
KUPNÍ SMLOUVA
č. 119 /2017 kupujÍcÍho
č. KS_NAKL_2017_00490 prodávajÍcÍho

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely tyto
smluvní strany

Článek l.
Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
sídlo: Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupený: Mgr. Martin Kučera, ředitel odboru PSM
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
Telefon:
Email:
Odběratele a budoucí uživatel: MV-GŘ HZS ČR, Skladovací a opravárenské zařízení

HZS ČR Libušina 105, 779 00 Olomouc
(dále jen ,,kupujícIch")

a

2. Firma: AGROTEC a.s.
Sídlo: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
IČO: 00544957
DIČ: CZ00544957
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Robert Labik, na základě plné moci
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
Telefon:
Email:

(dále jen ,,prodávajIcí")

Článek ll.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek v ni sjednaných kupujÍcÍmu
zboží, specifikované v ČI. Ill. této smlouvy a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo
k tomuto zboží.

2. Podkladem pro uzavřeni této kupní smlouvy je nabídka prodávajĹcÍho ze dne 7. 7. 2017,
která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného
pod čj. MV - 74942-2/PO-PSM-2017.
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Článek Ill.
Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodáni 1 (jednoho) kusu nákladního automobilu s
valníkem typ 1VECO Eurocargo ML140E25/P (dále jen ,,zboží"). Podrobná položková
specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky
technických, bezpečnostních, hygienických norem a právního řádu České republiky.

3. KupujÍcÍ se zavazuje předmět plněni převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy.

4. Součástí dodávky je veškerá dokumentace nezbytná k užívání zboží v souladu
s právními a technickými předpisy ČR a předvedení funkčnosti zboží.

5. ProdávajÍcÍ k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen ,,protokol")
ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními
stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí
vyhotoveni přiloží prodávajÍcÍ k faktuře.

6. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupujÍcÍ
důvody odmItnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží.

7. prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek lV.
Doba a místo dodáni, předání zboží

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy.

2. Místem dodáni je Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR Libušina 105, 779 00
Olomouc.

3. Prodávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží
o termínu dodání zboží nejméně 5(pět)dní předem.

4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujÍcÍho po potvrzení
předávacího protokolu v místě dodáni.
K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn:

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího
ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v ČI. l. této smlouvy.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujIcího okamžikem převzetí zboží
od prodávajÍcÍho.
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Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem uskutečnění dodávky zboží v místě dodáni vznikne prodávajíchnu právo
fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat
náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Cena za:
1 kusu nákladního automobilu s valníkem typ IVECO Eurocargo ML 140E25/P
je stanovena ve výši:
Cena bez DPH, 1 763 000,- KČ
Sazba 21% DPH, 370 230,- KČ
Celková cena z Iks s DPH, 2 133 230,- KČ

Slovy celkem dvami|ionystotřicettřitisÍcdvěstětřicetkorun českých s dph.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží

(dopravu do místa plněn j, skladování, balné, zprovoznění, zaškolení obsluhy atd.)

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK)
výhradně na účet prodávajícího uvedený v ČI. l smlouvy. Pokud prodávajÍcÍ nemá účet
zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční
platbu jdou na vrub prodávajÍcÍho.

5. Cena bude zaplacena na základě faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím
v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.

6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:
MV - GŘ HZS ČR pošt. přihr. 69, Kloknerova 26 PSČ: 148 01 Praha 414

na faktuře jako odběratel bude uvedeno:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
zastoupené - kontaktní adresa příjemce:
MV-GŘ HZS ČR
pošt. přihr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

ProdávajÍcÍ je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu v českém jazyce
potvrzeného oprávněnou osobou kupujÍcÍho.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury kupujícknu.

8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho.

9. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupujÍcÍ povinen až do odstraněni vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit.
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
30 (třiceti) kalendářních dnů.
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10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

11. KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-
ii tyto údaje uvedeny chybně. ProdávajÍcÍ je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém
případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů.
prodávajÍcÍ je povinen doručit kupujicimu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne
doručení vrácené.

Článek VIl.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu dodání a předání zboží podle ČI, Ill. a lV. ze strany
prodávajÍcÍho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícIho z důvodů vad zboží je
prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny
zboží bez dph za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajicimu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné
faktury za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně
dodat zboží.

5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajíckn, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než jeden měsíc;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. VIII.:
c) postup prodávajÍcÍho při dodáni zboží v rozporu s pokyny kupujIcího.

