBL+BAS), LDWS, nejnižší 
spotřeba paliva ve své třídě, HI-eSCR (zdokonalení systému SCR), dlouhá kabina s vysokou střechou, automatická 

klimatizace, odpružení kabiny na vzduchu, vyhř. textil. komf. sedad. řidiče na vzduchu, el. střešní okno, denní LED 

světla, hydraulický hever, vyhřívaný předfiltr paliva s nádržkou Racor, boční výfuk, zvuková signalizace zpátečky   

autoradio/CD/BT/miniUSB, dva zadní stabilizátory,  
Dovybavení tahače: automatizovaná 12-ti stupňová převodovka ZF, rozvor 3.800 mm, barva bílá 

měření zatížení náprav se vzduch. pérov, , Interface FMS-fleet managenment, přídavná dálková a mlhová světla, tlakové ostřikovače 
světlometů, kuřácká souprava, nezávislé topení,   
centrál s dálkovým ovládáním, dvě skříňky pod kabinou AS, anténní kabely pro Toll Collect (D), tlaková jednotónová houkačka za 
nárazníkem, Al palivová nádrž 540 l, nádrž Adblue 80 l,  
zadní světla LED, DSE a DAS Drive Attention Suport IVECONNECT, telematický box GPS a GPRS antény 
integrální hydraulický retardér, PTO, EcoFleet 
přední blatníky a plasty v barvě kabiny, příprava na ovládání zvedání návěsu, volant potažený kůží, lednička výsuvná 50 L s izoboxem, 
rolety pro boční okna, , lůžko luxusní, horní se sítí a zásuvkou, horní SMART, pneumaticky odpružená nastavitelná sedačka 
spolujezdce, IVECONNET touch screen navi prefit multimedia,  
hadice na huštění pneu 
točnice Jost 150+50 mm, tažné zatížení 8.000 + 13.000 kg,  
funkce Rocking Mode pro vyproštění, funkce Hill Holder  
 
Financování-ČSOB-úvěr: při 20% akontaci (15.948 EUR) a vráceném DPH (13.839 EUR) je měsíční splátka (48 x) 1.398 EUR bez pojištění. 
 

Cena vozidla celkem včetně VIP slevy ( - 79.000 EUR):                    65.900 EUR 
Servisní interval:  Stralis – 150.000 km! Školení Ecodrive: 1 řidič 1 den v ceně. 
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: do 16.9. 2020. Termín dodání: skladové vozidlo 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 
Lubomír Kuchta, tel.:  602 518 192, e-mail: kuchta@ivecocz.cz 
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