
  
  

Obchodní název: 

Adresa: 

SMAŽÍK NORD, S.R.O. 

Drážďanská 827/76 40007 - 
Krásné Březno 

475500320 Telefon: 

e-mail: prodej@smaziknord.cz 

FIAT Ducato Maxi 2.2 MTJ SCR 140k 35 L4H2 dodávka E6D-FINAL (295.CGN.8) 

Vnější barva: Bílá (Pastelová) (549) 

Barva interiéru: Černý základní interiér (173) 

Číslo objednávky: 820794986 

Číslo podvozku: 02V43172 

WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km): 

WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - nízká fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - střední fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - vysoká fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - extra vysoká fáze (l/100 km): 
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Základní cena 812.300 CZK 

VÝBAVA 
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Manuální klimatizace s pylovým filtrem 
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.500 CZK 

.500 CZK 

.000 CZK 

Zadní zesílené dvoulamelové pružiny 

Bederní nastavení sedadla řidiče + loketní opěrka 

Ovládání autorádia na volantu (váže se na opt 2PX) 

1 2.000 CZK Rádio Uconnect s 5" barevnou nedotykovou obrazovkou, USB, Bluetooth a DAB 

Plastové ochranné lemy kolem kol (pro verze Maxi) 

Zadní parkovací senzory 
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.000 CZK 

.500 CZK 

Otevíraní zadních dveří v úhlu 270 stupňů 

Uzamykatelná skříňka (namísto držáku na nápoje) 

Postranní úchytná oka v nákladovém prostoru 

Držák tabletu a dokumentů 

8 00 CZK 

.500 CZK 

00 CZK 

1 

3 Odkládací přihrádka pod sedadlem řidiče 

Odkládací přihrádka nad čelním sklem 1 

2 
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.600 CZK 

.000 CZK 

.500 CZK 

.500 CZK 

LHA 

LPZ 

NHR 

LED osvětlení nákladového prostoru 

Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček 

Tempomat s omezovačem rychlosti 
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0 CZK XLE Technický doplněk (lokalizace CZ) 

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 884.400 CZK 

SLEVY 

Sleva SMAŽÍK NORD s.r.o. (výprodej) -130.500 CZK 

Celkem (bez DPH) 753.900 CZK 

DPH (21%) 158.319 CZK 

Nabídková cena včetně DPH 912.219 CZK 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Max. výkon (k): 140 

Diesel 
Max. výkon (kW): 
Převodovka: 

103 
Druh zdroje napájení: 
Emisní norma: 

Manuální 
EURO6D_FINAL 

STANDARDNÍ VÝBAVA 
1 6" kola (pro Maxi a verze s automatickou převodovkou) Elektricky ovládaná, vyhřívaná (odmlžovací) zpětná zrcátka 

Palivová nádrž 90 l Airbag řidiče a předpínače bezpečnostních pásů 
CHARCOAL PAINTED GRILLE TEXTURE 
Dálkové ovládání centrálního zamykání 

Plechová přepážka s průzorem do nákladového prostoru 
Plnohodnotná rezerva 

Dvojitý USB port pro nabíjení na přístrojové desce (USB A + USB C)Pneumatiky eko třída A (15" pro verze Light, 16" pro verze Maxi) 
Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy 
ESC + ASR + HBA (hydraulický brzdový asistent) + Hill Holder 
Elektrické ovládání předních oken 

Světla pro denní svícení 
Zadní dveře dvojkřídlé - plechová výplň 
Zatmavené přední světlomety (neovlivňuje kvalitu svícení) 

Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době 
schválení typu. 
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008. 
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle 
nařízení (EU) 2017/1152-1153. 
Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 2017/1347. 
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání 
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby 
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních 
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla. 
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho 
veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace. 
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním 
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA. 
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v 
doprovodných dokumentech k vozidlu. 
V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je 
třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi. 
„ Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“ 

Seznam značek pneumatik, které jsou k dispozici pro toto vozidlo nebo kterými je již vozidlo vybaveno výrobcem automobilů podle 
dostupnosti pneumatik a souvisejících technických podkladů, je dostupný naskenováním uvedeného QR kódu (v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2020/740, 25. května 2020). 
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Děkujeme Vám za Váš zájem. 
Radek Kučera 
SMAZIK NORD, S.R.O. 
DRAZDANSKA 827/76 40007 USTI NAD LABEM 
Telefon: 475500028 
Fax: +420777239856 
e-mail: prodej@smaziknord.cz 
Nabídka platí do vyprodání. Podmínky a obsah tohoto návrhu podléhají možným změnám v důsledku aktualizací ceníků nebo 
propagačních podmínek. 
Podmínky použití: informace a obrázky, včetně barev modelu, které se týkají vybavení, vnějšího vzhledu, výkonu, rozměrů a 
hmotnosti, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů atd. související s produkty na této stránce jsou předmětem nepřetržité 
aktualizace a mohou zobrazovat příslušenství a doplňky, které nejsou součástí standardního vybavení. Tyto údaje jsou proto pouze 
ilustrativní a mohou se v nich nacházet chyby nebo nepřesnosti. 
Produkty a ceny: všechny ceny jsou uváděny jako nezávazné návrhy od FCA svým prodejcům. Ceny volitelné výbavy se týkají voleb 
přidaných na úrovni výroby. Naším cílem je vždy zobrazovat v době výběru nejaktuálnější ceny. V některých výjimečných případech 
však ceny nemusí být aktualizovány. 
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Continental 0451708 

C2 215/75 R 16 C 116/114 R 

72 dB 



  

  

NEXENTIRE 17576 

C2 215/75R16C 116/114 R 

69 dB 



  

 

Continental 0451642 

C2 225/75 R 16 CP 118 R 

73 dB 


