Správa Krkonošského národního parku
●

●

●

AUTOSTYL a. s.

KUPNÍ SMLOUVA
PRO ČÁST 2
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM
„NÁKUP TERÉNNÍCH A DODÁVKOVÝCH AUTOMOBILŮ
PRO RO MŽP V ROCE 2019“
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TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“),
MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

IČO:

00088455

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5830601/0710

jednající:

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
DÁLE JEN „KRNAP“ či „Kupující“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

AUTOSTYL a. s.
se sídlem:

Horská 579, 541 01 Trutnov

IČO:

24727741

DIČ:

CZ24727741 (je plátcem DPH)

bankovní spojení:

ČSOB Trutnov

číslo účtu:

183779378/0300

zapsaná:

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2950

jednající:

Ing. Jan Kranát, statutární ředitel
DÁLE JEN „Prodávající“
NA STRANĚ DRUHÉ,
KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků zadávacího
řízení za účelem realizace Části 2 veřejné zakázky s názvem „Nákup terénních
a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019“, vedené ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem: Z2019-003030 (dále jen „Veřejná zakázka“), neboť nabídka
Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Veřejnou zakázku realizoval jménem
a na účet Kupujícího jako pověřujícího zadavatele centrální zadavatel Česká republika
– Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10, IČO: 00164801 (dále též „Centrální zadavatel“), v souladu s příslušnými právními
předpisy a smlouvou o centralizovaném zadávání.

1.2.

Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu automobily
dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) za podmínek
upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této
Smlouvě a jejích přílohách.

1.3.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu cenu za Zboží
ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouvě.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této Smlouvy.

2.2.

Místem plnění je sídlo Kupujícího uvedené u identifikace Smluvních stran v úvodu této
Smlouvy), nestanoví-li Kupující po dohodě s Prodávajícím jinak.

3.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Kupní cena za Zboží dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího
podanou na Veřejnou zakázku a činí 3.320.801,65 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále
jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy
697.368,35 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 4.018.170,00 Kč (dále jen „Cena“). Cena
je stanovena následujícím způsobem:
Zboží

Jednotková
cena za 1 kus
v Kč bez DPH

Počet
kusů
celkem

Celková cena
v Kč bez DPH

DPH
21 % v Kč

Celková cena
v Kč s DPH

Terénní automobil
„střední třída“,
pohon 4x4,
segment trhu I.,
kat. M1G,
kombi pohon

553.466,94

6

3.320.801,65

697.368,35

4.018.170,00

3.2.

Cena a rovněž i jednotková cena za Zboží jsou konečné, závazné a obsahují všechny
případné náklady Prodávajícího včetně všech případných poplatků.

3.3.

Cenu zaplatí Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet
Prodávajícího uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy na základě
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řádného daňového a účetního dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Prodávajícím
pro Kupujícího.
3.4.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem
podepsání protokolu o předání a převzetí Zboží Kupujícím podle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit
Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou
v CZK.

3.5.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,
identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku
bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

3.6.

Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat
vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet
ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém
případě v prodlení.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1.

O předání a převzetí Zboží Kupujícím dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný
Prodávajícím a Kupujícím. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena
i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu
a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující
je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.

4.2.

Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží
Kupujícím.

5.

PRÁVA Z VAD, SANKCE

5.1.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky:
-

záruku na věcné a právní vady v délce 2 roky,

-

záruku na vady laku v délce 3 roky,

-

záruku na neprorezavění karoserie v délce 12 let,

-

záruku na dostupnost originálních dílů a příslušenství po dobu 10 let, a to počínaje
dnem převzetí Zboží Kupujícím.

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
5.2.

Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

5.3.

Lhůta pro vyřízení uplatněného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatnění práva
z vad Kupujícím.

5.4.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z vad.
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5.5.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou,
případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně
Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

5.6.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady
opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.

5.7.

Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů
Zboží je či není již dodáno. Totéž platí při nedodržení termínu řešení vad uvedených
v protokolu dle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy.

5.8.

V případě porušení jakýchkoliv dalších závazků ze Smlouvy je Prodávající povinen
Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového
porušení.

5.9.

V případě zjištění dle čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy je Prodávající rovněž povinen zaplatit
Kupujícímu smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé takové porušení.

5.10.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.

5.11.

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody
v plné výši.

6.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1

V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit
od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude
považováno zejména:

6.2

6.3

-

nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;

-

prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;

-

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
-

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

-

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
-

je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle
než 2 měsíce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň

-

byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným
důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do 1 týdne
neuhradil.
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6.4

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení
odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody
vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

6.5

V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním
Smlouvy obdržely.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem
a předpisy souvisejícími.

7.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory
nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.

7.3

Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke splnění povinností
Kupujícího či Centrálního zadavatele vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.
Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů
souvisejících z realizací Veřejné zakázky a plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu
se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

7.4

Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně cenových
údajů a příloh v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

7.5

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

7.6

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu
a této Smlouvě jako celku.

7.7

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

7.8

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, resp. dnem
podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému
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Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
Smlouvy v ISRS provede Centrální zadavatel.
7.9

Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží
Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží Kupující.

7.10

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a)

Příloha č. 1 – technické podmínky;

b)

Příloha č. 2 – podrobná specifikace a parametry Zboží.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

KUPUJÍCÍ

PRODÁVAJÍCÍ

Ve Vrchlabí, dne 28. 06. 2019

V Trutnově, dne 28. 06. 2019

Správa Krkonošského národního parku

AUTOSTYL a. s.

