
Objednávkový formulár 
I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov: autobus 
Kľúčové slová: autobus, 17 miestne vozidlo na prepravu osôb 
CPV: 34110000-1 – autobusy 
Druh: Tovar, Služba 
II. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky 

Autobusy, vozidlo kategórie M2 určené na prepravu osôb, 17 miestne 

Preprava osôb 
III. Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Požiadavky : Vozidlo nové, maximálne rok staré, lehota dodania 30 dní 

Výbava vozidla 

 Sada Start/Stop systém, systém regeneratívneho dobíjania akumulátora SRC, dvojica akumulátorov 
 Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter 
 Manuálna klimatizácia (predná) vrátane klimatizácie pre priestor cestujúcich v zadných radoch 
sedadiel  - obsahuje aj kúrenie v zadnej časti 
 Zariadenie pre štartovanie do -20oC 
 Alternátor (150 A) 
 Obloženie stien priestoru pre cestujúcich v plnej  výške 
 Predný airbag spolujazdca - vypínateľný 
 Odolná gumová podlahová krytina v priestore pre cestujúcich 
 Dvojica akumulátorov (štandard pre RWD a AWD) 
 Bočné okná v 2. rade - výklopné, bočné okná v ďalších radách - pevné 
 Tónované sklá 
 Presklenie zadných dverí s rozmrazovaním 
 6,0 x 16" dvojmontáž kolies na zadnej náprave DRW, pneumatiky 195/75 C - štandard pre  L4 
 Sada VPL - elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear, elektricky ovládané, vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou, indikátor úbytku kvapaliny v ostrekovači 
 ICE 4 - rádio AM/FM s CD/MP3 prehrávačom a ovládaním na volante, 4 reproduktory, GPSM 
anténa,  AUX + USB konektor, Bluetooth® sada (angl. modul) + systém SYNC s funkciou 
automatického núdzového volania, 3,5" multifunkčný displej + palubný počítač 
Elektricky ovládané, sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou 
Systém varovania neúmyselného opustenia jazdného pruhu LDW s funkciou kontroly bdelosti vodiča a 
automatického prepínania diaľkových svetlometov, tempomat s nastaviteľným obmedzovačom 
rýchlosti; kožený volant, elektricky vyhrievané čelné sklo - Quickclear 
 Predné svetlomety do hmly 
Funkcia statického prisvietenia do zákrut 
Maska chladiča v šedej farbe 
Bočné posuvné dvere nákladového priestoru na pravej strane 
Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti; kožený volant 
Palivová nádrž - objem 80 litrov 
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu nesprávneho paliva 
Digitálny tachograf + dvojica akumulátorov, bez kalibrácie 
Rezerva pre núdzový dojazd (štandard pre vozidlá s dvojmontážou kolies na zadnej náprave DRW), 
nahrádza sadu na opravu defektu 
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
Zadný stierač 
Široké ochranné lišty po bokoch karosérie 
2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním 
Držiak na hasiaci prístroj 
Predný plastový nárazník - čierny 
Sada predných sedadiel 13 - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 smeroch,  dvojsedadlo spolujazdca so 
sklopným stolíkom, deleným výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakťová a bedrová opierka 
vodiča 



    ABS + EBD - kotúčové brzdy vpredu aj vzadu 
    Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách 
    Bočné okná v 4. rade - výklopné (iba pre L4) 
    DRL - predné svetlá s funkciou denného svietenia 
    EBA - systém podpory brzdenia v núdzových situáciách 
    Elektricky ovládané predné bočné okná s funkciou impulzného otvárania na strane vodiča 
    Elektricky výsuvný nástupný schodík na pravej strane 
    ESP - elektronický stabilizačný systém 
    HLA - asistent rozjazdu do kopca 
    Hydraulický posilňovač riadenia 
    Imobilizér  
    Integrované tretie brzdové svetlo v zadných dverách nákladového priestoru 
    Kožený volant 
    LAC - systém adaptívnej kontroly záťaže 
    Lakťové opierky (v uličke)  pre jednosedadlo a dvojsedadlo od druhej rady (nie pre štvorsedadlo v 
poslednej rade) 
    Nádrž AdBlue objemu 21 litrov pre verzie s motorom EURO 6 
    Obmedzovač rýchlosti na 100 km/h 
    Palubný počítač s informačným systémom ECOmode 
    Predný airbag vodiča 
    PTC - doplnkové elektrické kúrenie (zrýchlený ohrev interiéru v prednej časti) 
    RSC - systém na ochranu proti prevráteniu vozidla 
    Sedadlá v 2., 3., 4., alt. 5. alt. 6 rade s funkciou polohovania operadiel (nie pre štvorsedadlo v 
poslednej rade) 
    Svetlomety s funkciou oneskoreného vypnutia "Follow me home" 
    TCS -  systém trakčnej kontroly 
    TSC - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu (iba s originálnym ťažným zariadením montovaným vo 
výrobnom závode) 
    TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu 
    Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca 
    Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
    Zadné dvojkrídlové dvere s presklením a otváraním do 236° s magnetickými aretáciou. (štandard 
pre L4, bez zadného stieraču, nie pre L2 a L3) 
    Zadné lapače nečistôt 
    Zosilnená predná náprava (zaťaženie 1750kg pre rázvor L2 a 1850 kg pre rázvor L3 a L4) 

 


