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Nazwa i adres Wykonawcy
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Miejscowość i data

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SAMOCHODU - sprzedaż i dostarczenie samochodu osobowego
4WD 5 osobowego
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Minimalne wymagane parametry
techniczne i wyposażenie postawione
przez Zamawiającego
Samochód osobowy 4WD, 5 osobowy
Rok produkcji – 2022
Silnik o pojemności skokowej min.
1100cm - max 2000 cm3
Silnik diesel/benzyna (hybryda)
Manualna skrzynia biegów
Samochód pięcioosobowy
Minimalna moc silnika 110 KM
Pojemność zbiornika paliwa min 45 litrów
Kolor nadwozia bazowy /metalik.
Inteligentny system bezpieczeństwa IPS
ESP – system stabilizacji toru jazdy
ABS z elektronicznym układem podziału
sił hamowania, ze wspomaganiem
hamowania awaryjnego
System ASR – system kontroli trakcji
HSA – układ ułatwiający ruszanie na
wzniesieniach
Hamulec postojowy elektroniczny (FSE) z
funkcją Hill Assist
Poduszki czołowe i boczne dla kierowcy i
pasażera, kurtyny powietrzne
Reflektory przednie halogenowe
Przednie światła do jazdy dziennej LED
Automatyczne wyłączanie świateł
Szyby boczne przednie i tylne: otwieranie
elektryczne ,
Tylna szyba podgrzewana

Parametry oferowane przez
Wykonawcę w oferowanym
samochodzie
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Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka boczne
Lusterko wsteczne (wewnętrzne)
elektrochromatyczne
Wspomaganie kierownicy, regulacja
kolumny kierowniczej
Fotel kierowcy/ pasażera z regulacją:
pochylenia oparcia fotela, wysokości
fotela,
System kontroli zapięcia pasów
Podłokietnik, gniazdo 12V
Tapicerka siedzeń tekstylna lub skórzana
Kanapa tylna składana i dzielona
asymetrycznie
Klimatyzacja automatyczna
Centralny zamek sterowany pilotem,
immobiliser
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
Felgi aluminiowe
Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
Gaśnica,
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Apteczka,
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Trójkąt ostrzegawczy,
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Komplet opon zimowych z felgami
stalowymi
GWARANCJA
Min 24 miesiące na podzespoły
mechaniczne i elektroniczne
Min 36 miesięcy na powłokę lakierniczą
nadwozia bez limitu kilometrów
(gwarancja obejmuje wszelkie wady
oryginalnej powłoki lakierniczej)
Min 10 lat na perforację blach bez limitu
kilometrów
Najbliższy gwarancyjny serwis
samochodu znajduje się w odległości
maksymalnej 150 km od siedziby
Zamawiającego
Serwis gwarancyjny samochodu
obejmujący teren Europy
Książka gwarancyjna oraz instrukcja
obsługi pojazdu w języku polskim
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(pieczęć – podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

