
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

I.
Smluvní strany

Česká republika - Nejvyšší státní zastupitelství
Sídlo: ul. Jezuitská 585/4, 602 00 Brno
IČO: 49467352
Zastoupení: JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 2
dále jako „kupující “

a

Název firmy: Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976 
Sídlo: Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
IČO: 63073188
DIČO: CZ63073188
Zastoupení: Libor Přerost, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 1
dále jako „prodávající“

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

II.
Předmět plnění

2 kusy vozidel Škoda Kodiaq L&K 2,0 TS1140 kW AP 4x4

(1) Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdají 2 ks 
osobních automobilů zn. Škoda, specifikovaný v příloze č. 1 této kupní 
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „automobil“), a umožní 
kupujícímu nabýt vlastnické právo k automobilu a kupující se zavazuje 
automobil převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

(2) Prodávající se zavazuje současně odevzdat veškeré doklady specifikované 
v článku II. - bod (2) této kupní smlouvy, a to v českém jazyce, které umožňují 
řádné používání automobilu, a to zejména návod k obsluze a prohlášení o 
shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo 
ujištění o shodě, není-li prohlášení o shodě zákonem vyžadováno.
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III.
Kupní cena a platební podmínky

(1) Smluvní strany se dohodly, že dohodnutá kupní cena automobilu, 
specifikovaného v čl. II. - bod (1) této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH: 
Sazba DPH: 
DPH:

1 624 000,00-Kč
21%

341 040,00-Kč
- Celková cena vč. DPH: 1 965 040,00-Kč

Výše uvedená cena představuje cenu konečnou, nejvýše přípustnou. Kupující 
neposkytuje zálohy. Kupní cena může být měněna výhradně písemným 
dodatkem k této kupní smlouvě, a to v případě změny zákonné sazby daně 
z přidané hodnoty (DPH).

(2) Cena dohodnutá v bodě (1) tohoto článku této kupní smlouvy zahrnuje 
veškeré náklady prodávajícího spojených s odevzdáním věcí v místě plnění.

(3) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu, jež byla dohodnuta v bodě (1) tohoto 
článku, a to ve lhůtě do 30-tí dnů ode dne doručení faktury prodávajícím. 
Faktura bude ze strany prodávajícího vystavena a doručena kupujícímu po 
předání automobilu na základě protokolu o předání a převzetí věcí.

(4) Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím na účet 
kupujícího. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů. Nebude-lí faktura obsahovat předepsané 
náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do data splatnosti prodávajícímu. 
Kupující se tímto úkonem nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Po 
obdržení opravené, čí doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

(5) Splatnost faktury činí 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu. Dnem úhrady 
faktury se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované 
peněžní částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

(6) Na dodaný automobil nebudou poskytovány zálohy, přičemž ani jedna ze 
stran neposkytne druhé straně závdavek.
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IV.
Dodací podmínky

(1) Prodávající odevzdá automobil, včetně dokladů specifikovaných v článku II. - 
bod (2) této kupní smlouvy, kupujícímu v místě plnění. Místem plnění je sídlo 
kupujícího, nedohodnou-li se obě strany jinak.

(2) Prodávající odevzdá a kupující převezme automobil, včetně dokladů 
specifikovaných v článku II. - bod (2) této kupní smlouvy, a to na základě 
protokolu o předání a převzetí podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

(3) Prodávající se zavazuje odevzdat automobil, včetně dokladů specifikovaných 
v článku II. - bod (2) této kupní smlouvy, a to nejpozdějí do 90-ti dnů od 
uzavření této kupní smlouvy. Prodávající může odevzdat automobil, včetně 
dokladů specifikovaných v článku II - bod (2) této kupní smlouvy, a to i před 
termínem plnění, jenž byl dohodnut.

(4) Osobou pověřenou k převzetí automobilu, včetně dokladů specifikovaných 
v článku II. - bod (2) této kupní smlouvy, za kupujícího je pověřen pracovník 
kupujícího 

(5) Převzetím automobilu přechází nebezpečí škody na kupujícího. Nepřevezme-li 
kupující automobil, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat, dochází 
k témuž následku.

