
Příloha č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Obchodní podmínky 

VZ „Dodávka užitkového vozidla" 

E-ZAK: P22V00000338

Kupní smlouva 

..... �LH :i?'!.""}, ...... .

uzavřená dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem - ředitelem 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel: 
email: 
Zapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen ukupující") 

a 

Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
00844853 
CZ00844853 
Komerční banka, a.s., pobočka Karviná 
174-30331791/0100

. . . . . . � ' soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880 

2. MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.
Se sídlem: 
Zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel: 
email: 

Janská 1660/28, 746 01 Opava 
Mgr. Petr Kelner, jednatel 
44738633 
CZ44738633 
Komerční banka 
115-2725050207/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2525 
( dále jen „prodávajíc/'') 



II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajťl
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajt\ smluvních
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Prodávající prohlašuje, že je odborně zpťlsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu 1 ks vozidla - Ford Tourneo Connect (typ, značku,
uvede dodavatel v souladu se svou nabídkou), specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy a
umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje předmět
smlouvy převzít a prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této
smlouvě kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

2. Dodávané zboží musí být nové.

3. Spolu s předmětem smlouvy budou kupujícímu předány také tyto dokumenty: návod k použití
předmětu smlouvy v českém jazyce, technický prt\kaz, servisní knížka a předávací protokol, popř.
další dokumenty související s předmětem smlouvy.

4. Prodávající prohlašuje, že:

- ke každé části předmětu koupě bylo vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonO, ve znění pozdějších
předpisťi,

- ero každou část předmětu koupě je plně garantována dostupnost servisních služeb a servisu
v Ceské republice.

v. 

KUPNÍ CENA 

1. Cena předmětu této smlouvy specifikovaného v čl. III je stanovena dohodou smluvních stran na
základě cenové nabídky prodávajícího a činí:

Plnění Cena bez DPH DPH 21 O/o v Kč Cena celkem vč. 
v Kč DPH 

Ford Toumeo Connect 593 966,94,-Kč 124 733,06,-Kč 718 700,-Kč 

2. Kupní cena je stanovena jako neJvyse přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy dle čl. III této smlouvy, montáž všech
výbav dle požadované technické specifikace, včetně nákladO na dopravu předmětu smlouvy do
místa plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, jakož i veškeré poplatky, předání všech dokladťi
potřebných pro jeho řádné užívání, zaškolení obsluhy vozidla apod.

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně
bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní
ceny v dťisledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.



v. 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do sídla kupujícího (místo plnění). Nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

2. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy nejpozději do 20.12.2022.

VI. 

DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

1. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a
převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této
smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. III odst. 3 této smlouvy.
Prodávající je povinen na předávacím protokolu uvést minimálně typ předmětu smlouvy, počet
kusťi, VIN kód, stav tachometru. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po
předání předmětu smlouvy.

2. Převzetím je za kupujícího pověřen vedoucí provozu Karviná a Orlová.
3. Předání předmětu smlouvy je možno provést v pracovních dnech v době od 6-14 hodin (případně

dle dohody). Prodávající je povinen kupujícímu oznámit předání předmětu smlouvy, a to alespoň 3 
wacovní dny předem. Oznámení provede na tel. • nebo e-mailem na adresu: 

4. Prodávající odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, jež se budou
podílet na předání předmětu smlouvy.

5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího
okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. V případě zjištění zjevných vad předmětu smlouvy mťlže kupující odmítnout jeho převzetí, což
řádně i s dťivody potvrdí na předávacím protokolu.

VII. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po řádném a včasném protokolárním předání
předmětu této smlouvy kupujícímu.

2. Faktura bude zaslána nebo předána osobně na podatelnu Nemocnice Karviná - Ráj.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného předmětu smlouvy bude faktura, která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění ( dále jen „faktura"). Faktura musí obsahovat:

údaj o firmě, sídle a identifikačním čísle podávajícího; údaj o zápisu prodávajícího do 
obchodního rejstříku včetně spisové značky, 
číslo a datum vystavení faktury,
text „VZ: P22V00000338", 
předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), tj. ,,Dodávka užitkového vozidla", 
označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
lhťitu splatnosti faktury, 
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 
přílohou faktury bude předávací protokol dle odst. 1 
podrobný rozpis kupní ceny přístroje, příslušenství a všech jeho součástí a dílťi dle odst. 5 

4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.



