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Oczekiwane parametry techniczno eksploatacyjne  pojazdu 

1. Rok produkcji 2012 

2. Samochód zarejestrowany na 5 osób 

3.Nadwozie typu Combi   zabezpieczone antykorozyjnie 

4. Silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 170 KM 

5. Pojemność silnika nie mniej niż 1950 cm3  

6.Emisja CO2 w cyklu mieszanym nie więcej niż 155g/km  

7. Rozstaw osi minimum 2700 mm  

8.Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 

9. Pojemność bagażnika minimum 615 litrów  

10. Podłoga bagażnika z systemem mocującym 

11. Relingi dachowe 

12. Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa 

13. Komputer pokładowy 

14. Elektryczne szyby boczne przednie i tylne 

15. Ciemna tapicerka siedzeń – dzielona kanapa 

16. Lusterka boczne elektrycznie sterowane , składane i podgrzewane w kolorze nadwozia 

17. Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne 

18. Autoalarm 

19. Centralny zamek sterowany pilotem i składany kluczyk 

20. Mechanizm utrzymujący zaprogramowaną prędkość jazdy (tempomat) 

21. Ogrzewana szyba tylna 

22. Bi-ksenonowe lub ksenonowe światła przednie 

23. Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów 



24. Światła do jazdy dziennej 

25.Czujnik parkowania tył 

26. Pełnowymiarowe koło zapasowe 

27. Dodatkowy komplet opon zimowych 

28.Lakier metalizowany w odcieniu jasnym  

29. System kontroli trakcji: ABS, ESP, ASR lub równoważne 

30. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera 

31. Kurtyny powietrzne 

 32. Poduszka chroniąca kolana kierowcy 

33. Fotel kierowcy i pasażera z regulacją ustawienia na odcinku lędźwiowym 

34. Fotele podgrzewane (minimum przednie) 

35. Wspomaganie układu kierowniczego i hamulcowego pojazdu 

36. Dwa punkty oświetlenia do czytania z przodu i tyłu 

37.Czujnik deszczu 

38. System nawigacji satelitarnej zintegrowany z radioodtwarzaczem CD pojazdu montowany 
fabrycznie z mapą Europy 

39. Instalacja radiowa posiadająca głośniki z przodu i z tyłu pojazdu – montowana fabrycznie 

40. Skórzana wielofunkcyjna kierownica 

41. Tylne szyby przyciemniane fabrycznie 

42. Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie podzespoły – bez limitu kilometrów 

43.Gwarancja minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą 

44. Gwarancja minimum 144 miesiące na perforację nadwozia 

45.Dostawa samochodu: do 20-go marca 2013r 

46. Odbiór samochodu i serwis w promieniu 60 km od siedziby Zamawiającego 

47. Wykonawca zapewni samochód zastępczy na czas napraw oraz przeglądów serwisowych w 
okresie trwania gwarancji. 

 

 


