
Osobní automobil nižší třídy 4x2

Název parametru Požadovaný parametr Popis/hodnota parametru u vozu dle nabídky*
Kategorie Kategorie vozidla M1 ANO

Palivo BA 95 ANO
Emisní limity EURO (aktuálně platné v době dodávek vozidel) min. EURO 6 ANO
Výkon motoru min. 80 kW 81 kW
Typ převodovky manuální ANO
Počet převodových stupňů vpřed min. 5 6 st. MAN
Pohon - přední náprava stálý ANO
Počet míst k sezení 5 ANO
Počet dveří 5 ANO
Objem zavazadlového prostoru min. 380 l 467 l

Barva karoserie
 bílá, černá, stříbrná (vždy) +

zelená nebo hnědá (vždy min.
jedna z variant), vždy metalická

ANO (bílá, černá, stříbrná + zelená 
nebo hnědá, vždy metalická)

Barva interiéru a sedadel tmavá ANO (černá s šedým vzorem)
Dělené a sklopné zadní opěradlo ano ANO

Airbag řidiče a spolujezdce min. 6
6x airbag - airbag řidiče, airbag spolujezdce, 2x boční

vpředu, 2x hlavový
Výškově seřiditelné sedadlo řidiče ano ANO
Seřiditelný volant ano ANO
Hlavové opěrky pro všechna sedadla ano ANO
ABS, ASR, ESP-ESC, EDS nebo obdobné elektronické bezpečnostní
systémy

ano ANO (ABS, ASR, ESC, EDS)

Povinná výbava (trojúhelník, autolékárnička, 5x reflexní vesta) ano ANO

Autoradio včetně reproduktorů, integrované Handsfree a Bluetooth ano ANO

Klimatizace ano ANO
Rozmrazování zadního okna ano ANO
Posilovač řízení ano ANO
Automatická funkce světel pro denní svícení ano ANO
Rezervní kolo, klíč, zvedák ano ANO
Dodávka všech vozidel dle kupní smlouvy v jedné barvě ano ANO
Záruční doba min. 36 měsíců / 150 000 km 36 měsíců/150 000 km
Termín dodání od účinnosti kupní smlouvy do 5 měsíců ANO

Pneumatiky

Sada 4 ks letních a 4 ks zimních pneumatik stejných rozměrů, oboje
včetně disků (v den dodání bude vozidlo opatřeno sadou kol v souladu
s § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů)

ano
letní: Continental Premium Contact 205/55 R16 zimní:

Barum Polaris 205/55 R16

Pryžové koberečky (přední i zadní) ano ANO
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ano ANO
Zakryté lanovody, kryt motoru a nádrže proti průrazu ano ANO
Senzory zadní ano ANO
Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce ano ANO
Vnější vyhřívaná zpětná zrcátka el. stavitelná z kabiny vozidla ano ANO
Mlhové světlomety vpředu ano ANO
Odnímatelná vana zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) ano ANO
Asistent rozjezdu do kopce ano ANO
Tažné zařízení ano ANO

Název modelu: Škoda Scala 1,0 TSI 81 kW 6 st. MAN

* Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci Centrálním zadavatel výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním
parametru nabízeného modelu. U parametrů,  u nichž je Centrálním zadavatelem stanovena minimální/maximální hodnota parametru, dodavatel uvede konkrétní číselnou hodnotu tohoto parametru
platnou pro jím nabízený model.
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Ostatní výbava

Dodací podmínky

Karoserie, interiér
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Název parametru Požadovaný parametr Popis/hodnota parametru u vozu dle nabídky*
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Pneumatiky

Sada 4 ks letních a 4 ks zimních pneumatik stejných rozměrů, oboje
včetně disků (v den dodání bude vozidlo opatřeno sadou kol v souladu
s § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
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Název modelu: Škoda Scala 1,0 TSI 81 kW 6 St. MAN

