Projekt opisu przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem 4 fabrycznie nowych samochodów
osobowych klasy średniej z segmentu D (rok produkcji 2021) bez prawa opcji wykupu,
ubezpieczenie w ich zakresie AC, OC, NNW, Assistance oraz pełna opieka serwisowa (doorto-door).
Termin dostawy samochodów do najmu – 3 fabrycznie nowe samochody (rok produkcji 2021)
do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza dostawę samochodów
zastępczych do momentu dostawy nowych samochodów.
Okres najmu 3 samochodów od 16 marca 2021 przez okres 48 miesięcy z opcją przedłużenia o
12 miesięcy. Okres najmu 1 samochodu od 30 listopada 2021 przez okres 40 miesięcy z opcją
przedłużenia o 12 miesięcy.
Pojazd może być używany przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami.
Usługi serwisowe

świadczone

będą przez Wykonawcę

wyłącznie

na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w mieście siedziby Zamawiającego i wszystkich miastach
wojewódzkich.
W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni usługę Assistance.
Pojazd będzie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie lub, po wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego, w innym miejscu.
Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny,
dwa komplety kluczyków, piloty, polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC,
AC i NNW, instrukcję obsługi w języku polskim, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji
oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty pojazdu, a w
przypadku pojazdów elektrycznych: fabryczny kabel przystosowany do wolnego oraz
szybkiego ładowania pojazdu, ładowarkę sieciową wraz z kablem, przystosowaną do ładowania
pojazdu z gniazda o napięciu 230V.
Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości
min. 10 litrów, a w przypadku pojazdów elektrycznych stan naładowania baterii zasilającej
pojazd będzie wynosić minimum 50%.

Wykonawca, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących Usług i
ponoszenia kosztów:
1) utrzymania pojazdu w ruchu;
2) przeglądów i napraw (koszt robocizny oraz materiałów i części);
3) czynności związanych z ubezpieczeniem lub likwidacją szkód u ubezpieczyciela;
4) zapewniania Zamawiającemu pojazdu zastępczego w ramach usługi assistance;
5) zapewniania pomocy we wszelkich sprawach związanych z obsługą pojazdu;
6) innych usług związanych z eksploatacją pojazdu;
7) wymiany wyeksploatowanych akumulatorów;
8) usług konserwacyjnych i przeglądów dokonywanych z częstotliwością i w zakresie
zalecanym przez producenta pojazdu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym o
planowanym

przeglądzie

Wykonawca

informuje

Zamawiającego

z

odpowiednim

wyprzedzeniem tj. wynoszącym co najmniej 7 dni;
9) napraw usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem
pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych;
10) przeglądów oraz serwisów okresowych, baterii zasilającej pojazd.
Powyższe czynności wykonywane będą wyłącznie w warsztatach i punktach obsługi
serwisowej wskazanych przez Wykonawcę na jego koszt.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących
eksploatacji

pojazdu

w

zakresie

wykonanych

przeglądów,

napraw

bieżących

i

powypadkowych.
Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do pojazdu, odpowiednich do pory roku
oraz ich przechowywania.
Wykonawca ponosi koszty wymiany oleju, płynu hamulcowego i innych płynów technicznych
(koszt robocizny i materiałów eksploatacyjnych).
Zamawiający ponosi następujące koszty i opłaty związane z używaniem samochodu:
1. paliwa, płynu AdBlue i płynu do spryskiwaczy;
2. naprawy uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji samochodu, w tym
zastosowania niewłaściwego paliwa, uszkodzenia mechaniczne itp., przy czym opinia
warsztatu autoryzowanego przez producenta samochodu i wskazanego przez Wykonawcę, w
którym samochód jest serwisowany, co do konieczności wymiany/naprawy części lub naprawy
uszkodzeń jest dla Stron wiążąca;
3. mycia i polerowania samochodu oraz czyszczenia wnętrza samochodu;

4. naprawy wykładzin wewnętrznych, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z ich naturalnego
zużycia;
5. montaż, naprawę lub wymianę urządzeń niestanowiących pierwotnego wyposażenia
samochodu, zamontowanych przez Zamawiającego

