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na základě plné moci

na základě plné moci
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Výzkumné energetické centrum (VEC)

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

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

ánažer kvality a administrátor projektů

  
619 89 100

C261989100

d3kj88v

čsos Ostrava, č. ú. 127089559/0300

(ve smlouvě společně dále také jako „smluvní strany")



|.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodavatel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje dodat pro Objednatele zboží

specifikované v čl. II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje zboží převzít dle podmínek stanovených v čl.

IV. této smlouvy a za dodání tohoto zboží se zavazuje zaplatit cenu dle čl. |||. této smlouvy.

Objednatel uzavírá s Dodavatelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Moderní ekologická

doprava na VEC“, reg. č. 1191100073, (dále jen „Projekt"). Tento projekt je spolufinancován Státním

fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. (Ministerstvo

životního prostředí https:[[www.mzp.cz . Státní fond životního prostředí https:[[www.sfzp.cz ).

Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Dodávka osobního elektromobilu" (dále jen

„Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky „Dodávka

osobního elektromobilu" vybrána jako nejvhodnější nabídka Dodavatele v souladu s ZZVZ.

Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné

zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

II.

SPECIFIKACE DODÁVKY zsoží

Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli 1ks osobního elektromobilu kategorie M1 pro přepravu pěti osob

dle technické specifikace a požadavků objednatele uvedených v příloze č. 1 této kupní smlouvy.

Součástí dodávkyjsou příslušné návody a servisní knížka v českém jazyce.

Dodavatel prohlašuje, že pro účely, pro které bude zboží pro Objednatele dodávat, považuje uvedenou

specifikaci dodávky za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu specifikace nemá

žádné námitky.

Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a povinností Dodavatele je dále

umožnit Objednateli nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s touto smlouvou.

V ceně dodávkyje zahrnuta cena za doprava zboží.

Dodavatel prohlašuje, že zboží dle této kupní smlouvy splňuje požadavky, které na ně byly kladeny a

specifikovány v písemné nabídce Dodavatele. Dodavatel dále prohlašuje, že předmětné zboží není zatíženo

právem třetí osoby.

Dodavatel prohlašuje, že je vozidlo nové.

Technická specifikace vozu: (bude doplněna před podpisem smlouvy dle konkrétní vítězné nabídky)

Elektrický motor o výkonu: 150kW

Kapacita baterie: 58kWh

Dojezd v km dle WLTP: 420 km

Délka vozu: 4261mm

Objem zavaz. prostoru: 385l

Počet míst: 5

Výbava vozu: dle příloh č. 1 a č.2 této Smlouvy

Příslušenství: dle příloh č. 1 a č. 2 této Smlouvy
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Barva vozu: Bílá Iceberg metalíza

III.

CENA

Cena za dodávku zboží je cena pevná a je stanovena za kompletní dodání dle předmětu smlouvy a

specifikace dodávky zboží a jsou v ní obsaženy veškeré náklady Dodavatele.

Cena za dodávku zbožíje stanovena následovně:

 

 

 

„ „ Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Predmet smlouvy „ „ „

Kc Kc Kc

Dodávka osobního elektromobilu 884 214,88,- 185 685,12,- 1 069 900,-

     
 

Smluvni strany se dále dohodly, že cena zboží bude objednatelem uhrazena po jeho řádném dodání

objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem uskutečněným na

základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem, který bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona

č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty - § 12 a jeho splatnost bude 3O dnů.

Daňový doklad bude vystaven ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatelem vystavená faktura musí obsahovat název Projektu, reg. číslo Projektu a její přílohou musí být

smluvními stranami podepsaný předávací protokol potvrzující protokolární převzetí Plnění.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákona o účetnictví nebo dle požadavků Objednatele

nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti

vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod

a datum vrácení. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní

lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

IV.

DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje dodat zboží do 4 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Jakmile bude zboží připraveno k předání Objednateli, je Dodavatel povinen vyzvat Objednatele kjeho

převzetí, a to tak, aby k převzetí zboží mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro předání zboží.

Objednatel převezme zboží včetně souvisejících činností s výhradami, nebo bez výhrad.

Smluvní strany jsou povinny o předání zboží vyhotovit protokol o předání a převzetí podepsaný oběma

smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel své výhrady.

V.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel zajistí a sdělí Dodavateli osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících

informací k předmětu smlouvy.

