
Pořiďte vašim dobrovolným hasičům 
zcela nový hasičský Ford
z dotace obcím

přihlašte se do 

dotačního programu 

do 29. 2. 2016 

http://http://www.fordchar.cz/
http://www.vesta-auto.cz/


dotace pro
jednotky sdh obcí

Využijte v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
komplexní nabídky na pořízení nového automobilu.

Vesta Auto a Ford Charouz přicházejí s nabídkou pro jed-
notky požární ochrany na nákup dopravních automobilů 
včetně výroby a montáže hasičské nástavby.

obraťte se na nás a my vám Poradíme
s vyplněním žádosti 
o dotaci

s výběrem 
vhodného vozu

s přestavbou vozu 
na míru dle vašich 
požadavků

http://http://www.fordchar.cz/
http://www.vesta-auto.cz/


investiční dotace pro Jsdh obcí - hzs čr 
na pořízení dopravního automobile v roce 2016

O dotaci si mohou požádat 
všechny jednotky 
sborů dobrovolných hasičů 
obcí, bez rozdílu kategorie, 
tedy i jednotky 
JPO kategorie V.
                                                     

Termín podání vaší žádosti

do 29. 2. 2016

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://drive.google.com/file/d/0B2JW0mEs3eL5b1BuX0RrX1J2OEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2JW0mEs3eL5Tzl4Y1hZY1FOR1k/view
http://http://www.fordchar.cz/
http://www.vesta-auto.cz/


vyberte si vůz Ford dle vašich potřeb

Ford transit da - l1z 
od 599 000 kč bez dPh
karoserie: pro 6 až 9 místnou osádku
motorizace: 2,0 TDCI Euro 6
výkon: 95 kW
délka nákladového prostoru: 1790 – 2240 cm
výbava zahrnuje:
- vnější označení DA-L1Z
- VRZ modré barvy a základní požární příslušenství 
   dle vyhlášky č.53/2010 Sbírky

http://http://www.fordchar.cz/
http://www.vesta-auto.cz/


navrhneme a zajistíme vám přestavbu
nebo repasi vaší stávající techniky 
dle vašich požadavků

vesta auto jako držitel certifikace ISO,
je společnost zabývající se prodejem, vý-
robou, přestavbou, rekonstrukcí a úprava-
mi speciálních vozidel pro státní i soukro-
mý sektor, včetně certifikace DEKRA  
a TUPO. Nabízí i mnoho dalších služeb
spojených s provozem speciálních vozidel:
pojištění, STK a financování.

http://http://www.fordchar.cz/
http://www.vesta-auto.cz/


neváhejte a obraťte se na nás

Kontakty:

Prodej vozů a informace o podání žádosti : 
Petr slavník
Tel: +420 777 922 121
e-mail: slavnik@fordchar.cz

Odborný technický dotaz: 
vladimír FiliP
Tel: +420 724 288 201
e-mail: vfilip@vesta-auto.cz

http://http://www.fordchar.cz/
http://www.vesta-auto.cz/
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