
Minimální požadavky Vyplní prodávající*
Druh vozidla osobní automobil splňuje 

Typ motoru zážehový splňuje 

Minimální zdvihový objem (cm3) 1984 splňuje 

Minimální výkon (kW) 200 splňuje 

Převodovka typ automatická splňuje 

Pohon kol 4x4 splňuje 

Barva vozidla zelená jungle - metalíza splňuje 

Barva interieru hnědá kůže s béžovým stropem splňuje 

Uvedení do provozu nové splňuje 

Původ vyrobeno v ČR nebo oficiální dovoz splňuje 

splňuje 

interiér kůže, ventilace předních sedadel splňuje 

Paket Rear nebo srovnatelný obsahující nejméně: splňuje 

climatronic - automatická třízónová klimatizace splňuje 

vyhřívání předních a zadních sedadel splňuje 

proaktivní ochrana cestujících splňuje 

boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem splňuje 

koš na odpadky splňuje 

230V zásuvka a další USB splňuje 

stínící rola pro zadní sklo a boční skla splňuje 
splňuje 

BT komfortní telefonování s rSAP, bezdrátové dobíjení a propojení s vnější anténou splňuje 
Travel Assist - rozpoznávání a zobrazení dopravních značek splňuje 
Wireless RSE App (Media Command) splňuje 
Kessy s alarmem + Safe funkce splňuje 
Elektricky ovládané střešní okno splňuje 
Paket Columbus nebo srovnatelný obsahující nejméně: splňuje 
DAB - digitální radiopříjem splňuje 
virtuální kokpit splňuje 
hlasové ovládání splňuje 
Bluetooth s nabíjením a vnější anténou splňuje 
infotainment Columbus 9,2" s navigací splňuje 

splňuje 
Crew Protect Assist a hlavové a boční airbagy vzadu splňuje 
Lane Assist - udržování vozu v jízdním pruhu splňuje 
FONDPAKET nebo srovnatelný obsahující nejméně: splňuje 
držák na iPad splňuje 
2xUSB vpředu a 230 V zásuvka + 2x USB vzadu splňuje 
Paket pro spaní splňuje 

splňuje 
splňuje 
splňuje 
splňuje 
splňuje 

Síťový program splňuje 
splňuje 
splňuje 

Digitální panel přístrojů splňuje 
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli splňuje 
Gumové koberce splňuje 
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru splňuje 
Ochrana pohonné jednotky a ochrana podvozku proti kamenům splňuje 
Zadní stěrač Aero s ostřikovačem splňuje 
Příprava pro tažné zařízení splňuje 
Kola z lehké slitiny Canopus 19" černé splňuje 

splňuje 
splňuje 

Přední + zadní lapače nečistot splňuje 
Smart Holder ramínko splňuje 
Plastová vana do zavazadlového prostoru splňuje 
Dekorační lišta Beige Brushed 3D splňuje 
Kompletní LED TOP světlomety s funkcí MATRIX BEAM splňuje 

Rezervní kolo ocelové dojezdové, zvedák vozu a klíč na kola

3ramenný kožený multifunkční vyhřívaný volant pro R/T s ovládáním automatické převodovky DSG
Masážní funkce pro elektrické sedadlo řidiče
Elektricky nastavitelná sedadla řidiče (s pamětí) a spolujezdce s bederní opěrou
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním

Sada zimních kompletních kol Modus 18"

Odkládací síť pod zadním platem

Rear View Camera - zadní parkovací kamera

Příloha č. 1                                                                     Technická specifikace

Minimální výbava
Paket COMFORT nebo srovnatelný obsahující nejméně:

Paket MULTIMEDIA nebo srovnatelný obsahující nejméně:

Paket SAFETY nebo srovnatelný obsahující nejméně:

Progresivní řízení



Mobilita Plus - záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km splňuje 
* Vozidlo musí obsahovat minimálně dále uvedenou požadovanou výbavu. Pokud prodávajícícm nabízené vozidlo nebude 
obsahovat některou z těchto položek, může být jeho nabídka vyřazena z výběrového řízení. 


