
uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník")

Statutární město Olomouc

Smluvní strany

Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

doc. Mgr. Antonínem Stánkem, Ph D , primátorem 
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
00299308 
CZ00299308
Česká spořitelna, a s., účet č.: 27-1801731369/0800

(dále jen „kupující")

PV - AUTO spot, s r.o.
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

JUDr Petrem Vrtalem, jednatelem společnosti 
Jan Dlask, 608 504 034, dlask@pvauto.cz 
Brněnská 4240/108. 796 01 Prostějov 
25336711 
CZ25336711 
Česká spořitelna, a s., účet č.: 1503827389/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26953 

(dále jen „prodávající")

I.
Úvodní ustanovení

Plněni této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č 134/2016 Sb.. 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je 
uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako zadavatele o výběru 
dodavatele.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádné, ve sjednaném 
termínu, na sjednaném místě a v požadované kvalitě 3 ks totožných nových osobních vozidel 
ŠKODA Rapid Spaceback 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech. převodovka, v barvě bílé Candy, dle 
zadané specifikace (dále jen „vozidla"). Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena 
v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoři technická specifikace vozidel v předložené nabídce 
dodavatele ze dne 15.6.2017 a v příloze č. 2 Cenová nabídka vozidel Škoda zaslaná 
prodávajícím č. 103299/v. 1. Kupující se zavazuje řádně dodaná vozidla, včetně 
dokumentace, převzít a zaplatit za ně cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

mailto:dlask@pvauto.cz
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2. Vozidla musí splňovat požadavky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb., 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Doba, místo a způsob dodání zboží

1 Prodávající se zavazuje dodat vozidla nejpozdéji do 30 11.2017.

2 Místem plnění je sídlo Městské policie Olomouc, Kateřinská 23, 779 11 Olomouc.

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu všechna vozidla v 1 dodávce (najednou). Kupující 
bere na vědomí, že pro vozidla bude ke dni a hodině jejich předání prodávajícím a převzetí 
kupujícím připraveno havarijní pojištění a tzv. povinné ručení, kdy tato, jakož i další případná 
pojištění si hradí kupující.. Postup pro sjednáni těchto pojištění je uveden v technické 
specifikaci vozidel, bod 3.

4. Prodávající zajistí přiděleni registračních značek dodávaných vozidel v číselné řadě za sebou.

5. Prodávající je povinen předat kupujícímu všechna vozidla spolu s originály technických průkazů 
k jednotlivým vozidlům, osvědčení o technické způsobilosti vozidel a technickou dokumentací 
k vozidlům (zejména servisní knížka, návod k obsluze a údržbě vozidla, seznam autorizovaných 
servisů ...apod.).

6. Prodávající je povinen dohodnout s kupujícím konkrétní termín předání vozidel (termín 
příslušné dodávky) nejpozději 14 dní před jejich plánovaným předáním kupujícímu.

7. O odevzdání a převzetí vozidel bude sepsán předávací protokol (vždy 1 předávací protokol pro 
1 vozidlo), a to ve 2 vyhotoveních, které budou podepsány osobami oprávněnými jednat 
jménem za prodávajícího a kupujícího, každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení 
předávacího protokolu. Návrh předávacího protokolu připraví prodávající.

8. Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího a kupující nabývá vlastnické právo ke 
každému ze zakupovaných vozidel jejich faktickým převzetím (včetně příslušných listin dle odst. 
5 tohoto článku smlouvy) a podpisem předávacího protokolu dle odst. 7 tohoto článku oběma 
smluvními stranami.

9. Kupující není povinen převzít vozidla, která vykazuji zjevné vady či odchylky od popisu dle této 
smlouvy, od dokumentace k němu nebo od nabídky prodávajícího podané v zadávacím řízení, 
v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnějši. V takovém případě je kupující povinen 
sepsat zápis o zjištěných vadách a předat jej prodávajícímu. Do odstranění vad není kupující 
povinen podepsat předávací protokol dle odst. 7 tohoto článku a zaplatit cenu za vozidla. 
Kupující není povinen dále převzít vozidla bez dokladů, které se k vozidlům vztahují.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za 1 vozidlo se sjednává ve výši ve výši 328 526,- Kč bez DPH, výše DPH činí 
68.991,- Kč a cena včetně DPH činí 397.517,- Kč.