V případě potřeb Objednatele na zpracování dalších požadavků nad rámec této smlouvy zašle Objednatel

samostatnou objednávku na zpracování konkrétního požadavku sjasnou specifikací, kterou Dodavatel

ocení a pošle Objednateli k odsouhlasení nebo bude podepsán dodatek k této smlouvě.
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VI.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Objednatel se stává majitelem zboží v okamžiku protokolárního předání zboží a souvisejících činností.

Na Objednatele přechází veškeré nebezpečí škody na zboží v okamžiku převzetí dodávky v místě dodání.

VII.

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

Dodavatel poskytuje na zboží záruku v délce 48 měsíců a/nebo 120 000 ujetých kilometrů podle toho, která

skutečnost nastane dříve, přičemž prvních 36 měsíců této záruky poskytuje dodavatel bez omezení ujetých

km. Záruka začíná běžet dnem odebrání, předání nebo odeslání zboží.

Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví

až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také zvad vzniklých po převzetí zboží Objednatelem,

pokud je Dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

Vyskytne-li se v záruční době na zboží vada, Objednatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu zjistil,

písemně oznámí Dodavateli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady zboží jeho opravou nebo

výměnou.

Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu zboží jeho opravou nebo výměnou nejpozději do třiceti

(30) dnů od jejího oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak.

Provedenou opravu vady nebo výměnu zboží Dodavatel Objednateli předá na základě písemného

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení Dodavatele s dodáním zboží a souvisejících činností má Objednatel nárok na smluvní

pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty

dotčen.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny má Dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05%

z ceny za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

V případě jakékoliv porušení povinnosti Dodavatele stanovené mu touto smlouvou, má Objednatel nárok

na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti Dodavatelem.

Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

IX.

ROZHODOVÁNÍ SPORÚ ZE SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešit dohodou.

Pokud nejsou smluvní strany schopny dohodou spor vyřešit, potom v případě sporů vyplývajících z této

smlouvy nebo vsouvislosti sní, bude příslušným soudem pro řešení sporů místně příslušný soud

Objednatele.
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5.

x.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, SKONČENÍ SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5

zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv provede na základě dohody smluvních Stran objednatel.

Tuto smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran a na základě Odstoupení.

Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit Od této smlouvy v případech stanovených právními

předpisy a touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy Odstoupit v těchto případech:

a) Dodavatel bezdůvodně zastaví či přeruší dodávku zboží bez souhlasu Objednatele na dobu delší než

14 dnů,

b) Dodavatel poruší povinnosti stanovené mu touto smlouvou

c) Dodavatel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost pro řádné předání zboží

Dodavatel je oprávněn Od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) Objednatel bude více jak 14 dnů v prodlení s placením ceny za zboží

b) Objednatel neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost k předání zboží a provedení souvisejících

činností a bude v prodlení s touto součinností více jak 14 dnů

c) ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá oznámení dle této smlouvy musí být doručována prostřednictvím doporučených dopisů, kurýrní

Služby, nebo osobně s potvrzením převzetí, a to na adresy Smluvních Stran v záhlaví této smlouvy, pokud

jedna ze Smluvních Stran neoznámí druhé Smluvní Straně něco jiného. Dopisy zaslané doporučenou poštou

se také považují za doručené, pokud sije adresát nevyzvedne na příslušném poštovním úřadu nebo u jiného

držitele poštovní licence do deseti (10) kalendářních dnů od uložení a tento desátý den se též považuje za

datum doručení.

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „občanský

zákoník".

Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky v písemné formě.

Smluvní strany ujednávají, že ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije; neplatnost právního

jednání pro nedostatek formy tedy může kterákoliv ze smluvních Stran kdykoliv namítnout bez ohledu na

to, zda již bylo plněnO či nikoliv.

Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, zjehož

prostředků je hrazena cena Plnění, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této Smlouvy, a bere

na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Dodavatel uděluje tímto, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem jejich

zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, a to na dobu neurčitou.
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6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni

či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho

připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 —Technická specifikace (příloha 1 zadávací dokumentace)

Příloha č. 2 —Technická specifikace nabízeného plnění

V Ostravě dne V Ostravě dne

Za Dodavatele: Za Objednatele:

_ doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

Ředitel odštěpného závodu ředitel

Porsche Inter Auto CZ s.r.o. VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum
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Příloha č. 1 —Technická specifikace

—i— ygg, 'Ii —, .:, M-l _.

