Správa Krkonošského národního parku
o

o

o

HS AUTOMOBIL s. r. o.

KUPNÍ SMLOUVA
PRO ČÁST 7
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM
„NÁKUP AUTOMOBILŮ 2022“
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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, věznění 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 Bóhnisch, ředitel

(dále jen „SKNP")
DÁLE JEN „Kupující"
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
HS AUTOMOBIL s. r. o.
se sídlem:

Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava

IČO:

05369444

DIČ:

CZ05369444 (je plátcem DPH)

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:

285794691/0300

zapsaná:

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C 99760

jednající:

Jaroslav Havlík, jednatel
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 7 veřejné zakázky s názvem „Nákup automobilů 2022“,
vedené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: Z2022-002472, v Národním
elektronickém

nástroji

NEN

pod

systémovým

číslem:

N006/22/V00000781/007

(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

automobil

dle specifikace uvedené v Přílohách č. 1a a č. 2a 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 příslušné
Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouvě.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícím nejpozději do 12 měsíců 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.

Celková kupní cena za Zboží dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy byla stanovena nabídkou
Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku a činí 850.474,- Kč bez daně z přidané hodnoty
(dále jen ,,DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy
178.599,54 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 1.029.073,54 Kč (dále jen „Celková cena").
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Celková cena je stanovena následujícím způsobem:

Zboží

Jednotková
cena za 1 ks
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
s pohonem 4x4,
segment trhu I.,
kategorie N1G,
karoserie Doublecab; SKNP

850.474,-

1

850.474,-

178.599,54

1.029.073,54

3.2.

Celková 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
řádného daňového a účetního dokladu (dále jen „faktura") vystaveného Prodávajícím.
3.4.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem
podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části 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 příslušných částí Zboží Kupujícímu 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.
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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. Prodávající je povinen na vlastní náklady zajistit přepravu oprávněně
reklamovaného Zboží ze sídla Kupujícího do místa servisu Prodávajícího a následně zpět
do sídla Kupujícího. Místo servisu Prodávajícího pro řešení všech vad (reklamací) je na adrese:
HS AUTOMOBIL s. r. o., Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava.

5.4.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv
z vad. Prodávající je povinen po dobu odstranění vady (reklamace) bezplatně zajistit Kupujícímu
náhradní automobil srovnatelných technických parametrů jako je reklamované Zboží.

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. Za vadné plnění se považuje
taková vada, která způsobí provoz Zboží nemožným, popř. životu nebezpečným.

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.
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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:
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.

6.2

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.

6.3

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.

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.
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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
Kupujících 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
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
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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 1 vyhotovení obdrží Kupující.

7.10

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a)

Příloha č. 1a - technické podmínky;

b)

Příloha č. 2a - 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 SKNP
V

PRODÁVAJÍCÍ
V Praze, dne
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Příloha č. 1a
Technické podmínky

Zboží musí 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.
Zboží musí být nové z produkce roku 2021 nebo 2022, Kupující musí být jejich prvním uživatelem.
Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované zboží musí být schváleno
pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Barevné provedení zboží 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.
Kupující akceptuje pouze originální barevné provedení zboží, není
např. přelakované nebo nahrazení originální barvy zboží polepem folií apod.

možno

dodat

zboží

Kupující požaduje, aby zboží (terénní automobily) mohlo být Kupujícím provozováno rovněž na krátkých
trasách, při jízdě nízkou rychlostí, na cestách ošetřených posypovým rozmrazovacím materiálem
(solením) a v horských podmínkách, a to vše dle plánu běžné údržby.
Technické podmínky této Přílohy č. 1a musí být všechny splněny, maximálně mohou být překročeny
ve prospěch Kupujícího. Technické podmínky, zejména vybavení zboží, mohou být doplněny o další
vhodné nabízené vybavení či podmínky, ty však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného
zboží, stejně jako požadované vybavení.

