
KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta (dále také HGF)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ : 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c. — děkanem HGF

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoba:

1D datové schránky: d3kj88v

a

Prodávající:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod AUTO Heller Ostrava

Sídlo/místo podnikání/ : Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5

Kontaktní adresa: Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 47124652

DIČ: CZ47124652

Zastoupená: _jednatelem

Jednající: _vedoucí odštěpného závodu Auto Heller Ostrava

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ostrava

Čfsmúču: _
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939

kontaktní osoba:

ID datové schránky: akgtSbg

dnešního dne uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen ,,Smlouva“)

Kupujici uzavírá s prodávajícím tuto kupní smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení ve veřejné

zakázce Terénní užitkové vozidlo.

Prodávající touto smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho

vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení veřejné

zakázky podle zadávacích podmínek a nabídky prodávajícího.



Článek I

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka terénního užitkového vozidla, typu Volkswagen Crafter

(dále také zboží) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží —

nové, nepoužité, jak je uvedeno v bodě 1 a převést na kupujícího Vlastnické právo k tomuto zboží.

Prodávající se vedle dodání zboží zavazuje:

. dodat platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy,

. dodat osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami

pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,

. dodat návod k obsluze a základní uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.

Článek II.

Předání zboží, vady zboží

Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prodávající

prohlašuje, že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně vsouladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž vtakovém případě kupující důvody odmítnutí

převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního

termínu předání zboží.

Článek III.

Doba a místo plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 30. 6. 2019.

Místem plnění je pracoviště Katedly geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-

TUO na adrese 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba.

Prodávající je povinen alespoň pět pracovních dnů před faktickým dodáním zboží informovat

kontaktní osobu kupujícího e-mailovou zprávou o předpokládaném termínu dodávky zboží.

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou; zboží je prodávající oprávněn

fakturovat v souladu s příslušným dodacím listem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.

Kupní cena a platebni podminky

Celková nabídková cena je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 741 146,00 Kč

DPH 21% 155 640,00 Kč

Celková cena s DPH: 896 786,00 Kč

Slovy: osmsetdevadesátšesttisícsedmsetosmdesátšest Kč s DPH
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2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí

zboží, včetně dopravy a ostatních nákladů dle článku I. této smlouvy.

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy stím, že zvlášť budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.

4. Pro splnění podmínek projektu musí faktura zákonem stanovené náležitostí pro daňový doklad.

5. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána

spolu se zbožím; v případě pochybností se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dne jej ího odeslání.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebo jeho části.

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. Vtakovém případě není kupující v prodlení se

zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet

nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.

8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený

vzáhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Prodávající je povinen uvádět ve faktuře pouze účet,

který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během tryání této

Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného

odkladu písemně informovat Kupujícího o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109

odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto

plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet, ktery je účtem

zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího,

na který Prodávající požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Kupující

povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny Plnění na straně Kupujícího.

9. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na Zahraniční subjekty, které

nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Článek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

l. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku na jakost, tj. funkčnost vozidla jako celku, po dobu

48 měsíců ode dne dodání vozidla.

Lhůta pro uplatnění vad běží od okamžiku dodání zboží prodávajícím kupujícímu

2. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na

dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné

opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.

 



Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou, tedy pokud nebylo dodáno ve

shodě s požadavky kupujícího.

Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady

skrytéje kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho

převzetí, i když se vada stane zjevnou až v průběhu užívání jednotlivých druhů či kusů dodaného

zboží

Záruční servis bude, pokud je to možné, prováděn v místě plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy,

a to buď provedením samotné opravy v místě plnění, nebo vyzvednutím a zpětným doručením

reklamovaného zboží v místě plnění.

Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím

co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:

Adrese: Auto Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,

email: servis.vw©autoheller.cz, tel. 596 606 229

Kontaktni osobou za kupujícího je:

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li v oznámení jinak.

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak

na opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další 5 opravou související náklady.

Prodávající je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě

povinen vyslat zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě a to na vlastní náklady.

Článek VI.

Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení 0d smlouvy

Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle ustanovení článku Ill, odst. 1, zaplati

kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý

den prodlení.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení

ve výši dle platného předpisu.

