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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wymagane wyposażenie samochodu 7 osobowego typu Van 
 

Lp. NAZWA PARAMETRU TECHNICZNEGO 

1.  Nadwozie – min 4-drzwiowe, 7-miejscowe typu van 

2.  Silnik wysokoprężny o pojemności min. 1900 ccm 

3.  Moc silnika min. 150 KM 

4.  Maksymalny moment obrotowy min. 340 Nm 

5.  Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 7,0 l/ 100 km. 

6.  Wielkość emisji CO2 max. 165 g/km 

7.  Norma spalin – Euro 6 

8.  Skrzynia biegów – automatyczna min. 6 biegowa 

9.  Napęd na jedną oś 

10.  Rozstaw osi min. 3250 mm 

11.  Długość całkowita samochodu min. 5200 mm 

12.  
Długość przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej (liczona od tyłu fotela kierowcy do klapy 
bagażnika) min. 2600 mm 

13.  Rok produkcji – 2017 

14.  Układ kierowniczy przystosowany do prawostronnego ruchu drogowego 

15.  Poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera 

16.  Boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera (przód) 

17.  Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc 

18.  Immobiliser – blokada przeciw uruchomieniowa 

19.  Centralny zamek zdalnie sterowany 

20.  Światła ksenonowe lub w technologii LED 

21.  Światła LED do jazdy dziennej 

22.  Przednie światła przeciwmgielne z systemem doświetlenia zakrętów 

23.  System automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych 

24.  Systemy wspomagające hamowanie ABS 

25.  System stabilizacji toru jazdy ESP 

26.  

Układ siedzeń w trzech rzędach: 
1. 2 (kierowca + pasażer) 
2. 2 pasażerów 
3. 3 pasażerów 
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27.  W pierwszym i drugim rzędzie po dwa niezależne fotele z podłokietnikami i zagłówkami 

28.  Możliwość odwrócenia (przestawienia) foteli drugiego rzędu o 180 

29.  
W trzecim rzędzie 3 osobowa ławka, z oparciem i zagłówkami lub 3 odrębnymi oparciami i 
zagłówkiem 

30.  System szyn umożliwiający przesuwanie foteli drugiego oraz trzeciego rzędu siedzeń 

31.  Możliwość szybkiego demontażu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń (bez użycia narzędzi) 

32.  
Klimatyzacja automatyczna typu Climatronic, trzystrefowa z nadmuchem i regulacją temperatury 
z przodu i z tyłu pojazdu 

33.  Szyby w tylnej części pojazdu fabrycznie przyciemniane 

34.  Czujniki parkowania przód i tył 

35.  Boczne części wnętrza tapicerowane 

36.  Drzwi boczne do przedziału pasażerskiego przeszklone i przesuwne 

37.  Klapa tylna przeszklona z ogrzewaniem tylnej szyby i wycieraczką 

38.  Szyby boczne w przedziale kierowcy elektrycznie sterowane  

39.  Fotele przednie elektrycznie regulowane, z regulacją na odcinku lędźwiowym 

40.  Czujnik zmierzchu 

41.  Czujnik deszczu 

42.  Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie 

43.  Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do kół 

44.  Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu kpl. 

45.  Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu kpl. 

46.  Obręcze kół ze stopów lekkich min. 17”, ogumienie letnie zgodnie z zaleceniami producenta 

47.  
Kolor nadwozia - metalizowany lub perłowy do wyboru z palety kolorów oferowanych przez 
producenta 

48.  Tapicerka w kolorze ciemnym do wyboru z palety kolorów oferowanych przez producenta 

49.  Kierownica wielofunkcyjna skórzana z funkcją obsługi radioodtwarzacza, telefonu GSM 

50.  Instalacja radiowa z  radioodtwarzaczem fabrycznym oraz zestawem głośników, Bluetooth, USB 

51.  Wyposażenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (gaśnica, trójkąt bezpieczeństwa, apteczka) 

 
 


