
KUPNÍ SMLOUVA

Kupující:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2171 708 33 Ostrava - Poruba

IČ : 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupené:—
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. ,

číslo účtu: _ 100954151/300

kontaktni osoby: Vladislava Žídková, e-mail: Vladislava.zidkova@vsb.cz

a

Prodávající

Obchodní firma /název/ : M 3000, a.s.

Sídlo/místo podnikání/: Šaldova 36. 186 00 Praha 8

IČ: ; 250 84 526

DIČ: C225084526

Zastoupená: Ing. Richard Srbecký

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: _

zapsaná v: OR 4270

kontaktní osoba: Vladimír Kmoch

dnešního dne uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen ..Smlouva")

Pro případ. že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů,je smluvní strana. u které změna

nastala, povinna infomíovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem

(formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu porušení tohoto

závazku vznikne druhé smluvní straně škoda, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto \“ plné

výši nahradit.

Článek I

Předmět smlouw

1. Předmětem této smlouvy je dodávka nového mikrobusu pro 8+1 osob, typu Mercedes, jež byl

předmětem veřejné zakázky (dále také zboží ).

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží. jak

je uvedeno v bodě 1 a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
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Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne Mercedes-Benz

Spritner 316CDI KB/S do soutěže o veřejnou zakázku. vyhlášené kupujícím jako zadavatelem

veřejné zakázky.

Prodávající se zavazuje ke zboží doložit:

. platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie. vydaná dle evropské či národní legislativy.

. osvědčení. certifikáty jakosti a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami

projednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů.

. návod k obsluze a základní uživatelskou dokumentací v českém jazyce.

Článek II.

Zboží, předání zboží, vady zboží

Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této

smlouvy.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. přičemž v takovém případě kupujici duvody odmítnutí

převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí. a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního

termínu předání zboží .

Článek 111.

Doba a místo plnění, předání zboží

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 15 týdnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je pracoviště střediska dopravy VŠB-TUO na adrese Studentská 1, 708 33 Ostrava

— Poruba.

Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s předávacím protokolem a fakturou: zboží je prodávající

oprávněn fakturovat v souladu s příslušným předávacím protokolem.

Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek ív.

Kupní cena a platebni podminky

Celková nabídková cena je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 151 482, 10 Kč

DPH21% 241811,24 Kč

Celková cena s DPH: 1 393 293, 34 Kč

Slovy: jedenmilióntřistadevadesáttřítísicdvěstědevadesáttři 34/100 Kč s DPH

Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené sprodejem a koupí

zboži, včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu. zaškolení obsluhy a ostatních nákladu.

Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím

musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy s tim. že zvlášť budou ve faktuře

vyčísleny ceny zboží bez DPH. zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.
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Lhůta splatnosti fakturyje 10 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána

spolu se zbožím; v případě pochybností se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den

ode dne jejího odeslání.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet

prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží

nebojeho části.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se

zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet

nová_lhůta splatnosti faktury v délce 10 kalendářních dnů.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedeny

v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě

nebo ve faktuře jejeho účtem, kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Prodávajícíje povinen uvádět ve faktuře pouze účet.

který je správcem daně zveřejněn v souladu sézákonem o DPH. Dojde-li během trvání této

Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného ,fíčtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného

odkladu písemně informovat Kupujícího o takové. změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109

odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto

plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na

jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet, který je účtem

zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího,

na který Prodávající požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Kupující

povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se

zaplacením ceny Plnění na straně Kupujícího.

Článek v.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku najakost, tj. funkčnost vozidlajako celku. po dobu

60měsíců měsíců ode dne dodání vozidla.

Lhůta pro uplatnění vad běží od okamžiku dodání zboží prodávajícím kupujícímu.

Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou, tedy pokud nebylo dodáno ve

shodě s požadavky kupujícího.

Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady

skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho

převzetí, i když se vada stane zjevnou až v průběhu užívání jednotlivých druhů či kusů dodaného

zboží.

Prodávající se zavazuje zajistit v případě potřeby servisního zásahu reakční dobu na řešení servisní

události do 48 hod. vrámci pracovních dnů.

Prodávající se zavazuje zajistit zároveň pozáruční servis.

U
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Článek vr.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

Nedodá-lí prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle bodu III. 1. zaplatí kupujícímu smluvní pokutu

ve výši 5000.- Kč za každý den prodlení.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktutýje povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve

výši dle platného předpisu.

Smluvní pokuta a úrok z prodleníjsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné

strany uvedený v písemné výzvě.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kupujíčí'je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční

řízení.