(6) Na kupujícího přechází vlastnické právo k automobilu okamžikem jeho 
převzetí, a to na základě protokolu o předání a převzetí, jenž byl podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V.
Záruka

(1) Prodávající poskytne kupujícímu na automobil záruku za jakost na dobu 5-ti let 
při nájezdu maximálně 100 000 kilometrů. Dohodnutá záruční doba běží od 
odevzdání automobilu kupujícímu. Prodávající se zaručuje, že automobil, 
bude v záruční době plně způsobilý pro použití k obvyklému účelu, a že si 
zachová vlastnosti ujednané touto kupní smlouvou a ustanoveními § 2095 a § 
2096 občanského zákoníku. Záruční doba běží ode dne převzetí automobilu 
dle protokolu, jenž byl podepsán oběma smluvními stranami. Zárukou za 
jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze 
zákona.
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(2) Prodávající prohlašuje, že poskytne zvláštní záruku u těchto položek:

Komponent: Délka záruční 
doby:

Prorezavění karosérie 144 měsíců
Originální náhradní díly 24 měsíců
Lak 48 měsíců
Baterie 24 měsíců
Náplň klimatizace 24 měsíců
Pneumatiky 24 měsíců
Díly spotřebního charakteru 24 měsíců

(3) Uplatní-lí kupující během záruční doby písemnou formou jakékoliv vady, má 
se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. O dobu oznámení jakékoliv 
vady do termínu její odstranění se sjednaná záruční doba prodlužuje. 
Prodávající se zavazuje odstranit vady ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy byl 
písemně vyrozuměn o vadách ze strany kupujícího. V případě, že nelze vadu 
odstranit ve lhůtě 15-tí dnů, prodávající se zavazuje zajistit na vlastní náklady 
kupujícímu náhradní automobil stejných vlastností specifikovaných v článku II. 
- bod. (1) této kupní smlouvy.

(4) Podmínkou uplatnění záruky je provádění předepsaných servisních prohlídek 
prodávajícím, či autorizovaným servisem v předepsaných intervalech, které 
budou uvedeny v garanční knížce automobilu.

(5) Nemá-li automobil vlastnosti ujednané touto kupní smlouvou a příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, má se zato, že je vadný. Za vady se 
považuje i dodání jiného automobilu, nežli určuje tato kupní smlouva. Vadou 
se rozumí i vady v dokladech, které jsou nutné k užívání automobilu.

(6) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné 
vady dodaného automobilu poté, kdy byly tyto vady zjištěny během záruční 
doby, a to při vynaložení dostatečné péče.

(7) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen mu toto 
uplatnění potvrdit v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i 
provedení opravy a dobu jejího trvání, případně skutečnost, že opravu 
automobilu neprovedl.

(8) Prodávající prohlašuje, že na automobil nejsou navázána práva třetích osob, 
ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční, či jiné nároky 
ve prospěch třetích stran. V opačném případě prodávající ponese veškeré 
důsledky takového porušení práv třetích osob.
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(9) Kupující má možnost využívat pro záruční opravy, pro pozáruční opravy i pro 
servisní prohlídky jakékoliv servisy, které jsou autorizovány v rámci provádění 
záručních a pozáručních oprav a servisních prohlídek dodávaných typů 
vozidel.

VI.
Smluvní pokuta, náhrada škody a úroky z prodlení

(1) V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním automobilu, včetně dokladů 
specifikovaných v článku II. - bod (2) této kupní smlouvy, ve lhůtě dohodnuté 
v článku IV. - bod (3) této kupní smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po 
prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč (slovy: 
pěttisíckorunčeských), a to za každý započatý den prodlení. Kupující je 
oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti 
prodávajícího odevzdat automobil, včetně dokladů specifikovaných v článku II. 
- bod (2) této kupní smlouvy, ve lhůtě dohodnuté v článku IV. - bod (3) této 
kupní smlouvy.

