
Technická špecifikácia MIN MAX PRESNE
1. celková dĺžka v mm 4900 5000
2. celková výška v mm 1800 2300
3. rázvor náprav v mm 2900 3300
4. objem nákladového priestoru v m3 5
5. dĺžka nákladového priestoru v mm 2500
6. šírka nákladového priestoru medzi podbehmi v mm 1200
7. výška nákladového priestoru v mm 1350
8. zaťaženie užitočné bez vodiča v kg 800
9. hmotnosť  celková v kg 3500

10. brzdený príves v kg 1800
11. počet valcov 4
12. objem motora v cm3 1900 2500
13. maximálny výkon motora EC v kW 85
14. emisná norma EURO 6
15. palivo NAFTA
16. prevodovka manuálna (počet stupňov) 5 6
17. farba BIELA

Požadovaná minimálna výbava vozidla
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. parkovacie senzory v zadu
32.
33. rádio FM + DAB+ Bluetooth + USB
34.
35.
36. min 24 mesiacov 

38. akontácia 
39. počet splátok mesačne

41. výsledok ako kritérium na vyhodnotenie ponúk

záruka na dodaný tovar 

leasingová cena

30%
36

Podmienky financovania - finančný leasing

cena predmetu zákazky zahŕňa (leasingová cena):

cenu  vozidla s príslušenstvom
poplatok za poskytnutie leasingu v % z obst.ceny alebo fixná suma

zostatkovú cenu - odkupná cena po splatení leasingu
havarijné poistenie v % z obst.ceny alebo fixná suma (počas celej  doby splácania leasingu )

Príloha č.2 Výzvy na predkladanie ponúk “Dodávkové vozidlo do 3500 kg (Furgon)“  

airbag vodiča  a predpínače bezpečnostných pásov
dvojmiestne sedadlo/lavica spolujazca
centrálne zamykanie s DO
ABS + elektronický rozdelovač brzdnej sily

posilňovač riadenia

zadné plechové dvojkrídlové dvere

popredajný servis

zásuvka 12V  v kabíne

40.

elektrické ovládanie predných okien 
elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
osovo nastaviteľný volant 
výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
pravé bočné plechové a posuvné dvere 

asistent rozjazdu do kopca

ťažné zariadenie

37.
vozidlo a príslušentsvo bude z novo výroby nepoužívané

dodávateľ je autorizovaným zástupcom značky v SR
Ďalšie podmienky:

tempomat s obmedzovačom rýchlosti


