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Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 a následujíc ích

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

S m l u v n í   s t r a n y

Prodávající :
Název      : SICAR, spol. s r. o.

Sídlo (místo podnikání)  : Masojedy č.p. 59, 282 01
Zastoupený   : Lenkou Olmrovou, jednatelkou
IČ (RČ)    : 47541547
DIČ    : CZ47541547
Bankovní spojení    :xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu    :xxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25396. Datum zápisu
28.12.1993.
Zástupce pro věcná jednání  : Karel Rieger
telefon, fax   : +420 321 613 206
e-mail    : info@sicar.cz

a

Kupující:
Název      : Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

se sídlem     : Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený               : MUDr. Vítem Němečkem, MBA, ředitelem
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 107
IČ    : 00829838
DIČ                                                  : CZ00829838
Bankovní spojení               : xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu                : xxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

K U P N Í    S M L O U V U   Č. 20221030

I. Předmět smlouvy a koupě
1. Předmětem koupě této smlouvy je 1 ks sanitního vozidla typ DNR Volkswagen Transporter T6.1 Kombi  2,0 TDI 4MOT

DR ve specifikaci dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy.  Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady potřebné
pro užívání předmětu koupě.

2. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedené zboží a kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí za
něj kupní cenu.

3. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě (zboží) a převést na kupujícího
vlastnické právo k předmětu koupě a závazek kupujícího uhradit za to prodávajícímu kupní cenu.

II. Doba  a místo plnění
1. Termín dodání předmětu koupě je do 31.07.2023.
2. Místem dodání předmětu koupě je sídlo kupujícího Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. , Nemocniční 4446/15, 466 01

Jablonec nad Nisou.
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III. Kupní cena a platební podmínky
1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena ve výši  1.398.000,00 Kč bez DPH tj. 1.691.580.00 Kč s DPH.
2. Kupní cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena jako nejvýše přípustná a

nepřekročitelná. Kupní cena je stanovena v české měně a zahrnuje cenu zboží.
3. Kupní cena bude zaplacena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury se splatností 14 dní od data vystavení.

Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí předmětu koupě stvrzený oběma smluvními
stranami. Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy a je oprávněn
fakturovat tuto kupní cenu až po převzetí řádného předmětu koupě bez vad kupujícím.

4. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti také náležitosti daňového dokladu dle
platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Faktura bude prodávajícím 
zaslána na emailovou adresu kupujícího: xxxxxxxxxxxxxx

5. Úhrada kupní ceny je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího. Obě smluvní strany
se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.

6. Pro úhradu sankcí dle článku VII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV. Splnění závazku
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde protokolárním předáním předmětu koupě kupujícímu, který je k převzetí předmětu koupě
oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí předmětu koupě kupujícím.

2. Zboží bude kupujícímu dodáno dle specifikace uvedené v odstavci I. této smlouvy a bude dodáno funkční a kompletní.
3. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího.
4. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě při předání za účelem zjištění zjevných vad.
5. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.
6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího úplným zaplacením předaného předmětu koupě.

V. Odpovědnost prodávajícího za vady a jakost
1. Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. především není dodáno v množství,

jakosti a provedení, jež je stanoveno v této smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
3. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předání vykazuje vady,

popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
4. Záruční doba na předmět koupě činí: na sanitní zástavbu 24 měsíců dle všeobecných a záručních podmínek k

zástavbě, které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, na vozidlo 48 měsíců nebo 200 000 km, dle toho
co nastane dříve, na veškeré záruční opravy prováděné v síti značkových servisů Volkswagen ČR. Prodávající předá
kupujícímu návod k obsluze v českém jazyce. Kupující se zavazuje po dobu záruky respektovat pokyny prodávajícího.
Uvedení do provozu proběhne na základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude stanoven nejpozději
při předání zboží. Záruční doba běží od data řádného předání zboží kupujícímu bez vad.

5. Jak vady předmětu koupě zjištěné po předání a převzetí, tak vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující
povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou (dále jen reklamace). V reklamaci je kupující povinen vady popsat,
popřípadě uvést, jak se projevují. Prodávající je povinen vady bezúplatně odstranit bez zbytečného odkladu.
V případě, že prodávající neodstraní vady řádně nebo včas, je kupující oprávněn nechat vady odstranit u třetí osoby
na náklady prodávajícího.

VI. Porušení smluvních povinností
1. Účinnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí ze strany kupujícího s

jednoměsíční výpovědní lhůtou, zejména pro opakované porušení ustanovení o realizaci dodávek zboží či jeho kvalitu.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude prodávajícímu doručena
písemná výpověď. Smluvní strany se dále dohodly, že lze tuto smlouvu ukončit i jednostranným odstoupením v
případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností.
Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
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2. Smluvní strany se dohodly na tom, že za podstatné porušení této smlouvy se mimo jiné považuje neplnění předmětu 
této smlouvy, dále pak vadné plnění této smlouvy. 

3. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že bude vydáno pravomocné 
rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, nebo bude nařízena exekuce 
či výkon rozhodnutí druhé smluvní strany nebo nastane jiná obdobná událost. Dojde-li po dobu platnosti této smlouvy 
k zániku či organizačním změnám, převezme veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající právní nástupce. 

4. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
a) V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je 
povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny s DPH za každý započatý den prodlení. 
b) V případě, že prodávající neodstraní vadu, která byla kupujícím uplatněna (reklamována) v záruční době, v kupujícím 
stanovené přiměřené lhůtě, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní 
ceny s DPH za každý započatý den prodlení.  
Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. VI. odst. 4. písm. a) a b) této smlouvy, jsou splatné do 30 dní od data, kdy 
byla prodávajícímu doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany kupujícího, a to na účet kupujícího uvedený 
v písemné výzvě. Úpravou smluvní pokuty v tomto čl. VI. odst. 4. písm. a) a b) smlouvy není dotčeno právo na náhradu 
škody v celém rozsahu stejně, jako nejsou dotčeny případné nároky na přiměřené zadostiučinění, které může být 
poskytnuto i v penězích, nárok na vydání bezdůvodného obohacení a jiné nároky vyplývající z právních předpisů. 
  

5.   V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve  
      výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.  
 

VII. Zveřejňování v registru smluv 
1.  Prodávající tímto uděluje souhlas s uveřejněním této smlouvy všech jejích příloh i dodatků a údajů o uzavřených 

objednávkách dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uveřejní smlouvu v Registru smluv ve lhůtě dané zákonem o registru smluv. 
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být 

poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako 
obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků 

v listinné formě vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jinou formu změny této smlouvy 
smluvní strany výslovně vyloučily. Písemná forma v listinné podobě s vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců 
smluvních stran, doručená prostřednictvím certifikovaného poskytovatele poštovních služeb je nezbytná i pro právní 
jednání, kterými se tato smlouva ukončuje, případně uplatňuje smluvní pokuta, náhrada škody či nemajetkové újmy. Pro 
ostatní právní jednání se za písemnou formu podle této smlouvy má rovněž forma elektronické komunikace, zejména 
email, přičemž musí být vždy možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí. 

3. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

5. V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost 
nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým platným a účinným 
ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma 
smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě. 

6. Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového nároku 
dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní pokutu. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění                          
v registru smluv. 

8. Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na   
     plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
9.  Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou smluvní strany řešit dohodou.    
     V případě, že nebude možné spor urovnat dohodou, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze smluvních stran   
      věcně příslušný soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem kupujícího. 
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10.  Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu kupujícího postoupit, převést, měnit, zastavit či jinak zatížit ani
jakkoli jinak disponovat s touto smlouvou, její částí nebo jednotlivými právy či pohledávkami z ní vyplývajícími, či
ujednat s třetí osobou převzetí povinností či dluhů vyplývajících z této smlouvy.

IX. Podpisy smluvních stran
1. Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy: Příloha č. 1 KS – Položková specifikace podvozku
Příloha č. 2 KS - Všeobecné záruční a servisní podmínky k zástavbě
Příloha č. 3 KS - Cenová nabídka prodávajícího

V Masojedech dne V Jablonci nad Nisou dne

                   ………………………………………………
Prodávající

Lenka Olmrová, jednatelka

Kupující

MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel



    

 SPECIFIKACE -   POVINNÉ PARAMETRY       

                                                                                                                                               

  ano ne 

Motor Vznětový přeplňovaný minimální výkon 110 kW 

emisní norma euro 6 

●  

    

Převodovka Mechanická s ručním řazením plně synchronizovaná 6 rychlostí ●  

    

Brzdy Kotoučové na všech kolech + ABS, ESP, BAS, HSA, EBV, bez 

mechanického zátěžového regulátoru. Ruční brzda mechanická na  

zadní kola. 

●  

    

Topení + 

klimatizace 

Topení teplovodní ovládané zvlášť pro prostor řidiče a ambulantního 

prostoru, klimatizace se stejným ovládáním, v ambulantním prostoru 

výdechy ze stropu s uzavíráním minimálně ve dvou řadách 

●  

 Nezávislý palivový teplovodní příhřev motoru  ●  

 Výměník topení + výparník klimatizace zvlášť pro prostor řidiče a 

ambulantní prostor. 

●  

    

Karoserie Barva bílá ●  

 Rozměry délka max. 5300 mm, maximální výška s výstražným 

zařízením 2100 mm 

●  

 Nárazníky nelakované ●  

 Prosklená zadní část vozu  ●  

 Zadní výklopné dveře, prosklené, vyhřívané se stěračem ●  

 Posuvné dveře vpravo s otevíracím oknem ●  

 Lapače nečistot vpředu i vzadu ●  

 Třetí brzdové světlo ●  

 Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka ●  

 Denní svícení ●  

    

Podvozek Pohon 4x4 automatický elektronicky ovládaný  ●  

 Posilovač řízení ●  

 Plnohodnotné rezervní kolo + hever + klíč na kolové šrouby - matice ●  

 Palivová nádrž min. 70 l  ●  

 Nezávislé zavěšení kol obou náprav, odpružení - vinuté pružiny nebo 

torzní tyče + teleskopické tlumiče  

●  

 Hlídání tlaku v pneumatikách bez snímačů tlaku v kolech ●  

    

Vnitřní 

výbava 

Elektrické ovládání oken v kabině řidiče ●  

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ●  

 Autoradio originál vestavěno z výroby s hands free ●  

            

 Výškově a podélně nastavitelný volant ●  

 Nekuřácké provedení ●  

 Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná před spolujezdcem ●  

 12V zásuvka v kabině řidiče ●  

 Vnitřní zpětné zrcátko ●  

 Dělící přepážka rozdělující prostor řidiče a ambulantní prostor ●  



s posuvným oknem 

 Dvousedadlo spolujezdce s úložným prostorem ●  

 Palubní počítač s měřením venkovní teploty ●  

 Airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu                

spolujezdce 

●  

 Přední mlhová světla ●  

 Originální gumové koberce v prostoru řidiče ●  

 Potahy sedadel v prostoru řidiče ●  

 Sanitní 

zástavba 

Příprava pro radiostanici MOTOROLA (80 – 160 MHz) napájení + 

anténa zakončená v DIN šachtě na palubní desce 

●  

 Rampa diodová nízkoprofilová  nepřesahující výšku vozidla o více 

jak 13 cm (modré barvy) 

