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WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA OFEROWANEGO SAMOCHODU

Marka    ……………………………………………………..………………….
Model    …………………………………………………..…………………….
Nazwa typu……………………………………………………..………………
Rodzaj nadwozia………………………………………………….……………
Kolor nadwozia (metalizowany) ……………………………………………….

Lp. Rodzaj wymagania
Spełnia wymagania*

Tak Nie
Parametry techniczne:  

1. Samochód osobowy fabrycznie nowy klasy Limousine, nigdy
wcześniej nie rejestrowany

2. Rok produkcji 2021
3. Przyspieszenie 0-100 km/h : nie  więcej niż 8 s
4. Liczba miejsc : 5
5. Rodzaj paliwa : Olej Napędowy 
6. Pojemność silnika : nie więcej niż 2000 cm3
7. Moc silnika : co najmniej 200 KM
8. Skrzynia biegów : automatyczna 
9. Wnętrze: czarne
10. Długość samochodu : nie mniej niż 4800 mm 
11. Szerokość samochodu: nie mniej niż 1800 mm
12. Rozstaw osi : nie mniej niż 2 800 mm
13. Pojemność zbiornika paliwa co najmniej 65 litrów
14. Pojemność bagażnika : nie mniej niż 600 l
15. Moment obrotowy silnika : nie mniej niż 400 Nm  

Wyposażenie:
15. Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i 

pasażera,  Kurtyny powietrzne
16. Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, 
17. System stabilizacji toru jazdy 
18. Czujniki deszczu
19. Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne z 

funkcją pamięci 
20. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
21. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
22. System wykrywający zmęczenie kierowcy.
23. Światła do jazdy dziennej w technologii Full LED 
24. Klimatyzacja automatyczna  dwustrefowa z regulacją 

elektroniczną
25. System nawigacji  (wyświetlacz co najmniej 8” z mapą 

europy) obsługa głosowa, radio internetowe,  co najmniej 
jedno gniazdo USB typu A i jedno typu C, 

26. Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne  miejsca tylnej 
kanapy

27. Kamera  cofania
28. Bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem
29. Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
30. Cyfrowy zestaw wskaźników



31. Tempomat  z ogranicznikiem prędkości
32. Aluminiowe felgi w rozmiarze co najmniej 16” 

Koło zapasowe -dojazdowe, podnośnik, klucz,
Gwarancje:

33. Gwarancja na zespoły i podzespoły 
mechaniczne/elektryczne : minimum 48 miesięcy

34. Gwarancja na powłokę lakierniczą  : minimum 36 miesięcy
35. Gwarancja na perforację nadwozia : minimum 144 miesiące 

(12 lat) 
36. Gwarancja bezpłatnej naprawy samochodu w przypadku 

usterki lub awarii części objętej umową z limitem do 120 000
km

37. Bezpłatne przeglądy  okresowe (robocizna + oryginalne 
części)  z limitem do 120 000 km

…………………………………………….
      ( podpis  upoważnionego przedstawiciela salonu )


