č. 10B/LK/2019, v Brně 10.4.2019

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA !!!

Vážení obchodní partneři,
dle Vaší specifikace jsme Vám připravili akční cenovou nabídku nákladních vozů IVECO – typové řady DAILY
2016 model 72C18 (EURO 6c) a EUROCARGO model 120E19 (EURO 6c) v provedení s mechanismem
nosiče kontejnerů, také přikládáme nabídku servisních a leasingových podmínek.

1. DAILY 2016 model 72C18 – podvozek - dvojmontáž - EURO 6c:
DAILY 2016: ESP9+ABS+EBD+ASR v zákl. výbavě, emisní norma EURO 6c, dojezd ADBLUE 7.500 km, zvýšení
únosnosti náprav a jejich nové revoluční uložení, snížení spotřeby PHM, objem nákladového
prostoru u furgonů 20 m3 (8 EURO palet), u podvozků šířka nástavby 2,5 m a délka až 6,7 m – 16
EURO palet, snížení výšky nákladového prostoru o 5,5 cm (furgony), výkon motorů až 210 koní,
zvýšení kroutících momentů, nový revoluční design interiéru a exteriéru, řazení u volantu a
nastavitelný volant, dvoumístná sedačka spolujezdce, varianta pohonu na CNG
Celková hmotnost vozidla:
7.200 kg
Celková hmotnost přívěsu:
3.500 kg
Celková hmotnost soupravy:
10.700 kg
Užitná hmotnost podvozku (bez nástavby):
4.790 kg
Užitná hmotnost vozidla s mechanismem:
cca 4.230 kg
Hodnoty motoru:
2.998 cm3, 133 kW/180 koní, 430Nm
Maximální vnější délka a šířka nástavby:
6,7 x 2,5 m

Základní výbava: EURO 6c, ESP9 + ABS + EBD + ASR, systém LDWS – hlídání jízdního pruhu (jen u N2),
systém AEBS (automatické brzdění a radar - jen u N2), 6 st. převodovka, el. ovládaná okna, denní svícení,
komfortní display, 2-místná sedačka spolujezdce, akustická signalizace zpátečky, centrál s dálkovým ovládáním, box pod
lavicí spolujezdce, zesílený alternátor, display Matrix
Dovybavení podvozku:
DAILY Bussines: klimatizace včetně kompresoru, airbag řidiče, tempomat, horní odkládací police, dvojsedačka se 2.
tříbodovými pásy + stolek, držák has. přístroje 2 kg
DAILY Construction–podvozky: uzávěrka diferenciálu, zesílené semieliptické odpružení s helprem, ochrana olejové
vany, nádrž Ad-Blue 20l za schůdkem, zobrazování stavu hladiny oleje na palubní desce
PTO, expanzní modul, 13. pólová zásuvka, tažné zařízení koule ISO 50, tažné zařízení pr. oka 40 mm, ramena zrcátek
2.200 mm, odpružená sedačka řidiče s bederní opěrkou a 3 st. nastavení
Autorádio s CD, BT a handsfree
Nástavba:
Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů CTS 5038,výkon 5.500 kg (výrobce CTS Okřínek), čerpadlo, zábrany,
blatníky, montáž, bedna na nářadí

Cena vozidla celkem vč. dovybavení, nástavby a VIP slevy (-866.000 Kč): 1.227.000 Kč
Financování-ČSOB-úvěr: při 20% akontaci 296.934 Kč je měsíční splátka (60 x) 22.066 Kč bez pojištění

2. EUROCARGO MLC120E19, krátká kabina – EURO 6c - pneu 19,5´:
Celková hmotnost vozidla:
Celková hmotnost přívěsu (verze R):
Celková hmotnost soupravy (verze R):
Užitná hmotnost podvozku (bez nástavby):
Užitná hmotnost vozidla s mechanismem:

Zatížení náprav (přední/zadní):
Hodnoty motoru:

11.990 kg
3.500 kg
15.490 kg
7.360 kg
cca 6.530 kg

4.800/8.500 kg

4 válec, 4.485 cm3, 190 koní (137 kW)

Maximální délka nástavby krátká (dlouhá) kabina:

9,6 (9,0) m

Zákl. výbava : viz. příloha + EURO 6c, ESP, systém LDWS (hlídání jízdního pruhu), systém
AEBS (automatické brzdění a radar-určené modely), nižší spotřeba paliva, pneumaticky
odpružená sedačka řidiče, el. ovládaná okna, 6 st. převodovka, motory až 320 koní se zvýšeným kroutícím
momentem, systém HI-eSCR, nový brzdový systém, inovace elektrického systému, LED denní svícení, zvýšená
antikorozní ochrana podvozku podvozku, zobrazení okamžité spotřeby paliva, palubní počítač, motorová

brzda, zvuková sign. zpátečky, čelní sklo s UV filtrem, možnost pohonu CNG

Dovybavení podvozku:
klimatizace, uzávěrka diferenciálu, PTO, zadní okna kabiny, tempomat, sání vzduchu se snorchlem, sání vzduchu za
nápravou, expanzní modul pro PTO a nástavbáře, ochranný štít chladiče a ol. vany, převod nápravy 4.88, válcový zadní
nárazník, ocelový přední nárazník, centrál s dálkovým ovládáním, dvojsedačka komfortní, luxusní klimatizovaná sedačka
řidiče pneum. odpružená, područky,
13. pólová zásuvka, tažné zařízení koule ISO 50
autorádio s CD, MP3 BT včetně antény a reproduktorů
Nástavba:
Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů CTS PRO 06-37 S PRO F, výkon 6.000 – 8.000 kg (výrobce CTS
Okřínek), čerpadlo, zábrany, blatníky, montáž, bedna na nářadí

Cena vozidla celkem vč. dovybavení, nástavby a VIP slevy (-866.000 Kč): 1.399.900 Kč
Financování-ČSOB-úvěr: při 20% akontaci 338.798 Kč je měsíční splátka (60 x) 25.177 Kč bez pojištění

V případě zvolení varianty 220 koní se cena zvýší o částku 48.000 Kč.

Daily: součástí ceny jsou 2 roky záruky s omezením 200.000 km a 5 % sleva na servis!
Eurocargo: součástí ceny jsou 2 roky záruky na hnané agregáty s omezením 200.000 km a 5 %
sleva na servis!
Servisní interval: 50.000 km (DAILY) a 80.000 km (EC)!
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: 15.5.2019. Termín dodání: 10 – 18 týdnů
Financování: formou leasingu, úvěru nebo hotovostní platba.
Výše uvedené ceny jsou bez DPH včetně dovozu do ČR. U řady EC je kalkulováno s kurzem 26 Kč/EUR. Věříme, že Vás naše
nabídka zaujme a budeme se těšit na další spolupráci.
S pozdravem

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

DAILY 2016

DAILY 2014 – VAN ROKU 2015!!!

EUROCARGO – TRUCK ROKU 2016