5. Lhflta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran sjednána do 30 dnťi ode d�e jejího dor�če� 
kupujícímu. Stejná lhťita splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvrnch pokut, uroku
z prodlení, náhrady škody apod.).

6. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání poslední příslušné částky z účtu
kupujícího.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhťity splatnosti vrátit
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením dťivodu vrácení. Prodávající provede
opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet pťivodní
lhťita splatnosti. Nová lhťita splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

8. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisťi (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je
prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

9. Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vťiči poddodavatelťim, se kterými
spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo
požadovat po prodávajícím prokázání splnění této jeho povinnosti.

VIII. 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Záruční a servisní podmínky 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy v kvalitě, jež bude v souladu
s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České
republice, tak i v zemi výrobce.

2. Prodávající poskytuje a garantuje výrobcem poskytnutou záruku za jakost dodaného vozidla,
včetně její výbavy, v délce 60 měsícťi plynoucí od data protokolárního převzetí předmětu smlouvy
ze strany kupujícího případně najetí 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve).

3. Po celou dobu záruční doby je prodávající povinen plnit bezplatný záruční servis na jím dodané
užitkové vozidlo v rozsahu stanoveném servisním plánem, který tvoří Přílohu č. 2 této kupní
smlouvy, a to dle pokynťi výrobce či zvláštních právních předpislL

4. Kupující je oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky v souladu s pokyny
výrobce každé části předmětu smlouvy, a to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého
z autorizovaných servisních středisek uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň
oprávněn požádat o provedení pravidelné servisní prohlídky telefonicky, pokud žádost následně
písemně potvrdí.

5. Pravidelná servisní prohlídka musí být provedena do 10 pracovních dnfl od doručení písemné
žádosti nebo písemného potvrzení telefonické žádosti prodávajícímu, pokud se smluvní strany
písemně nedohodnou jinak.

6. Prodávající je povinen v záruční době zajistit poskytování servisních a opravárenských úkonO na
každé části předmětu smlouvy prostřednictvím svých vlastních či jiných autorizovaných servisních
středisek. Veškeré použité náhradní díly musí být originálními a novými, pokud se smluvní strany
písemně nedohodnou jinak.

Odpovědnost za vady

7. Předmět smlouvy/jeho část má vady, nemá-li ujednané vlastnosti nebo není-li zpflsobilá pro
použití k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro
užívání části předmětu koupě.

8. Kupující je povinen uplatnit případnou reklamaci vad bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a
to písemně, poštou nebo e-mailem, u některého z autorizovaných servisních středisek uvedených



v Příloze č. 2 této smlouvy. Kupující je zároveň oprávněn nahlásit reklamaci telefonicky, pokud ji

následně písemně potvrdí. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo projev vady a požadovaný

zp!lsob zjednání nápravy. Pro nahlášení závady jsou k dispozici následující kontakty prodávajícího 

tel.: 

e-mail: 

adresa: Ruská 2877, 703 00 Ostrava 

tel: 

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 
neuvede-li v oznámení jinak. 

9. Prodávající neodpovídá za vady, které byly zpťlsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí
osobou.

1 O. Kupující má právo žádat na prodávajícím bezplatné odstranění vady části předmětu smlouvy 
v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně případné přepravy části předmětu smlouvy z místa 
poruchy do místa opravy a z místa opravy do sídla kupujícího. 

11. Reklamovaná vada musí být odstraněna do 10 pracovních dnfl od doručení písemné reklamace
nebo písemného potvrzení telefonického nahlášení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany
písemně nedohodnou jinak. Prodávající vždy musí kupujícímu sdělit, v jakém termínu nastoupí
k odstranění vady. Prodávající sepíše protokol o odstranění reklamované vady, ve kterém kupující
potvrdí odstranění vady, nebo uvede dťlvody, pro které odmítá opravu převzít. Protokol o
odstranění vady bude obsahovat údaj o době, o kterou se prodlužuje záruční doba.

12. Ve výjimečném případě, kdy bude předpokládaná doba opravy delší než 10 pracovních dnll, je
prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnťi
od nahlášení vady/zjištění rozsahu vady, zdarma náhradní vozidlo nebo jeho část o stejných nebo
vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného vozidla, nedohodnou-li se
smluvní strany písemně jinak.