 

●  

 Siréna s akustickým minimálním výkonem 100W a čtyřmi 

volitelnými tóny s možností ovládání přes klakson vozidla. Plochý 

reproduktor umístěný před chladičem vozidla za maskou 

●  

 V zadní části vozu maják diodový dvouřadý nepřesahující výšku 

vozidla o více jak 13 cm (modré barvy) 

●  

 Světelná signalizace upozorňující na otevření dveří ambulantního 

prostoru u řidiče 

●  

 LED osvětlení bočních dveří ●  

 Stropní osvětlení LED ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče 

prosvětleným vypínačem 

●  

 Zvuková signalizace k řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního 

prostoru u řidiče 

●  

 Osvětlení prostoru za vozidlem otočným halogenovým reflektorem se 

spínačem, reflektor umístěn v levém horním rohu u zadních 

výklopných dveří 

●  

 Střešní reversní  ventilátor v ambulantním prostoru ●  

 Zásuvka 12 V na levém sloupku u výklopných dveří+ vedle nosítek  ●  

 Obložení stěn a stropu hliníkovým plechem bílé barvy ●  

 Přepážka za sedadlem řidiče pevná – homologovaná ●  

 Výztuhy na karoserii pro uchycení sanitní zástavby ●  

 Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným 

materiálem 

●  

 Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru ●  

 Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří z nerezu ●  

 Držák na infuzní lahve a vaky – nerez ●  

 Výklopný nerezový schod u posuvných bočních dveří ●  

 Držák 10 litrové kyslíkové lahve, v levém zadním rohu u sloupku 

výklopných dveří, nebo vedle nosítek 

●  

 Odpadní nádoba - zafixovaná ●  

 Skříňka s přesuvnými plexiskly, na levé zadní straně pod stropem ●  

 Vlevo nad zadním podběhem skříň na zdravotnický materiál 

s výklopnými dvířky 

●  

 Rozvod kyslíku zakončený rychlospojkou na levé straně u hlavy 

pacienta 

●  

 Polepení reflexními pruhy a hvězd dle domluvy ●  

 Matování skel ambulantního prostoru černou folií ●  

 Počet pevných míst k sezení 2 + 1 (dvousedačka + jednosedačka)  ●  

    



Transportní 

technika  

Nosítka s odnímatelným podvozkem, s polohovacím podhlavníkem, 

sklopnými bočními madly s desinfikovatelnou matrací a upínacími 

pásy, sedm výškových pozic, hliníková konstrukce, ergonomické 

ovládání, přední otočná kolečka, nosítka musí splňovat normy E1789 

a EN1865 

●  

 Pevný nerezový stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, včetně 

úchytného systému, umístěný v levé zadní části ambulantního 

prostoru, pod stolem úložný prostor na zdravotnický materiál.  

●  

 Pojízdné infarktové křeslo s gumovými kolečky umístěné v pravém 

zadním rohu ambulantního prostoru včetně zádržného systému,                     

křeslo musí splňovat normy EN1789 a EN1865, všechny čtyři                       

kolečka – otočné – brzděné - brzděné proti otáčení kolem svislé osy 

●  

 Nakládací Al rampa sklopná vpravo u zadních výklopných dveří ●  

    

Záruční 

doba 

Minimálně 2 roky ●  

    

 

 

 

 

 

 



     Všeobecné záruční a servisní podmínky
                           Servisní kniha

SICAR, spol. s r.o. Kontakt: +420 321 613 200 recepce

Masojedy 59 +420 602 223 822 servis

282 01 Český Brod
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Zákazník:

Výrobce: SICAR, spol. s r.o.

Masojedy 59

282 01 Český Brod

Typ vozidla:

Číslo podvozku:

Název vozidla: 

Výrobní číslo SICAR:

Datum předání:

Záruka na zástavbu platí do:
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Podmínkou pro uplatnění záruk na zástavbu včetně komponentů, provedenou firmou SICAR, 

spol. s r.o., je dodržování garančních prohlídek, stanovených v servisní knížce. Garanční prohlídky 

se provádějí v provozovně firmy SICAR, spol. s r.o. na adrese Masojedy 59. Na tuto adresu

musí být vůz přistaven na náklady majitele (provozovatele) vozu. Další možností je provedení

garanční prohlídky v provozovně majitele (za určitých smluvních podmínek).

Nedodržením garančních prohlídek pozbývá zástavba záruky.

Celkový počet ročních garančních podmínek závisí na délce záruky, sjednané v kupní smlouvě.

Tyto všeobecné podmínky platí pouze pro zástavbu prováděnou firmou SICAR, spol. s r.o.

Nevztahují se na vozidlo samotné. U vozidla postupujte dle manuálu dodaného výrobcem

vozidla. Podmínkou pro uznání záruk na vozidlo je řídit se pokyny výrobce vozu, týkajícími se 

pravidelných garančních prohlídek, uvedených v servisní knížce vozu.

Veškeré zásahy a opravy vozu musí být prováděny v autorizovaném servisu, určeném poskytovatelem

záruky a zaznamenány do servisní knížky vozu, která musí být ponechána ve voze. 