Smluvní pokuta a úrok zprodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla

povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody vzniklé kterékoliv ze smluvních stran.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem dle ustanovení § 1977 občanského

zákoníku se pro účely této smlouvy rozumí zejména tyto porušení:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 10 dnů oproti termínu plnění

stanovenému podle této Smlouvy,

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží delším než 5 dnů.
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c) prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny dle této smlouvy po dobu delší než

60 dnů, ačkoliv byl kupující na toto prodlení prodávajícím písemně upozorněn.

6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.

7. V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad není

kupující povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.

Článek VII.

Ostatní ujednání

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené V této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených

předpisů čio němž rozhodne kupující.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace

— zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,

utajované skutečnosti),

- obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů sodůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací,

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

4. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům [oprávněným k výkonu kontroly projektů,

z jejichž prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním

zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

5. Prodávající je povinen uchovávat Všechny doklady a účetní záznamy související sdodávkou

předmětu plnění do 2029, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a

účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Učinnosti nabývá tato

smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

 



2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,

budou sp01y řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanovenojinak.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro

uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své

podpisy.

6. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které

změna nastala, povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného

odkladu. V případě, že z důvodu porušení tohoto závazku vznikne druhé smluvní straně škoda,

zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto v plné výši nahradit.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. ] technická dokumentace vozidla.

5. M. 2019

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne: 2. 4. 2019

Za kupujícího: Za prodávajícího:

 

vedoucí odště ného závoduděkan HGF
     



o
Užhkové

vozy

Příloha č. 1 - Technická dokumentace vozidla

 

 

Tovární značka: Volkswagen

Model: Crafter skříň 35 130kW 6G 4Mot SR SYBB8Y00

Objem motoru: 1968 ccm Barva vozu: Bílá Candy

Výkon kW/k: 130/177 Barva potahů: Titanově černá

Převodovka: 6—stupňová převodovka Kód barvy: B4B4 / AS

Číslo karoserie: Čislo komise:
 

Kombinovaná spotřeba Diesel: 8,9 |/100km

Spotřeba ve městě Diesel: 10,1 |/100km

Spotřeba mimo město Diesel: 8,3 |/100km

Kombinované emise C02 Diesel: 234 g/km

 

Poznámky:

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21 % DPH:

 

Základní cena vozidla 1 069 178,--

Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4 O,"

Zvláštní výbava / obj. kód:

2x 12 V zásuvka, příprava 230V: / 786 0,--

- v nákladovém prostoru

- 1x 12V zásuvka na C-sloupku

- 1x 12V zásuvka na D-sloupku

- příprava na venkovní zásuvku 230V

— pouze pro dodatečné úpravy vozidla

Airbag spolujezdce: /4UF 5 998,--

- možnost deaktivace airbagu

- 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem

Boční obložení nákladového prostoru: / 5DB 5 686,--

— polovysoké, do výše oken

- z plastových desek

Druhý akumulátor s dělícím relé: / 8FE 11 419,--

- s monitorováním stavu baterie

- baterie AGM 92Ah/520A

Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2 2 712,--

Mechanická uzávěrka diferenciálu / 1Y4 17 861,--

Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky / 8WH 7 065,--

Parkpilot vpředu a vzadu: / 7X2 16 932,--

- bez aktivní ochrany boků vozidla

Potahy sedadel "Austin" látkové / $OL 0,--

Rozhraní pro připojení úpravců ISS: / ISS 7 909,--

- svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole

- jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939)

- monitoring druhé baterie

- bez telematiky

Sedadlo řidiče Komfort Plus: / 3TF 3 887,--

- výškově nastavitelné

- nastavitelný sklon sedáku

- s loketními opěrkami na obou stranách

- s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech

Tažné zařízení- pevné: / 1D1 18 442,--

- včetně stabilizace přívěsu

Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP 0,--

- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.

Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: / YEA 17 552,--

- v nákladovém prostoru vlevo vzadu

- s nabíječkou
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Zesílené tlumiče a stabilizátory: /2MG 8 263,--

- vpředu a vzadu

Cena vozidla a výbavy včetně 21 % DPH: 1 192 904,--

 

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:

 

4x pneumatiky do terénu VIATTI V-525 / VUZUBZ 14 036,--

Povinná výbava, gumové koberce / VUZUB1 1,--

Speciální podmínky: -310 155,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 896 786,--

21% DPH: 155 640,--

Konečná cena vozidla bez DPH: 741 146,--

 

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek

uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisi ve výfukových plynech uvedené v

dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv

dodatečná montáž přislušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na

vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřicí cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a

emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.