(dotyczy również oznakowania

samochodu) po uzyskaniu zgody Wykonawcy;
6. koszty opłat parkingowych lub garażowania, płatnych dróg i autostrad.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW,
ASS i ZK.
Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia pojazdu co najmniej w następującym zakresie:
1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku w czasie
jazdy lub na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem, za
szkody wyrządzone osobom trzecim i kierowcy pojazdu;
2) ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) pojazdu od szkód powstałych w
wyniku: wypadku, kradzieży, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę
ruchomą lub nieruchomą, w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu;
3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
pojazdu z tytułu uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia spowodowanych wypadkiem
podczas jazdy, wysiadania lub wsiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania,
zatrzymania lub postoju, naprawy na miejscu zdarzenia, otwierania lub zamykania bramy lub
drzwi garażowych lub posesji, tankowania;
4) ubezpieczenie assistance (ASS);
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytoriach państwa należących do Systemu
Zielonej Karty, które nie przystąpiły do Porozumienia Wielostronnego (ZK).
Zamówienie obejmuje dostawę 4 samochodów tej samej marki oraz modelu.
Zamawiający zobowiązuje się korzystać z samochodu zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi użytkowania samochodu i dróg, warunkami i normami
technicznymi oraz eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta samochodu oraz jego
przeznaczeniem i wyposażeniem.
Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie jakichkolwiek
zmian w pojeździe, w tym zainstalowanie dodatkowego wyposażenia lub oznakowania
samochodu.

Wymagania dotyczące najmu:


bez pierwszej wpłaty,



opłata manipulacyjna 0%,



Zamawiający nie skorzysta z opcji prawa wykupu auta przez Zamawiającego po okresie
najmu,



terminy płatności oraz wysokości rat zostaną określone w umowie,

Wykonawca będzie:


terminowo zawierać umowy ubezpieczenia, opłacać składki ubezpieczenia oraz
przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności,
jednak nie później niż 4 dni przed upływem terminu płatności składek. Ubezpieczenie
i likwidacji szkód w pełnym zakresie: AC. OC, NW bez udziału własnego
Zamawiającego w szkodach, przez cały okres realizacji Zamówienia, zabezpieczenia
pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługi Assistance (w tym usługa
holowania bez ograniczeń). W trakcie realizacji Zamówienia, Zamawiający nie będzie
ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową (z wyłączeniem
franszyzy integralnej AC w wysokości nie wyższej niż 500 PLN). nie przewiduje się
dodatkowych kosztów związanych

z realizacją usług w ramach polisy

ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem umyślnym,
działaniem kierowcy będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, bądź kierującego pojazdem bez wymaganych uprawnień. Zamawiający
oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej, tzn. uwzględniając
wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa;


zobowiązany do wymiany sezonowej opon przed każdym sezonem (opony letnie i
zimowe), składowania opon nieużytkowanych. Opony powinny zapewnić odpowiedni
do klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa. Opony powinny być
wymieniane adekwatnie do zużycia, jednak nie rzadziej niż po przejechaniu 40 tysięcy
km.



zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, bez dodatkowych opłat, samochodu
zastępczego dostępnego w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania, z
przyczyny uniemożliwiającej korzystanie z samochodu, będącego przedmiotem

Zamówienia, w tym w szczególności na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się
ponad 1 dzień roboczy, w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej; w dni
robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia
samochodu o nie gorszych do przedmiotu Zamówienia parametrach.


utrzymywał

samochody

w

pełnej

sprawności

poprzez

stały

nadzór

i serwis samochodów wraz ze związanymi z tym kosztami naprawy gwarancyjnej i
pogwarancyjnej oraz usługi blacharsko – lakiernicze. Wykonanie usług serwisowych w
zakresie przeglądu okresowego, wymiany opon lub dokonania drobnych napraw musi
być zagwarantowane w bezpłatnej formie Door-to-Door (D2D). Usługa musi
obejmować odbiór samochodów przez przedstawiciela Wykonawcy przed wykonaniem
usługi z siedziby Zamawiającego i dostarczenie ich przez przedstawiciela Wykonawcy
lub na lawecie do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi. Adres siedziby
Zamawiającego – ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa.
Powyższe wymagania dotyczą wszystkich samochodów.
Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o wadach ujawnionych w
samochodach stanowiących przedmiot Zamówienia.
Przez zużycie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji Zamawiający i Wykonawca uznają
niżej wymienione uszkodzenia stwierdzone na zakończenie trwania przedmiotowej Umowy,
które nie zostały usunięte w ramach ubezpieczenia przedmiotu Zamówienia:


