Č. nabídky: 50/LK/2020, v Brně 20.10.2020

AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA!
Vážený obchodní partneři,
připravili jsme pro Vás akční cenovou nabídku užitkových vozů IVECO – typové řady NOVÁ DAILY 2019 model
35S14(16)V a 35S16 (EURO 6d!) v provedení furgon, podvozek s valníkovou nástavbou respektive sklápěcí korbou, a
dále přikládáme nabídku servisních a leasingových podmínek.

1) NOVÁ DAILY 2019 model 35S14V (furgon) – 12 m3– jednomontáž - EURO 6d:
NOVÁ DAILY 2019: ESP9+ABS+EBD+ASR v zákl. výbavě, emisní norma EURO 6d, dojezd ADBLUE 7.500 km, zvýšení
únosnosti náprav a jejich nové revoluční uložení, snížení spotřeby PHM, objem nákladového prostoru u furgonů 20 m 3 (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
Celková hmotnost přívěsu
Celková hmotnost soupravy
Užitná hmotnost vozidla
Objem skříně
Velikost nákladního prostoru
Hodnoty motoru

3.500 kg
3.500 kg
7.000 kg
1.345 kg
12 m3
3,58 x 1,80 x 1,90 m (L x B x H)
2.287 cm3, 100 kW/136 koní

Základní výbava:
EURO 6d, ESP9 + ABS + EBD + ASR, systém LDWS – hlídání jízdního pruhu (jen u N2), systém AEBS (automatické brzdění a radar
- jen u N2), airbag řidiče, 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 vozidla:
- klimatizace včetně kompresoru, odpružená sedačka řidiče s 3 st. nastavení, otevírání zadních dveří 250 st., dvojsedačka se 2.
tříbodovými pásy + stolek, rezerva, držák pod rámem vzadu, sloupek řízení nastavitelný ve dvou osách

Cena vozidla celkem včetně dovybavení a VIP slevy (- 989.000 Kč):

549.900 Kč

Financování-ČSOB-úvěr: při 20% akontaci 133.075 Kč je měsíční splátka (48 x) 14.998 Kč včetně pojištění. Při převzetí vozidla je
možné nárokovat DPH ve výši 115.479 Kč

1) NOVÁ DAILY 2019 model 35S16V (furgon) – 16 m3– jednomontáž - EURO 6d:
NOVÁ DAILY 2019: ESP9+ABS+EBD+ASR v zákl. výbavě, emisní norma EURO 6d, dojezd ADBLUE 7.500 km, zvýšení
únosnosti náprav a jejich nové revoluční uložení, snížení spotřeby PHM, objem nákladového prostoru u furgonů 20 m 3 (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
Celková hmotnost přívěsu
Celková hmotnost soupravy
Užitná hmotnost vozidla
Objem skříně
Velikost nákladního prostoru
Hodnoty motoru

3.500 kg
3.500 kg
7.000 kg
1.200 kg
16 m3
4,68 x 1,80 x 1,90 m (L x B x H), 6 EURO palet
2.287 cm3, 116 kW/156 koní, 380 Nm

Základní výbava:
EURO 6d, ESP9 + ABS + EBD + ASR, systém LDWS – hlídání jízdního pruhu (jen u N2), systém AEBS (automatické brzdění a radar
- jen u N2), airbag řidiče, 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 vozidla:
- klimatizace včetně kompresoru, odpružená sedačka řidiče s 3 st. nastavení, otevírání zadních dveří 250 st., dvojsedačka se 2.
tříbodovými pásy + stolek, rezerva, držák pod rámem vzadu, sloupek řízení nastavitelný ve dvou osách

Cena vozidla celkem včetně dovybavení a VIP slevy (- 989.000 Kč):

579.900 Kč

V případě zvolení varianty modelu 35S14V (výkon motoru 136 koní) o objemu 12 m3 se cena sníží o částku 29.900 Kč!
Financování-ČSOB-úvěr: při 20% akontaci 140.335 Kč je měsíční splátka (48 x) 15.301 Kč včetně pojištění.