Servisní knížka vozu musí být také volně přístupná technikovi společnosti SICAR, spol. s r.o. 
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Sledovaná výrobní čísla:

Druh Název Výrobní číslo Záruka platí do

Nosítka

změna

Podvozek nosítek

změna

Zádrž. Systém nosítek

změna

Inf. křeslo I

změna

Inf. křeslo II

změna

Rampa nájezdová

změna

Maják I

změna

Maják II

změna

Maják III

změna
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Sledovaná výrobní čísla:

Druh Název Výrobní číslo Záruka platí do

Zdroj

změna

Přední modré LED

změna

změna

Siréna

změna

Reproduktor I

změna

Reproduktor II

změna

Nabíječka

změna

Měnič napětí

změna

Lednice

změna
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Sledovaná výrobní čísla:

Druh Název Výrobní číslo Záruka platí do

Topení 230V

změna

Topení teplovodní

změna

Topení nez.naftové

změna

Hasící přístroj

změna
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Přístroje v charakteru medicínského používání k přímému použití na pacientovi spadají 

do servisu dodavatelů těchto přístrojů. U těchto přístrojů musí jejich uživatel dodržovat 

pokyny o údržbě a řídit se návody, servisními a garančními podmínkami dodavatelů  

těchto přístrojů. SICAR, spol. s r.o. nenese jakoukoliv zodpovědnost za tyto přístroje či 

újmu jimi způsobenou vyjma zodpovědnosti za jejich správnou montáž do vozidla.

Firma SICAR, spol. s r.o., jako výrobce speciálních automobilů, disponuje řadou  

povinných certifikátů na materiály a komponenty, odebírané od svých dodavatelů. 

Dále pravidelně aktualizuje a doplňuje prostřednictvím autorizovaných zkušeben  

a pověřených institucí doklady a certifikáty nutné pro svou výrobu. Za dodávaný

materiál a doklady k těmto materiálům zodpovídají jejich dodavatelé.  

Za provedenou sanitní zástavbu jako celek zodpovídá SICAR, spol. s r.o.

Převzetím dokladu "Všeobecné záruční a servisní podmínky/Servisní kniha" bere toto 

zákazník na vědomí.
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Garanční prohlídka č.1 11. - 12. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách 

Předmět kontroly označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měnič napětí 12V/230V

předehřev motoru
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Signalizace světelná

rampa *

přední modré LED *

maják I *

maják II *

maják III *

ostatní výstražné osvětlení *

Signalizace zvuková

siréna

reproduktor I 

reproduktor II

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných

zádržných systémů a stolu nosítek 

rozvodu přídavných teplovodních

hadic
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chodu a dotažení výklopného schodu

sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy

Stránka 10



plynové vzpěry

aretace nájezdové plošiny

vizuální kontrola celku

Kontrola rozvodu O2

těsnost

koncovky

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček

zámky bezpečnostních pásů

Kontrola transportní techniky

nosítka

podvozek nosítek

inf.křeslo I

inf.křeslo II

schodolez

scoop rám
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Garanční prohlídka č.2 23. - 24. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách 

Předmět kontroly označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měnič napětí 12V/230V

předehřev motoru
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Signalizace světelná

rampa *

přední modré LED *

maják I *

maják II *

maják III *

ostatní výstražné osvětlení *

Signalizace zvuková

siréna

reproduktor I 

reproduktor II

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných

zádržných systémů a stolu nosítek 

rozvodu přídavných teplovodních

hadic
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chodu a dotažení výklopného schodu

sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy
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plynové vzpěry

aretace nájezdové plošiny

vizuální kontrola celku

Kontrola rozvodu O2

těsnost

koncovky

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček

zámky bezpečnostních pásů

Kontrola transportní techniky

nosítka

podvozek nosítek

inf.křeslo I

inf.křeslo II

schodolez

scoop rám
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Garanční prohlídka č.3 29. - 30. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách 

Předmět kontroly označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měnič napětí 12V/230V

předehřev motoru
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Signalizace světelná

rampa *

přední modré LED *

maják I *

maják II *

maják III *

ostatní výstražné osvětlení *

Signalizace zvuková

siréna

reproduktor I 

reproduktor II

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných

zádržných systémů a stolu nosítek 

rozvodu přídavných teplovodních

hadic

Stránka 17



chodu a dotažení výklopného schodu

sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy
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plynové vzpěry

aretace nájezdové plošiny

vizuální kontrola celku

Kontrola rozvodu O2

těsnost

koncovky

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček

zámky bezpečnostních pásů

Kontrola transportní techniky

nosítka

podvozek nosítek

inf.křeslo I

inf.křeslo II

schodolez

scoop rám
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Garanční prohlídka č.4 35. - 36. měsíc od předání

* záruka se nevztahuje na pojistky, žárovky, výbojky a akumulátory - více v podmínkách 