Název parametru Požadovaný parametr Popis/hodnota parametru u vozu dle nabídky*

Karoserie, interiér

Kategorie Kategorie Vozidla M1 ANO

PHM emise Palivo. . . , „ , V , . BA 95 ANO' Emısnı Iımıty EURO (aktualne platné v dobe dodávek vozıdél) min, EURO 6 ANO

Výkon motoru min. 80 kW 81 kW
_ _ Typ převodovky manuální ANO

Motor, pı . s z s . v -Pocet prevodovych stupnu Vpred mın. 5 6 St. MAN
Pohon - přední náprava stálý ANO
Počet míst k sezení 5 ANO
Počet dveří 5 ANO
Objem Zavazadlového prostoru min. 380i 467i

Barva karoserie
bílá, černá, Stříbrná (vždy) +

Zelená nebo hnědá (vždy min.
jedna Z variant), vždy metalická

ANO (bílá, černá, Stříbrná + Zelená
nebo hnědá, vždy metalická)

Barva interiéru a Sedadel tmavá ANO (černá s šedým vzorem)
Dělené a Sklopné Zadní opěradlo ano ANO
Airbag řidiče a Spolujezdce min. 6 6x airbag - airbag řidiče, airbag Spolujezdce, 2x boční

vpredu, 2x hlavovy
Výškově seřiditelné sedadlo řidiče ano ANO

Standardní Seřiditelný volant ano ANO
Výbava Hlavové opěrky pro Všechna Sedadla ano ANO

ABS/ASR, ESP›ESC, EDS nebo obdobné elektronıcké bezpecnostnı ano ANO (ABS, ASR, ESC' EDS)
systemy
Povinná Výbava (trojúhelník, autolékárnička, 5× reflexní vesta) ano ANO

, , Autorádio Včetně reproduktorů, integrované Handsfree a Bluetooth ano ANO
Ostatnı vybava . .Klımatızace ano ANO

Rozmrazovánízadního okna ano ANO
Posilovač řízení ano ANO
Automatická funkce světel pro denní svícení ano ANO
Rezervní kolo, klíč, ZVeda'k ano ANO
Dodávka všech vozidel dle kupnísmlouvyvjedné barvě ano ANO

Dodací podmínky Záruční doba min. 36 měsíců/ 150 000 km 36 měsíců/150 000 km
Termín dodání od účinnosti kupnísmlouvy do 5 měsíců ANO

Sada 4 ks letních a 4 ks zimních pneumatik stejných rozměrů, oboje
Pneumatiky včetně disků (V den dodání bude Vozidlo opatřeno sadou kol V souladu ano leľnÍ! COMÍHEI'I'IBI Premium COMaClí 205/55 R15 Zimní!

s § 40a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních Baľl-Im P0|aľÍ5 205/55 R15
komunikacích a o změnách někteıých zákonů (Zákon o silničním
provozu), Ve znění pozdějších předpisů)

Pwžové koberečky (předníi Zadní) ano ANO
Centrálnízamykánís dálkovým ovládáním ano ANO
Zakryté lanoVody, kryt motoru a nádrže proti průrazu ano ANO
Senzory Zadní ano ANO

Nadstandardní Nadstandardní Elektricky ovládaná okna řidiče a Spolujezdce ano ANO
výbava výbava Vnější Vyhřívaná zpětná Zrcátka el. stavitelná Z kabiny vozidla ano ANO

Mlhové světlomety Vpředu ano ANO
Odnímatelna' vana Zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) ano ANO
Asistent rozjezdu do kopce ano ANO
Tažné zařízení ano ANO

* Schopnost Splnit parametw označené v této Specifikacì Centrálním Zadavatel Výrazem "ANO" nebo slovním popisem, potvrdí dodavatel rovněž uvedením výrazu "ANO" a případně slovním upřesněním
parametru nabízeného modelu. U parametrů, u nichžje Centrálním Zadavatelem Stanovena minimální/maximální hodnota parametru, dodavatel uvede konkrétní číselnou hodnotu tohoto parametru
platnou projím nabízený model.


