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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. KRPK-51041-4/ČJ-2018-1900VZ

Smluvní strany:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupená:
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612 "
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
(dále jen ,,Kupujlcl")

a

AUTO IN s. r. o., vedená u Krajského soudu v Hradci Králové C 13920
Zastoupený:

Sídlo: Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, odštěpný závod auto in s. r. o.,
Kutnohorská 217/3, 500 04 Hradec Králové

IČO: 25298828
DIČ: CZ25298828
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:

(dále jen ,,prodávajlcl")

uzavÍrajÍ v souladu s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

Smlouvu o dodávce vozidla (dále jen ,,Smlouva")
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I. Předmět smlouvy

1. prodávajÍcÍ se Smlouvou zavazuje na vlastni náklady a nebezpečí dodat Kupujícňmu řádně

a včas, v počtu a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě, nové vozidlo
v technické specifikaci stanovené v Rámcové smlouvě na ,,Dodávky osobních vozidel
kategorie Ml- mikrobusy pro období let 2016 - 2018", Č. j. MV-28873-30/VZ-2016.

2. Jedná se o nové nepoužité vozidlo vyrobené v příslušném roce vzhledem k datu
objednávky.

prodávajÍcÍ se zavazuje dodat KupujÍcimu:

1 kus uŽitkového automobilu FORD Tranzit Custom (dále jen ,,vozidlo" nebo ,,předmět
plněni")

dle Rámcové smlouvy a technické specifikace č. j. KRPK-49526-6/ČJ-2018-1900AO ze dne
15. 6. 2018, která tvoří přílohu č. la je nedílnou součástitéto smlouvy.

3. ProdávajÍcÍ prohlašuje, Že předmět plněni podle Smlouvy není plněním nemožným, a že
Smlouvu uzavírá po pečlivém zváženi všech možných důsledků. prodávajÍcÍ dále
prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, Rámcovou smlouvou, technickou
specifikací a vozidlo může dodat s parametry a v termínu stanoveném ve Smlouvě.

4. KupujícÍse zavazuje zaplatit Prodávajícknu za řádně dodané vozidlo sjednanou cenu dle
Smlouvy.

5. Servisní práce budou Kupujicňn uplatněny dle aktuálních potřeb formou objednávky.

Il. Doba a místo plněni

1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat vozidlo podle svých možností bez zbytečných průtahů
nejpozději do 4 měsíců od účinnosti této kupní smlouvy, společně s fakturou.

2. Místem plněni je sídlo kupujÍcÍho

III. Cena

1. Specifikace ceny plněni je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

Celková cena je stanovena ve výši 594 277,69 KČ bez DPH
DPH 21% 124 798,31 KČ
CELKEM 719.076 KČ S DPH
Slovy: sed msetdevatenácttisicsed mdesátšetkorun českých
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T2. Cena uvedená v tomto článku Smlouvy je uvedena jako maximálni, nejvýše přípustná,

nepřekročitelná a zahrnujÍcÍ veškeré náklady prodávajÍcÍho nutné k řádnému splnění
předmětu Smlouvy (např. vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění,
včetně nák|adů souvisejÍcÍch apod.). prodávajÍcÍ nese veškeré náklady nutně nebo účelně
vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně veškerých poplatků. V ceně jsou zahrnuty
veškeré činnosti sjednané ve Smlouvě, jakož i další činnosti, které ve Smlouvě uvedeny
nejsou, ale o kterých prodávajÍcÍ vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo
mohl. Cenu plnění je možné měnit pouze za níže specifikovaných podmínek.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné
sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do ceny
uvedené ve Smlouvě s DPH a prodávajÍcÍ je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné
sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek ke Smlouvě.

4. prodávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

7

IV. Platební podmínky

1. Cena plnění dle Smlouvy bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného
prodávajíchm (dále jen ,,Faktura").

2. Právo fakturovat vzniká Prodávajícňmu po řádném dodánIcelého plnění nebo jeho ucelené
části a protokolárnIm předáním a převzetím plnění nebo jeho části v souladu s ČI. O

Smlouvy KupujÍcímu.

3. Faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty,v platném znění, a dle § 435 Občanského
zákoníku. prodávajÍcÍ je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit a Kupujícňmu předat
Fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí dále obsahovat:

a) název Smlouvy a datum jejího uzavřeni;

b) předmět plněni;

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v záhlaví Smlouvy, je prodávajÍcÍ povinen o této skutečnosti
KupujÍcího v souladu se Smlouvou informovat);

d) kopie příslušných akceptačních protokolů a jiných dokladů, pokud je Smlouva
vyžaduje;

e) lhůtu splatnosti Faktury;
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f) název, sídlo, lČ a DIČ KupujícÍho a prodávajÍcÍho;

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

4. Lhůta splatnosti Faktury činí 21 kalendářnIch dnů ode dne jejího doručení Kupujicňmu.
Faktura bude doručena doporučenou listovní zásilkou nebo pověřenému zaměstnanci
KupujicÍho proti písemnému potvrzeni převzetí.