Ministerstvo životního prostředí \ j : í „ f ' " l ivf l

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka osobního elektromobilu

Předmět plnění:

Předmětem plněníje dodávka 1 ks osobního elektromobilu kategorie M1. 

Dále uvedené požadavkyjsou uvedeny buďjako minimální nebojsou uvedeny rozsahem hodnot.

Osobní elektromobil kategorie M1 pro přepravu pěti osob

1. Technická specifikace

- nové neregistrované vozidlo

- elektrický motor o výkonu 140 kW

- baterie o kapacitě 56 kWh

- dojezd 400 km (dle WLTP)

- palubní nabíječka AC 10 kW

- LED Matrix hlavní světlomety

- Pohon zadních kol

- délka vozu 4200 - 4350 mm, objem zavazadlového prostoru 380 I (při nesklopených sedadlech)

- barva vozu světlá metalíza

2. Výbava

- Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy,

- Front assist, Lane assist, asistent při vyhýbání, rozpoznávání dopravních značek

- Vyhřívání předních sedadel a volantu

- Výškově a podélně nastavitelný volant

- Přední a zadní parkovací senzory, zadní kamera

- Infotainment s přípravou pro navigaci s 10" dotykovým displejem

- kola z lehkých slitin 19" s letními pneumatikami, sada druhých originálních kol 18" se zimními

pneumatikami

3. Dodací lhůta a záruky

- Dodací lhůta od podpisu smlouvy 4 týdny

- Prodloužená záruka 4 roky a/nebo 120.000 km

U vozu musí být možné odečíst DPH. Barevné provedení interiéru a konkrétní verze odstínu metalízy

budou dohodnuty až s vybraným dodavatelem.



CENOVÁ NABÍDKA

 

Jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zapsaný v OR:

Bankovní spojení:

IBAN:

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o. o.z. AUTO Heller Ostrava

Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava

47124652 Info email: autoheller©autoheller.cz

CZ47124652 Tel: 596 606 229

s.r.o.

Raiffeisenbank, a.s. 5070015585/5500

CZ7755000000005070015585 BIC/SWIFT:

 

 

 

 

Zástu ce:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výzkumné

, energetické centrum (VEC)
Jmeno:

Sídlo/Bydliště: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

lČO/RČ/čOP: 61989100 Info email:

DIČ: CZG1989100 Tel:

Zástupce: Mobil: Email:

 

 

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http://www.porsche.co.cz/osobni—udaie, případně si

vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce.

 

 

Tovární značka:

Model:

Objem motoru:

Výkon kW/k:

Převodovka:

 Číslo karoserie:

Volkswagen

ID.3 1st Plus E113MJF2

O ccm Barva vozu: Bílá Iceberg metalíza

70/95 Barva potahů: Soul

ASS-Automatická převodovka- Kód barvy: 2YA1 / XF

Číslo komise:
 

Palivo: Elektro

Spotřeba elektrické energie - kombinovaná (NEDC): 145 Wh/km

Hodnota CO2 — kombinovaná (NEDC): O g/km

Spotřeba elektrické energie - kombinovaná (WLTP): 155 Wh/km

 

Poznámky:
 

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

 

 

Základní cena vozidla 1 149 900,--

Barva vozidla / obj. kód: Bílá Iceberg metalíza / 2YA1 15 600,--

Zvláštní výbava / obj. kód:

Prodloužená záruka 4 roky/120.000 km / EA6 14 600,--

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 1 180 100,--

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:

sada originálních kol 18“ se zimní pneu / VU_ZUB1 10 000,--
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Speciální podmínky: -120 200,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 1 069 900,--

21% DPH: 185 685,12

Konečná cena vozidla bez DPH: 884 214,88

 

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 emisí ve výfukových plynech uvedené v

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

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

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

emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílné.

Ostrava, dne: 16.10.2020

Model |D.3 1st je postaven na variantě modelu lD.3 se střední velikostí baterie s využitelnou

kapacitou 58 kWh, která zajišťuje dojezd až 420 km dle metodiky WLTP.

Zároveň se jedná o nové neregistrované vozidlo s elektrickým motorem o maximálním výkonu 150kW

a zrychlením 0-100 km/h za 7,3 3.

Maximální rychlost vozu je omezená na 160 km/h.

Maximální nabíjecí výkon střídavým proudem je 11 kW.