Celková kupní cena za 3 vozidla se sjednává ve výši 985.578,- Kč bez DPH, výše DPH činí 
206.973,- Kč a cena včetně DPH činí 1.192.551,- Kč.

2. Ceny uvedené v předchozím odstavci této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné 
a zahrnují veškeré náklady prodávajícího nutné nebo související s řádným plněním předmětu 
této smlouvy včetně záruky, dopravy do místa plnění, výměny pneumatik z letních na zimní.

3. Oprávnění fakturovat kupní cenu dle tohoto článku smlouvy vzniká prodávajícímu po kompletní 
dodávce vozidel dle čl. Ill a podpisu všech předávacích protokolů dle čl. Ill odst. 7 této 
smlouvy, které mají být podepsány.
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4. Faktura prodávajícího musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského 
zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené kupujícím 
v záhlaví této smlouvy.

5. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
kupující oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, aniž by se tím 
kupující dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
kupujícím jednoznačně vymezen

6. Kupní cenu uhradí kupující na základě faktury prodávajícího bezhotovostním převodem, 
přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Zaplacením se rozumí 
odepsání finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že vozidla mají vlastnosti stanovené touto smlouvou, dokumentací 
k vozidlům a nabidkou prodávajícího podanou v zadávacím řízení, v němž byla jeho nabídka 
vybrána jako nejvýhodnějši.

2. Prodávající odpovídá za vady na vozidlech zjištěné při jejich předání nebo v průběhu záruční 
doby, a to za všechny vady na vozidlech existující v době předání i za vady vzniklé později 
Prodávající se za tímto účelem zavazuje poskytnout kupujícímu záruku. Délka trvání záruky 
poskytnutá přímo výrobcem, kterou prodávající přejímá jako svůj závazek vůči kupujícímu, je 
stanovena pro všechna vozidla (dále jen „záruční doba") takto:

- prorezavění karosérie: 12 let,

- vady laku: 3 roky,
- věcné a právní vady: 2 roky,

- originální díly Škoda: 2 roky.

3. Vadou vozidel se rozumí zejména odchylka od množství, druhu či kvalitativních náležitostí 
vozidel stanovených touto smlouvou, technickými normami či obecně závaznými právními 
předpisy, dále dodání jiných vozidel a vady v dokladech nutných k řádnému užívání vozidel 
a k nakládání s vozidly.

4 Záruční doba začíná běžet pro každé vozidlo zvlášť dnem jeho předání a podpisu příslušného 
předávacího protokolu dle čl. Ill odst. 7 této smlouvy.

5. Kupující je povinen v průběhu záruční doby uplatnit reklamaci vad bez zbytečného odkladu 
od jejich zjištění. Termín pro odstraněni vad činí 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o reklamaci prodávajícímu, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze a rozsahu vady 
nedohodnou jinak.

6. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 
odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Prodávající odstraní v záruční době důvodně reklamované vady na svůj náklad. Odmitne-li 
prodávající odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 7 dnů od stanoveného či 
případně smluvními stranami dohodnutého terminu (vzhledem k povaze a rozsahu důvodné 
reklamované vady), je kupující oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího 
subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat prodávajícímu. V případě, kdy prodávající odmítne 
odstranit vadu, neboť není dle jeho názoru její uplatnění důvodné (nejedná se o vadu), není 
prodávající povinen vadu odstranit, jakož ani uhradit kupujícímu náklad na odstranění vady 
třetím subjektem vyúčtovaný prodávajícímu kupujícím.
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9. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění 
smluvní pokuty.

