
 

 

Bodmér Község Önkormányzata 

8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58, tel.: +3622350103;  ,  

e-mail: hivatal@bodmer.hu; 
 
 

Árajánlat 
 

Tisztelt Katona László polgármester úr! 
 

Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy új Ford gépkocsi vásárlása céljából megkereste márkakereskedésünket, érdeklődésére ezúton adunk tájékoztató 

jellegű ajánlatot a Ford Transit Custom típusra. 
 
Típus: Ford Transit Custom Shuttle Bus Titanium L2H1||320, 2.0L mHEV [185 Le] M6FWD 

Szín/kárpit: Moondust Silver / Salerno leather / Dark Palazzo Grey Bőr (Ebony / Dark palazzo Grey) 

 

Alapfelszereltség: aktuális árlista alapján ( 9 személyes ) 
Extra felszereltség: Metálfényezés (választható :Shadow Black, Blue Metallic, Difused Silver, Magnetic, Orange Glow, Moondust Silver)  

Elektromos csatlakozó (230V / 150W)  

Tolatókamera  

Vonóhorog  

Vontatmány stabilitás vezérlővel (TSC) 
Tartozékok: Kerekesszék felhajtó rámpa + rögzítő rendszer + Engedélyeztetés + Vizsgáztatás  ( 6 személyes kivitelre átalakítva)  

Kerekesszék rögzítési pont 4+3 pontos rögzítő készlettel+ rámpa  

Kerekesszék rögzítésének kialakítása  

Kerekesszék rögzítő rendszer engedélyeztetése + vizsgáztatása 

 

Árak: 

Listaár: 13 455 450 Ft 

  Extra felszereltség összesen: 342 900 Ft 

Extrákkal növelt listaár: 13 798 350 Ft 

Extrákkal növelt listaár regisztrációs adó nélkül: (-76 000) 13 722 350 Ft 

  Flottakedvezmény: (%) - Ft 

  Egyedi kedvezmény: - 1 141 180 Ft 

  Extra kedvezmény: - Ft 

Összes kedvezmény: (% + 8,32% + %) - 1 141 180 Ft 

Engedményes vételár: 12 657 170 Ft 

Engedményes vételár regisztrációs adó nélkül: 12 581 170 Ft 

  Tartozékok ( részletezve fent): 1 282 700 Ft 

  Regisztrációs adó: 76 000 Ft 

Ajánlati ár ( bruttó ): 13 939 870 Ft 

Ajánlati ár ( nettó 
regisztrációs adó nélkül): 

10 923 126 Ft  

  

Minden Ford Transit Custom modellre 2 év kilométer-korlátozás nélküli teljes körű, valamint +3 év (max. 100 000 / 150 000 km) Extra Garancia érvényes! 

 
 
 
 
 



 

 

Forgalomba helyezés: 
Fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót, azonban nem tartalmazzák az üzembehelyezés, valamint az illetékek költségét.

 Üzembehelyezés: 119 000 Ft 
ÁFA-mentesen fizetendő illetékek: Vagyonszerzési illeték (5-6-7-850 Ft/kW):         Ft 

 Törzskönyv, forgalmi engedély, rendszám: 20 500 Ft 
 

 

Egyéb feltételek: 
• Megrendeléskor 20% előleget kérünk befizetni. 
• Szállítási határidő: gyártásból megrendelés esetén 12-16 hét. 
• Az ajánlatunkban szereplő kedvezmények és árak 2020. 01. 29.-ig történő, az ajánlatkérés ütemezésében feltüntetett darabszámú Ford 

gépjármű megrendelése esetén érvényesek. 
• A százalékban meghatározott kedvezmények számításának alapja a regisztrációs adóval csökkentett listaár, mely kedvezmény az utólagosan 

szerelt extrákra nem vonatkozik. 

• A Ford Motor Company a folyamatos fejlesztés politikáját hirdeti, ezért a Ford Közép és Kelet-Európai Kft. fenntartja magának a jogot a technikai 

specifikációk és az árak előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására. 

• Fenti garancia ajánlatunk feltétele a gépjárművek teljes futamidő alatt hivatalos Ford márkaszervizben történő javítása mind garanciális és nem 

garanciális, illetve mind a mechanikai és karosszéria javítások esetében is.  

 
Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére! 
 
Üdvözlettel, 

 
Molnár Bence 
Értékesítési tanácsadó 
+36 1 7766 41 

 
Székesfehérvár, 2020. 01. 30. 

 



 

 

 
Az árajánlatban szereplő gépkocsi alapfelszereltsége: 
 
(az alábbi lista tájékoztató jellegű, a gépkocsi pontos alapfelszereltségét az aktuális árlista tartalmazza) 