Předmět kontroly označeno provedení

Elektroinstalace 12V

rozvodná skříň *

vypínače *

stropní osvětlení *

koncové spínače, relátka

pracovní světla *

Elektroinstalace 230V

kontrolka napájení vozu 230V *

rozvodná skříň

vypínače

dobíječka

měnič napětí 12V/230V

předehřev motoru
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Signalizace světelná

rampa *

přední modré LED *

maják I *

maják II *

maják III *

ostatní výstražné osvětlení *

Signalizace zvuková

siréna

reproduktor I 

reproduktor II

Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS

Kontrola podvozku

dotažení šroubů namontovaných

zádržných systémů a stolu nosítek 

rozvodu přídavných teplovodních

hadic
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chodu a dotažení výklopného schodu

sklopné nájezdové plošiny

Kontrola pružení VB-Airsuspension

těsnost měchů

těsnost rozvodu

těsnost servisních ventilů

Kontrola klimatizace

těsnosti rozvodu

váhy chladiva

množství oleje

Kontrola nezávislého topení

kontrola těsnosti spojů

kontrola chodu

Kontrola interiéru zástavby

popruhy včetně spon

pojezdy
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plynové vzpěry

aretace nájezdové plošiny

vizuální kontrola celku

Kontrola rozvodu O2

těsnost

koncovky

Kontrola bezpečnostních prvků

bezpečnostní pásy sedaček

zámky bezpečnostních pásů

Kontrola transportní techniky

nosítka

podvozek nosítek

inf.křeslo I

inf.křeslo II

schodolez

scoop rám
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  Výrobce stanovuje pravidelnou záruční prohlídku zástavby vozidla DNR, RV, RZP - RLP

Podmínky záruky SICAR, spol. s r.o. : 1 - elektroinstalace 12V

2 - elektroinstalace 230V

3 - světelná signalizace

4 - zvuková signalizace

5 - ovládání systémem CAN-BUS

6 - spotřebiče 12V

7 - spotřebiče 230V

8 - přídavná klimatizace

9 - nezávislé naftové topení

10 - přídavné teplovodní topení

11 - pružení VB-Airsuspension 

12 - obložení interiéru zástavby

13 - nábytek zástavby

14 - transportní technika

15 - polep
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1 - Elektroinstalace "Sicar" 12V

Rozvod elektroinstalace 12V je bezúdržbový vyjma pojistek. Pravidla pro uznání záruky:

zákaz jakéhokoli zásahu do rozvodu 12V týkající se zástavby Sicar, spol. s r.o. vyjma

pojistek, žárovek a vypínačů. Pojistky,žárovky a vypínače měnit lze - na pojistky se záruka

nevztahuje. Při porušení těchto pravidel majitel ztrácí záruku na kompletní rozvod

elektroinstalace provedený firmou Sicar, spol. s r.o. Dále je povinností majitele vozu

zajistit dodržení pravidelných garančních prohlídek. V případě nedodržení garančních

prohlídek ztrácí majitel záruku na kompletní rozvod elektroinstalace provedený firmou

Sicar, spol. s r.o.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen převézt nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

2 - Elektroinstalace "Sicar" 230V  (pokud je vůz vybaven)

Rozvod elektroinstalace 230V je bezúdržbový vyjma venkovní zásuvky. Pravidla pro

uznání záruky: zákaz jakéhokoli zásahu do rozvodu 230V týkající se zástavby 

Sicar, spol. s r.o. a používání spotřebičů 230V nedodaných společností Sicar spol. s r.o.

K používání spotřebičů 230V nedodaných společností Sicar, spol. s r.o., je zapotřebí 

písemný souhlas vydaný společností Sicar, spol. s r.o. Další podmínkou pro uznání záruky 

rozvodu elektroinstalace 230V je připojování napájení vozu do sítě, schválené dle normy  
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ČSN 33 1500 s platnou revizí a homologací.

Venkovní zásuvku udržujte v čistotě včetně kolíků „kontaktů“, kolíky ničím nemažte. 

Při připojování či odpojování vozu dbejte na to, aby byl propojovací kabel 230V bez napětí

(toto neplatí u vozů s namontovanou automaticky odpojovanou zástrčkou).

Při porušení těchto pravidel majitel ztrácí záruku na kompletní rozvod

elektroinstalace provedený firmou Sicar, spol. s r.o. Dále je povinností majitele vozu

zajistit dodržení pravidelných garančních prohlídek. V případě nedodržení garančních

prohlídek ztrácí majitel záruku na kompletní rozvod elektroinstalace provedený firmou

Sicar, spol. s r.o.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen převézt nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

3 - Světelná signalizace

Údržba a pravidla pro uznání záruky světelné signalizace a přídavných pracovních

světel. K zachování světelného výkonu je nutno udržovat kryty světelného zařízení

v čistém stavu. Konstrukce světelného zařízení umožňuje mytí v mycích linkách nebo

ruční mytí rozprašovaným nízkotlakým proudem vody „sprchováním“ s případným použitím

autokosmetiky (nepoužívat těkavé látky, brusné pasty a jiné agresivní prostředky).

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení a pojistky. Na výbojky lze
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uplatnit záruku po dobu jednoho roku od data uvedení vozu do provozu či od poslední                                                                                                                                                                                                                                                                   výměny "autorizovaným servisem". Na žárovky lze

výměny autorizovaným servisem. Na žárovky lze uplatnit záruku v délce šesti měsíců od 

 data uvedení vozu do provozu či od poslední výměny autorizovaným servisem. Světelná  

signalizace a přídavná pracovní světla jsou konstruována tak, aby byl uživatel schopen

provést výměnu výbojek či žárovky ve své režii. Na tyto úkony (výměna výbojky, žárovky,

pojistky) se záruka nevztahuje.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen převézt nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o. kde dojde k provedení opravy.

4 - Zvuková signalizace

Zvuková signalizace je konstruována tak, aby nevyžadovala žádnou speciální údržbu vyjma

tlakových reproduktorů, které je zapotřebí udržovat v čistotě.  V případě namontování

záložního "druhého" tlakového reproduktoru je zapotřebí v rozmezí jednoho 

kalendářního měsíce prostřídání chodu tlakových reproduktorů přepnutím kolébkového 

přepínače na ovladači zvukové signalizace. 