VI.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení

1. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny 
včetně DPH dle čl. IV. odst.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení v případě, že bude 
v prodlení s dodáním vozidel, a to i v případě jejich nepřevzetí kupujícím z titulu 
jejich vad.

2. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý 
den prodlení v případě, že nedodrží lhůtu pro odstranění oprávněně uplatněné vady podle čl. 
V. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury prodávajícího je prodávající oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den 
prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody a na řádné 
dokončení plnění předmětu smlouvy. Výše smluvní pokuty se do náhrady škody nezapočítává.

VII.
Ukončení smlouvy, odstoupeni od smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

a) odstoupením od smlouvy:

i. za podmínek uvedených v občanském zákoníku,

ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.

b) dohodou smluvních stran.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a) prodlení prodávajícího s dodáním vozidel, a to i v případě nepřevzetí vozidel kupujícím 
z titulu vad na vozidlech, delšího než 20 dnů,

b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad podle čl V. odst. 5 této smlouvy, delšího než 
30 dnů,

c) že kupující řádně uplatní u prodávajícího své požadavky nebo připomínky v průběhu 
plněni předmětu smlouvy a prodávající je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle 
nich nepostupuje,

d) že kupující po předání vozidel zjistí, že vozidla nemají vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, dokumentací k nim nebo nabídkou prodávajícího podanou v zadávacím 
řízení, v němž byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodleni kupujícího se zaplacením 
kupní ceny delšího než 20 dní po splatnosti

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. Odstoupením od 
smlouvy jsou si strany povinny vrátit vzájemně poskytnuté plnění S vědomím veškerých 
důsledků smluvní strany sjednávají pro případ odstoupení od této smlouvy, že kupující je 
povinen vrátit vozidla prodávajícímu a prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu 
zohledňující dobu užívání vozidel kupujícím (včetně jejich opotřebení) a zohledňující úpravy či 
montáže provedené na vozidlech kupujícím.



VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené se řídi 
obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních splatností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
obdrží kupující a 1 vyhotovení obdrží prodávající.

3. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít 
formu písemných, číslovaných a datovaných dodatků, které musí být podepsány oběma 
smluvními stranami. Za písemnou změnu této smlouvy se nepovažují prostředky elektronické 
komunikace způsobilé zachytit obsah komunikace a umožňující identifikovat komunikující 
osoby.

4. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 občanského zákoníku.

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

6. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zveřejnit tuto smlouvu včetně všech jejích 
příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla
- Příloha č. 2- Cenová nabídka vozidel Škoda zaslaná prodávajícím č. 103299/v. 1
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V :. /....... .......................dne........ ^ V Olomouci dne

za kupujícího

................ f
doc. Mgr Ant lín Staněk, Ph.D.

jednatel společnosti primátor SMOI



Příloha č. 1

Technická specifikace vozidel

Předmět zakázky - dodávka 3 vozidel pro MPO

Níže uvedené údaie isou oožadavkv. které musí bvt solněnv Dodavatel ve své nabídce toto splnění (nebo 
nesplnění) vyznačí ve sloupci splněno - nesplněno. Nesplnění níže uvedených technických podmínek bude 
považováno za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele a taková nabídka dodavatele bude vyřazena

z další účasti v zadávacím řízení.

1. Technická data splněno
nespln

ěno
doplní dodavatel

Karoserie
Pětidveřová karoserie, pětimistná, dvouprostorová. hatchback nebo combi ano
Barva bílá ano
Nárazníky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu ano
Objem zavazadlového prostoru (vč rezervního kola) sedadla nesklopená/sklopená min. 
370/13201 ano
Rozvor min. 2550 mm ano

Motor
Zážehový přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikováni paliva ano
Palivo - benzin, okt.č. 95 ano
Min. počet válců 3, zdvihový objem min. 999 cm3 . max 1200 cm3 ano
Výkon motoru min. 65 kW ano
Min. objem palivové nádrže 50 I ano