13. Pokud není možné reklamovanou vadu z technických nebo ekonomických dHvodH odstranit, nebo
pokud kupující oprávněně reklamuje stejnou vadu 3krát nebo vícekrát, má kupující právo žádat
na prodávajícím dodání nové bezvadné části předmětu smlouvy nejpozději do 30 kalendářních
dnfl od doručení písemné reklamace. Vadná část předmětu smlouvy bude prodávajícímu předána
při převzetí nové bezvadné části předmětu smlouvy kupujícím. Na předání a převzetí nové
bezvadné části předmětu smlouvy se použijí ujednání této smlouvy obdobně.

14. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění
reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu.
Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

15. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné
výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za
vady.

16. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací vozidla a požadavky definovanými v čl. III a příloh
této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci vozidla upravit do úplného splnění
těchto požadavkfl.

IX. 

SANKCE 

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy ve lhfltě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy,
je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý započatý den
prodlení.

2. V případě, že je prodávající v prodlení s neodstraněním reklamované vady, nedodáním nové
bezvadné části či náhradního vozidla nebo neprovedením pravidelné servisní prohlídky, je kupující
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den
prodlení.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na



kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

Tato smlouva zaniká: 
1. písemnou dohodou smluvních stran,

x. 

ZÁNIK SMLOUVY 

2. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou,
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

nedodání předmětu smlouvy ve stanovené době plnění, 
pokud má předmět smlouvy vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, 
které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, 

nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnO po doručení první výzvy. 

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" uvedeným v § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnťl". 

XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
především ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Prodávající čestně prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění této smlouvy:

a) Plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisťl České republiky, zejména pak
z předpisll pracovněprávních, předpisO z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví
při prací, a to vťlči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) Řádné a včasné plnění finančních závazkll svým poddodavatelllm, kdy za řádné a včasné
plněné se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
k plněné veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnťl od obdržení platby ze strany
zadavatele za konkrétní plnění.

3. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky
vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

4. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě,
které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za takové údaje
či informace se zejména považují ujednání v této smlouvě uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2,
přičemž Prodávající má zájem na utajení těchto údajťl a informací s ohledem na jejich konkurenční
význam.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisťl (dále jen „zákon o registru smluv").

7. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, datovaných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatkťl.

8. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným,



zOstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy neovlivněna a 
nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu smlouvy nebo okolností, za nichž 
bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 

9. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající
kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

11. V případě podpisu smlouvy v listinné podobě, bude tato smlouva vyhotovena ve 2 stejnopisech,
z nichž po podpisu kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

12. V případě podpisu smlouvy v elektronické podobě bude vyhotovena v 1 elektronickém vyhotovení
s platností originálu, na základě kterého si, v případě potřeby, každá ze smluvních stran pořídí
kopii v tištěné verzi.

13. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím
obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na dtlkaz
tohoto připojují své podpisy.

14. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace,
se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelOm nebudou tyto
osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajll dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajO jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách nemocnice -www.nspka.cz.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Příloha č. 2 - Servisní plán

V Karviné dne J.�_..1.1.:.�1 L

o 
Ing. vo Zolnerčík 

editel 
Nemocnice Karviná - Ráj, 
příspěvková organizace © 

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 
IČ:00844853 DIČ:CZ00844853 

v 1Lt.11-2-C>2.?_ V Ostrave dne .......................... .

