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KUPNÍ SMLOUVA 

evid. č. ČSÚ: 182-2018-S 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem sekce ekonomické a správní 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „kupující“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

ŠKODA AUTO a.s. 

se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČO 00177041 DIČ CZ00177041 

zastoupena: Miroslavem Bláhou, vedoucím prodeje ČR a Pavlem Tomanem, odborným koordinátorem 

prodeje státní správě, oba na základě pověření 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, 332 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 

(kupující a prodávající společně dále také jen „smluvní strany“)  

 

podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“) tuto 

kupní smlouvu 

 

(dále také jen „smlouva“): 

 

Preambule 

 

Tuto smlouvu uzavírají výše uvedené smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na 

nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup osobních automobilů“ – III. část, zadávanou kupujícím 

jako veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon o veřejných zakázkách“) pod interním evidenčním číslem VZ 043/2018 (dále jen „veřejná 

zakázka“), v němž byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější. 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Účelem této smlouvy je zajištění koupě 9 (slovy: devíti) osobních automobilů do vlastnictví ČSÚ a 

vymezení práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy. 

2. Pro plnění předmětu smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující se k veřejné 

zakázce, a to zadávací dokumentace včetně všech příloh vztahujících se k předmětu této smlouvy, 

nabídka prodávajícího a ostatní související dokumentace veřejné zakázky. 
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3. Prodávající výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci 

předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou nezbytné pro zajištění předmětu této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu a 

v dohodnutém termínu. 

4. Prodávající se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními 

předpisy, které se na předmět plnění vztahují. Prodávající se zavazuje, že výsledkem jeho plnění 

nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese 

prodávající vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím 

kupujícímu vzniknou. 

 

Článek II 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu a kupující od prodávajícího do svého výlučného 

vlastnictví kupuje 9 (slovy: devět) nových osobních automobilů, jejichž přesná technická 

specifikace včetně vybavení je uvedena v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této smlouvy (dále 

jen „předmět koupě“), a to za kupní cenu ve výši uvedené v článku IV odst. 1. této smlouvy. 

2. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu 

ve výši a způsobem uvedeným v článku IV této smlouvy. 

3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o 

schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Prodávající garantuje, že autorizované servisní služby pro předmět koupě (dále jen „autorizovaný 

servis“) jsou zastoupeny a dostupné v každém kraji České republiky a dále, že předmět koupě 

bude při předání kupujícímu způsobilý k okamžitému běžnému užívání. Dodávané automobily musí 

být při dodání kupujícímu doplněny všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení 

výrobce. Pneumatiky (letní i zimní) musejí odpovídat hmotnostním a rychlostním specifikacím 

vozidla a musejí pocházet z prvovýroby. 

 

Článek III 

Místo plnění 

Místem plnění podle této smlouvy je sídlo kupujícího, tj. budova ústředí ČSÚ na adrese Na 

padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82. 

 

Článek IV 

Kupní cena a platební podmínky 

1. Kupní cena předmětu koupě (dále jen „kupní cena“) činí 2 027 618,18 Kč (slovy: 

Dvamilionydvacetsedmtisícšestsetosmnáct korun českých a osmnáct haléřů) bez DPH. Ke kupní 
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ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

2. Kupní cena podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním předmětu koupě do místa plnění a se splněním 

všech závazků prodávajícího plynoucích z této smlouvy. Sjednáním kupní ceny nezískává žádná 

ze smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Prodávající ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy. 

3. Kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu v plné výši na základě daňového dokladu – faktury, 

kterou je prodávající oprávněn vystavit po převzetí celého předmětu koupě kupujícím bez výhrad 

dle článku V odst. 6. této smlouvy. 

4. Daňový doklad – faktura prodávajícího s vyúčtováním kupní ceny musí obsahovat všechny 

náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Kromě 

těchto podstatných náležitostí musí daňový doklad – faktura obsahovat evidenční číslo smlouvy 

kupujícího, číslo účtu prodávajícího a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

5. Lhůta splatnosti kupní ceny činí 42 (slovy: dvaačtyřicet) dnů od doručení faktury s náležitostmi 

podle předchozího odstavce kupujícímu do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou, nebo 

osobně do podatelny v sídle ČSÚ. 

6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou nebo která 

obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začne v takovém případě 

znovu běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu způsobem uvedeným v předchozím 

odstavci. 

7. Kupní cena se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve 

prospěch účtu prodávajícího. 