(2) Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti 
prodávajícího odstranit vady ve lhůtě dohodnuté v článku V. - bod (3) této 
kupní smlouvy.

(3) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v souladu s článkem III. 
této kupní smlouvy, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu 
úroku z prodlení podle faktury, a to za každý den prodlení ve výši stanovené 
zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví výše úroků z prodlení 
(nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

(4) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních 
pokut, platí obdobně ustanovení článku III. této kupní smlouvy.

(5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku Vlil. - bod (1) této 
kupní smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských), a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

(6) Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené strany domáhat se 
náhrady újmy v plné výši, a to ani na její právo odstoupit od smlouvy. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího řádně poskytnout plnění 
dle této kupní smlouvy.

(7) Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv omezení výše náhrady újmy, 
jakož i sankcí uvedených v této kupní smlouvě nejsou přípustná.
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Vil.
Komunikace stran

(1) Pro vzájemnou komunikaci stran jsou určeny tyto kontaktní osoby:
- Za kupujícího:

o
- Za prodávajícího:

o 

(2) Případnou změnu kontaktních osob jsou kupující i prodávající neprodleně 
prokazatelně písemně oznámit druhé straně.

Vlil.
Zvláštní ustanovení

(1) Prodávající se zavazuje, jak během dodání automobilu, tak i po jeho dodání 
kupujícímu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o který se dozví 
od kupujícího v souvislosti s plněním této kupní smlouvy.

(2) Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží, či služeb z veřejných výdajů.

(3) Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(4) Kupující je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text této 
kupní smlouvy, vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní 
předpis.

(5) Obě strany souhlasí se zveřejněním této kupní smlouvy v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), kdy smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv zašle kupující.

IX.
Ukončení smlouvy

(1) Tuto kupní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, 
odstoupením od smlouvy nebo písemnou výpovědí.

(2) Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto kupní smlouvu bez udání 
důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba
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činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.

(3) Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této kupní smlouvy 
v případě, kdy druhá strana poruší podstatným způsobem ve smyslu 
ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, či více než třikrát své 
povinnosti stanovené zákonem, či touto kupní smlouvou.
Za porušení této kupní smlouvy podstatným způsobem se považuje:

o prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle článku IV. - bod
(3) této kupní smlouvy,

o podávající přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle 
této kupní smlouvy,

o prodávající poruší povinnost mlčenlivosti dle této kupní smlouvy.

(4) Dojde-li k přeměně společnosti prodávajícího, je prodávající povinen písemně 
oznámit tuto skutečnost kupujícímu, a to ve lhůtě 10-ti dnů od zápisu této 
změny do veřejného rejstříku. Kupující je v tomto případě oprávněn písemně 
vypovědět tuto kupní smlouvu z důvodu přeměny společnosti druhé smluvní 
strany. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(5) Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy v případě, že 
v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek prodávajícího nebo insolvenční 
návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího, a to v souladu se 
zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kupující je rovněž 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající vstoupí do likvidace.

(6) Smluvní strany se dohodly, že kupující je od této kupní smlouvy oprávněn 
odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nebude-li schválena částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 
podle této kupní smlouvy v následujícím roce. Kupující prohlašuje, že ve lhůtě 
do 30-ti dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
písemně oznámí prodávajícímu, že nebyla schválena částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 
podle této kupní smlouvy v následujícím roce.

(7) Za den odstoupení od této kupní smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné 
oznámení o odstoupení oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.

(8) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, a to 
ani práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti. To neplatí 
v případě odstoupení od této smlouvy podle jejího čl. IX - bod (6).
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(9) Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nesmí být spojeno s uložením 
jakékoliv sankce k tíži kupujícího.

X.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy touto kupní smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Při rozhodování o případných sporech, které vyvstaly ze závazkových vztahů 
založených touto kupní smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy 
České republiky smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 
občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy 
vzniklé z této kupní smlouvy.