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen převézt nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.
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5 - Ovládání signalizace a spotřebičů systémem CAN - BUS (pokud je vůz vybaven)

Systém CAN – BUS je systém pro spouštění různých odběrových míst, která jsou již 

naprogramována. Po dohodě lze provést přeprogramování, které není součástí údržby

zařízení a je plně hrazeno zákazníkem. Podmínkou platnosti záruky systému CAN – BUS je

udržovaní panelů s tlačítky v suchém a čistém stavu. Záruka se nevztahuje na mechanická 

poškození, neodborné zásahy do systému, poškození systému v případě vniknutí

tekutin. V případě potřeby přeprogramování systému CAN – BUS a posouzení zástupcem

firmy Sicar, spol. s r.o. o nutnosti přistavení vozu na adresu dodavatele je zákazník 

povinen na své náklady vůz přistavit. Jednotlivé kontroly systému CAN - BUS jsou

vyznačeny v garančních prohlídkách.

6 - Spotřebiče 12V (pokud je vůz vybaven)

Na spotřebiče 12V, umístěné ve voze, u níchž je přiložen originální záruční list, se záruka

 řídí dle tohoto originálního záručního listu.*

*Multifunkční lednice Waeco – na doporučení zástupce pro Českou republiku se

doporučují roční servisní prohlídky, při kterých dojde k překontrolování kalibrace 

nastavených teplotních hodnot dle daného typu autochladničky a vyčištění 

ventilátoru autochladničky z důvodu nadměrné prašnosti. Toto doporučení 

není podmínkou, avšak při reklamaci nefunkčnosti zařízení a zjištění nadměrného 
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množství nečistot ve ventilátoru zařízení, nebude záruka uznána.   

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, které nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen dopravit nebo zajistit převoz zařízení a to na své náklady na 

adresu provozovny společnosti Sicar, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

7 - Spotřebiče 230V (pokud je vůz vybaven)

Na spotřebiče 230V, umístěné ve voze, u nichž je přiložen originální záruční list, se záruka  

řídí dle tohoto originálního záručního listu.*

*Teplovzdušné topení Defa využívá topné těleso PTC ( PTC = pozitivní topný koeficient ).

Pokud teplota v kabině či zástavbě stoupne, výkon i spotřeba elektrické energie se sníží.

Vytápění kabiny či zástavby je vybaveno od výrobce termopojistkou proti přehřátí.  

Tato pojistka je nastavena na 55°C. Pokud tato pojistka vypne, teplovzdušné topení musí

být vypnuto odpojením ze zásuvky nebo odpojením vozidla od externího napájení a nechat  

topení nebo celé vozidlo odpojené po nezbytně dlouhou dobu, dokud topení nevychlad-

ne (cca. 30 minut). 

Dalším prvkem ochrany je hlavní jistič. Pokud po zapnutí hlavního jističe vypne, 

těleso musí být posláno na opravu do servisního střediska. Pro uznání záruky musí být 

dodržena tato pravidla. Těleso musí být udržováno v čistotě, pravidelně odsávány

nečistoty (prach) v oblasti přisávání vzduchu. Dále se nesmí těleso jakýmkoli způsobem

upravovat, zakrývat a jiným způsobem zabraňovat volnému průtoku vzduchu.
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Na mechanická poškození, poškození z důvodu nedostatečného průtoku vzduchu díky 

nečistotám a průniku tekutin se záruka nevztahuje.

8 - Přídavná klimatizace (pokud je vůz vybaven)

Přídavná klimatizace je napojena na originál klimatizaci namontovanou výrobcem vozu.

Záruční podmínky přídavné klimatizace. Vzhledem k častějšímu používaní systému 

klimatizace je nutností jedenkrát měsíčně spustit klimatizaci na cca 15min. (a to i v zimním  

období, přičemž lze ponechat puštěné topení). Dále jedenkrát ročně nebo po ujetí 

60.000km provést výměnu chladiva včetně oleje klimatizace.  Na mechanická poškození 

se záruka nevztahuje. Na těsnění a chladivo  se záruka vztahuje jeden rok od data

montáže přídavné klimatizace. 

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel vozu povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na 

adresu  provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

9 - Nezávislé topení (pokud je vůz vybaven)

Nezávislé topení je samostatně namontované zařízení do vozidla nezávislé na chodu 

motoru. Záruční podmínky jsou popsány v návodu tohoto zařízení.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu
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provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

10 - Přídavné teplovodní topení (pokud je vůz vybaven)

Přídavné teplovodní topení je topení závislé na chodu motoru a jeho provozní teplotě.

