
Požadavek Zadavatele (Kupujícího) Splněno Konkrétní popis splnění požadavku

1 Tovární značka Tovární značka / Hyundai

2 Obchodní označení modelu Obchodní označení modelu / Tucson 1,6T-GDI Mild Hybrid

3 Provedení karoserie

AC/AF/AB/AA (Kombi nebo Crossover nebo 

SUV nebo Hatchback nebo Liftback nebo 

Sedan)

ANO SUV - víceúčelové

4 Počet dveří 5 ANO

5 Počet míst k sezení 5 ANO

6 Motor zážehový ANO

7 Palivo bezolovnatý  95-oktanový benzín (Natural 95) ANO

8 Výkon [kW] min. 110 ANO 132,4 kW

9 Točivý moment [Nm] min. 200 ANO 265 Nm

10
Spotřeba - komb. provoz [l/100 

km] dle metody NEDC

spotřeba pohonných hmot vozidla pro 

kombinovaný provoz nesmí překračovat 

příslušné hodnoty stanovené v příloze č. 2 k 

nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení 

závazných zadávacích podmínek pro veřejné 

zakázky na pořízení silničních vozidel

ANO
6,0 l - (Hodnota NEDC)

7,2 l- (Hodnota WLTP)

11 Exhalační (emisní) norma dle aktuálně platné legislativy ANO Euro 6d

12 Převodovka automatická ANO

13 Pohon kol 4 x 4 ANO

14 Rozvor [mm] min. 2600 ANO 2680

15

Základní objem zavazadlového 

prostoru měřený metodou VDA 

210 v dm3 (po odečtení prostoru 

pro umístění rezervy)

min. 500 ANO 577

16 Objem palivové nádrže [dm3] min. 45 ANO 54

17 Airbagy min. 6 airbagů ANO Ano - 7

18

Přední mlhové světlomety nebo 

LED světlomety nahrazující funkci 

předních mlhových světlometů

ANO ANO

Přední, níže umístěné LED 

světlomety, které nahrazují funkci 

předních mlhových světlometů

19
Aktivní systém prevence čelního 

nárazu
ANO ANO

20 Převládající barva interiéru
šedá nebo černá; případně kombinace obou 

barev
ANO Černo šedá kombinace

21 Klimatizace automatická ANO

INTERIÉR

VÝBAVA A FUNKČNOST

STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZPEČNOST

OBECNĚ

MOTOR

ROZMĚRY

Příloha č. 2 Rámcové dohody: Technická specifikace Osobních automobilů

Osobní vozidla 4B, benzín

Požadavky Zadavatele (Kupujícího) Nabídka dodavatele (Prodávajícího)

Parametr



22
Tempomat nebo adaptivní 

tempomat
ANO ANO Tempomat

23 bezklíčové ANO

24 alespoň dva dálkové ovladače ANO

25
elektrické stahování oken minimálně předních 

dveří
ANO

26 tónovaná okna (max. dle legislativy) ANO

27

zadní stěrač s ostřikovačem v případě 

karoserie Kombi nebo Crossover nebo SUV 

nebo Hatchback nebo Liftback

ANO Ano zadní stěrač s ostřikovačem

28 Audiosystém
originální z výroby a integrovaný v palubní 

desce
ANO

29 Palubní počítač ANO ANO

30 Handsfree sada

Handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z 

funkcí integrovaného autorádia (vestavěné 

společně s rádiem)

ANO

31

Multimediální systém vybavený 

rozhraním Apple Carplay a Android 

Auto

ANO ANO

32
USB port [k nabíjení, případně 

propojení se systémem vozu] 
min. 1 ANO minimálně 2 USB porty pro nabíjení

33 Volant výškově a podélně nastavitelný ANO

34 dělená a sklopná zadní opěradla ANO

35 výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO

36 Zpětná zrcátka elektricky ovládaná ANO

37 Koberce

gumové koberce vpředu i vzadu a v 

zavazadlovém prostoru; koberce pocházející z 

originálního příslušenství výrobce

ANO

38

na vozidle namontována kola dle ročního 

období v okamžiku dodání, tj. zimní v období 

mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní

ANO

39

zimní pneu na ocelových discích, nebo zimní 

pneu na litých discích včetně bezpečnostních 

šroubů kol (kompatibilní s vozidlem)

ANO

Zimní komplety na Hybridních ocel. 

discích. Vozidlo bude vybaveno bezp. 