Terénní automobil s pohonem 4x4, segment trhu I., kategorie N1G, karoserie Double-cab; SKNP
o

Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní normu Euro
6)

o

Zapínatelný pohon všech kol 4x4 včetně redukce

•

Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy nebo diferenciál se zvýšenou svorností (zadavatel připouští
zajištění zvýšené svornosti diferenciálu elektronickou cestou, např. elektronickým systémem
omezení prokluzu)

o

Světlá výška min. 220 mm

o

Brodivost 500 mm

o

Karoserie Double cab (Pick-up), 4dveřová, 5místná

o

Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4x4, manuální

o

Barva interiéru šedá, tmavě šedá, černá/nebo kombinace těchto barev
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Ložná plocha krytována uzamykatelnou nástavbou oddělenou od prostoru pro cestující přepážkou
až do výše kabiny vozu, v ložné ploše zabudovány úchyty proti posunu materiálu, ložná plocha
délky min. 1300 mm, ochranná vložka ložné plochy
Elektrická příprava na montáž pracovního světla na osvětlení z prostoru ložné plochy prostoru
za automobilem
Tažné zařízení pro závěs ISO 50 v souladu s konstrukčními podmínkami výrobce daného vozidla
s možností připojení přívěsu minimální hmotnosti 2 500 kg
Kovové krytování motoru, převodovky a nádrže ze spodní části vozidla
Mechanická nebo automatická klimatizace
Rádio optimálně originální, integrované v palubní desce, HF - bluetooth, handsfree jako jedna
z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem), s možností USB nebo SD karty
Centrální zamykání s dálkovým ovladačem, alespoň 2 dálkové ovladače
Airbag řidiče a spolujezdce
Gumové koberce, požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce
Přední mlhové světlomety
Naviják vč. sady odpojovače navijáku pevně namontovaný na přední části vozidla s min. tažnou
hmotností 3 500 kg (v souladu s dotčenými normami a podmínkami výrobce splňujícími požadavky
pro uvedení tohoto zařízení v technickém průkazu dotčeného vozidla, tj. pro provoz vozidla
na pozemních komunikacích)
Pneumatiky - provedení terénní vzorek, 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
Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní
žárovky)
Minimální délka záruky celková: vozidlo-lak-prorezivění karoserie - 2-3-12 let
Požadované barvy karoserie: viz tabulka níže
Kupující
SKNP

Počet kusů
1

Barva
zelená
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Příloha č. 2a
Podrobná specifikace a parametry Zboží

(následuje)
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TOYOTA BUSINESS PLUS
Kalkulace pro vozový park

Nabídku připravil

Kalkulace připravena pro

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
IČ:00164801

Toyota HS AUTOMOBIL s.r.o.
586-01 Jihlava
Rantířovská 4844/6

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích C02 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic 3 nařízení EU nebo
předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích C02 a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/vjorld-of-toyota/povinne-udaje.
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TOYOTA HILUX RC21
Podrobnosti nabídky

Speciální cena pro vás

Vybraný model

HILUX RC21

Rok výroby

2022

850 474 Kč

Ka roserie

Double Cab

Motor

2,4 D-4D (150 k) diesel 6st. man. 4x4 Start&Stop

Verze

Live

Speciální cena pro vás
Celková standardní cena
Celková výše poskytnuté slevy
Speciální cena

1 021724 Kč
-171 250 Kč
850 474 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Vozový park
Počet vozidel

1

Veškeré data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, rcsp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot s o emisích COz odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo
předpisů EHk pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích COz a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na ws^v.loyo ta.cz/world - of-toyota/povin n e - u daje.
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TOYOTA HILUX RC21
Kalkulace pro vás

Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy

817 000 Kč

Vybraná doplňková výbava
Metalický lak karoserie
Povinná výbava

13 000 Kč
431 Kč

Tažné zařízení (13pólová elektroinstalace)

14 793 Kč

Paket Plus

15 000 Kč

Hardtop plastový - výklopná boční okna

39 900 Kč

Obložení nákladového prostoru

9 100 Kč

Zásuvka 12V do korby

4 000 Kč

Přední naviják 3ř6t vč. montážní sady

41 900 Kč

Kryty podvozku (motor, převodovka, nádrž, nádrž Blutec, čidla výfuku)

