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Załącznik nr 1  

  
Specyfikacja techniczna minimalnych parametrów samochodu. 

Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego 

1 2 

1.  nadwozie  typu LIFTBACK lub SEDAN  (zgodnie z homologacją) rok produkcji 2018 

2.  ilość miejsc siedzących łącznie z kierowcą - 5 

3.  silnik benzynowy o pojemności skokowej  do 2000 cm3 

4.  moc znamionowa silnika min. 180 kW 

5.  skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegowa (ilość biegów do jazdy w przód) 

6.  napęd 4x4 
7.  system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 

8.  system wspomagania siły hamowania 

9.  system kontroli trakcji 

10.  system stabilizacji toru jazdy 

11.  kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania 

12.  funkcja monitorowania martwego pola w lusterkach 

13.  asystent pasa ruchu 

14.  poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera na przednich fotelach 

15.  poduszka chroniąca kolana kierowcy 

16.  poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera na przednich fotelach 

17.  kurtyny powietrzne przednich i tylnych foteli 

18.  klimatyzacja automatyczna min. 3-strefowa 

19.  reflektory przednie biksenonowe lub w technologii LED (zarówno mijania jak i drogowe) 

20.  wycieraczka tylnej szyby 

21.  światła przeciwmgielne przednie 

22.  światła do jazdy dziennej 

23.  lusterka boczne elektrycznie składane, elektrycznie sterowane i elektrycznie podgrzewane 

24.  elektrycznie ogrzewana przednia szyba 

25.  lusterko wsteczne samościemniające 

26.  szyby drzwi  przednich i tylnych sterowane elektrycznie 

27.  
szyby drzwi tylnych i szyba tylna fabrycznie przyciemniane (stopień przyciemnienia większy niż szyb 
przednich) 

28.  czujnik deszczu 

29.  czujniki parkowania tył i przód oraz kamera cofania 

30.  tempomat 
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31.  dwa komplety: dywaniki gumowe oraz materiałowe 

32.  dźwiękochłonne szyby boczne z przodu 

33.  fabryczne felgi aluminiowe z oponami letnimi min. 18“ 

34.  komplet opon zimowych z felgami aluminiowymi zgodnymi z homologacją producenta minimum 17“ 

35.  bezkluczykowy system obsługi samochodu 

36.  radioodtwarzacz MP3 z obsługą USB wraz z instalacją i głośnikami, ze sterowaniem w kole kierownicy 

37.  
komunikacja bluetooth (możliwość wykorzystania zestawu audio jako zestaw głośnomówiący do 
telefonu) 

38.  
fabryczna nawigacja będąca stałym elementem deski rozdzielczej z mapami Europy oraz bezpłatną 
aktualizacją map 

39.  autoalarm fabryczny 

40.  immobilizer w kluczyku 

41.  centralny zamek sterowany kluczykiem 

42.  tapicerka skórzana w kolorze ciemnym 

43.  wentylowne i podgrzewane fotele, minimum przednie (kierowcy i pasażera) 

44.  kolor powłoki lakierowej nadwozia czarny. Lakier metalizowany lub perłowy. 

45.  
koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z podnośnikiem i kluczem do kół, w przypadku 
gdy producent nie przewiduje koła zapasowego samochód powinien być wyposażony w opony typu 
„run-flat” na wszystkich kołach umożliwiające kontynuowanie jazdy po utracie ciśnienia. 

46.  długość całkowita - min. 4850 mm 

47.  szerokość całkowita (bez lusterek) - min. 1850 mm 

48.  wysokość całkowita - min. 1450 mm 

49.  rozstaw osi - min. 2820 mm 

50.  pojemność bagażnika min. 600 litrów 

51.  przyspieszenie 0 - 100 km/h ( s )  mniej niż 6s 

52.  system kontroli ciśnienia w ogumieniu 

53.  gwarancja fabryczna producenta minimum 2 lata 

54.  
gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 3 lata 

perforację blach nadwozia minimum 12 lat 

55.  maskowanie świateł drogowych /automatyczne przysłanianie strumienia świateł drogowych  

56.  podgrzewane dysze spryskiwacza przedniej szyby 

57.  gaśnica, trójkąt, apteczka 

58.  przeglądy wymagane przez producenta w okresie 4 lat / 120 000 km 

59.  pakiet ubezpieczenia samochodu w zakresie AC/OC/NW/ASISTANCE 

 