(3) Tato kupní smlouva může být měněna, či doplňována pouze písemnými 
dodatky, číslovanými ve vzestupné řadě s podpisy oprávněných zástupců 
obou smluvních stran.

(4) Nedílnou součást této kupní smlouvy tvoří Technická specifikace automobilu.

(5) Tato kupní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností 
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

(6) Prodávající svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz této 
Smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této 
Smlouvě, byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle 
za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Kupující; tím není dotčeno 
právo Prodávajícího k jejich odeslání. Z důvodu uveřejnění Smlouvy v registru 
smluv tato Smlouva již nepodléhá povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele 
s odkazem na ustanovení § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Prodávající tímto 
uděluje souhlas Kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací 
uvedených v tomto odstavci a to těch, k jejichž uveřejnění je Kupující povinen 
dle právních předpisů.
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Cenová kalkulace 1CNS191548/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum vystavení: 07.06.2019
Prodávající

162 00

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Veleslavínská 39
Praha 6

IČ: 63073188
DIČ: CZ63073188

Bankovní spojení:
CZ2608000000000001567762

SWIFT: GIBACZPX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Strana 1/3

Kupující i
r

Nejvyšší Státní Zastupitelství ČR
Jezuitská 4

'v

660 55 Brno
CZE

V J

IČ: 49467352

J
Cena bez DPH Cenas DPH

NS75PZ KODIAQ L&K 2,0 TSI 140 kW AP 4x4 885 041,32 Kč 1 070 900,00 Kč

8E8E Stříbrná Briliant metalíza

Nadstandardní výbava:
AD Interiér černý 0,00 Kč 0,00 Kč
WC4 Paket Safety 14 876,03 Kč 18 000,00 Kč

PWC Side Assist
PWE Auto Light Assist
WC7 Crew Protect Assist s bočními airbagy vzadu

WC6 Paket Multimedia 24 793,39 Kč 30 000,00 Kč
RAE Infotainment s navigací Columbus 9,2"
PT3 Komfortní telefonování rSAP s LTE
RAS Wireless RSE App
PWD Travel Assist

PU Adaptivní tempomat do 210 km/h 9 256,20 KČ 11 200,00 Kč
3Y4 Stínící rola pro zadní boční skla - mechanická 2 975,21 Kč 3 600,00 Kč
PHB Climatronic-Automatická třízónová klimatizace 5 785,12 Kč 7 000,00 Kč

PHC Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním 19 669,42 Kč 23 800,00 Kč
PDD KESSY s alarmem 6 198,35 Kč 7 500,00 Kč
PHF Ventilace předních sedadel L&K 8 264,46 Kč 10 000,00 Kč
3G2 Příprava uchycení dět. sedačky ISOFIX u spoluj. 909,09 KČ 1100,00 Kč
1M6 Tažné zařízení mech.sklopné a el.uzamykatelné 11 983,47 Kč 14 500,00 Kč
YA1 Mobilita PLUS 1 652,89 Kč 2 000,00 Kč

Mezisoučet 106 363,63 Kč 128 700,00 Kč
Model + barva + nadstandardní výbava 991 404,95 KČ 1 199 600,00 Kč

Doplňky prodejce:
* 18" kola z lehkých slitin se zimními pneu - 4 ks 30 000,00 Kč 36 300,00 Kč
* Gumové interiérové koberce (orig.) - 4 ks 1 215,00 Kč 1 470,15 Kč
* Povinná výbava vozidla 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Kompletní předprodejní servis 1,00 Kč 1,21 Kč
* Plná nádrž PHM 1 800,00 Kč 2 178,00 Kč
* Dodání a předání v místě plnění 1,00 Kč 1,21 Kč

Mezisoučet 34 017,00 Kč 41 160,57 Kč
Externí výbavy:

VZ s názvem: "Dodávka služebních automobilů - SUV 0,00 Kč 0,00 Kč
(Sport utility vehicle) - vyšší střední třída" 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem požadovány 2 kusy totožných vozidel 0,00 Kč 0,00 Kč

