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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Samochód osobowy (9 osobowy):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Długość: od 5 300mm do 5 400mm.
Wysokość maksymalna: od 1 900mm do 2 350mm
Rozstaw osi o długości: od 3 270 mm do 3 500mm
Dopuszczalna Masa Całkowita: od 2 650 do 3 500kg
Rok produkcji 2018.
Silnik diesel
Pojemność silnika : od 1499 cm3 do 2000 cm3.
Moc silnika: od 120 KM do 150KM.
Skrzynia biegów: manualna 6- biegowa.
Norma emisji spalin: Euro 6.
Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie przestrzeni ładunkowej.
Obręcze kół stalowe.
Tapicerka: kolor czarny.
Ilość miejsc siedzących: 9 – w 3 rzędach siedzeń (3 z przodu, 3 w drugim rzędzie,
3 w trzecim rzędzie)
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Tylne siedzenia montowane fabrycznie (2 i 3 rząd) z możliwością zmiany konfiguracji –
możliwość złożenia foteli oraz wymontowania
Gwarancja mechaniczna: minimum 2 lata.
Gwarancja na lakier: minimum na 2 lata.
Gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia: minimum 10 lat.
Pojazd z kierownicą po lewej stronie, ruch prawostronny.
Przebieg: do 20 km, samochód musi być fabrycznie nowy.
Samochód wyposażony w gaśnicę min. 1kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej
pomocy i kamizelkę odblaskową.

Wyposażenie zewnętrzne:
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Zderzaki w kolorze nadwozia.
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane.
Elektrycznie podgrzewana szyba przednia.
Tylna część nadwozia przeszklona.
Szyby w tylnej części nadwozia przyciemnione.
Drzwi tyle dwuskrzydłowe z podgrzewanymi oknami, otwieralne pod kątem min.
180 stopni lub unoszona klapa tylna, przeszklona z podgrzewanymi oknami.
Dopuszcza sią drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 90 stopni, jeżeli po
zwolnieniu blokady (lub zastosowaniu innego rozwiązania) będą otwierały się pod
kątem min. 180 stopni.
Ochronne listwy boczne.
Kierunkowskazy boczne.
Światła LED do jazdy dziennej.
Reflektory przeciwmgielne przednie i tylne.
Zestaw naprawczy koła (kompresor ze środkiem uszczelniającym).
Dopuszcza się koło zapasowe wraz z zestawem niezbędnym do wymiany koła, jeżeli
koło zapasowe będzie zamotane w pojeździe w sposób nie ograniczający przestrzeni
ładunkowej lub pod pojazdem.

Bezpieczeństwo:

1.

Systemy ABS, ESP, kontroli trakcji
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Poduszki powietrzne, dla kierowcy i pasażera z przodu możliwością dezaktywacji
poduszki pasażera.
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach.
Wspomaganie układu kierowniczego.
Asystent ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
Światła do jazdy dziennej.
3 punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach
Zabezpieczenie antykradzieżowe (alarm, immobiliser).
System stabilizacji przyczepy

Wyposażenie funkcjonalne i elektryczne:
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4.

Centralny zamek sterowany pilotem.
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie po dwóch stronach.
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.
Układ nawiewu powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recyrkulacją.

Wyposażenie dodatkowe:
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Zestaw 2 kluczy do zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
Dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane.
Min. 2 Gniazda 12V w kabinie kierowcy w desce rozdzielczej.
Hak holowniczy stały, z funkcją stabilizacji przyczepy.
Kierownica wielofunkcyjna, z możliwością odbierania telefonu.
Klimatyzacja manualna na przód i tył nadwozia.
Schowek pod przednim siedziskiem pasażera.
Komputer pokładowy.
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości.
Kołpaki kół pełne.
Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej.
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu montowana fabrycznie. Dopuszcza się czujniki
parkowania montowane w serwisie ASO.
System radiowy: obsługiwany za pośrednictwem dotykowego kolorowego (nie czarnobiałego) ekranu.
Radio z złączem USB, Bluetooth, sterowaniem z kierownicy, min. 4 głośniki
Instalacja telefoniczna (bluetooth).
Fotel kierowcy regulowany w min. 4 płaszczyznach
Komplet kół zimowych wzmacnianych, klasy Premium (rocznik 2018) wraz z
obręczami kół stalowych.
Komplet kół letnich wzmacnianych, klasy Premium (rocznik 2018) wraz z obręczami
kół stalowych.
Zamawiający dopuszcza opony klasy Premium z niżej wymienionych firm: Continental ,
Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Yokohama.
Oryginalne dywaniki gumowe w przedniej i tylnej części nadwozia.
Tapicerka siedzeń z tkaniny odpornej na zabrudzenia.

Dostawca wykona na własny koszt badanie techniczne umożliwiające wpisanie haku
holowniczego w dowód rejestracyjny. Potwierdzenie przeprowadzenia badań będzie
dostarczone wraz dokumentami homologacyjnymi pojazdu.
Miejsce dostarczenie samochodu: 80-627 Gdańsk, ul. Tamka 17 (Przystań Jachtowa Tamka)