Záruka na akumulátor (70% kapacity): min. 8 let a/nebo 160 000 km

Velikost zavazadlového prostoru 385 I ,objem při sklopených sedačkách dosahuje 1267 |.

Délka vozidla činí 4261 mm.

Vozidlo je k odběru do 4 týdnů od nabytí účinnosti Kupní smlouvy.
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Sériová výbava vozu Volkswagen ID.3 1st Plus:

19" kola z lehkých slitin Andoya

- černá

- 19 x 7,5J

- Airstop pneumatiky 215/50 R19

- s bezpečnostními šrouby

- odpadá Tire Mobility Set

1st Edition

- označení 1st na předních dveřích

- specifický design C-sloupku

"Honeycomb"

- označení 1st na volantu

- exkluzivní uvítací obrazovka

infotainmentu

- pedály v designu "Play & Pause"

Adaptivní tempomat ACC

- automatická regulace odstupu od vpředu

jedoucího vozu s omezovačem

- funkce "stop & go"

- prediktivní funkce

Adaptivní tempomat ACC

- automatická regulace odstupu od vpředu

jedoucího vozu s omezovačem

- funkce "stop & go"

- prediktivní funkce

Ambientní osvětlení exteriéru

- osvětlení klik dvěří a mřížky chladiče

Ambientní osvětlení |

- osvětlení lišty přísrojové desky,

ozdobných lišt výplní dveří, odkládací

přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru

pro nohy pasažérů v přední řadě vozu

- výběr ze škály 10 barev

Ambientní osvětlení ll

- osvětlení lišty přísrojové desky,

ozdobných lišt výplní dveří, odkládací

přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru

pro nohy pasažérů v přední řadě vozu

- výběr ze škály 30 barev

App-Connect Wireless

- bezdrátové propojení smartphone s

infotaintmentem vozu (rádio, navigace

- funkce Wireless pouze pro Apple

CarPlay

- Apple CarPlay a Android Auto nejsou v

ČR oficiálně podporovány

- Vozy, které budou na přání zákazníka

dodány dříve, než bude do vozů nahrána

finální verze softwaru, nebudou

disponovat plnou funkčností některých

výbav a funkcí. Updatem softwaru

nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2021

dojde ke zpřístupnění plné funkčnosti

všech výbav a funkcí. Zákazník byl o

této skutečnosti informován.

App-Connect Wireless

- bezdrátové propojení smartphone s

infotaintmentem vozu (rádio, navigace

- funkce Wireless pouze pro Apple

CarPlay

- Apple CarPlay a Android Auto nejsou v

ČR oficiálně podporovány

- Vozy, které budou na přání zákazníka

dodány dříve, než bude do vozů nahrána

finální verze softwaru, nebudou

disponovat plnou funkčností některých

výbav a funkcí. Updatem softwaru

nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2021

dojde ke zpřístupnění plné funkčnosti

všech výbav a funkcí. Zákazník byl o

této skutečnosti informován.

Asistent při odbočování vlevo

- detekce protijedoucích vozidel při

odbočování vlevo

- automatické zastavení vozu při hrozící

srážce
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Asistent při odbočování vlevo

- detekce protijedoucích vozidel při

odbočování vlevo

- automatické zastavení vozu při hrozící

srážce

Asistent při vyhýbání

- automatický zásah systému Front Assist

a naznačení vyhýbacího manévru volantem

- stabilizace vozu při vyhýbacím manévru

Automatická klimatizace Climatronic

-2zónová

Bez tepelného čerpadla

Bez variabilní podlahy zavazadlového

prostoru

Bez variabilní podlahy zavazadlového

prostoru

Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

- s centrálním airbagem mezi sedadly

řidiče a spolujezdce

Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

- s centrálním airbagem mezi sedadly

řidiče a spolujezdce

Bubnové brzdy vzadu

Bubnové brzdy vzadu

Car2X

Car2X

Centrální zamykání Keyless Start

- bezklíčové startování

- bez SAFELOCK

Čelní airbag řidiče a spolujezdce

- u spolujezdce s možností deaktivace

Čelní airbag řidiče a spolujezdce

- u spolujezdce s možností deaktivace

Čelní sklo tepelně izolující

- bez akustické ochrany

Čelní sklo tepelně izolující

- bez akustické ochrany

Černý rámeček infotainmentu

Černý rámeček infotainmentu

Dešťový senzor

Dešťový senzor

Digitální radiopřijímač (DAB+)