za prod�vajícihb ......... 
Mgr. Petr Kelner 

jednatel 



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství 

Asistent pro jízdu v pruzích (varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW) a systém 
pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)) 
Audio sada 2 - 8,25" dotykový displej, rádio FM/DAB/DAB+, 2x USB-C vpředu, Bluetooth, 4 
reproduktory, AppleCar Play a Android Auto (AppleCar Play a Android Auto je nutné mít připojené 
přes USB) 
Automatické stěrače s dešťovým senzorem 
Automatické světlomety se zpožděným zhasínáním 
Boční posuvné dveře vlevo a vpravo 
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, středový airbag vpředu (mezi sedadlem řidiče a 
spolujezdce) 
Dětská pojistka bočních posuvných dveří 
eCall - tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání. 
Elektrické přídavné topení; pouze pro naftové verze, nelze v kombinaci s nezávislým topením 
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold 
Elektronický stabilizační systém ESC 
*+ automatická aktivace brzd po nárazu 
•+ asistent pro rozjezd ve svahu 
•+ trakční kontrola TCS 
*+ bezpečnostní brzdový asistent 
•+ protiblokovací brzdový systém ABS 
Emisní norma Euro 6.2 pro motor EcoBlue využívající vstřikování 
"'AdBlue, v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní 
"'kapalinu AdBlue i mimo servisní intervaly 
Exteriérová sada Titanium 
"'- maska chladiče s chromovanou obvodovou lištou 
"'- chromovaná obvodová lišta mlhových světlometů 
*- lakovaný přední a zadní nárazník 
FordPass Connect - Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního 
telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu) 
Halogenové světlomety vč. funkce denního svícení 
ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších sedadlech 2. řady (u 7místné verze i u obou 
sedadel 3. řady sedadel) 
Lakované kliky dveří 
Látkové potahy sedadel ,Bubble Titanium' s šedým prošíváním 
Lišta bočních posuvných dveří ve stříbrném odstínu 
Manuální klimatizace 
Možnost deaktivace airbagu spolujezdce 
Palivová nádrž: 50 I 
Pevná okna v druhé a třetí řadě 
Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (S - 80 km/h) nebo jiným vozem (S -
130km/h) 
*- asistent vyhýbacího manévru {30 - 150 km/h) 
*- asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo (aktivní do 
rychlosti 15 km/h) 
*- výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění 
Prémiová středová konzola - posuvná loketní opěrka s velkou 
*úložnou přihrádkou, dva držáky nápojů, elektrická zásuvka (12 V), 2x USB typu C pro cestující vzadu
(pouze pro nabíjení)
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let /100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč.
zajištění mobility až na s dní



Prosklené výklopné dveře vzadu se stěračem a ostřikovačem, vyhřívané okno 
Přední a zadní parkovací senzory 
Přední mlhová světla s přisvícením do zatáčky 
Přední okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení/ vytažení jedním stisknutím 
Rolovací kryt zavazadlového prostoru pro Tourneo 
Řadicí páka s hlavicí ve vinylu Sensico pro manuální převodovku 
Sada na opravu pneumatik 
Sedadla v druhé řadě sklopná, překlopitelná a vyjímatelná v poměru 60/40, s nastavením sklonu 
opěradel 
Sledování bdělosti řidiče 
Startovací tlačítko 
Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel (u 7místné verze i 3. řady sedadel) 
Stropní konzola vpředu 
Stropní osvětlení ve všech řadách, lampičky na čtení u předních sedadel 
Střešní ližiny ve stříbrném odstínu 
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
Systém Stop-Start 
Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti 
Textilní podlahové rohože vpředu 
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy 1. a 2. řady sedadel 
Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná 
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívaná 
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním 
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s nastavením sklonu, s 
nastavitelnou bederní opěrkou a přihrádkou pod sedadlem, sedadlo spolujezdce sklopné do roviny, 
sklopné stolky v druhé řadě 
Výškově a podélně nastavitelný volant - vinyl Sensico 
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy 
16" x 6.5 kola z lehkých slitin Titanium, pneumatiky o rozměru 205/60 R16 
2 sklopné klíče dálkového ovládání 
4" displej palubního počítače 
Nemetalický lak karoserie Bílá Frozen 
Sada zimních kol 
Příprava pro tažné zařízení včetně stabilizace jízdy s přívěsem 
Vnitřní stropní osvětlení v kabině i nákladovém prostoru 
Třetí brzdové světlo 
Tažné lano 
Schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích 
Povinná výbava dle vyhlášky 



Příloha č. 2 - Servisní plán 

Plánovaný servisní interval - 2 roky nebo 30 000km 

Adresy servisních středisek: 

MALÝ A VELKÝ, spol. sr.o. 

Ruská 2877 

703 00 Ostrava 

MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. 

Janská 1660/28 

746 01 Opava 

V Ostravě dne 
11..i .11 2..02. -z..

za prodávajícího 

Mgr. Petr Kelner, jednatel 