wgniecenie lub ślady uderzeń o średnicy powyżej 20 mm, nawet jeśli nie naruszają
struktury lakieru;



zadrapania o długości powyżej 100 mm lub zadrapania na zewnętrznych
lakierowanych częściach nadwozia, a także wszelkie zadrapania, które nie mogą
być usunięte za pomocą polerowania i wiążą się z koniecznością wykonania prac
lakierniczych;



wgniecenia lub ślady uderzeń, powodujące ubytek powłoki lakierniczej i/lub ze
śladami korozji:



wżery i zadrapania, sięgające aż do metalu lub więcej niż dwa wżery i zadrapania
na jednym elemencie nadwozia sięgające metalu;



wgniecenia, ślady uderzeń lub zadrapania, które uszkodziły lakier aż do metalu lub
noszą ślady rdzy;



uszkodzenia mechaniczne podwozia i/lub brak osłon pod silnikiem:



pęknięcia lub nacięcia zderzaków;



uszkodzenia i zadrapania sięgające do podkładu lub wpływające w sposób istotny
na estetykę samochodu ze względu na ich liczbę:



uszkodzenia lub zadrapania deformujące zderzak, o średnicy przekraczającej 50
mm;



zabrudzenia fotela nie dające się usunąć, podarta tapicerka. Zabrudzenia
podpowierzchniowe. które nie mogą być usunięte poprzez normalne czyszczenie
tapicerki:



uszkodzenia tapicerki wskutek przypalenia lub przecięcia;



zabrudzenia podsufitki nie dające się usunąć poprzez normalne czyszczenie;



pozostawione w samochodzie otwory po montażu dodatkowego wyposażenia;



uszkodzenia tapicerki/wykończenia wnętrza nie wskutek normalnej eksploatacji,
lecz celowych uszkodzeń mechanicznych;



pęknięcia wkładu lusterek;



zadrapania o długości powyżej 50 mm, które przebiły się przez powłokę lakierniczą
(dotyczy lusterek lakierowanych). W przypadku lusterek nielakierowanych
zadrapania, których głębokość sięga struktury materiału;



uszkodzenia boczne opony wskutek parkowania na krawężnikach lub innego
niewłaściwego użytkowania (np. guzy).

Limity kilometrów
Zamawiający przewiduje roczny limit przebiegu kilometrów w trakcie trwania umowy do
30.000 km każdy samochodów.
Przekroczenie limitu przebiegu kilometrów, będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty
w wysokości ….. zł brutto (słownie: ……….) za każdy dodatkowy kilometr
Wymagania dotyczące każdego z samochodów klasa średnia segment D(według
klasyfikacji http://www.samar.pl/):
1.

fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021, model aktualnie wytwarzany przez
producenta,

2.

typ nadwozia: liftback lub sedan limuzyna, przystosowany do przewozu 5 osób,

3.

spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 110 ze zm.)oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

4.

mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym,

5.

spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin (2007/715/EC) w zakresie
emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,

6.

nieużywany, technicznie sprawny.
Parametry i wyposażenie
Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest
zaproponowanie parametrów lepszych:

1.

silnik o pojemności minimum ………… litra/………… cm³, o mocy minimum …… KM,

2.

automatyczna skrzynia biegów,

3.

pojemność bagażnika minimum ……….. litrów,

4.

wymiary: długość minimum ……….. mm,

5.

szerokość minimum ………… mm, wysokość minimum ……. mm (Zamawiający poprzez
szerokość pojazdu rozumie odległość między dwoma płaszczyznami stycznymi do
skrajnych bocznych punktów poprzecznego obrusu pojazdu. Tak określona szerokość nie
obejmuje zewnętrznych lusterek bocznych).