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ing. Jan Kranát, statutární ředitel
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Příloha č. 1
Technické podmínky

Automobily musejí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu
a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 341/2014
Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Automobily musejí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem.
Na automobilech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musejí
být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené § 10 odst. 2 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Technické podmínky musejí být všechny splněny, maximálně mohou být překročeny ve prospěch
Kupujících. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být doplněny o další vhodné
nabízené vybavení či podmínky, ty však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného
automobilu, stejně jako požadované vybavení.
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Terénní automobil „střední třída“, pohon 4x4, segment trhu I., kategorie M1G, kombi pohon
•

Motor o výkonu minimálně 93 kW (vznětový nebo zážehový motor kombinovaný s LPG nebo
CNG splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).

•

Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4x4 (nebo permanentní pohon všech kol, případně
manuální redukce).

•

Spodní krytování motoru (optimálně kovové)

•

Světlá výška min. 180 mm.

•

Karosérie 5-dveřová, 5-místná.

•

Převodovka mechanická.

•

Tempomat.

•

Airbag řidiče a spolujezdce, boční, hlavové.

•

Automatická klimatizace.

•

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.

•

Elektrické ovládání oken vpředu.

•

Rádio optimálně originální, integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna
z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem), s možností USB a SD karty.

•

Gumové koberce.

•

Pneumatiky – na vozidle namontované dle ročního období v okamžiku předání vozidla,
dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 6 měsíců v momentu převzetí vozidla, součástí
dodávky i kola pro opačné období, zimní pneu na discích pro daný typ vozidla, bezpečnostní
šrouby v případě, že je vozidlo vybaveno pneu na litých discích, sada disků zvlášť na letní
a zimní období, tj. 2 sady disků.

•

Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.

•

Tažné zařízení pro závěs ISO 50.

•

Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barvy karoserie: viz tabulka níže.
Organizace

Barva

Počet kusů

KRNAP

zelená

6

CELKEM

6
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Příloha č. 2
Podrobná specifikace a parametry Zboží

Základní specifikace vozu
Model
KODIAQ Active 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech. 4x4
Barva
Metalická
Výbava ze sériové produkce výrobce
Paket pro špatné cesty
Rezervní kolo (neplnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu
Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektronicky uzamykatelné
Tempomat s omezovačem rychlosti
Metalíza
Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky
Gumové koberce
Zimní kola kompletní 215/65 R17
Bezpečnostní šrouby
Povinná výbava
Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje
Model
NS725Y, KODIAQ Active 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech. 4x4
Základní výbava
Care Connect
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru, kryt z vnější strany
Elektrické rozhraní pro externí použití, USB, (možnost připojení iPod)
Elektrické přídavné topení
ESC
Bez držáku
12 V zásuvka(y)
2 světla na čtení vpředu
3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Bez asistenta při změně jízdního pruhu
8 reproduktorů (pasivní)
Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
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Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Imobilizér elektronický
Intervalový spínač stěračů, seříditelný potenciometrem (4 stupně)
Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kotoučové brzdy zadní
Středová loketní opěrka přední
Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Potah sedadel – látka
Prodloužený servisní interval
Přídavná odrazka (dveře)
Rádio "SWING" s bluetooth, slot na SD kartu a USB
S dálkovou regulací polohy světlometu
S optickou a akustickou kontrolou zapnutí
bezpečnostního pásu
S osvětlením zavazadlového prostoru
S pomocí usnadňující rozjezd
S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Se střední konzolou
Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
Spínač denního jízdního osvětlení
Standardní šrouby kol
Start/Stop systém s rekuperací
Střešní nosič – černý
Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Vnitřní zpětné zrcátko odcloněné
Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Vrstvené čelní sklo tónované
Zadní lavice a opěra, dělená, sklopná
Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Čelní asistent včetně City ANB bez aktivního tempomatu
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Nárazník standard
Ozdobné lišty černé
Pneumatiky 215/65 R17 99V
Přídavný nápis v základním provedení
Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Disk z lehké slitiny 7J x 17 "RATIKON" 5MA Dekorační obložení
Hlavice řadicí páky z kůže 2ZH Kožený multifunkční volant
Normální sedadla vpředu VF0 Pedálové ústrojí "Standard"
Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISOFIX
Výplň dveří – kůže
Technické údaje
Délka: 4.697 mm Šířka: 1.882 mm
Výška: 1.660 mm Rozvor: 2.788 mm
Objem zavazadlového prostoru min. / max.: 650-835 / 2.065 l
Rozchod vpředu / vzadu: 1.586 / 1.576 mm
Vnější průměr zatáčení obrysový: 12,2 m
Palivo: diesel
Počet válců: 4; in line
Objem motoru: 1.968 cm3
Vrtání: 81,0 mm Zdvih: 95,5 mm
Max. výkon: 110,00 kW Max. točivý moment: 340 Nm / 1750 – 3000 1/min
Kompresní poměr: 16,2 +/- 0,25
CO2 emise – kombinované: 146 g/km
Exhalační norma: Euro 6 Celková hmotnost: 2.350 kg
Užitečná hmotnost s řidičem: 700 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12 %: 1.950 kg
Nebrzděný přívěs: 750 kg
Jízdní souprava: 4.300 kg
Zatížení střechy: 75 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem min.: 1.725 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem max.: 1.940 kg
Max. svislé zatížení pro tažné zařízení: 100 kg
Maximální rychlost: 197 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s
Objem palivové nádrže: 63 l + 8 l safety reservoir
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Spotřeba – město: 6,6 l/100km
Spotřeba – mimo město: 5,0 l/100km
Spotřeba – kombinovaná: 5,4 l/100km
Světlá výška: 187 mm
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