6. KupujícI je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení:
c) prodávající vstoupí do likvidace.

7. prodávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.
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Článek Vlll.
Záruka a sankce za její nedodrženi

1. prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců
od data předáni kupujícímu.

2. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupujIcí
zjistil, a to formou písemného oznámeni o vadě emailem: . Na
písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do 2 (dvou) pracovních dnů od
dne doručení, Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad
uvedeným v ohlášeni.

3. prodávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě do 20 dnů od
doručení reklamace kupujícího nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše
uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době bude započato
nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášeni vady. V případě nedodržení terminu
odstranění vad dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, je prodávajícI povinen kupujÍcÍmu
uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý, byt' i započatý den prodlení.

Článek IX.
Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. ProdávajÍcÍ je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat
nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního.období, ve kterém došlo k zaplacení
ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely
kontroly oprávněnými kontrdními orgány.

3. prodávajÍcÍ je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.

4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupujÍcÍ
zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto
zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splněni závazků kupujícím
a prodávajÍcÍm.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou oprávněny
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny
ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění, v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru
smluv.
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4. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy,
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným českým soudem podle práva České republiky.

6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky,
přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 6 stran, vše ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží
kupující a jeden prodávající.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této
smlouvě své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace.

V Hustopečích dne: ,gy ä'/ý
Za prodávajÍcÍho:

V Praze dne " t7 "08"M
Za kupuiÍcÍho:

OTEC AGROŤEC ,,,,
a,s, Dívko

nákladn/ autcmobi|y
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
DiC: cZQds44957

!:í' '. . . Mvo vnitra
( ĺ.:".'? . :

Hm ( ,Y ' c re '"R "
14f, C'i va aí :

Ing. Robert Labik
Zmocněnec pro veřejné zakázky

Mgr. Martin Kučera
ředitel odboru provozního a správy majetku
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Příloha č. 2 k výzvě čj. Č. j. MV- 74942-2/PO-PSM-2017

Technická specifikace automobilu:

- nákladní automobil - valníkový,
- motor p|nÍcÍ normu EURO VI,
- celková výška vozidla max. 3,45m,
- maximální výkon minimálně - 160 kW
- výbava - převodovka manuálni min. 6-ti stupňová, ABS, ESP, regulace výškypodvozku, pérování vzd uchové, posilovač řízení, tempomat, autorádio, klimatizace,

vyhřívaná zrcátka, nezávislé topení, nastavitelný volant, sedadlo řidiče výškově
nastavitelné, elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná zrcátka, imobilizér,
centrál dálkový, denní svícení, kabina denní krátká průchodná, střešní spoiler,
signalizace zpátečky vzadu, celoroční pneumatiky, dva parkovací klíny v držácích,
rezervní plnohodnotné kolo umístěné na držáku, hydraulický hever,

- nástavba valník s třístrannou shrnovačkou, shrnovací boky nezávisle na střeše,bočnice h|iníkové, kotevní úchyty, podlaha samonosná plná, vodovzdorná,
protiskluzová,

- minimální vnitřní rozměry nástavby - délka 6,50 m, šířka 2,46 m, výška 2,30 m,
- na vozidle bude namontováno zdvihací zařízenI - zadní čelo délka minimálně 2000mm o minimální nosnosti 1,5 t zadní prostor bude dále uzavřen pístovou klapkou,
- celková užitečná nosnost minimálně 6 t,
- barva červená včetně nástavby, zadního čela a klapky.

EC ="""
ä'8' ňáktadni automotNíy

BrněnUá 74
693 01 HustopečeDIČ: CZQ054455ř/

Ing Tomáš
Vlašánek

Digitálně podepsal Ing Tomáš
Vlašánek
Datum: 2017.06.27 08:31 :'12 +02'00'
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CENOVÁ NABÍDKA Č. 14957/JB V. 2017

Vypracovaná pro:
MV ČR, generálni ředitelství HZS ČR

Kontaktní osoba:

Platnost nabídky:
Do 31.8.2017, vozidlo do výroby.
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EuroCargo ML 140E25/P "<C
Kategorie a určeni vozidla :j
EuroCargo MY2015 vIceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg celk hmotností 14 t.Vysokopevnostni
žebřinový rám. Tuhé nápravy. Kotoučové brzdy Optimizován pro nosnost podvozku 9550 kg (MLČ Z
krátký).Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod, 4X2. Přední parabolické pera a stabilizátor, zadní n.s dvěma O
stabilzačnImi rameny ECAS. Tlumiče. Příprava pro nástavbu.
Motor: F4A 250hp Tector 7
FPT-lveco F4AFE611E"j. přeplňovaný vznětový řadový šestiválec.
Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod OHV 24V. 6728cm3.
ATS Hl-eSCR. DPF.Přeplňováni s Waste Gate a mezichladičem. Elekricky
ovládaná motorová brzda. Teleservis,Max. výkon 185 kW/2500 ot/min. 850
Nmň250-2000 ot/min. Mot.brzda 130 kWl 3000 ot/min. EuroVlc (HD)