Ostrava, dne: 18.03.2019
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16" kola ocelová, stříbrná:

— ETGO, zatížení 1 200 kg

2 funkční klíče

3-bodový bezpečnostní pás řidiče:

- výškově nastavitelný

— s předpínačem

- bezpečnostní pás spolujezdce není

výškově nastavitelný

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV

Airbag řidiče

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Asistent pro rozjezd do kopce

Automatický spínač denního svícení

Baterie 420A (70Ah)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

— bez bezpečnostní pojistky

Dělící přepážka bez okna

Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu

Elektrické ovládání bočních oken:

- řidič a spolujezdec

Emisni norma EURO 6:

- včetně filtru pevných částic DPF

- AddBlue, objem nádrže 18 litrů

Gumová podlaha v kabině řidiče

Halogenové světlomety (dělené)

Hlavni odpojovač baterie

lmobilizér

Klimatizace "Ciimatic":

- manuální regulace

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče

Kotoučové brzdy vpředu, 16"

Kryt spodku vozidla

Madlo pro nastupování na dělicí přepážce

- v nákladovém prostoru

Mřížka chladiče:

» černá nelakovaná

- s jednou chromovanou lištou

Multifunkční ukazatel "Plus":

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi

- v kombinaci s rádiem Composition Audio

není v českém jazyce

- sériová výbava od modelového roku

2019, do modelového roku 2018 v sériové

výbavě bez multifunkčního ukazatele

Multikolizní brzda

Nekuřácké provedení - bez popelniku a zapalovače

Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:

- se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou

Opatření ke snížení hluku v kabině Premium

Osvětlení v nákladovém prostoru:

- 2 světla, jedno nad bočními posuvnými

dveřmi a druhé nad zadními křídlovými dveřmi

Otevřená odkládací přihrádka

Palivová nádrž 75 l

Panel přístrojů:

— ukazatel rychlosti

- ukazatel ujeté vzdálenosti
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Sériová výbava vozu Volkswagen Crafter skříň 35 130kW 6G 4Mot SR:

— otáčkoměr

— ukazatel paliva

- hodiny

Plnohodnotné ocelové rezervní kolo:

- nářadí a zvedák s nosností do 3,5t

Pneumatiky 235/65 R16 0115/113 R:

- se sníženým valivým odporem

Posuvné dveře na pravé straně

Potahy sedadel "Austin" látkové

Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:

- 2 + 2 roky/200 000 km

- plati, co nastane dříve

- záruka se vztahuje na vozidlo ve

stavu, ve kterém opouští výrobní závod

- nevztahuje se na součásti vozu, které

byly na vozidlo namontovány nebo

umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)

Přední náprava maximální zatížení 1800kg

Přední nárazník vozu šedý:

— s lištou lakovanou v barvě vozu

— s integrovanými schůdky na obou stranách

Rádio "Composition Audio":

- monochromatický displej

- 2 reproduktory vpředu

— slot na SD kartu

— USB vstup

- Aux-ln

- telefonní rozhraní Bluetooth

» nemá ovládání v českém jazyce

Rozhraní pro připojení úpravců |P4:

— svorkovnice pro připojení externích

přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole

- příprava pro programovatelnou jednotku

- bez telematíky

Sedadlo řidiče Komfort:

- výškově nastavitelné

» nastavitelný sklon sedáku

- s vnitřní loketní opěrkou

— s bederní opěrkou manuálně nastaviteinou ve 2 směrech

Sedadío spolujezdce - dvojsedadio:

- s úložným prostorem pod dvojsedadlem a

s vyklápěcím stolkem

Servotronic:

- servořízení závislé na rychlosti jízdy

Start—Stop:

— BiueMotion Technology

- s rekuperací brzdného účinku

Středové kryty kol pro ocelová kola

Tažné oko vpředu

Úchytná oka v podlaze:

- 10 ok u středního rozvoru

- 12 ok u dlouhého rozvoru

- 14 ok u dlouhého rozvoru s přesahem

Vnější zpětná zrcátka:

- elektricky nastavitelná

- vyhřívaná

Zadní křídlové dveře neprosklené

Základní střecha

 