Pohon
Pohon předních kol ano
Převodovka 5 stupňová mechanická ano

Podvozek
Řízeni hřebenové s posilovačem ano
Kola 15", z lehké slitiny ano
Zesílená ochrana podvozku ano

Provozní vlastnosti
Exhalačni norma EU 6 ano
Kombinovaná spotřeba max. 5 1/100 km ano

2. Výbava
Antiblokační systém ano
Elektronicky stabilizační program ano
Automatické spínáni světel ano
Airbagy řidiče a spolujezdce, airbagy bočni vpředu a hlavové ano
Elektricky ovládaná zpětná zrcátka ano
Elektrické ovládání oken (vpředu i vzadu) ano
Stěrač zadního okna ano
Bezklíčové startování s alarmem ano
Přídavná zásuvka na 12V umístěná v přihrádce před spolujezdcem ano
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ano
Imobilizér s VIN kódem ano
Radio ano
Přední mlhové světlomety ano
Halogenové světlomety ano



LED denní svítilny ano
Výškově nastavitelný volant ano
Výškové nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce ano
Výškové nastavitelné hlavové opěrky ano

Zadní sedadlo dělené, sklopné nebo zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné ano
Loketní opěra vpředu a vzadu ano
Roletový kryt zavazadlového prostoru nebo odklopné a vyjímatelné plato zavazadlového 
prostoru ano
Elekronická klimatizace ano
Lapače nečistot vpředu i vzadu ano
Parkovací senzory vzadu ano
Plnohodnotné rezervní kolo ano
Sada kol se zimními pneumatikami ano
Gumové koberce do interiéru ano
Gumový koberec do zavazadlového prostoru ano
Koženkové potahy vpředu i vzadu dle požadavku zadavatele ano
Polep vozidla s reflexními prvky dle zadáni ano
Povinná výbava - lano, trojúhelník, lékárnička. 2 reflexní vesty ano
Zabezpečovací zařízení Construct ano

3. Pojištěni
Vozidla budou zařazena do flotily SMOI, při převzetí budou havarijně a zákonně pojištěna 
přes makléře SMOI, kontakt na makléře poskytne vybranému dodavateli zadavatel před 
podpisem smlouvy.

Ano

4. Ostatní
Vozidlo bude vybaveno světelnou soupravou pro vozidla s právem přednosti v jizdé 
(majákem) - výška 100 mm, s přímým diodovým světlem, přední a zadní diodové nápisy 
STOP, reproduktor, propojovací kabely, elektronika (ovládací jednotka, zesilovač, 
mikrofon, ovládání funkcí světelené soupravy)

ano

Dodavatel zajistí formality spojené s přihlášením vozidla s majákem, přidělením RZ, RZ 
budou mít čísla následující za sebou ano
Bude uzavřena kupní smlouva ano

5. kalkulace ceny
Bude předložena přehledná položková kalkulace vozidla v minimálně požadovaném 
vybavení ano

6 Termín dodávky vozidla
Max. termín dodání do 30.11.2017 ano

Datum:

Jméno, příjmení a vztah k dodavateli:
JUDr. Petr Vrtal, 

jednatel



Příloha č.2

Cenová nabídka vozidel ŠKODA

Nabídka od společnosti PV-ALÍTO spol. s.r.o., Prostějov
Pro zákazníka statutární město Olomouc
ůslo nabídky: 103299/v. 1 s platností do 21.06.2017

Základní specifikace Vašeho vozu

Model: RAPID SPACEBACK Style 1.0 TSI 70 kW 5-stup mech.
Kód modelu: NH14M4
Barva: 9P9PAB, Bílá Candy, Int černé

Cenová specifikace Vašeho vozu

Cena bez DPH Cena s DPH

Základní model
RAPID SPACEBACK Style 1.0 TSI 70 kW 5-stup mech.