Kupujícíje oprávněn odstoupit od smlouvy. pokud prodávající nedodá zboží ve lhůtě dle článku

111. odst. 1 této smlouvy.

Článek vn.

Ostatní ujednání

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. se zákonem č. 106/1999 Sb„

o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů. se zákonem č. 340/2015 Sb.. o

registru smluv a jinými obecně závaznými normami. a to způsobem. jenž vyplývá z uvedených

předpisů či o němž rozhodne kupující.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti & nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace —

zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

' veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb.. o zadávání veřejných zakázek.

' informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje.

utajované skutečnosti).

- obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů sodůvodněnim takovéhoto zařazení. a to písemně před podpisem této smlouvy.

Prodávající bere na vědomí. že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací.

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Prodávajícíje povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu. zjejichž

prostředků je dodávka hrazena. provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po

dobu danou právními předpisy ČR kjejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. a zákon

č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty).



5. Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou

předmětu plnění do roku 2025. pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a

účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Článek vm.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Učinnosti nabývá tato

smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

!
Q

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak. aby potvrzení o provedení registrace smlouvy

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li kdohodě.

budou spory řešeny příslušným soudem. nikoliv rozhodcem.

4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami. včetně jejich prohlášení. je ve vztahu kte'to

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanovenojinak.

5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech. z nichž dva obdrží kupující ajeden prodávající.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje. že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně. že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti. jež jsou pro

uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své

podpisy.

Příloha č. 1 - specifikace předmětu veřejné zakázky

1 7 -III.- zma
V Ostravě, dne: V Praze, dne 28.3.2018

Za kupujícího: Za prodávajícího:

 

g. Gabriela Mechelová

/

 



Příloha č. 1 - Technická specifikace

Název veřej né zakázky: Mikrobus III

Předmětem zakázky je dodávka jednoho kusu nového vozidla - mikrobus pro 8+1 osob.

 

Emisní třida Euro 6

 

„ Vznětový motor

 

Počet sedadel 8+1

 

Uspořádáhí sedadel 2+2+2+3 (sedadla jsou pevně ukotveny. 4

řady sedadel)

 

 

Výkon od 1 lOkW

 

Počet dveří 3x boční, 2 zadní křídlové

 

Vyhřívané přední sklo

 

Vyhřívaná. elektricky nastavitelná zrcátka

 

Okna v zadních dveřích

 

Centrální zamykání + dálkové ovládání

 

Dálková světla s aut. regulací výšky

 

Elektrické ovládání oken u řidiče a spolujezdce

 

Handsfree souprava (Bluetooth)

 

Kola z lehkých slitin

 

Přední mlhové světlomety

 

Navigace dvou dinová s rádiem

 

Posilovač řízení

 

Tažné zařízení

 

Dešt'oxy senzor

 

Vyhřívané sedadlo řidiče + spolujezdce

 

Imobilizér + alarm

 

\ Palubní počítač

 

Senzor osvětlení

 

Parkovací senzory vzadu + zadni parkovací kamera

 

ESP, ASR

 

Klimatizace automatická celého prostoru s rozvody (dvou

zónové)
  Vytápění celého prostoru s“ rozvody (dvou zónové)

 

 

 

Minimální rozměry požadovaného mikrobusu:

 

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky

 

 
 



 

Vnitřní šířka vozidla min. 1500 mm

 

Vnitřní výška vozidla min. 1500 mm

 

Šířka zadních dveří celkově min. 1500 mm

 

Výška zadních dveří min. 1500 mm

 

 Délka zavazadlového prostoru min. 800 mm

1 (od zadní strany poslední řady sedadel po dveře zavazadlového

Qrostoru)  
Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické

specifikace předmětu zakázky.

V Praze dne: 28.3.2018

 

podpis oprávněné osoby

Ing. Richard Srbecký

Příloha č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky
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Příloha č. l — technická specifikace

nový Sprinter - Sprinter 316 CDI KB/S 4x2

Výrobní vzor:

Pohon:

Celk. hmotnost:

Konfigurace vozidla

907733l3

4x2

3500 kg

Lakování

MB'ŠíÁŽÍÍĚšfkčcišf

Pneumatiky

1 . náprava: 2x

2. náprava: 2x

Rezervní

kolo:

1x

Sériová výbava

Přední náprava zesílená

;adřní nášrgšg, talířové kolo gis * *

Stálý preyqdfi 5,923

Tlumič? pérování 299119?