27 900 Kč

Zimní komplety 17"

37 900 Kč

Sada bezpečnostních matic
Celková cena

800 Kč
1 021 724 Kč

Individuální sleva

-171 250 Kč

Speciální cena

850 474 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahr

Veškeré data, údaje a vyobrazeni jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, r esp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO? odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a rnařízení EU nebo
předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CC* a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete n > www.toyota.cz/world-of-tojrata/povinne-udaje.
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TOYOTA HILUX RC21
Výbava vašeho vozu (1/2)
Bezpečnost

Design exteriéru

° ABS (protiblokovací systém brzd)

° Vnější kliky dveří - černé, otvor pro klíč pouze u
řidiče

9 EBD (elektronická distribuce brzdné síly)

9 Halogenové přední světlomety s denním
svícením

• BA (brzdový asistent)
0 VSC (kontrola stabilityvozu)

9 Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)

9 A-TRC (aktivní kontrola trakce při rozjezdu)

° Elektricky ovládaná přední a zadní okna

9 TSC (kontrola stability přívěsu)

° Stahování okna řidiče jedním dotykem s
ochranou proti přivření ruky

9 HAC (asistent rozjezdu do kopce)
9 Hydraulický posilovač řízení

9 Vrstvené čelní sklo

9 Uzávěra diferenciálu zadní nápravy
0 Otočný přepínač pohonu 4x2 / 4x4

Komfort

0 Tempomat

° Klimatizace - manuální

0 Airbagy čelní (řidič + spolujezdec)

° Klimatizovaná přední schránka

9 Airbagy boční (řidič + spolujezdec)

° Analogové přístroje modře podsvícené

9 Airbagy hlavové (vkaždé řadě sedadel)

° Multiinformační displej TFT 4,2" (barevný)

9 Airbag kolenní (řidič)

° Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou

9 Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
0 Uchycení dětské sedačky ISOFIX 2x

s Stěrače předního okna s nastavitelným
cyklovačem

9 Dětská pojistka

° Senzor šera (automatická aktivace světel)

0 Zadní parkovací světlo

° Dálkově ovládané centrální zamykání (sklopný
klíč)

9 Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy (
řidič + spolujezdec + zadní cestující)

° Imobilizer

Design exteriéru

Interiér

0 Přední nárazník- lakovaný v barvě karoserie

9 Odkládací schránka před spolujezdcem
uzamykatelná

° Zadní nárazník- nelakovaný (černý plast)
° Přední mřížka-černý lak

° Loketní opěrka s úložným boxem

9 Ochranný rám zadní stěny kabiny

° Čalounění opěrky - uretan

0 Korba s háčky

• Držák nápojů v přední konzole
° Úložné prostory pod zadními sedáky

9 Zástěrky za předními a zadními koly
0 Vnější zpětná zrcátka - elektricky
ovládaná, vy hřívaná

° Sluneční clona pro řidiče (s držákem) a
spolujezdce

9 Vnější zpětná zrcátka - nelakovaná (černý
plast)

0 Čtecí lampička ve středové konzole
° Kabinová lampička

9 Vnější zpětná zrcátka s integrovanými
ukazateli směru

9 Zásuvka 12 V 1xve středové konzole
° Uretanový volant se stříbrnými prvky

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích C02 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo
předpisů EHK píro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO? a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na vAAW.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.
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TOYOTA HILUX RC21
Výbava vašeho vozu (2/2)
Interiér

Vybrané volitelné vybavení

0 Ovládání navolantu - audio, BLuetooth®
hands-free, rozeznávání hlasu a
multiinformační displej

° Kryty podvozku (motor,
převodovka, nádrž, nádrž Blutec,
čidla výfuku)

27 900 Kč

° Výškově a podélně nastavitelný volant

° Zimní komplety 17"