3) NOVÁ DAILY 2019 model 35S16 – jednomontáž - EURO 6d – valník:
NOVÁ DAILY 2019: ESP9+ABS+EBD+ASR v zákl. výbavě, emisní norma EURO 6d, dojezd ADBLUE 7.500 km, zvýšení
únosnosti náprav a jejich nové revoluční uložení, snížení spotřeby PHM, objem nákladového prostoru u furgonů 20 m 3 (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
Celková hmotnost přívěsu
Celková hmotnost soupravy
Užitná hmotnost podvozku (bez nástavby)
Užitná hmotnost vozidla (s nástavbou)
Hodnoty motoru
Maximální vnější délka a šířka nástavby:

3.500 kg
3.500 kg
7.000 kg
1.700 kg
Cca 1.350 kg
2.287 cm3, 116 kW/156 koní, 380 Nm
4,9 x 2,2 m

Základní výbava:
EURO 6d, ESP9 + ABS + EBD + ASR, systém LDWS – hlídání jízdního pruhu (jen u N2), systém AEBS (automatické brzdění a radar
- jen u N2), airbag řidiče, 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:
- klimatizace včetně kompresoru, tempomat, mlhovky, horizontálně a vertikálně stavitelný volant, autorádio s BT,USB a MP3,
barevný přístrojový panel, odpružená sedačka řidiče s 3 st., nastavení, zadní zesílená parabolická péra, rezerva, držák rezervy,

Nástavba:
valníková o vnitřních rozměrech 3,53 x 2,13 x 0,4 m, vysoké přední čelo nástavby + mříž, zadní obrysové osvětlení valníku

Cena vozidla celkem včetně dovybavení, nástavby a VIP slevy (- 987.000):

614.900 Kč

4) NOVÁ DAILY 2019 model 35S16 – jednomontáž - EURO 6d – S3 - sklopka:
NOVÁ DAILY 2019: ESP9+ABS+EBD+ASR v zákl. výbavě, emisní norma EURO 6d, dojezd ADBLUE 7.500 km, zvýšení
únosnosti náprav a jejich nové revoluční uložení, snížení spotřeby PHM, objem nákladového prostoru u furgonů 20 m 3 (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
Celková hmotnost přívěsu
Celková hmotnost soupravy
Užitná hmotnost podvozku (bez nástavby)
Užitná hmotnost vozidla (s nástavbou)
Hodnoty motoru
Maximální vnější délka a šířka nástavby:

3.500 kg
3.500 kg
7.000 kg
1.700 kg
Cca 1.250 kg
2.287 cm3, 116 kW/156 koní, 380 Nm
4,9 x 2,2 m

Základní výbava:
EURO 6d, ESP9 + ABS + EBD + ASR, systém LDWS – hlídání jízdního pruhu (jen u N2), systém AEBS (automatické brzdění a radar
- jen u N2), airbag řidiče, 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:
- klimatizace včetně kompresoru, tempomat, mlhovky, horizontálně a vertikálně stavitelný volant, autorádio s BT,USB a MP3,
barevný přístrojový panel, odpružená sedačka řidiče s 3 st., nastavení, zadní zesílená parabolická péra, rezerva, držák rezervy,

Nástavba:
Třístranná sklápěcí nástavba o vnitřních rozměrech 3,6 x 2,1 x 0,4 m, vysoké přední čelo nástavby + mříž, ocelové bočnice, žebřík
k nástavbě vzadu

Cena vozidla celkem včetně dovybavení, nástavby a VIP slevy (- 987.000):

694.900 Kč

Součástí ceny jsou 2 roky plné záruky bez omezení a 5 % sleva na servis
Cena základní servisní údržby při průběhu 160.000 najetých km je 14.200 Kč
Servisní interval: 50.000 km
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 15.11.2020, Termín dodání: skladová vozidla ihned, vozidlo do výroby 9–15 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 budeme se těšit na další spolupráci.
S pozdravem
Lubomír Kuchta, tel.: 602 518 192, e-mail: kuchta@ivecocz.cz

NOVÁ DAILY 2019
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