Podvozek pro uplatnění E

  

 

Tlumič kmitů pružin zadní nápravy

Vozidlo standard —

Příprava prospínací skřín

Akumulátor AGM 12 V 95 Ah

Model:

Výkon motoru:

Rozvor:

'\Eucctlcs-lšeii/ _ uranem matku wolf-10>“ Dulmgrf, SILLngL .\Rf\

. '. \

li./y Mercedes—Benz

Mercedes-Benz now’

Sprinter

120 kW

3665 mm

Cams: CZK

Částka \' CZK

Částka v CZK

m1: )( n

kladiv—.n lxltmcli

mmm * xj; „„



EKl

ESO

E52

EYS

EY6

F61

FF0777

F1735

PGS7

FJ4

76/777

GD8

H00

21

22

H2

1C1

1130

1G4

IGS

H

H

H

IKO

17L75

IR477

IT74

J53

J65

JA8

JH3

K60

L94

LA2

LBl

LBS

LBI

M763
MJS

MP6

MP8

P48

Q] 1

R65

R87

RD9

RH2

RM7

RRO

RY2

J10 7

1090200

/

. \ -v

\.\/\/' Mercedes-Beny.

Svorkovnice pro připojení k elektrické síti

Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru

Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru

Systém tísňového volání Mercedes-Benz

Breakdown Management

Zpětné zrcátko vnitřní

Věsáčkyna oblečení v prostoru pro cestující

Úložnyprostor r71ad celnímsklem

DržáknáBQLUPÍEŠlní7

Odkládací schránka

Dálkovéovládáni13tlačítkové

Převodovka manual. óstupňová NSG 360

Rozvod topení do prostoru pro cestující

Determálni skla se zeleným filtrem na před. skle

Zadní okno vyhřívané

Elektrická topná jednotka

Modelová řada Sprinter C907/C910

Modelová řada C907 V830 RWD

Standardní

Základní 7 7

Kompletní vozidlo

Vozidlo slevostranymřízením

Rozvor 3665 rnrn 2 W

Hmotnostnívarianta 3,5 t

Tachometrvkmh

Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče

Ukazatel vnější teploty

Asistent pro potlačení vlivu bočního větru

Komunikační modul LTE pro digitální služby

Výfuk vyveden přímo dozadu

Nádrž 71 1

Bez parkovacích světel

Asistent potkávacích světel

Boční poziční světla

Třetí brzdové světlo vzadu na střeše

Světla brzdová, adaptivní

Motor 0M 6751 DB22 LA 120 kW (16371561i 3800mm
FunkceECQ start——stop

EmiseEuro6

OBD (0711—Board Diagnostics) stupeň C

Lapače nečistot zadní

Zešilené podélníky

Držák rezervního kola pod koncem rámu

Rezervní kolo

Značka pneumatik dle možností výrobního závodu

Pneumatiky 235/65 R16"C

Pneumatiky letní

Pneu, optimalizovany valivy odpor

Měření tlaku vzduchu v pneumatikách, bezdrátové

D1090030
326

BM 907733 13 (A103)



'. “\

by Í\=ler(;edes—Benz

502 Sedadlo řidiče

SAS Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů

SKO Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče

SKI Opěrka hlaw komfortní pro sedadlo spolujezdce

SZ7 Sit" odkládací na opěradle sedadla řidiče

Tló , Dveře posuvné vpravo

T74 Pomocne' držadlo pro nastupo\ání

V_3Š Krýtpřevodové skříně

VŠó Calouneliistrechy

V39rý Plastoývá podlaha V nákladovemprostoru ,

V40 , Úchyty?prosedad1a \ podlaze nákl prostoru

VSŠ , Kuřácký paket

VA] Vnitřní obložení náklprostoru polovysokestandard

VA7 Odkládací místo se Sitkou \ zadních křídlo.dveřích

VF7 Potah sedadel Maturin, černý

W02 Prosklení vozidla kompletní

W16 Okno v posuvných dveříclustěně vpředu \le\o pe\né

Wl 7 Okno V posuvných dveřích vpředu vpravo pevne

W27 Okno vzadu vlevo pe\ne

W28 Okno vzadu vpravo pevné

W61 , Okno \ zadních dveřích

XŽS ,. SprinterTourer

XC9CQCdokumenty

XG7 , Hmotnostní varianta3500kg

XMl Odhlučněnímotoru a pře\odovky , *

XM4 Akustickýpaket

XU2 Štítky a dokumentace česky

XZO Modelová generace 0

Y43 Zvedák hydraulický

ZlM Přihlášeníjako M1

Z2E Národní verze pro EU — EFTA

Z4V Produkce Dússeldorf

ZM4 Vozidlo? Kombi

Zvláštní výbava

jcéý," Ýoíantgangem , , , „ , ,
,E07 ,ROŠÉšdSJijšižtept * * * W * *
E16 Audio 25

E1E Navigace .