5. Součásti Faktury podle této Smlouvy bude specifikace dodaného předmětu plněnítak, aby
byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení
evidence majetku KupujicÍho v souladu s těmito právními předpisy.

6. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-
ii chybně vyúčtována cena nebo DPH, je KupujÍcÍ oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti bez zaplaceni vrátit Prodávajicknu k provedení opravy s vyznačením důvodu
vrácení. prodávajÍcÍ provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury
Prodávajíchnu přestává běžet původnIlhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručeni nové Faktury.

7. Povinnost zaplatitcenu předmětu plněni je splněna dnem odepsánÍpřís|ušné částkyz účtu
KupujÍcjho. Všechny částky poukazované v kč vzájemně Smluvními stranami na základě
Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených
s převodem na jejich účty.

8. KupujÍcÍ neposkytuje Prodávajicknu na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

9. V případě, že KupujÍcÍ bude v prodlenIse zaplacením řádně vystavené a doručené faktury,
zaplatí prodávajíchnu na jeho písemnou výzvu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

V. Předáni a převzetí plněni

1. Řádně dodané vozidlo bude Smluvními stranami protokolárně předáno a převzato v místě
dodáni, za KupujicÍho převzetí zajistí kontaktní osoba uvedená v identifikaci KupujícÍho.

2. O řádném předání a převzetí vozidla bude vyhotoven písemný předávací protokol
podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž v tomto předávacím protokolu bude
deklarována funkčnost a kompletnost dodaného vozidla.

3. prodávajÍcÍ prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečíškody přechází na KupujícÍho dnem
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protokolárnIho předání vozidla Kupujicknu.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. prodávajÍcÍ je dále povinen:

a. poskytnout řádně a včas plněni podle Smlouvy bez faktických a právních vad;

b. postupovat při plněni předmětu Smlouvy s odbornou péči, podle nejlepších znalostí

a schopnosti, sledovat a chránit oprávněné zájmy KupujÍcího;

c. vyrozumět KupujÍcího nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před plánovaným datem

dodání, za účelem připravenosti KupujÍcího k poskytnutí dostatečné součinnosti při

předáni a převzetí plněni.

2. prodávajÍcÍ je povinen za účelem ověřeni plněni svých povinnosti vytvořit podmínky

subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu Smlouvy, poskytnout oprávněným
osobám veškeré doklady vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu Smlouvy, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem
osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, Že se prodávajÍcÍ podrobí této
kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
Těmito oprávněnými osobami jsou KupujÍcÍ, Ministerstvo financi České republiky,
Ministerstvo pro mÍstnÍ rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky,
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Centrum pro regionálnI rozvoj, Evropská
komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolnI úřad, příslušný finanční úřad, případně
dalšIorgány oprávněné k výkonu kontroly.

VII. Odpovědnost za Škodu, za vady a záruka

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat automobily v množství, druhu a jakosti a náhradní díly a
servisní práce dle této smlouvy při dodrženi obchodních podmínek sjednaných v této
smlouvě a rovněž v Rámcové smlouvě.

2. ProdávajÍcÍ přebírá závazek a odpovědnost za vady vozidel, jež budou mít vozidla (či jejich
části) v době jejich protokolárního předánía převzetí Kupujicňm a dále za vady, které se na
vozidlech (či jejich dňčich částech) vyskytnou v průběhu záruční doby. prodávajÍcÍ v
souvislosti s odpovědnosti za vady vozidel poskytuje KupujícÍmu níže specifikovanou
záruku.

3. ProdávajÍcÍ se zavazuje poskytnout záruku:
a) 4 roky nebo 120.000 ujetých kilometrů na všechny věcné (mechanické)
vady na dodaný automobil,
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b) 5 let nebo 150.000 km na lak,

C) 12 let na neprorezavěni

4. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárniho předání a převzetí vozidel dle Smlouvy

Kupujicim. Záručnidoba neběží po dobu, po kterou KupujÍcÍ nemůže užívat předmět plněni

pro vady, za které odpovídá prodávajÍcÍ.

5. prodávajÍcÍ je odpovědný za to, že dodaný předmět plnění je v souladu se Smlouvou, a že

po dobu záruční doby bude mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.

