
                                                                                                                                                                                                 Príloha č. 1 Výzvy
motorové vozidlo typ 1 počet kusov 3
motor zážihový
objem motora min. 1300 cm3
počet valcov min. 3
výkon motora min. 70 kW
palivo benzín
spotreba kombinovaná max. 6 l
objem palivovej nádrže min. 45 l
prevodovka manuál
počet  prevodových stupňov min. 6
druh pohonu predný
brzdy predné kotúčové
brzdy zadné kotúčové
dĺžka vozidla 4300-4700
šírka vozidla 1750-1870
výška vozidla 1420-1550
rázvor kolies 2600-2750
počet dverí karosérie, veko batožinového priestoru nie je 
brané ako dvere karosérie vozidla 4
počet miest na sedenie 5
objem batožinového priestoru min. 350 litrov

systém ABS, EBV, ESC, ASR, EDS, MSR alebo ekvivalentné, asistent 
rozjazdu do kopca,
elektromechanický posilňovač riadenia, start-stop systém
systém sledovania diania pred vozidlom a systém protikolízneho 
brzdenia, parkovacie senzory min. vzadu,
tempomat s obmedzovačom rýchlosti,
palubný počítač, imobilizér, diaľkové ovládanie s centrálnym 
zamykaním,

Exteriér
Farba vozidla, vrátane farby nárazníkov, krytov spätných 
zrkadiel bočných líšt na dverách zvonku vozidla a kľučiek 
na dverách základná farba

vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané, 
 LED denné svietenie
oceľové resp. disky z ľahkých zliatin min. 15", kontrola tlaku v 
pneumatikách,
 elektricky ovládané okná vpredu a vzadu,

Interiér:
Farba: tmavá
Materiál sedadlá: látka resp., koža /látka

multifunkčný  volant pre ovládanie telefónu a rádia, výškovo a 
pozdĺžne nastaviteľný,
automatická 2-zónová klimatizácia

audiosystém s min.  6,5" dotykovým displejom,min. 6 reproduktorov 
umiestnené vpredu aj vzadu, bluetooth, USB
lakťová opierka s odkladacím boxom,
sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné, tri hlavové opierky na zadných 
sedadlách,
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,

Výbava vozidla:



operadlá zadných sedadiel sklopné asymetricky delené, Isofix - 
systém na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných 
sedadlách,
min. čelné a bočné airbagy,
odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu,
zrkadielka v slnečných clonách, osvetlenie interiéru vpredu a vzadu , 
lampy na čítanie vpredu,
kryt a osvetlenie batožinového priestoru,

dojazdová rezerva, výbava na výmenu kolesa a povinná výbava,
Záruka min. 4 roky alebo 80.000 km



                                                                                                                                                                                                Príloha č.1 Výzvy
motorové vozidlo typ 2 počet kusov 1
motor vznetový
objem motora min. 1950 cm3
počet valcov 4
výkon motora min. 100 kW
palivo nafta
spotreba kombinovaná max. 5,5 l
objem palivovej nádrže min. 50 l
prevodovka manuál
počet  prevodových stupňov min. 6
druh pohonu predný
brzdy predné kotúčové
brzdy zadné kotúčové
dĺžka vozidla 4700-4900
šírka vozidla 1800-1950
výška vozidla 1400-1500
rázvor kolies 2700-2900
počet dverí karosérie, veko batožinového priestoru nie je 
brané ako dvere karosérie vozidla 4
počet miest na sedenie 5
objem batožinového priestoru min. 450 litrov

systém ABS, EBV, ESC, ASR, EDS, MSR alebo ekvivalentné, asistent 
rozjazdu do kopca,
elektromechanický posilňovač riadenia, start-stop systém

systém sledovania diania pred vozidlom a systém protikolízneho 
brzdenia, parkovacie senzory vpredu a vzadu,

tempomat s obmedzovačom rýchlosti, elektrická parkovacia brzda
palubný počítač, imobilizér, diaľkové ovládanie s centrálnym 
zamykaním

Exteriér
Farba vozidla, vrátane farby nárazníkov, krytov spätných 
zrkadiel bočných líšt na dverách zvonku vozidla a kľučiek 
na dverách strieborná metalíza

vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané,
dažďový senzor, elektricky ovládané sťahovanie okien vpredu a 
vzadu, chrómové lištyokolo bočných okien,
- LED denné svietenie a LED zadné svetlá,

disky z ľahkých zliatin min. 16", kontrola tlaku v pneumatikách,
Interiér:
Farba: tmavý
Materiál sedadlá: látka resp. koža/látka

multifunkčný  volant pre ovládanie telefónu a rádia, výškovo a 
pozdĺžne nastaviteľný,
automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo,
automatická min. 2-zónová klimatizácia,

audiosystém s min.  6,5" dotykovým displejom,minimálne 6 
reproduktorov umiestnené vpredu aj vzadu, bluetooth, USB
lakťová opierka s odkladacím boxom,

Výbava vozidla:



ergonomické sedadlá vpredu, sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné,

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, Isofix - systém 
na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách,
- operadlá zadných sedadiel sklopné asymetricky delené,
min. čelné a bočné airbagy,
odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu,
osvetlenie interiéru vpredu a vzadu, funkcia rozsvietenia svetiel 
vozidla pri odomknutí vozidla tzv. coming home,
2 lampy na čítanie vpredu, osvetlené make-up zrkadielka v 
slnečných clonách,
kryt a osvetlenie batožinového priestoru, 

dojazdová rezerva, výbava na výmenu kolesa a povinná výbava,
Záruka

min. 4 roky alebo 80.000 km