Mezisoučet 0,00 Kč 0,00 Kč
Slevy:

Sleva VI - 213 421,95 Kč - 258 240,56 Kč

Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín



Cenová kalkulace 1CNS191548/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Strana 2/3

Cena vozu celkem 1 025 421,95 Kč 1 240 760,57 Kč
Poskytnutá sleva - 213 421,95 Kč - 258 240,56 Kč
Cena vozu po slevě 812 000,00 Kč 982 520,00 Kč

Standardní výbava:
Vozidlo ŠKODA KODIAQ 2,0 TSI140 KW 7°AP 4X4 ve výbavě LAURIN A KLEMENT splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data, resp. základní 
výbava vozidla obsahuje tyto zadavatelem požadované prvky:
- nové vozidlo, vyrobené v roce 2019 (v případě přidělení plnění veřejné zakázky účastníkovi by bylo zadáváno do výroby),
- kategorie osobní automobil M,
- Svazem dovozců automobilů (SDA) je vozidlo zařazeno do obchodní třídy C-SUV, technicky vychází z modelu ŠKODA SUPERB, který je svazem dovozců 
automobilů zařazen do obchodní třídy "VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDA",
- provedení karoserie "SUV", v "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) uvedeno "AC COMBI" (evropská globální homologace 
nezná termín "SUV", a proto výrobci motorových vozidel zařazují tento typ karoserie pod "AC COMBI"),
- motor čtyřválcový zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,
- palivo motorový bezolovnatý benzín,
- zdvihový objem motoru 1.984 ccm,
- maximální výkon motoru 140 kW,
- maximální točivý moment motoru 320 Nm,
- vozidlo plní emisní (exhalační) normu EURO ód-TEMP,
- převodovka automatická 7-mi stupňová (7 stupňů vpřed + 1 stupeň vzad), systém DSC,
- pohon všech kol (4x4), automaticky připojitelný, systém HALDEX 5. generace,
- celková délka vozidla 4.697 mm,
- celková šířka vozidla 2.087 mm s vnějšími zpětnými zrcátky / 1.882 mm bez vnějších zpětných zrcátek,
- rozvor náprav 2.788 mm (při zatížení na celkovou hmotnost vozidla, při zatížení na pohotovostní hmotnost vozidla může být rozměr odlišný),
- šířka interiéru v loktech vpředu 1.527 mm,
- šířka interiéru v loktech vzadu 1.510 mm,
- výška Interiéru nad sedáky vpředu 1.059 mm,
- výška interiéru nad sedáky vzadu 1.014 mm,
- základní objem zavazadlového prostoru 720 dm3 v provedení bez rezervního kola / 635 dm3 v provedení s dojezdovým rezervním kolem (měřeno 
metodikou VDA),
- 5 míst k sezení (vozidlo homologováno pro řidiče + 4 spolujezdce),
- 5 dveří (4x boční dveře + zadní dveře pro vstup do zavazadlového prostoru, výklopné vzhůru včetně zadního okna),
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla,
- vizuální a akustická kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů pro všechna sedadla,
- mechanicky výškově nastavitelné hlavové opěrky pro všechna sedadla,
- kotoučové brzdy vpředu a vzadu,
- ESC / ESP - elektronický stabilizační systém (Electronic Stability Control),
- ASR - protiprokluzový systém (Anti Slip Regulation),
- ABS - protiblokovací brzdový systém (Anti-lock Braking System),
- HHC - asistent rozjezdu do kopce (Hill Hold Control),
- "OFF-ROAD" funkce, umožňující mimo jiné bezpečný sjezd z kopce,
- "DRIVER ALERT" - bezpečnostní asistent rozpoznání únavy řidiče,
- světelný senzor pro automatické přepínání denního svícení a potkávacích světlometů v závislosti na vnějších světelných podmínkách,
- dešťový senzor,
- TPM - systém nepřímého měření tlaku v pneumatikách (Tire Pressure Monitoring), u tohoto systému nejsou nutné ventilky s tlakovými senzory,
- bezpečnostní světla na vnitřních výplních bočních dveří vpředu,
- AREA VIEW - systém 4 kamer pro sledování bezprostředního okolí vozidla s rozsahem 360°,
- "VIRTUÁLNÍ KOKPIT" - kaplička přístrojů v elektronickém zobrazovacím provedení, umožňující zobrazovat provozní a jiné údaje v několika režimech,
- 2x USB konektor v dosahu řidiče a spolujezdce vpředu,
- Ix USB konektor v dosahu spolujezdců vzadu,
- lx 230V zásuvka v dosahu spolujezdců vzadu,
- lx 12V zásuvka v dosahu řidiče a spolujezdce vpředu,
- lx 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru,
- mechanicky nastavitelný (podélně a svisle) kůží potažený elektricky vyhřívaný multifunkční volant, s ovládáním rádia, handsfree sady a palubního 
počítače, s "pádly" pod volantem pro manuální změnu převodových stupňů u automatické převodovky,
- palubní počítač, zobrazující mimo jiné:

