Nové osobné motorové vozidlo
osobné motorové vozidlo, osobný automobil, preprava osôb, batožiny, kategórie M1 v strednej triede,
nejazdené, 5 miestne
CPV:
34110000-1 - Osobné automobily
34100000-8 - Motorové vozidlá
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Predpokladaná hodnota zákazky:
19 000 Eur bez DPH.

Charakteristika:
Rozmery exteriéru
dĺžka max
šírka
výška
rázvor
rozchod kolies vpredu
rozchod kolies vzadu
Batožinový priestor
základný objem
max objem po sklopení sedadiel
Motor, prevodovka, elektrika
prevodovka
počet valcov
zdvihový objem valcov
max. výkon
max. krútiaci moment
emisná trieda
Hmotnosť
pohotovostná hmotnosť min.
prípustná celková hmotnosť
max.hmotnosť nebrzdeného prívesu
Jazdné výkon
maximálna rýchlosť
akcelerácia 0-100
Ďalšie údaje
priemer otočenia cca.
druh paliva
Spotreba paliva podľa NECD
v meste
mimo mesta
kombinovaná
kombinované emisie
elektrický dojazd

1.5 TSI ACT 6st. 110kW, siva alebo strieborná metalíza
4632
1829
1613
2786
1561
1534

mm
mm
mm
mm
mm
mm

834 (7 miest: 137)
1980 (7 miest: 1857)
6 stupňová
4
1498 cm3
110 kW
250 Nm
EURO 6 AP
1500 kg
2100 kg
750 kg
209 km/h
8,9 s
11,5 mm
benzín
6,6
5,1
5,6
129
-

Výbava:
Bezpečnosť:
airbagy, bočné airbagy, hlavové airbagy pre 1. a 2. rad sedadiel
kolenný airbag vodiča
ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR
3 bodové bezpečnostné pásy všetkých sedadiel
hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
systém rozpoznania únavy vodiča
Náhradné koleso, kompresor, náradie a zdvihák
Technika:
Asistent rozjadzu do kopca, multikolízna brzda, imobilizér
elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD
start-stop system
filter pevných častíc
kontrola stavu tlaku v pneumatikách

l/100km
l/100km
l/100km
g/km

Komfort:
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
klimatizácia Climatic
výškovo a pozdlžnee nastaviteľný volant
predné výškovonastaviteľné hlavové opierky
posiľňovač riadenia
elektricky ovládané okná vpredu a v zadu
elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické
rádio, 6,5 " farebný dotykové displaj, 8 reporoduktorov vpredu a vzadu
USB C vpredu
bluetooth hands-free
adaptívny tempomat ACC
palubný počítač Plus
Interiér:
štandardné sedadlá výškovo nastaviteľné u vodiča, poťah
stredová opierka rúk
3 samostatné, posuvné a sklápateľné sedadlá v 2.rade
3 opierky hlavy v 2.rade sedadiel
kryt batožinového priestoru
výklopné stolíky a odkladacie priestory, zásuvky
operadlo spolujazdca úplne sklápateľné
Exteriér:
farba: sivá alebo strieborná metalíza
denné svetlá
nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel
mriežka chldiča s chrómovou lištou
hliníkové disky 6,5Jx16, pneumatiky 205/60 R16
Ďalšie požiadavky:
Štandardný zákonný servis
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel.
Vozidlo musí byť dodané ako nové, nie je prípustné dodať vozidlo staršie, repasované, použité a pod.
Dodávateľ umožní oprávnenej osobe objednávateľa vykonanie vizuálnej a funkčnej kontroly dodaného vozidla.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla, ak pri prevzatí vozidla zistí vadu
alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom.
K vozidlu sa požaduje: 2 kľúče s diaľkovým ovládaním, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu
servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy, výbavu podľa technickej špecifikácie.
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby servis, v ktorom sa budú uskutočňovať všetky servisné prehliadky,
opravy od miesta sídla objednávateľa vzdialený max. 25 km (vzdušnou čiarou).
Spôsob financovania: na základe faktúry bankovým prevodom

Požiadavkám zodpovedá:
Volkswagen Touran Edition Comfortl. 1.5 TSI ACT, 150 k/ 110 KW, 6-stupňová prevodovka alebo ekvivalent.
Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami.