Dodatečné výbavy
Kompletní umní kola 15’
Povinná výbava 
Gumové koberce 
Zamykání zpátečky 
Potahy - celokozenkové
Pňdavná zásuvka na 12 V v přihrádce spolujezdce 
Servisní práce
Světelná souprava a zvuková souprava dle ZD 
Přední a zadní lapače nečistot 
Gumový koberec do zav prostoru 
Polep vozidla s reflexní prvky dle předlohy

Výbavy dodané s vozidlem
PO] KESSY s alarmem - bezkiičové odemykání, zamykáni 

a startování
PJA Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák

vozu, klíč na kola 
PK4 Paket pro špatné cesty

8T6 Tempomat s omezovačem rychlosti
9P9P Bílá Candy
Celková ceníková cena Vašeho vozu
Slevy

Sleva městská policie

289 174 Kč 349 900 Kč

5 672 Kč 6863 Kč
768 Kč 929 Kč
492 Kč 595 Kč

3000 Kč 3 630 Kč
6 000 Kč 7 260 Kč

250 Kč 303 Kč
5 750 Kč 6 958 Kč

28 350 Kč 34 304 Kč
330 Kč 399 Kč
447 Kč 541 Kč

15 000 Kč 18 150 Kč

11 570 Kč 14000 Kč

1 322 Kč 1600 Kč

4463 Kč 5400 Kč
9 917 Kč 12000 Kč
3 636 Kč 4400 Kč

1
-57 615 Kč -69 714 Kč

PV-AUTO -pol s.r.o.. Brněnská 1C3. 796 Cl Prostějov. Tele-on 5SZ 333 779. Č 253367’ 1. D Č CIZ53367I1



Celková sleva na vozidlo vč mimořádných výbav -57615 Kč -69714 Kč

Celková cena za vozidlo: H 328 526 Kč H 397 517 Kč
(vč. výbav, příslušenství a slev) |JJ li!|
Celková cena za počet: 3 _______________ H_________985 578 Kč______I_______ 1 192 551 Kč

Nabídku vystavil:
Pro zákazníka:

Předpokládány termín dodaní:

Jan Dlask (OLA)
statutární město Olomouc, Horní náměstí 583. 77911. Olomouc. 588488727. 
milan.ibocnik@olomouceu, IČ 00299308
3011 2017

Tato nabídka je zaločena na konfiguraci vozidla č. 104045867 Deta.ln. informace o této konfiguraci naleznete v CarConfiguratonj 
stránkách SKODA ALTTO.

PV-AUTO zoo\ s.r o. B-něnska 103. 756 C1 Prostějov. Telefon 53Z 333 75 ČI5336' I. D Č CIZ533671 I



Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

Model: RAPID SPACEBACK Style 1,0 TSI 70 kW 5-stup mech , NH14M4. Bílá Candy, Int Černá. 9P9PAB

Základní výbava Technické údaje
4UF Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním aoagu spolujezdce Dél*a. 4 304 mm

37B 3-bodový bezpeč samonavijeci pás vzadu, vnější, se 
štítkem ECE-nomologace

Šířka: .706 mm

4X3 Boční airbag vpředu a hlavový airbag Výška: 1.459 mm

061 Prodlouženy servisní interval Rozvor- 2.602 mm

801 Z dálkovou regulaci polohy světlometu Rozcnod vpředu / vzadu 1.463 / 1.500 mm

4YB S odkládacími kapsami vzadj (na dveřích nebo Doku) Vnější průměr zatáčeni obrysový 10,9

9]A Nekuřácké provedeni Objem zavazadlového prostoru m.n 1 max 415 • 1381 1

8L5 Střetni anténa * anténa v okně
Palivo petrol

3C7 Tříbodový bezpeč. pas vzadu uprostřed
Počet válců: 3. m l ne

6XD Vnější zpětná zrcatka el. nastavitelná, vyhřívaná
Objem motoru 999 cm?