(navíc k analogovému)

Digitální radiopřijímač (DAB+)

(navíc k analogovému)

Dobíjecí zásuvka vozu CCS

- pro nabíjení střídavým i stejnosměrným

proudem

Dobíjecí zásuvka vozu CCS

- pro nabíjení střídavým i stejnosměrným

proudem

Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu

- zásuvné

Dynamic Light Assist

- dynamická regulace dálkových světel

(umožňuje trvalé použití dálkových

světel bez oslňování vozů v protisměru)

e-Sound

- umělý zvuk motoru při rychlosti do

cca. 25 km/h

eCall

- nouzové volání v případě nehody

eCall

- nouzové volání v případě nehody

Elektronický imobilizér

Elektronický imobilizér

Front Assist



- s funkcí automatického brzdění

- s rozpoznáním chodců a cyklistů

Front Assist

- s funkcí automatického brzdění

- s rozpoznáním chodců a cyklistů

Hlasové ovládání

Hlasové ovládání

ID. Display

- digitální přístrojový štít s barevným

displejem o velikosti 5,3"

ID. Light

- inteligentni světelná lišta na

přístrojové desce vozu (pod předním

sklem)

Infotainment Ready2Discover Pro

- příprava na navigaci Discover Pro

- generace infotainmentu MIB 4

- 10" dotyková obrazovka

- hlasové ovládání

- včetně paketu Streaming & |nternet

- We Upgrade - možnost aktivovat mapové

podklady a další funkce přímo v

infotainmentu za

poplatek (nebude k dispozici s uvedením

vozu na trh)

IQ. Light LED Matrix světlomety

- s automatickou regulací dálkových

světel

- se světly pro jízdu ve špatném počasí

- Wélcomé Light (interaktivní uvítání)

ISOFIX

- příprava pro upevnění dětské sedačky

na sedadle spolujezdce a na vnějších

zadních sedačkách

ISOFIX

- příprava pro upevnění dětské sedačky

na sedadle spolujezdce a na vnějších

zadních sedačkách

Keyless Advanced

- bezklíčové odemykání a startování

- bez SAFELOCK

Klimatizace 1-zónová

Kontrola poklesu tlaku vzduchu

v pneumatikách

Kontrola poklesu tlaku vzduchu

v pneumatikách

Kotoučové brzdy vpředu

Kotoučové brzdy vpředu

Lane Assist

- systém pro udržování vozu v jízdním

pruhu

Lane Assist

- systém pro udržování vozu v jízdním

pruhu

LED světlomety

- s automatickou regulací dálkových

světel

LED zadní světla

- s animací

- sdružená obrysová, brzdová, směrová

svěHa

LED zadní světla

- sdružená obrysová, brzdová, směrová

svěHa

Loketní opěrky pro přední sedadla

Loketní opěrky pro přední sedadla

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

- s osvětlením

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

- s osvětlením

Maximální nabíjecí výkon DC 100 kW
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- maximální nabíjecí výkon stejnosměrným

proudem

Multifunkční volant v kůži vyhřívaný

Nabíjecí kabel (domácí zásuvka)

- pro připojení vozu k domácí zásuvce

(230 v, 16 A)

Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice)

- pro připojení vozu k nabíjecí stanici

(Mode 3, Type 2 Mennekes)

Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice)

- pro připojení vozu k nabíjecí stanici

(Mode 3, Type 2 Mennekes)

Navigace Discover Pro

- generace infotainmentu MIB 4

- 10" dotyková obrazovka

- hlasové ovládání

- včetně paketu Streaming & |nternet

Paket Bi-Color Silver Glossy

- vybrané prvky vozu v odlišných barvách

- lišta nade dveřmi ve stříbrné barvě

- polep C-sloupku ve stříbrné barvě (v

designu včelí plástve)

- prvky nárazníku a prahy v šedé

metalické barvě

Palubní literatura v českém jazyce

Palubní literatura v českém jazyce

Parkovací senzory Parkpilot

- senzory vpředu i vzadu

- zobrazení situace na displeji

Parkovací senzory Parkpilot

- senzory vpředu i vzadu

- zobrazení situace na displeji

Pedály z ušlechtilé oceli

- s vyrytými symboly "Play" a "Pause"

Pohon zadních kol

Potahy sedadel v látce Flow

Povinná výbava

- Výstražný trojúhelník

- Lékárnička (dle německé normy)