šrouby

40

letní pneu na ocelových discích nebo letní 

pneu na litých discích včetně bezpečnostních 

šroubů kol (kompatibilní s vozidlem)

ANO

Letní komplety na ALU discích. 

Vozidlo bude vybaveno bezp. šrouby 

na ALU disky

41

sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu, tj. 

celkem součástí dodávky dvě sady disků k 

vozidlu

ANO

42 klíč na matice kol a příruční zvedák ANO

43

rezervní kolo nebo dojezdové kolo; u vozidla s 

mild-hybridní technologií lze nahradit lepící 

sadou

ANO Sada na opravu pnematik

44 Povinná výbava ANO ANO

45 Záruka na jakost vozidla min. 2 roky ANO 5 let bez omezení nájezdu km

46
Speciální záruky na lak a 

neprorezavění karoserie

délka záruky na lak min. 3 roky, délka záruky 

na neprorezavění karoserie min. 12 let
ANO

Záruka na lak 5 let,, na prorezivění 12 

let

47

Základní nebo podélné střešní 

nosiče, prolisy v karoserii, nebo jiný 

systém umožňující přímou montáž 

střešních příčníků

ANO ANO
podélné střešní ližiny na voze ve 

standardu

48 Věstavěná GPS navigace ANO ANO

Centrální zamykání

Okna

Sedadla

Pneumatiky, kola

Dodávané pneumatiky nesmějí být 

starší než 18 měsíců v momentu 

převzetí vozidla

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA



49 Parkovací senzory vpředu ANO ANO

50 Parkovací senzory vzadu ANO ANO

51 Parkovací kamera vzadu ANO ANO

52 Vyhřívaná zpětná zrcátka ANO ANO

53
Prodloužená záruka na jakost 

vozidla

Záruka na bezvadnou funkci vozidla

v délce trvání min. 60

měsíců nebo do ujetí min.

150 000 km podle toho, která skutečnost 

nastane dříve

ANO
Standardní záruka je 5 let bez 

omezení nájezdu km

54 Středová loketní opěrka vpředu ANO ANO

55 Středová loketní opěrka vzadu ANO ANO

56
Letní pneu na litých discích včetně 

bezpečnostních šroubů kol

Příplatek za nahrazení letních pneu na 

ocelových discích, nejsou-li letní pneu na litých 

discích včetně bezpečnostních šroubů již ve 

standardní výbavě

není relevantní
Vozidlo je vybaveno již ve 

standardním provedení litými disky.

57 Digitální přístrojový štít ANO ANO

58 Asistent hlídání mrtvého úhlu ANO ANO

59
Aktivní systém hlídání jízdního 

pruhu
ANO ANO

60

Zásuvka 12V v zavazadlovém 

prostoru nebo možnost dodatečné 

montáže zásuvky 12V v 

zavazadlovém prostoru v 

autorizovaném servisu výrobce 

vozidla bez ztráty záruky na vozidlo 

(případná dodatečná montáž 

zásuvky 12V v zavazadlovém 

prostoru je součástí nabídkové 

ceny za nadstandardní výbavu a 

příslušenství)

ANO ANO
Vozidlo vybaveno 12V zásuvkou v 

zavazadlovém prostoru

61

Hasicí přístroj [práškový min. 1 kg] 

pevně uchycený k vozidlu v 

zavazadlovém prostoru nebo 

umístěný pod sedadlem 

spolujezdce, případně možnost 

dodatečné montáže hasicího 

přístroje v autorizovaném servisu 

výrobce bez ztráty záruky na 

vozidlo (případná dodatečná 

montáž je součástí nabídkové ceny 

za nadstandardní výbavu)

ANO ANO

Ano 1kg Práškový hasicí přístroj - 

bude umístěn v zavazadlovém 

prostoru

62 Sněhové řetězy ANO ANO

63 Tažné zařízení ANO ANO

64 Reflexní vesty pro všechny cestující ANO ANO

65

Ochranná mříž mezi zavazadlovým 

prostorem a prostorem pro 

cestující 

ANO ANO

66 červená ANO

67 modrá ANO

68 bílá ANO

69 černá ANO

Barva karoserie 

FAKULTATIVNÍ BARVA


