
Příloha č. 3   

Požadovaná úroveň 
parametru

druh vozidla osobní automobil

typ karoserie osobní kombi

kategorie M1

palivo benzin

obsah
min. 1490 cm3                              

max. 1800 cm3

výkon (v kW) min. 80 kW

motor atmosférický

plněný emisní předpis min. Euro 6

převodovka min. 5 stupň. manuální

počet míst k sezení min. 5

počet dveří min. 4

přední mlhové světlomety ANO

rezervní kolo (dojezdové nebo plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola ANO

nastavitelný volant ANO 

zásuvka 12 V ANO

vestavěné autorádio ANO

bluetooth handsfree ANO

elektricky ovládaná přední okna a zadní okna ANO

elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná přední zrcátka ANO

posilovač řízení ANO

centrální zamykání s dálkovým ovládáním ANO

automatické spínání jízdního osvětlení (denní svícení) ANO

statické přisvěcování do zatáčky ANO

boční blikače integrované ve zpětných zrcátkách ANO

klimatizace ANO

zadní parkovací senzory ANO

airbag řidiče a spolujezdce ANO

elektronický systém pomáhající stabilizovat začínající smyk (ESP, ESC, DSC, VDC nebo obdobný systém 
podle názvu výrobce)

ANO

systém zabraňující blokování kol při plném brzdění (ABS – nebo obdobný systém podle názvu výrobce) ANO

min. přední kotoučové brzdy a zadní bubnové ANO

min.15'' kola s novými letními pneumatikami o min. šířce 190 mm ANO

základní objem zavazadlového prostoru (počítán bez sklopení zadních sedaček) min. 600 litrů

délka záruky min. 5 let

zadní stěrač s ostřikovačem ANO

základní povinná výbava vozu pro ČR + tažné lano ANO

sedadlo řidiče a spolujezdce – sklopné a výškově nastavitelné ANO

kontrola tlaku v pneumatikách ANO

dělená sklopná zadní sedadla ANO

zabudovaný USB konektor ANO

barva bílá ANO

nárazníky, kliky dvěří a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu ANO

Prohlašuji, že námi nabízený 1 ks osobního automobilu splňuje výše uvedené parametry.

V ……………………………………., dne …………………………………………

…………………………………………….....…………………….                                    ...................................................................                                      
                 jméno a příjmení osoby,                                                                                        podpis osoby,                              
která je oprávněna jednat jménem uchazeče                                       která je oprávněna jednat jménem uchazeče  

ostatní  
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