- ujetou vzdálenost (krátkodobě + dlouhodobě + od načerpání paliva),
- počet kilometrů na zbývající PHM v nádrži,
- teplotu vně vozidla (nastavená teplota pro interiér vozidla je zobrazená na ovladači klimatizace a na displeji navigačního přístroje),

- veškeré systémy a displeje ve vozidle komunikující v českém jazyce,
- čtecí osvětlení pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu (samostatné lampičky se selektivním spínáním každé lampičky samostatně),
- osvětlení prostoru pro nohy pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu,
- full LED hlavní světlomety,
- LED mlhové světlomety,
- LED denní svícení,
- LED zadní skupinové svítilny,

Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín
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- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavením při oslnění zezadu,
- vnější zpětná zrcátka s automatickým zatmavením při oslnění zezadu,
- elektrické ovládání, vyhřívání a sklápění vnějších zpětných zrcátek,
- elektrické ovládání bočních oken vpředu a vzadu,
- tónování skel všech oken,
- "SUNSET" - vyšší stupeň tónování oken v zadní části vozidla (od "B" sloupku vzad),
- elektricky vyhřívané sklo čelního okna,
- elektricky vyhřívané sklo okna 5. dveří,
- elektricky vyhřívané ostři kováče skla čelního okna,
- DCC - adaptivní podvozek (Dynamic Chassis Control), umožňující řidiči nastavit tuhost tlumičů v jednom z režimů Comfort, Sport nebo Normal. Změnu 
lze provést jak u zastaveného vozu, tak při jízdě. V průběhu jízdy systém dále nepřetržitě přijímá data z řady senzorů a upravuje dle zvolené 
charakteristiky tuhost jednotlivých tlumičů. Světlá výška vozu zůstává stejná,
-19" kola z lehkých slitin s letními pneumatikami - 4 ks,
- dojezdové rezervní kolo, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol,
- vizuální a akustická signalizace vzdálenosti při parkování se senzory vpředu a vzadu,
- "PARK ASSIST" - asistenční systém pro automatizované parkování kolmo a podélně vůči chodníku,
- elektrické otevírání a zavírání 5. dveří s možností a pamětí nastavení rozsahu (výšky) otevření dveří,
- posilovač řízení,
- elektronický imobilizér,
- elektrické nastavování sedadel řidiče a spolujezdce vpředu (podélně, svisle, sklon opěradel, bederní opěrky),
- středová loketní opěrka mezi sedadly vpředu,
- středová loketní opěrka mezi vnějšími sedadly vzadu, výklopná opěradla sedadla uprostřed,
- elektrické vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, s oddělenou regulací,
- ISOFIX úchyty u vnějších sedadel vzadu,
- podélné střešní nosiče ("hagusy"),
- tkané interiérové koberce - 4 ks,
- síťový program (sada 3 pružných upevňovacích sítí pro bezpečné uložení zavazadel v zavazadlovém prostoru).

