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DODÁVKA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU N1 - 4X4

ZPŘ

PŘÍLOHA Č. 1

1 ks – nákladní užitkové vozidlo s dvojkabinou skříňové
1. Vznětový motor splňující emisní normu EURO 6
2. Výkon motoru min. 100 kW
3. Pohon náprav 4x4
4. 6 ti stupňová převodovka
5. Kabina min. 6 místná, vpředu dvousedadlo pro spolujezdce
6. Levostranné řízení
7. Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
8. Elektrické stahování oken vpředu
9. Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
10. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
11. Airbag řidiče a spolujezdce
12. Protiblokovací systém + rozdělení brzdné síly, ESP
13. Posilovač řízení
14. Vybavení přístroji uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu, zadní parkovací kamera s
naváděním
15. Topení s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem
16. Výškové a sklonově nastavitelný volant
17. 12V zásuvka v kabině řidiče
18. Nekuřácké provedení
19. 2. řada sedadel v prostoru pro cestující - min. trojsedadlo
20. Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
21. Vnitřní stropní osvětlení
22. Obložení dveří plastem
23. Látkové potahy sedadel
24. Kotoučové brzdy na všech kolech
25. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneumatikami se zimním vzorkem
26. 4 kola homologovaná na vozidlo s pneumatikami s letním vzorkem
27. V prostoru pro cestující zadní posuvné dveře s oknem vpravo (šířka cca. 1200 mm)
28. Palivová nádrž min. 70 l
29. Tažné oko vpředu
30. Tempomat
31. Přední mlhové světlomety
32. Celková hmotnost max. 3500 kg
33. Klimatizace s regulací v kabině řidiče
34. Ochrana motoru a převodovky zespodu (originál od výrobce)
35. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
36. Tažné zařízení s koulí ISO 50 napevno namontované, zásuvka pro připojení elektrické výbavy
přívěsu
37. Nepříplatková barva vozidla jednoho odstínu (pořadí červená, modrá, bílá)
38. Gumová podlaha nákladového prostoru a gumové koberce v kabině řidiče
39. Zadní dvoukřídlové dveře neprosklené, otvíravé o 270°
40. Minimální vnitřní výška 1700 mm, objem nákladového prostoru po vestavbě 2 řady sedadel min.
5 m3, délka nákladového prostoru po vestavbě druhé řady sedadel min. 1 700 mm
41. Pevná dělící přepážka prostoru posádky a nákladu s oknem
42. Střešní příčníky 4x či střešní nosič, zadní žebřík pro přístup na střechu
43. Nezávislé horkovzdušné topení pro prostor posádky vozidla
44. Autorádio s GSM
45. Povinná výbava vozidla dle platné legislativy
46. Vyprošťovací řetězy – zimní výbava
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