6. Veškeré vady předmětu plněni je KupujÍcÍ povinen oznámit Prodávajíchnu bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjisti, a to e-mailem na adresu ; nebo
faxem na číslo n

7. prodávajÍcÍ se zavazuje k poskytnutí nebo zajištění provedeni oprav vad vozidel, na které
se vztahuje záruka, v záruční době v odborných autorizovaných servisech. prodávajÍcÍ je
povinen sdělit KupujÍcimu bezodkladně po oznámení vady předmětu plnění, nejpozději
však do 3 (slovy: tři) hodin od oznámeni vady, nejbližší odborný autorizovaný servis, ve
kterém může být provedena oprava Kupujíchn oznámené vady na vozidle. NesdělAi
prodávajÍcÍ nejbližší odborný autorizovaný servis v uvedené lhůtě, je KupujÍcÍ oprávněn
zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném autorizovaném servisu na náklady
prodávajÍcÍho. Nárok na náhradu škody tím nenídotčen.

8. Nepřevezme-li prodávajÍcÍ nebo prodávajícňn sdělený nejbližší odborný autorizovaný
servis sdělený ProdávajÍcÍm podle předchozího odstavce vozidlo k provedeni opravy bez
zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin od oznámení vady
předmětu plnění, je KupujÍcÍ oprávněn zajistit opravu sám v jakémkoliv odborném
autorizovaném servisu na náklady prodávajÍcÍho. Nárok na náhradu škody tím nenidotčen.

9. Veškeré opravy vad vozidel, na které se vztahuje záruka, v záruční době budou prováděny
pro KupujÍcího zcela bezplatně a tedy výlučně na náklady prodávajÍcÍho.

Vlll.SankčnÍujednánÍ

1. prodávajÍcÍ je oprávněn požadovat na kupujichn úrok z prodlení z důvodu nedodržení
termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně DPH za
každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

2. KupujÍcÍ je oprávněn požadovat na prodávajickn smluvní pokutu za nedodržení terminu
plnění dodávky zboží, který bude stanoven v kupní smlouvě, a to ve výši 0,05 % z ceny
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nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení. výše sankce není
omezena.

3. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro
odstraněnIzjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného
zboživčetně DPH, a to za každýi započatý den prodlení. MinimálnIvýše
sankce je 1000,- kč za den.

4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

5. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok KupujícÍho na náhradu škody;
nárok na náhradu škody je KupujÍcÍ oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna.

lX. Důvěrné informace

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru KupujÍcího, prodávajÍcÍvýs|ovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho strany
obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve
Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyp|ývajÍcÍch
z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveniZVZ.

2. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

X. Doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončeni

1. Smlouva může být ukončena: :
a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena,
b) dosažením finančního rámce centrálnIho zadavatele,
C) písemnou dohodou obou stran,
d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních
stran poruší povinnosti uvedené v této smlouvě.

2. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila.
KupujÍcÍ je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušeni
prodávajÍcÍm, přičemž za podstatné porušeni Smlouvy Prodávajichn se považuje takové
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porušení smlouvy, o kterém prodávajÍcÍ s přihlédnutím k účelu Smlouvy, který vyplynul z
jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, věděl nebo musel vědět,
že v době uzavřeni Smlouvy nebo v době porušeni povinnosti, že Kupujici nebude mít
zájem na plnění povinnosti při takovém porušeni Smlouvy. podstatným porušením této
smlouvy je vždy:

a) prodlení prodávajÍcÍho s řádným dodáním vozidel delším než 30 kalendářních dnů;

b) dodánIvozidel použitých nebo vyrobených v jiném než dohodnutém roce;

C) opakované porušováni dalších povinností Prodávajíchn vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy,
zejména při zajišťování servisních služeb.

3. Smluvnístrany se dohodly, že účinky odstoupeníod Smlouvy se nedotýkají již splněné části
plněni podle Smlouvy, ledaže KupujÍcÍ sdělí Prodávajicknu, Že trvá na odstoupení od
Smlouvy od jejího počátku.

4. Smluvnístrany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné a na možnost
odstoupení od smlouvy již dříve kupujÍcÍ písemně prodávajÍcÍho upozornil, jinak je
neplatné. Odstoupeni je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé SmluvnIstraně.

5. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může
spočÍvat i v nákladech vynaložených KupujjcÍm na realizaci nového zadávacího řIzenI),
nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinností založených Smlouvou,
která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušeni.

XI. Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv.

2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a vychází
plně z rámcové smlouvy. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních
stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran.

3. Doručovacími adresami jsou adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Změnu je Smluvní strana
povinna písemně oznámit předem a nebude-li to možné, tak bez zbytečného odkladu po
jejím provedení, nejdéle však nejbližší pracovni den. Smluvní straně jdou plně k tíži
důsledky případného neoznámeni změny doručovací adresy podle předcházejÍcÍ věty.

4. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajÍcÍch ustanoveni
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Smlouvy. Smluvnístrany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení
výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné
ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň
podobný, obchodní a právní význam.

5. Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni se řIdi českým
právn'm řádem, zejména pak občanským zákon'kem. Žádné ustanoven' Smlouvy nesmí
být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění KupujÍcího.

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž KupujÍcÍ obdrží 1 (slovy:
jedno) vyhotovení a prodávajÍcÍ 1 (slovy: jedno) vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1- Technické specifikace

Příloha č. 2 - Plná moc k zastupováni prodávajÍcÍho

prodávajicŕ

v t(radů" k&e'dn, tu obk
Kupujicŕ

v Karlových Varech dn, 2 7 "07- ?018
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
automobilní odděleni
Dobrovského 1935, 356 15 Dolní Rychnov

Č. j. KRPK-49526-6/ČJ-2018-1900AO

jID: PCR19ETRfo25193393

Dolní Rychnov 15. června 2018
Počet stran: 2

Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu VZ
Nákup užitkového automobilu Ford Tranzit
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Užitkový automobil (mikrobus) Ford Tranzit Custom Ml
Motor 2,0 Eco Blue, 125 kW (170 pps) 405 Nm
Model L2 Trend
Karoserie kombi L2
Počet míst 8 2+3+3
Barva červená nemetalická
Pohon předních kol
Záruční doba 2 roky bez limitu najetých kilometrů
Audio - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, s Bluetooth, USB
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převráceni, automatických
varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému ochrany proti bočnímu větru
Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg
Boční posuvné dveře vpravo
Závěsné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem, otevíratelné do 90°
Částečně lakovaný přední nárazník
Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
Maska chladiče s 3 žebry
Lapače nečistot vpředu a vzadu
Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
výklopná okna v druhé řadě
Pevná okna v třetí řadě (jen Kombi)
Elektricky ovládaná přední okna
Tónovaná skla
Tónovaná skla se středním stupněm zatmavenľ - pro boční okna od druhé řady
Ocelové ráfky 6 1/2 x 16
Pneumatikami 215/65 R16
Monitoring tlaku v pneumatikách
Plné kryty kol
Rezervní kolo plnohodnotné VC. zvedáku a klíče na kola
výškově a podélně nastavitelný kožený volant
Palubní počítač
Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným vikem
Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
Zásuvka 12 V vpředu
Zásuvka 12 V vzadu
Přední a zadní parkovací senzory
Samostatná baterie
Alternátor 150 A
Bezzátkový systém doplňovánI paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel
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· Palivová nádrž 701
· Madlo na B sloupku
· Osvětleni kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmIvánim a lampičkami pro čtení map
· Stropní konzola vpředu
· Oka na uchycení nákladu - 2 ks pro LI, 4 ks pro L2
· vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná
· Systém Stop Start
· Emisní norma Euro 6 výužÍvajÍcÍ vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat

provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
· Filtr pevných částic
· Sedadla řidiče a spolujezdce - sada předních sedadel 14 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech

s loketní a bederní opěrkou, vyhřIváni, jednosedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech s loketní
opěrkou, vyhřívánI

· Sedadla v druhé řadě s přístupem "do třetí řady (sklopné sedadlo, opěradlo) a ve třetí řadě pevná
lavice, případně nastavitelné opěradlo

· Halogenové, projektorové svěúomety, včetně denního svÍcenÍ s LED technologiI, přední mlhové
světlomety s funkcí odbočovacích světel

· Přední klimatizace, včetně pylového filtru
· Klimatizace a topení v zadní části vozu
· Elektrické přídavné topení vpředu
· Centrální zamykáni všech dveří
· Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
· výklopné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem, nelze kombinovat s vysokou střechou
· Zadní stěrač
· Tažné zařízení - pevné - se stabilizací přívěsu, zásuvka 13pól
· Redukce k tažnému zařizeni z 13pól na 7pól
· Gumové koberce řidič a spolujezdec v první řadě sedadel (Řidič + spolujezdec)
· Přepínač denního svícení - manuálni VIZ
· Sada zimních kompletních kol 215/65 R16 s TPM
· Povinná výbava
· Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 letl 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)
· Předprodejní servis + PHM + doplněni provozních kapalin v ceně
· Dodání do místa plnění nejpozději 4. (čtyři) měsíce od podpisu kupní smlouvy, do místa dle určení

zadavatele.
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www.ford-autoin.cz

V Pardubicích dne 23.3.2018

Věc: Plná moc