E1 G Funkce Live Traffic

E3M Multimediální systém MBUX se 7palc dotyk0\ou obr.

E43 Zásuvka pro přívěs 13 pólů

EX9 Aktualizace mapových dat na 3 roky zdarma

F68 Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná

FJl Odklápěc1 víko schránky na dokumenty

FZS Svste'm varování proti krádeži

H15 Sedadlo spolujezdce \yhřívane'r

109.02.00'D109.00.10
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H16 Sedadlo řidiče \yhřívané

HH7 Klimatizace v prostoru pro cestující

HH9 Klimatizace s automatickou regulací

JB7 Parkovaci paket s couvací kamerou

JF ] Deštový senzor

L13 Mlhova světla s funkcí přisvícení do zatáček

L91 „ Qvládací panel horní,komfortní

MÁ) Alternátor14V/250 A

% , , Tažnézařízení koulepevné\ \_„„ , ,_ __ , V ,, __„ ,, _ _ i
13L} fALUrafkyóSJXló"

, ,
SO4 Sedadlospolujezdce senditelne

SZ8 Síťka odkládací za sedadlem spolujezdce

DV/OJsedadlo v ] řadě za řidičem

Dvoj sedadlo V?. .řadě za řidičem

Trojsedadlo v 3. řadě za řidičem

X05 Návod k obsluze v digitální formě

P0\mná vybava + bezpečnostní sada

Záruka Slet/250.OOOkm

Přístavení do sídla kupujícího

Informace o spotřebě paliva a emisích C02

Spotřeba paliva městská: 8,6 l/lOOkm CO::
186 g/km

Spotřeba paliva mimoměstská: 6,2 I/IOOkm

Spotřeba paliva kombinovaná: 7,1 1/100km

1U\edcnc hodnoty byly stanmen) předepsanou metodou méřent ledna se onainéřene hodnot) NEFZ C02 \e sm_\slu čl 2 č 2 ptmadect \\hlašM tl [ 1

20!T [153 HodnolV spotřeb_\ palna byh \\počtem na zaklade těchto hodnot Na zaklade legislamntch změn určtnícr zkušební metod) lze \ 05\édčcnt shody

ktere te tnčttnct pro registract \oztdla a daň 7 motorouch \omdel zapsat \\ ŠŠJ hodnot)

[09.02.00 , D 109.0010
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Uvedené vyobrazení je pouze ilustrativní
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Technická data

Hmotnosti a rozměry
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DLWWWWWWWWWWWWWWW

Pgdvozsk, W W W W

201392 WW __ WWW WW_____4X2WWW

ROLvoWrWW WW W WWW WWW Ema W

Hmotnost * i “_ _ _

1- Přsdní néWeraYa (prázdný) 1359 kg

2. Přední náprava (prázdný) — kg

1. Zadní nápráva (prázdný) 1 186 kg

2. Zadni náprava (Prázdný) _ -7 kg

Pohotoyostní hmotnost (řvč. \ýbgyy) 2546 kg

ěatížení W , 954 kg ,

ĚřÍLUSFEáSeLkQYÉ hmmstWWW _ 3599353

Pří_p-£€1_k-_hm_ot_nwjízdníégumaa 2.5%) g _

Motor? * __ “ __ 'MGE’

ijeLn inf _ _ , „ , 2,1 43%

Vykoa VWKW, / BS „ W „ no; 163
Max. kr. m. v NM při 2750/min 360

2400 /min

Pneumatiky

1. náprava;
2x

2. náprava:
2x

Rezervní
1x

kolo:

 

 

PéganWéstflbeWWWWWWWWW WWWWW W

MEIXWimélpiprgevisW WW _ _ WOIme ,

MWin-W WEZ@£QS£WMQ 931991 ,

Maa Yaášngswdgacininágw,

F_řgvodovlg _,____ _„ __ „_ _

Kód
GDS

Převodovka

Zkrácený text manusl. ,

óstupnova

NSG 360

RoWzméIWyWWW WWW __ _ _
Výška rámu; — PN — narlozeno 0 mm

Bříška rámu ,— liN — nenaložcno Q mm

YJ'SBaWtéquiWZIi-WnaWIOZeHWQ „ 0 mm

Yišlgrámg zlí,—„992332999 Qme

Hmotnost vozidlaje udávaná včetně řidiče. nářadí. rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.
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