 

 

Článek V 

Termín a podmínky dodání předmětu koupě 

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu do sjednaného místa plnění nejpozději 

do 12 (slovy: dvanácti) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Prodávající je povinen avizovat 

dodání předmětu koupě kontaktní osobě kupujícího ve věcech technických e-mailem alespoň tři 

dny předem. Kupující je pak povinen v řádně předem avizovaném termínu zajistit převzetí 

předmětu koupě oprávněnou osobou.  

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu s předmětem koupě veškeré doklady a průvodní 

dokumentaci výrobce potřebnou k převzetí, užívání a údržbě předmětu koupě, to vše v českém 

jazyce, zejména: návody k obsluze a údržbě automobilů a jejich vybavení, včetně návodů k obsluze 

autorádia, servisní knížky k automobilům, technické průkazy automobilů s řádně vyplněnými údaji. 

3. Kupující je oprávněn požadovat před převzetím předmětu koupě zkušební jízdu za účasti 

prodávajícího, prodávající je povinen kupujícímu zkušební jízdu umožnit. 

4. Nebezpečí škody na automobilech a vlastnické právo k nim přejdou z prodávajícího na kupujícího 

dnem jejich převzetí kupujícím bez výhrad, které bude stvrzeno v předávacím protokolu. 

5. Předávací protokol musí obsahovat alespoň následující náležitosti: identifikace smluvních stran, 

datum a místo předání a převzetí předmětu koupě, resp. konkrétního automobilu, výrobní označení 
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a identifikační údaje automobilu, seznam předávaných dokumentů, výhrady kupujícího k předmětu 

koupě a případně důvod pro jeho nepřevzetí, podpisy oprávněných osob smluvních stran. 

6. Neshledá-li kupující na předmětu koupě a předávaných dokumentech žádné zjevné vady, 

převezme předmět koupě bez výhrad. V opačném případě není kupující povinen předmět koupě 

převzít; kupující uvede své výhrady do předávacího protokolu se závazným termínem pro 

odstranění vytčených vad, který stanoví po konzultaci s prodávajícím. Po odstranění všech 

vytčených vad provedou smluvní strany nové předávací řízení za stejných podmínek. 

Článek VI 

Záruka 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že předmět koupě bude mít obvyklé technické 

vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce a nebude zatížen právními nároky třetích osob. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě, resp. každého konkrétního automobilu, 

bez výhrad a sjednává se na 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíce pro věcné a právní vady a pro originální 

díly a příslušenství, 36 (slovy: třicet šest) měsíců pro vady laku, 120 (slovy: sto dvacet) měsíců pro 

neprorezavění karoserie a na celou dobu životnosti automobilu pro mobilitu s tím, že podrobný 

popis záručních podmínek je uveden v servisní knížce. 

3. Prodávající se zavazuje v průběhu záruční doby na vlastní náklady odstranit všechny vady, které 

se na předmětu koupě vyskytnou. Tento závazek zahrnuje lokalizaci vady, výměnu vadných 

součástek a seřízení a kontrolu po provedené opravě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po 

kterou byl předmět koupě v opravě. 

4. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené chybnou obsluhou a údržbou, nedodržením 

provozních podmínek nebo jiným než obvyklým provozem. 

5. Kontaktní adresa prodávajícího pro nahlášení záruční vady v České republice je: ŠKODA AUTO 

a.s., Tomáš Jirousek, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4. 

Článek VII 

Sankce 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě ve sjednané lhůtě je kupující 

oprávněn požadovat a prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč 

(slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení a za každý automobil dodaný s prodlením. 

2. V případě porušení kterékoli povinnosti prodávajícího podle článku X této smlouvy je kupující 

oprávněn požadovat a prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

3. V případě porušení kterékoli jiné smluvní povinnosti prodávajícího je kupující oprávněn požadovat 

a prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun 

českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a každý den prodlení se splněním 

smluvní povinnosti. 

4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu případně způsobené škody, kterou 

je kupující oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem porušení smluvní povinnosti. Prodávající je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve lhůtě stanovené ve výzvě kupujícího k zaplacení smluvní pokuty.  

6. V případě prodlení kupujícího s uhrazení kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat a kupující 

povinen prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 
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Článek VIII 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky od počátku v případě 

prodlení prodávajícího s dodáním celého předmětu koupě delším než 30 (slovy: třicet) dnů. 

2. Kupující je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky od počátku v případě jiného 

podstatného porušení smlouvy prodávajícím, zejména v případě porušení jiné smluvní povinnosti, 

nesplní-li takovou povinnost prodávající ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu kupujícím 

(za přiměřenou se v případě pochybností pokládá lhůta pěti dnů). 