 
Manuális fényszórómagasság állítás Megerősített generátor Riasztóberendezés 
Start/Stop rendszer - Fedélzeti számítógép Teljes értékű pótkerék Üzemanyag betöltő 
nyílás - félretankolás gátló funkcióval Üzemanyag tartály - 70 literes Sebességváltó 
gomb - bőr Hátsó 3-pontos biztonságiövek 6.5X16"-os könnyűfém kerekek - 
215/65R16C gumiabroncsok Alacsony tető - Fej feletti tároló nélkül - Belső világítás a 
hátsó üléseknél Kombi M1 esetén Automata ajtózárás Elektromos első ablakemelők a 
vezető oldalon automata fel/le funkcióval - Kombi esetén csak lefelé automata Első 3-
pontos biztonságiövek - Överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen, 
kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén Első légzsák - utas oldalon - Első 
utasoldali biztonságiöv előfeszítő - Utasoldali első légzsák deaktiválás - Figyelmeztetés 
a biztonságiöv bekapcsolására - hang és fényjelzés Első lökhárító - Teljesen színre fújt - 
Nem elérhető SVO fényezéssel ESP rendszer - Vészfékezésre figyelmeztető fények -ABS, 
Borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló Fix bal- és jobboldali 
ablakok a harmadik üléssornál Fix, fűthető ablak a hátsó ajtón Hátrahajtható hátsó 
ülések - Hátsó kartámasz Kétlépcsős ajtónyitás Kétoldali fellépők az ajtók hosszában - 
Kétoldali tolóajtóval - Az első ajtók és a tolóajtók nyílásának szélességében Kétoldali 
tolóajtó (nem elérhető magas tetővel) Kiegészítő (PTC) fűtés Konfigurálható ajtónyitás - 
Kétlépcsős nyitás Láthatósági csomag 2 - Fűthető szélvédő - Figyelmeztetés a 
mosófolyadék alacsony szintjére - Elektromosan állítható, fűthető, automatikusan 
becsukódó külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel - Automata 
fényszóróvezérlés - Esőérzékelős ablaktörlők Holttérfigyelő rendszer rendelése esetén 
az automatikusan becsukódó tükör funkciót nem tartalmazza LED nappali menetfény 
Manuális hátsó légkondicionáló berendezés - Első manuális légkondicionáló 
berendezéssel Nem elérhető hátsó fűtéssel Nyitható bal- és jobboldai ablakok a 
második üléssornál Oldalsó tolóajtó nyitás - korlátozott Parkolóradar - első és hátsó 
Sebességtartó automatika - Beállítható sebességhatároló - Bőrkormány Sötétített 
üvegezés a B-oszloptól hátrafelé Távirányító ajtónyitó - Többcsatornás - Feltölthető - 2 
behajtható kulcs Teljes tetőkárpit - Egyedi prémium minőségű tetőkárpit a Tourneo Bus 
M1 Titanium szériához, Satin ezüst hatású szellőző keretekkel a hátsó 
légkondicionálónál Tükörházak - színrefújt Vezető oldali biztonságiöv bekapcsolására 
figyelmeztető lámpa és hangjelzés Dupla ülés a második sorban Dupla utasülés a 
harmadik sorban Tripla utasülés a negyedik sorban - 2 irányban állítható fejtámlák 
Elektromosan állítható, fűthető, automatikusan becsukódó külső visszapillantó tükrök 
integrált irányjelzőkkel Felfelé / oldalra nyíló hátsó ajtó kilincs - színre fújt Nem 
elérhető SVO fényezéssel Hátsó lökhárító - Teljesen színre fújt - Lépcső nélkül Hátsó 
műanyag borítás teljes magasságban Hűtőmaszk 5 vízszintes ráccsal - Trend és 
Titanium esetén krómozott - Sport esetén színrefújt ICE Csomag 23 - AM/FM rádió + 
DAB - 10 hangszóró - 8"-os érintőképernyő - Hangvezérlés (magyar nyelv nem elérhető) 
- Fedélzeti számítógép - 2 USB csatlakozó, Bluetooth - Rádió kezelőszervek a 
kormánykeréken - SYNC 3 rendszer vészhelyzeti asszisztenssel Külső ajtónyitó kilincsek 
- színre fújt Nem elérhető SVO fényezéssel Napfényrolók az oldalsó ablakokon - L1-n 
csak a 2.sorban, L2-n a 3. sorban is Teljes szőnyegborítás a padlón Első üléscsomag 29 - 
Szimpla utasülés dönthető ülőlappal - 4-irányban manuálisan állítható - Vezetőülés 
dönthető ülőlappal (4-irányban manuálisan állítható) - Fűthető első ülések - Vezető és 
utasoldali kartámasz (Szimpla, belső) - Vezető és utasoldali deréktámasz - Vezető- 
utasoldali légzsákok - Vezető- utasoldali oldallégzsákok - Függönylégzsákok Széles 
oldalvédő csíkok - színre fújt 4-irányban állítható kormányoszlop (be/ki/fel/le) 
Bőrkormány Elektromos szimpla központi zár - védő burkolattal Első biztonságiöv 
előfeszítők a vezető- és utasoldalon Első ködfényszórók Első légzsák - vezető oldalon 
Első manuális légkondicionáló berendezés - Levegő / pollen szűrővel Első sárfogó 
gumik Felfelé nyiló hátsó ajtó - Csak alacsony tetővel elérhető - Nem elérhető hátsó 
létrával - Nem elérhető hátsó ablakráccsal Halogén projektoros fényszórók 
kanyarfénnyel Harmadik hátsó féklámpa Hátsó 12V-os elektromos aljzat Hátsó 
szakaszos ablaktörlő Hazakísérőfény Hidegindító funkció (-20°C) Keréknyomás-figyelő 
rendszer 