ECO RPM: 1400 - 2000

Převodovka a spojka: Manuálni 6 OD
Plně mechanicky synchronizovaná vzduchem řazená 6ti stupňová
dvouhřIdelová převodovka s řazením na přístrojové desce 6+R.Suchá
jednokotoučová spojka s tahřovou pružinou a automatickým vymezováním
vůle. Midiservo.Převodové poměry: 6.58-3.60-2.12-1.39-1.00-0.78 l R6.06.

Kabina, řízenh engine power - torque - RPM
Kabina denní se sníženým vstupem pro 3 osoby, vnit.šiřka 1900X délka 1460mm, odpružena 4 jednotkami.
čalouněná zadní stěna bez oken. Příčně průchodná podlaha. Pravá dvojsedačka s centrálnI opěrkou sklopnou.
Volant vlevo s nastavením výšky a sklonu.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, 240X70
podélníky s profilem
Nápravy a pérování:
Přední náprava 5860N.T.
ŘídÍcÍ tuhá nepoháněná náprava s kovanou nápravnici vedená a odpružená listovými pery, stabilizátor torzní
tyčí, tlumiče. Kuličkové maticové řízení s hydraulickým posilovačem.

MS10-
Zadní náprava(y): 144p
Hnací tL|há náprava s bezúdržbovým uloženim dvojmontáže kol v ocelovém odlitku. jednodL|chý hypoidní
převod. Zavěšení podélnými tyčemi vzduchového pérováni a příčnou tyčí, 2 vzduchové vaky, tlumiče,
integrovaný stabilizátor. ECAS.

Brzdy:
Vzduchem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

. Vzduchem ovládané ventily kol ("ABS"). Zahrnuje funkce ABS, ASR(opt), EBL.se systemem regulace Integrované ovládánI motorové brzdy.
Parkovací brzda působící pružinovými válci na kotouče zadních kol

U
ši

(Y
q

Elektrická soustava: 24V, 2 baterie s odpojovačem, systém multiplex s CAN, frame computer.
autodiagnostické funkce napojené na telematiku. ochrana el. vodičů v
kabelových chráničkách ADR. příprava pro nástavbáře.

Asistenční systémy: ESP - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízeni trakce, BAS - systém efektivního panického
brZděni, AEBS- asistent nouzového brzděni, LOWS - systém hlidání jiízdy v pruhu, CC tempomat, ACC- asistent udržování odstupu
(adaptivní tempomat,opt.), HillHolder- asistent rozjezdu do kopce(opt.), Ecoroll+CC Gap- režim palivo šetřiči volnoběžky a
dvwrychlostni tempomatúen pro 12AS).
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JÍzdní výkony pro převodovku:
Manuálni 6 OD

Otáčky mot pii 50kmh-předposlední
stálý převod (poslední volba): Pneumatiky (poslední volba): převod:
Převod nápravy 4.11 Pneu 285/70R19.5 - On/Snowy Ground 1253

Otáčky motoru pň 80kmh-posledni
Otáčky motoru při 90kmh-posledni převod: převod: Otáčky pň 65kmh-poslední převod:

1759 1564 1270
Otáčky mot při 80kmh-předpos|ední Otáčky mot pň 65kmh-předposlední

Otáčky mot při 120kmh-posledni převod: převod: převod:
2346 2005 1629

Rychlost na dolní zelené otáčky- Teor.řychlosl na horní zel.otáčky-
Rychlost na dolní zelené otáčky-posledni p. předposledni p. poslední p.

72 km/h 56 km/h 102 km/h
Rýchlost na neipomaleišÍ stupeň: 5,44 km/h/ 700/min 15,55 km/h/ 2000/min
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EuroCar9o ML 140E25/P Barva kabiny: Červená Maranello Rozvor: 4815 mm
Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):
Převod nápravy 4.11 ESP (incl.ABS/EBL+ASR. no Hill Holder)
Omezovač rychlosh 90 Km/h AEBS Akumulátory 2x 143 Ah
70A Alternator Bez llačitek na volantu Plastová palivová nádrž 200 L
T.zatižení náprav 5100-9500 kg
lmobiliser
Přední parabolické pružiny std tuhost
Zadní vzduchové pérování
Denní kabina MLČ, průchodná
Bezpečnostní pásy sedadel
Elektrické slahování oken
Bez střešního okna
Manuálni necentrálni zamykáni
Nastavitelný volant
Digitální tachograf
Bez vnější sluneční clony
Přední nárazník plastový komposit
Bez cLa pneu. vývodů přívěsu
Bez izotermického boxu a ledničky
Vyhřívaná nádrž Adblue 30L
Popeinik a zapalovač cigaret