3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky od počátku v případě 

prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny delším než 30 (slovy: třicet) dnů. 

Článek IX 

Kontaktní osoby 

Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany kontaktní osoby s tím, že 

identifikační a kontaktní údaje kontaktních osob si smluvní strany sdělí e-mailem do 3 (slovy: tří) 

dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Článek X 

Poddodavatelé 

1. Prodávající je oprávněn zajistit plnění této smlouvy anebo jejich dílčích částí prostřednictvím 

poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito 

poddodavateli poskytovány, je obsažena v nabídce prodávajícího, kterou podal k veřejné zakázce. 

2. Prodávající se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části plnění provádět 

v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost 

prodávajícího za poskytování řádného plnění podle této smlouvy, prodávající tedy odpovídá 

kupujícímu za řádné plnění této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by 

jej poskytoval sám. 

3. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a 

s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel. Kupující se zavazuje souhlas 

se změnou poddodavatele prodávajícímu bezdůvodně neodpírat. 

 

Článek XI 

Vyšší moc 

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo 

je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku jejich uzavření, 

nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným 

způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna 

k plnění těchto závazků ani nebude povinna hradit smluvní sankce za porušení smluvní povinnosti. 

2. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku 

překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně. 
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3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dní, je druhá 

smluvní strana oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do budoucna. 

Článek XII 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé 

smlouvy. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné nebo neúčinné, zavazují se 

smluvní strany nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným 

ustanovením, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co 

nejblíže. 

3. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním 

osobám druhé smluvní strany prostřednictvím datové schránky, elektronické pošty nebo 

doporučenou listovní zásilkou, případně předána osobně do podatelny v sídle druhé smluvní strany, 

není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat 

závazků vyplývajících z této smlouvy, budou přednostně řešeny dohodou. Případnému soudnímu 

sporu z této smlouvy bude vždy předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.  

5. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu veškeré skutečnosti, 

které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména je povinen oznámit 

kupujícímu změny svého majetkoprávního postavení jako je např. přeměna společnosti, vstup do 

likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod. 

7. Jednacím jazykem mezi kupujícím a prodávajícím bude pro veškerá plnění vyplývající z této 

smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této 

smlouvy a veřejné zakázky. 

8. Prodávající není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu či osoby bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího. 

9. Prodávající uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy, včetně ve 

smlouvě obsažených osobních údajů, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 

smluv“), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

a dalších právních předpisů. 

10. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly 

finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se prodávající podrobí 

této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

11. Prodávající se pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu 

s osobními údaji, zavazuje, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s touto 

smlouvou a s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
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12. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru 

smluv zajistí kupující. 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání 

všech smluvních podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.  

15. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) obdrží kupující 

a 1 (slovy: jeden) prodávající. 

16. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

 Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu koupě 

 

 

 

V Praze dne 30. 01. 2019   V Praze dne 14. 01. 2019 

 

 

 

 

………………………………………………..   …………………………………………… 

Česká republika – Český statistický úřad   ŠKODA AUTO a.s. 

Mgr. Ing. Filip Minář      Miroslav Bláha 

ředitel sekce ekonomické a správní        vedoucí prodeje ČR 

 

        Pavel Toman 

odborný koordinátor prodeje státní 

správě    
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Příloha č. 1 

Kupní smlouvy 

Technická specifikace předmětu koupě 
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'@ SKODA 

Konfigurovany vuz 

Model FABIA eOMBI Vybava 

Konfigurovano 29.11. 2018 12:02:05 Motor 
dne 
Konfigurace NJ52M4, 2019, BW, K4K4, GPJBPJB, GPW1PWl 

Celkova cena 319 600 Ke 

Active 

1,0 TSI 70 kW 5-stup. 
mech. 

Interi"r 

Barva 

Skoda 10: 137368206 

Cerny, bez dekoraenfho 
oblozenf 
Modra Energy 

Uvadene hodnoty byly zjisteny podle pravidel a za podmfnek stanovenych pravnfmi Ci technickymi predpisy pro ureovanf provoznich a technickych udaju 
motorovych vozidel. 

Uvedena cena vybavy Prfslusenstvf nezahrnuje prfpadne naklady na montaz. Pro vice informad kontaktujte sveho prodejce. 