3J1 Výškové stavitelné opér*y hlavy předních sedadel

7N2 Držák na brýle
Vrtám 74.5 mn

3L3 Mechanické výškové seřizováni obou předtvcr sedadel Zdvih. 76,4 mm

4Z5 S neuzamykatelnym víkem odkl. schránky a s osvětlením Max výkon 70.00 kW

1W2 Chlazena schranKa Max. točivý moment 60 Nm / ‘500 - 350C 1/m'n Nm / l/min

9AK Automatická klimatizace Climatroric kompresní poměr 10.3 */- 0.5

4R3 Elektrické ovládáni oken
Exhalačni norma Euro 6

9T1 S vyhřívanými tryskami ostřkovače skla
Er.ergeťcká ťída 3

4A3 Vyhříváni předních sedadel s oddělenou regulaci

3NU Zadní sedadlo nedélene, zadni opěradlo s loketni opérou
COZ emise - komo no vane 1C3 g/km

dělené a sklopné Celková nmotnost. 1 670 kg

9P3 S kontrolou zapnuti bezpečnostních pasu
Užitečná hmotnost s ňdtčem 535 kg

306 Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
Brzděny přivěs při stoupáni 1Z9t 1.000 kg

BOL KličeK s dálkovým ovládáním zamykáni vozu
Nebrzděný přivěs: 530 xg

7L6 Starty Stop systém s rekuperaci

4LC Ovladač pro radio a telefon
jízdní souprava Z.6Z5 kg

7X1 Signalizace vzdálenost' při parkovaní vzadu Zatíženi střechy: 75 *g

1PF jrouoy kol Standard Pohotovostní hmotnost s řidičem m n 1 165 tg

4SB Make-up zrcatta vlevo Pohotovostní hmotnost s řidičem max: ' 265 kg

ncT Kotoučové brzdy - vzadu Maximální rychlost 184 km/h

8M1 Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyidovače^ Zrychleni 0-100 xm/b- H.0 s

6M4 Zabezpečovací system pro zavazadla
Objem palivové nádrže: 551

8WS Zatmavene mlhové světlomety s CORNER funkci
Spotřeoa - město. 5.31/IOOtm

1AZ Elektronicky staoilčačni program ESP

Spotřepa - mimo město 4.01/lXxm
4TY Make-up zrcatka vpravo {provedeni 2)

BN6 Intervalový spínač stěračů se svételný/dešfovým senzorem
Spotřeba - kombinovaná- 4.51i 100km

BK9 Spínač dennihojizdni.no osvětleni s funkci Coming Home a 

asistenčním světlem

4L6 Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odclonéné

4GS Tónované čelni sklo

UI4 Apple connectivity

9S5 MAXI DOT

9VB Škoda Surround



4KS Skla boční a zadní

9ZV Komfortní telefonování bez připojeni venkovní antény

7B2 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

6E4 Loketní opera vpředu

NS3 Deštník
3N7 Cargoelementy v zavazadlovém prostoru, p ružná odkládači

schránka
8ID Halogenové dvojité světlomety

18C Radio Entry (Gen2 GP)

NIN Potah sedadel - Velour

2JG Lakovaný nárazník v barvě vozu

5SJ Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní

5RQ Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

H8D Pneumatiky 185/60 R15 H

1NL Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

6FM Díly se zvláštní povrchovou úpravou

8SB Zadní skupinové svítilny - sklo tmavě zabarvené

C7H Kola z lehké slitiny 'MATONE’ 15\-6] x 15 - 4 ks

4AN Výplň dveří

5MQ Dekorační obložení

6R1 Zakrytí radící páky z koženky

QJ1 Chromový paket

6PE Madlo ruční brzdy z kůže

OTD Vkládané koberečky vpředu a vzadu

6Q2 Hlavice řadicí páky z kůže

2PP Kožený multrfunkční volant

VFO Pedálové ústroji Standard

3B3 Přídavné upevněni dětské sedačky

96G Dvě vnitrní světla, kontaktní spínače ve dveřích

Q1A Normální sedadla vpředu