Rozvod přídavného teplovodního topení je napojen na originální rozvod ke kabinovému 

topení  vozu. Systém přídavného teplovodního topení je vybaven kulovým ventilem,

který naleznete v motorovém prostoru nebo v podsedáku spolujezdce nebo přímo 

u tělesa přídavného teplovodního topení. Ventilem lze zamezit průtoku ohřáté kapaliny 

v letních měsících. Záruční podmínky závislého přídavného teplovodního topení spočívají

v udržování čistoty vstupního otvoru přisávání vzduchu (nezakrývat) k tělesu závislého

teplovodního topení a výdechu s ohřátým vzduchem od závislého teplovodního topení

(nezakrývat). V případě nedodržení garančních prohlídek, mechanického poškození

systému závislého  teplovodního topení a zjištění cizího zásahu, ztrácí majitel záruku.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

11 - Pružení VB-Airsuspension (pokud je vůz vybaven)

Před použitím vzduchového pružení si prosím pozorně přečtěte uživatelský manuál 

a řiďte se jím. Zde naleznete i záruční podmínky týkající se vzduchového pružení 
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VB–Airsuspension.  V případě nedodržení garančních prohlídek, mechanického 

poškození a zjištění cizího zásahu, ztrácí majitel záruku*.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě je majitel povinen převést nebo zajistit převoz vozu a to na své náklady na adresu

provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

*Záruku na měchy vzduchového pružení VB–Airsuspension lze uplatnit do dvou let od

data uvedení vozu do provozu nebo dosažení najetých 60000 km.

12 - Obložení interiéru zástavby

Obložení interiéru zástavby je provedeno lakovaným hliníkovým plechem. 

Údržba obložení interiéru spočívá v udržování čistoty běžnými dostupnými čistícími  

prostředky. Na čištění obložení interiéru nepoužívejte čistící prostředky obsahující těkavé  

látky, kyseliny, písky a jakékoli materiály, které by mohly poškodit celistvost povrchu.

V případě mechanického poškození a zjištění cizího zásahu ztrácí majitel záruku.

13 - Nábytek

Veškeré plochy nábytku v interiéru zástavby lze čistit běžně dostupnými

čistícími a dezinfekčními prostředky, bez obsahu brusiva a těkavých látek.

V případě mechanického poškození a zjištění cizího zásahu ztrácí majitel záruku.
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14 - Transportní technika

Záruční podmínky včetně podrobného popisu a návodu k použití transportní techniky

a zádržného systénu naleznete  v brožurách dodaných k transportní technice.  

V případě nedodržení garančních podmínek, mechanického poškození, poškození  

chemickou látkou, nesprávnou manipulací a zjištěním cizího zásahu, ztrácí majitel záruku.

V případě zjištěné závady většího rozsahu, což znamená závady, kterou nelze odstranit na 

místě, je majitel povinen dopravit nebo zajistit převoz techniky „vozu“ na své náklady 

na adresu provozovny společnosti SICAR, spol. s r.o., kde dojde k provedení opravy.

15 - Polep

Použití a údržba vozu s grafikou či textem, vyrobeným ze samolepících folií, instalovaným 

vně  či uvnitř vozu:  Při mytí je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 

grafiky či textu, zejména na malých a drobných detailech. Pro údržbu a mytí se používají

prostředky určené pro běžnou údržbu a mytí vozidel, tj. autošampon, autošampon  

s voskem apod. Při mytí vozu lze použít pomůcky charakteru měkký hadr, měkká houba

nebo utěrka, případně koště a smetáček s vnitřním proudem vody.

POZOR: Nepoužívejte chemické kapaliny na bázi rozpouštědel, které nenávratně poškodí 

fólii. Dále nepoužívejte tlakové mycí zařízení typu „Wap“ a jemu podobná tlaková zařízení.

Pro ochranu polepu je možné použití autoleštěnek (bez přídavku brusiva) nebo autovosků.

Při poškození polepů se vyměňuje konkrétní díl, který je možné objednat na daný vůz.    
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Číslo nabídky: 2201300007

Volkswagen Transporter T6.1 Kombi 2,0 TDI  4MOT DR

Cenová nabídka sanitního vozidla DRNR - A2

Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DR
Model: SHJ1F5W0
Objem motoru: 1968 ccm
Barva vozu: Bílá Candy
Výkon kW/k: 110/150
Barva potahů: Tit.černá/šedá Pall
Převodovka: 6-stupňová převodovka
Kód barvy: B4B4 / PX

Zvláštní výbava / obj. kód:
Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná / 7P5
Celková hmotnost vozidla 3200 kg: / PG1
- vyztužená ocelová kola 6.5 J x 16
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák
Konsola na přístrojové desce s 1-DIN šachtou: / 5FD
- otvory pro umístění dodatečných spínačů
Lapače nečistot vpředu a vzadu / 6N2
Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH
- statické přisvěcování do zatáček
Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN
- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče
Poloaut. klimatizace XL pro sanitu: / $KS KC4
- pouze pro sanitu a pohřební vůz
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník
Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / $0A
Přihřívač motoru / 9M5
Řídící kód - max. 5 místné vozidlo / FS5
Sanitka: / $55 $B4 $SB $M1 ZT8 6B0 ZR0 4JN 4BK
- vysoká přepážka s posuvným oknem
- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo
- bez sedadel v prostoru pro cestující
- bez gumové podlahy v nákladovém prostoru
- bez úchytných ok v nákladovém prostoru
- bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru
- poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná

(topení pouze v prostoru řidiče a spolujezdce)
- registrace N1
- emisní standard EU6d-Temp-EVAP-ISC-FCM
Sedadlo spolujezdce - dvojsed. bez lok.: / 33C
- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem
- bez loketní opěrky
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Vůz určený k podstatné úpravě: / $KP
- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či
montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v
jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté
záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez
zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních
systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy
Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou: / 3L1 4S2
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče
Zadní stěrač s vyhříváním: / 4HS
- stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem
- vyhřívání pro zadní okno
Zadní výklopné dveře prosklené: / $H1 3RC
-vyhřívané sklo výklopných dveří
-odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku
- vnitřní zpětné zrcátko