- Reflexní vesta

Povinná výbava

- Výstražný trojúhelník

- Lékárnička (dle německé normy)

- Reflexní vesta

Prvky v černé barvě

- lišta nade dveřmi

- prahy dvěří

- prvky nárazníku

Přídavné elektrické vzduchové topení

- výkon 6kW

Reproduktory vpředu

Reproduktory vpředu

Rozpoznávání dopravních značek

pomocí kamery

Rozpoznávání dopravních značek

pomocí kamery

Sada nářadí

Sada nářadí a Tire Mobility Set

- včetně kompresoru 12V a lepidla

- zvedák

Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

Standardní šrouby kol

Středová konzola Basis

- 2 držáky nápojů

- odkládací prostor pro telefon

- bez krytu

Středová konzola High

- 2 držáky nápojů

- s krytem



- s osvětlením

System PreCrash

- proaktivní bezpečnostní system

- v případě elektronickeho vyhodnocení

rizika nehody dojde k automatickému

dovření oken, příp. panoramatického

okna, natlakování brzd a přitažení

bezpečnostních pásů

System sledování únavy řidiče

System sledování únavy řidiče

Telefonní rozhraní

- bluetooth

Telefonní rozhraní

- bluetooth

Tepelně izolující tónovaná skla

- v zeleném odstínu

- postranní a zadní skla

Textilní koberečky

- vpředu a vzadu

Tříbodové bezpečnostní pásy

- vpředu a vzadu

- vpředu s výškovým nastavením a

předepínači

Tříbodové bezpečnostní pásy

- vpředu a vzadu

- vpředu s výškovým nastavením a

předepínači

Upozornění:

Vozy, které budou na přání zákazníka

dodány dříve, než bude do vozů nahrána

finální verze softwaru, nebudou

disponovat plnou funkčností některých

výbav a funkcí. Updatem softwaru

nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2021

dojde ke zpřístupnění plne funkčnosti

všech výbav a funkcí. Zákazník byl o

této skutečnosti informován.

Upozornění:

Vozy ve variantě 1st Edition, které

budou na přání zákazníka dodány dříve,

než bude do vozů nahrána finální verze

softwaru, nebudou disponovat plnou

funkčností některých výbav a funkcí.

Updatem softwaru nejpozději v prvním

čtvrtletí roku 2021 dojde ke

zpřístupnění plne funkčnosti všech výbav
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a funkci. Zákazník byl o této

skutečnosti informován.

USB-C port 2x

- vpředu

USB-C port 4x

- 2x plnohodntné USB-C vpředu (vedle

řadicí páky a v odkládacím prostoru

středové konzoly)

- 2x USB-C pro nabíjení pro pasažéry

vzadu

Uvítací světlo

- projekce z vnějších zpětných zrcátek

Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

- akustické i grafické

- pro přední i zadní pásy

Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

- akustické i grafické

- pro přední i zadní pásy

Vnější zpětná zrcátka

- elektronicky nastavitelná a vyhřívaná

- na straně řidiče asfericke

- na straně spolujezdce konvexní

Vnější zpětná zrcátka el. sklopná

- nastavitelná, vyhřívaná

- automaticke naklopení zrcátka

spolujezdce při zařazení zpátečky

Výškově i podélně nastavitelný volant

Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou

Volba profilu jízdy

Volba profilu jízdy

Vyhřívaná přední sedadla

Vyhřívané trysky ostřikovačů

čelního skla

Zadní opěradla dělená, sklopná

- s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na

2 nápoje

- s průvlakem pro transport dlouhých

předmětů

Zatmavená zadní okna

- boční zadní okna

- okno pátých dveří

- 65% absorpce světla

Zpětná kamera

Palubní nabíječka AC 10kW



Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím 002

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy,

nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test

Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí

CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět

hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u

vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém

průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu

nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.)

mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a

dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise

CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.
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1548 max. 1525 max.

1809 min.

* 1809 max. 2070

(1) Délka při sklopených

zadních sedadlech

(2) Délka při nesklopených

zadních sedadlech

(3) Šířka, první řada sedadel

(4) Šířka, druha řada sedadel

Objem zavazadlového porostoru při

nesklopených zadních sedadlech:

385 |

Objem zavazadlového porostoru při

sklopených zadních sedadlech:

1267 l

Průměř otáčení:

10,2 m
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