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Technická specifika automobilu
Model:
typ:

automobil osobní silniční střední třída;

provedení:

combi

počet dveří:

5;

počet míst k sezení:

5;

brzdy:

kotoučové v předu a v zadu

pohon:

4x4;

typ převodovky:

automatická, minimálně 6ti-stupňová;

Motor:
objem [ccm]:

minimálně 1700; maximálně 2000;

výkon [kW]:

minimálně 125; maximálně 150;

typ motoru:

zážehový;

palivo:

benzín;

plnění standardů emisních limitů:

minimálně Euro 5;

CO2 emise - kombinované [g/km]:

maximálně 180

kombinovaná spotřeba [l/100 km]:

Maximálně 8;

Barva karoserie:
červená;
Interiér:
čalounění sedadel látka tmavé barvy;
interiér tmavý;
přední sedadla vyhřívaná s oddělenou regulací;
přední sedadla elektricky stavitelná;
bederní opěra v předních sedadlech;
loketní opěrka vzadu - sklopná;
loketní opěrka vpředu;
Objemy a hmotnosti:
základní objem zavazadlového
3
prostoru [dm ]:
3

minimálně 550;

objem palivové nádrže [dm ]:

minimálně 50;

užitečná hmotnost [kg]:

minimálně 550;

Bezpečnost:
minimálně 6 airbagů - přední, hlavové, boční;
kolenní airbag řidiče;
vypínatelný airbag spolujezdce;
vzadu 3 hlavové opěrky;
3 bodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla;
pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech;
kontrola zapnutí bezpečnostních pásů;
bezpečnostní světla na výplních předních a zadních dveří;
ABS, ESP nebo obdobné technické systémy;
posilovač řízení;
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centrální zamykání s dálkovým ovládáním;
dálkové otevírání víčka palivové nádrže;
imobilizér;
zabezpečení proti krádeži - mechanické zabezpečovací zařízení řadicí
páky;
alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou a náklonovým
čidlem;
automatická klimatizace minimálně dvouzonová, bezfreonová;
vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním;
vnější zpětná zrcátka vyhřívaná elektricky nastavitelná, automaticky
stmívatelná, elektricky sklopná, lakovaná v barvě vozu;
vnější zpětné zrcátko vlevo i vpravo konvexní;
ochranné boční lišty dveří;
vnější rukojeti dveří v barvě vozu;
elektricky ovládaná přední a zadní okna;
přední mlhové světlomety;
automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této
funkce;
dešťový senzor;
boční a zadní skla tónovaná;
uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před
spolujezdcem, s chlazením, osvětlená;
autorádio s CD přehrávačem a ovládáním z volantu;
integrovaná navigace včetně map Evropy;
multifunkční volant;
tempomat elektronický;
palubní počítač;
ukazatel vnější teploty;
ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače;
parkovací asistent vpředu a vzadu;
příprava pro telefon s Bluetooth zabudovaným mikrofonem;
gumové koberce s obrubou - vpředu/vzadu;
kryt zavazadlového prostoru;
plastová vana v kufru;
síťový program;
odkládací schránka v zavazadlovém prostoru;
povinná výbava (viz.Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32, odst. 1, 6 a 7).
nárazníky lakované v barvě vozu;
sada zimních a letních pneumatik včetně disku kol z lehkých slitin (dvě
kompletní sady), vozidla budou osazena sadou pneumatik v souladu
s platnou legislativou a ročním obdobím;
plnohodnotné rezervní kolo totožné s letními koly;
sada pro výměnu kola (zvedák, klíč na kola);
hasicí přístroj práškový 1 Kg typové označení PG1LE včetně držáku a
umístění v zavazadlovém prostoru
výstražná vesta na počet míst ve vozidle
lapače nečistot;