Skoda Care produkty 

I Skoda Care produkty 

Zaruka mobility (SeO) 

Vybava 

I Mimoi'adna vybava 

Rezervnf kolo ocelove (plnohodnotne), sada naradf 
a zvedak vozu (PJB) 

Mlhove prednf svetlomety (PW1) 

I Bezpecnost, funkcnost, komfort 

Bez destnfku 

Airbag ridiee a spolujezdce s vypfnanfm airbagu 
spolujezdce 

Bez online sluzeb 

Boen! a zadnf okna t6novana 

Boenf airbag vpredu a hlavovy airbag 

Bubnove brzdy zadnf 

Elektronicky stabilizaenf program ESP 

Hlavove operky vzadu - 3 kusy 

Imobilizer elektronicky 

Intervalovy spfnae steraeu{ serfditelny 
potenciometrem (4 stupne) 

Kontrola tlaku v pneumatikach 

Make-up zrcatka vlevo 

Make-up zrcatka vpravo (provedenf 2) 

Mechanicke vyskove serizovanf leveho prednfho 
sedadla (prave prednf sedadlo bez vyskoveho 
serizovanf) 

Odkladad schranka v kufru 

Potah sedadel - latka/tkanina 

Prodlouzeny servisnf interval 

S dalkovou regulad polohy svetlometu 

S odkladadmi kapsami vzadu (na dverich nebo 
boku) 

S optickou a akustickou kontrolou zapnutf 
bezpeenostnfho pasu 

1 600 Ke 

4 100 Ke 

neupauerova5538
Obdélník
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S osvetlenf m zavazadloveho prostoru 

S prfdavnou spodnf ochranou pohonne jednotky 

Standardnf srouby kol 

Start/Stop system 5 rekuperad 

Sterac zadnfho okna 5 ostrikovacem a cyklovacem 

Strednf konzola (Satin cerna pro Monte Carlo) 

Stresnf antena 

Trfbodovy bezpec. pas vzadu uprostred 

Vnitrnf zpetne zrcatko 

Vfko odkladad schranky, 5 osvetlenfm (bez 
bezpecnostnfho zamku) 

Vfcko palivove nadrze se skrabkou na led 

Vyskove stavitelne operky hlavy prednfch sedadel 

3-bodovy bezpec. samonavfjed pas vzadu, vnejSf, 
se stftkem ECE-homologace 

4 reproduktory (pasivnf) 

T6novane celnf sklo 

2x sklopny klfc 5 dalkovym ovladanfm 

Centralnf zamykanf 5 dalkovym ovladanfm, vnitrnfm 
ovladanfm, bez bezpec. pojistky 

EI. ovladanf oken vpredu 

Palubnf pocftac "MFA" 

Radio "BLUES" 

VnejSf zpetna zrcatka el. nastavitelna, vyhrfvana 

"EASY LIGHT ASSISTANT" - autom. spfnanf svetel, 
"Comming/Leaving home",pro dennf svfcenf 

Klimatizace 5 mechanickou regulad 

12 V zasuvka v zavazadlovem prostoru 

Zadnf sedadlo a operadlo, del ene, sklopne 

Zakrytf zavazadloveho prostoru - rolo 

Stresnf nosic (cerny) 

Elektricke rozhranf pro externf pouzitf, USB ( nenf 
pro iPod ) 

Hlavnf svetlomet H7 + LED dennf svfcenf, 
levostranne ffzenf 

Bez omyvacfho zarfzenf svetlometu, bez indikatoru 
urovne kapaliny 

IInterier 

3-ramenny PUR volant 

Hlavice radfd paky - komfortnf 

Komfortnf prednf sedadla 

Madlo rucnf brzdy z plastu 

Pedalove ustrojf "Standard" 

Sklopna stropnf madla 

Stropnf vypln nedelena 

Vnitrnf svetlo 

Zakrytf radfd paky z kozenky 

vypln dverf 

Dekoracnf oblozenf "BASKET NARBE GREY" 

I Exterier 

Kola ocelova 6J x 15" - 4ks 5 optimalizovanou 
hmotnostf 

Pneumatiky 185/60 R15 H 

VnejSf zpetne zrcatko a dalSf dfly v barye vozu 

Zakrytf kola 

Bez dekorativnf f6lie/emblemu 

Bez prfdavneho napisu 

Lakovane naraznfky 

Oblozenf sloupku vnejSf, provedenf 2 

VnejSf zpetne zrcatko vlevo, konvexnf 

Page 2 of 4 

neupauerova5538
Obdélník

neupauerova5538
Obdélník
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ZpEitne zrcatko vpravo, konvexni 

Page 3 of 4 

neupauerova5538
Obdélník

neupauerova5538
Obdélník
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