37 900 Kč

0 Háčky na kabáty ve 2. řadě

° Sada bezpečnostních matic

800 Kč

Sedadla
0 2. řada sedadel-lavice sklopná
0 Čalounění sedadel textilie-černá
Kola
0 Ocelové disky kol - černé
8 Rezervní kolo - ocelový disk
Audio
D Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem,
Bluetooth® hands-free a 4 reproduktory
Vybrané volitelné vybavení
0 Metalický lak karoserie
Příplatek za metalický lak
0 Povinná výbava
sada obsahuje lékárničku, výstražný
trojúhelníka reflexní vestu
0 Tažné zařízení (13pólová
elektroinstalace)

13 000 Kč
431 Kč

14 793Kč

• Paket Plus
15 000Kč
• B sloupek - černý lak* Celoplošné kryty kol*
Přední mlhová světla* Tempomat
° Hardtop plastový-výklopná boční
okna
0 Obložení nákladového prostoru
0 Zásuvka 12V do korby
0 Přední naviják3,6tvč. montážní
sady

39 900Kč
9 100 Kč
4 000Kč
41 900Kč

Veškerá elate, údaje a '//ohrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabi
i, resp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky m;ají pouze ilustrační
charakter, Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích C02 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo
předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CG? a informační listy výrob ku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world- of -toyola/povinne-udaje
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TOYOTA HILUX RC21

Technické údaje (1/2)
Motor

Tažná kapacita
Řadový 4válec

Typ motoru
Palivo

Diesel

Rozvodový mechanismus

3500

Nebržděný (kg)

750

16-valve DOHC

Obsah (cm3)

2.393

Vrtáníx Zdvih (mm)

92.0x90

Kompresní poměr (:1)

15.6

Maximální výkon (DIN hp)
Maximální točivý moment (Nm @
rpm)

(150)110 @3,400
400 @1,6002,000

Brzdy
Přední

Ventilované kotoučované

Zadní
Systémy

Bubnové
ABS, BA, EBD, VSC, TSC, A-TRC, DAC,
HAC

Tlumiče
Typ řízení

Rychlosti
Maximální rychlost (km/h)
Akcelerace (0-100 km/h)

170
12.8

Spotřeba
Město/Mimoměsto/Kombinovaná
(1/100 km)

9,5/6,7/7,8

Emise
Město/Mimoměsto/Kombinovaná
(g/km)

250/177/204

Pneumatiky a disky
Disky
Pneumatiky

Bržděný(kg)

17x7 1/2J
265/65R17 112S 17X7 1/2J

Ozubené kolo & pastorek

PosiLovač řízení

Hydraulický

Rozměry
Délka (mm)

5330

Šířka (mm)

1855

Výška (mm)

1815

Rozvor (mm)

3085

Délka předního převisu (mm)

1000

Délka zadního převisu (mm)

1250

Nájezdový úhel

29

Zadní sjezdový úhel

26

Přejezdový úhel

23

Světlá výška (mm)

255-293

Brodivost (mm)
Nosnost
Pohotovostní hmotnost (kg)
Celková hmotnost (kg)

Minimální poloměr otáčení-kol
1975-2360

Minimální poloměr otáčení - obrys karoserie

700
6.4
6.7

3210

Veškerá data, úriaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích C02 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo
předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO* a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech v dodávaných jako příslušenství naleznete na www.loyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.
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TOYOTA HILUX RC21

Technické údaje (2/2)
Rozměry interiéru
Délka interiéru (mm)

Šířka interiéru přední/zadní (mm)

1.732
1,441/1,410

Výška interiéru (mm)

1.17

Vzdálenost dvou pasažérů (mm)

841

Vzdálenost sedačky ke stropu
přední/zadní (mm)

977/969

Nákladová plocha
Délka ložné plochy (mm)

1525

Šířka ložné plochy (mm)

1540

Výška ložné plochy (mm)

480

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích C02 byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením
EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích C02 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo
předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích COz a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na wvAv.toyota.cz/wortd-of-toyota/povinne-udaje.
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TOYOTA BUSINESS PLUS
Kalkulace pro vozový park

Veškerá dala, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, rcsp. návrhem na
uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační
charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích COz odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo
předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO? a informační listy výrobku pro pneumatiky
použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-loyota/povinne-udaje.
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