Add std

Bez zesílenI na držák telebnu/ tabletu

Bez přepínače Power - Eco

výbava na přání zákazníka:
Opt n.
8092
6656
2650
2463
4113
75181
0001
0002

výfuková trubka vlevo
LOWS hlídač jizdniho pruhu
High line display v ČJ

pylový filtr v sání kabiny

Standardní zadní nárazník
Tectyl 5750W
Mech.odpojovač baterií
Delermá|nÍ zabarvená skla

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče na vzduchu
Držák náhr. kola na boku

LED denní světla s 2 módy v hlavních světlometech (vC. denního svÍcení)
Manuálni hydraulické sklápěni kabiny
Pneu 285/70R19.5 - On/Snowy Ground
Textilní dvojsedačka spoluj., střední sklopná
Ramena zrcátek pro šířku 2600
Dálkově (elektricky) ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka
Hydraulický hever
Integrované opěrky hlavy Náhradní kolo
Vyhřívaný vysoušeč vzduchu Dva parkovací kliny v držácích
Předfiltr paliva vyhřívaný
Předehřev v sání

Bez Hill Holder Ecoroll for 12AS Tronic
Řazeni Tron|c-p|ný manuálni režim povolen

' Description
Centrálni zamykání s dálkovým ovládáním
Nezávislé naftové topeni

' Integrovaná manuální klimatizace
' Tempomat

El. příprava pro hydraulické čelo
Akustická signalizace zpátečky vzadu, s vypínáním

; Střešní výškově nastavitelný spojler lakovaný v barvě kabiny

Autorádio ROS, USB
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AG?OTEC "GRO TEC.,,,
äj6. Divke

nák|ach ii aulomobijy
B'rněns ká 74

45. 693 01 Hustopeče
DIČ: CZ '00544957

l 0003 Servisní kontrakt 2XL
Plná záruka na vozidlo 24 mě!
2 servisní prohhdky ZDARMA

Valníková nástavba s plachtou a hydraulickým čelem

1. Valníková nástavba s plachtou na vozidlo Iveco Eurocarqo 140E25/P
w vnitřní rozměry: délka 6500mm, šířka 2460mm, výška 2300mm
m ocelový rám - podélné nosníky a přIčníky zapálené do podélníků s roztečí cca 600 mm
w podlaha krytá vodovzdornou překližkou 21 mm s protiskluznou úpravou
w okrajové ocelové C profily s kotevními prvky (4+4 ks)
w aluminiové bočnice vysoké 600mm dělené na dvě části lakované v odstínu RAL (červená)
m zvýšené přední čelo na 1000 mm
w odnimatelné výklopné středové sloupky
w třístranná shrnovací střešní konstrukce s plachtou
w boční poziční osvětleni
w zadní výstražné reflexní tabulky. boční reflexní pásy
w plastové blatníky včetně držáků
w boční zábrany proti podjetí včetně držáků

2. Hydraulická plošina Dhollandia DHLM.15

w hydraulická plošina se zdvihovou kapacitou 1500 kg
w délka plošiny 2000 mm. šířka 2540 mm
m elektrohydroagregát pro ovládánI hydraulické plošiny
w 4-tlačItkové nášlapné kontakty na plošině
w signalizace v kabině
w diodové blikače na plošině
w 3-dílný ocelový nárazník
w varovné praporky, gumové těsněni

3. Montáž hydraulické pIošin'y

w montáž hydraulické plošiny za valníkovou nástavbu
m dodání a montáž vrchní krycí pístové klapky

Záruka hydr. plošiny: 24 měsíců s jednou roční povinnou servisní prohhdkou
Záruka valníku: 24 měsíců
Platnost nabídky: do 31.08.2017

~'
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Cena podvozku s nástavbou a h'ydr. čelem v uvedené výbavě : 1 763 000 kč (bezDPH)

Nabídku předkládá společnost AGROTEC a s., se sídlem v Hustopečích, Brněnská 74, PSČ 69301. IČO 00544957, zapsaná v OR vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 138. Společnost AGROTEC a.s. je členem koncernu AGROFERT, www.agrotec.cz
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