POZN:

1. ) Barva karoserie "STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA" - kód 8E8E, je stříbrná metalická barva, s nárazníky, vnějšími klikami dveří a kryty vnějších 
zpětných zrcátek lakovanými v barvě karoserie.

2. ) Interiér vozidla "INTERIÉR ČERNÝ" - kód AD, je interiér primárně černý (vyjma vnitřního obložení stropu a interiéru nad úrovní spodní hrany oken ve 
světle šedé barvě), s koženými potahy sedadel v černé barvě.

3. ) Prvek příplatkové výbavy "LANE ASSIST, BLIND SPOT DETECT" - kód WC4, obsahuje:
- "SIDE ASSIST" - asistenční systém pro sledování mrtvého úhlu / změnu jízdního pruhu, který pomáhá řidiči hlídat mrtvý bod vozidla - místo za vozidlem, 
které není viditelné ve zpětných zrcátcích. Systém využívá radarová čidla v zadní části vozidla a na základě algoritmů vyhodnocuje nejen pozici ale i 
rychlost ostatních vozidel.
Systém je aktivní nad 15 km/h a snímá prostor do vzdálenosti 70m po stranách a za vozidlem. Pakliže je předjíždějící vozidlo rychlejší o více než 10 km/h, 
neupozorňuje řidiče. Systém řidiče upozorní na přítomnost jiného vozidla prostřednictvím rozsvícení LED diody v bočním zpětném zrcátku na dané straně 
vozidla. Pakliže řidič začne odbočovat i přes varování, začne LED dioda blikat,
- "LANE ASSIST" - systém udržení v jízdním pruhu - využívá multifunkční kameru umístěnou pod zpětným zrcátkem na čelním skle. Slouží k udržení 
vozidla v jízdním pruhu a případnému zabránění neúmyslného vyjetí z pruhu. Multifunkční kamera snímá povrch vozovky před vozidlem a registruje čáry 
oddělující pruhy. Pakliže je systém aktivní a vozidlo se přibližuje k jednomu z pruhů, jemně provede korekci řízení a vozidlo tak v pruhu udrží. Zároveň 
systém vyhodnocuje řidičovo ovládání volantu a pokud volant pustí, upozorní ho prostřednictvím akustického signálu, aby se věnoval řízení. Pakliže řidič 
nereaguje, systém se s upozorněním na přístrojové desce deaktivuje
- "AUTO LIGHT ASSIST' - asistenční systém pro automatické přepínání dálkových a potkávacích světel. Prostřednictvím multifunkční kamery snímá 
prostor před vozidlem a zaznamená-li nějaký zdroj světla (jiná vozidla, pouliční osvětlení atd.), přepně automaticky dálková světla na potkávací světla tak, 
aby nedošlo k oslnění. Systém je funkční od 60 km/h,
- boční airbagy pro spolujezdce vzadu.

4. ) Paket příplatkové výbavy (PAKET MULTIMEDIA) - kód WC6, obsahuje mimo jiné tyto zadavatelem požadované prvky:
- navigační systém s 9,2" barevným dotykovým displejem, vestavěný do palubní desky vozidla, s mapovými poklady Evropy včetně ČR, nahranými v 
paměti (harddisku) systému, s bezplatnou doživotní aktualizací mapových podkladů min. lx ročně přes webové stránky výrobce vozidla 
www.skoda-auto.cz, sekce "INFOTAINMENT PORTÁL",
- autorádio s FM a DAB tunerem,
- DVD/CD mechanika,
- handsfree sada s technologií Bluetooth.

5. ) Prvek příplatkové výbavy "KESSY S ALARMEM" - kód FDD, je systém bezklíčového odemykání, zamykání a startování vozidla, doplněný o alarm s 
hlídáním vnitřního prostoru a náklonovým čidlem. K vozidlu jsou dodávány 2 funční klíče. Lze samozřejmě dálkově vozidlo odemyknout a zamknout 
pomocí ovladače na klíčích.

r------------------------------------------------------------
Mobil
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