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DR:
- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
- 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem
- 5 míst (2+3+0+0):
- jednosedadlo spolujezdce
- v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo
jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry
- Airbag řidiče a spolujezdce:
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 3000 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Digitální příjem rádia (DAB+)
- Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy
- výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
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- Elektronický imobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
- vozy s registrací M1
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestujcí
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
- upozornění při změně tlaku
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
- madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Možnost deaktivace ASR:
- tlačítko pro deaktivaci ASR
- všechny ostatní funkce ESP beze změny
- Multikolizní brzda
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
- v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru
obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v přihrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
- gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém
prostoru
- poloautomatická klimatizace a 2.výměník topení v prostoru pro cestující
(samostatné ovládání)
- přihřívač motoru
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti
- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
- s optimalizovaným valivým odporem
- Poloautomatická klimatizace:
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- Polovysoké obložení bočních stěn:
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- obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- 2 + 2 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo
umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Rádio "Composition Audio":
- monochromatický display
- 2 reproduktory
- vstup na SD kartu
- vstup USB
- bluetooth
- Registrace M1
- Řídící kód - max. 7 místné vozidlo
- Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
- Standardní baterie a alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
- 6 ok u krátkého rozvoru
- 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
- el. nastavitelná
- vyhřívaná
- Vnější zpětné zrcátko levé:
- konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
- konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
- vyhřívané

Specifikace zástavby

Kód Název komponentu Počet

020003 1Anténa s el. instalací pro radiostanici 80-160 MHz
020010 2Zásuvka 12V
020025 1Hledáček zadní halogenový 55W
020038 1Rozvod 12V
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020062 1Zvukové znamení k řidiči - velkoplošný vypínač
020092 1Stropní ventilátor Kalori
020129 1Couvací zvukové znamení - dle normy ČSN EN 1789:2020
020156 3Příplatková výbava pacientských sedadel - senzor přítomnosti sedící osoby a senzor zapnutí bez.,

pasu dle normy  ČSN EN 1789:2020

020233 1Odpojovač baterie - dle normy ČSN EN 1789:2020
020234 1Osvětlení bočních dveří  LED světlem 4 diodový modul
020255 1Optická indikace otevřených dveří v pacientském prostoru
020256 1Osvětlení sanitního prostoru - LED diodový pásek 2 x 0,5m v AL liště
020261 1Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče 6 pozic

030285 1Světelná rampa LED
030288 1Maják LED diodový - 1ks
030311 1Siréna

040033 1Rozvod kyslíku-1 rychlospojka na panelu, jeden jednoduchý držák 10 L kyslíkové láhve, u láhve je
jen hadice

050001 1Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru VW T6.1 nízké

060008 1Výztuhy karosérie AL plechem 2 mm VW T6.1 nízká střecha pro uchycení přístrojů a nábytku

070001 1Zaplechování stěn a stropu omyvatelným materiálem nízké VW  T6.1 včetně zatmelení všech spojů v
ambulantním prostoru

080001 1Podlaha VW T6.1 ALTRO; protiskluzová, vodovzdorná  s olištováním vstupů
080013 1Podstropní skříňka jednoduchá vlevo vzadu s posuvnými plexiskly
080051 1Skříňka nad levým podběhem s úložným prostorem a výklopnými dvířky

090003 1Hasicí přístroj 2 Kg
090005 1Odpadkový koš
090017 1Madlo nástupní pravé
090018 1Madlo nástupní levé
090052 1Stůl nosítek SN3 včetně podstavce s úložným prostorem
090068 1Schod výklopný nerezový u posuvných bočních dveří VW T6
090130 1Plošina nájezdová AL sklopná
090215 3Sedačka Intap Taxi M1 pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem bez polohování opěry zad pro typ

A1 a A2

090250 1Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 - dlouhé stropní madlo

100014 1Medirol Rolfix - zádržný systém nosítek
100015 1Medirol infarktové křeslo Clubman K 118
100036 1Medirol nosítka VIVERA SANIC s odnímatelným podvozkem EXTERO výškovým polohováním

(jedna osoba) a madly pro přenášení

100052 1Medirol držák infarktové sedačky - Clubfix

110006 1Polepení VW T6.1 nízká DNR - dle domluvy
110012 1Matování skel černou fólií VW T6.1 DNR

120011 1Lakování přepážky na bílo
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897 032.00

Název Cena bez DPH DPH % DPH v Kč Cena vč.DPH

Cena vozidla
Cena za zástavbu

Cena za 1ks sanitního vozidla

500 968.00
21
21

188 376.72
105 203.28

1 085 408.72
606 171.28

Kč
Kč

Kč
Kč

%
%

Kč
Kč

1 398 000.00 293 580.00 1 691 580.00 KčKčKč

Všechny použité díly splňují vyhlášku MZ ČR č. 296/2012, MD ČR č. 341/2002 Sb. a zákon č. 56/2001 Sb.
Vozidlo plní normu ČSN EN 1789:2020 dle evropské globální homologace.
Uspořádání interiéru dle přání zákazníka.

- zástavba:  24 měsíců dle Všeobecných záručních podmínek SICAR, spol. s r.o.
- vozidlo:  48 měsíců nebo 200.000 km dle Všeobecných záručních podmínek VW

Záruka:

- zástavba: firma SICAR, spol. s r. o. do 24 hodin
- vozidlo:  nejbližší autorizovaný servis VW

Servis:

- předání v sídle zadavatele
Dodací podmínky:

-  do 31/07/2023
Dodací lhůta:
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