6.

pojemność zbiornika paliwa minimum …….. litrów,

7.

emisja CO-2 nie większa niż ………….g/km,

8.

kolor nadwozia: lakier metalik w kolorze ciemnym (czarny, grafitowy granatowy, szary),

9.

minimum koła ………, felgi ze stopu metali lekkich, komplet opon letnich oraz dodatkowy
komplet opon zimowych (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy).
Rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta
samochodu,

10.

układ kierowniczy ze wspomaganiem,

11.

poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,, pełnej długości kurtyny powietrzne dla
przednich i tylnych siedzeń,

12.

system kontroli ciśnienia w oponach,

13.

trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu,

14.

zagłówki w przednich fotelach oraz trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości,

15.

system automatycznego wyłączenia dopływu paliwa po zderzeniu,

16.

światła ostrzegawcze w drzwiach przednich,

17.

ksenonowe lub LED reflektory przednie, spryskiwacze przednich reflektorów,

18.

przednie światła przeciwmgłowe,

19.

tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz przeciwmgłowe,

20.

wycieraczki przedniej szyby uruchamiane za pomocą czujnika deszczu,

21.

oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem,

22.

komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim,

23.

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

24.

czujnik parkowania tył i przód,

25.

kamera cofania,

26.

alarm z monitoringiem wnętrza i czujnikiem przechyłu,

27.

elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z funkcją zabezpieczającą przed
przytrzaśnięciem,

28.

elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne,

29.

fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość oraz na odcinku lędźwiowym,

30.

elektrycznie zamykana pokrywa bagażnika,

31.

tempomat aktywny,

32.

samochód wyposażony w system start-stop (wyłączanie silnika podczas postoju na
światłach)

33.

dywaniki z przodu i z tyłu,

34.

radioodtwarzacz MP3 z możliwością obsługi rozmowy z telefonu komórkowego
połączonego za pomocą Bluetooth,

35.

tapicerka minimum materiałowa,

36.

tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia,

37.

koło zapasowe (dopuszczalne dojazdowe), wraz z zestawem umożliwiającym wymianę
koła w tym podnośnik, klucze, itp.

38.

Immobilizer, zdalnie sterowany centralny zamek oraz alarm antywłamaniowy,

39.

regulacja położenia kierownicy w dwóch płaszczyznach,

40.

samochód wyposażony w następujące systemy bezpieczeństwa: system stabilizacji toru
jazdy, zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), zapobiegania poślizgowi
kół podczas ruszania, system kontroli trakcji,

41.

Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt
ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 5 sztuk, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy
komplet żarówek.

42.

Norma emisji spalin - Euro 6d

Wymagania, parametry i wyposażenie samochodów zastępczych klasa średnia segment
D (według klasyfikacji http://www.samar.pl/),
Tym samym powinien być m.in.:
1.

fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2021 lub nie starszy niż 12 miesięcy licząc od
daty pierwszej rejestracji do terminu składania ofert, model aktualnie wytwarzany przez
producenta, z przebiegiem nie większym niż około 40 000 km.

2.

typ nadwozia: liftback lub sedan limuzyna, przystosowany do przewozu 5 osób,

3.

spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 110 ze zm.)oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

4.

mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym,

5.

spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin (2007/715/EC) w zakresie
emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,

6.

technicznie sprawny, bez uszkodzeń mechanicznych jak również bez uszkodzeń
lakierniczych.
Parametry i wyposażenie samochodów zastępczych
Samochód o wyposażeniu odpowiednim do klasy pojazdu, czyli segment D (według
klasyfikacji http://www.samar.pl/),
Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest
zaproponowanie parametrów lepszych:

1.

silnik o pojemności minimum ………… litra/………… cm³, o mocy minimum …… KM,

2.

automatyczna skrzynia biegów,

3.

pojemność bagażnika minimum ……….. litrów,

4.

wymiary: długość minimum ……….. mm,

5.

szerokość minimum ………… mm, wysokość minimum ……. mm (Zamawiający poprzez
szerokość pojazdu rozumie odległość między dwoma płaszczyznami stycznymi do
skrajnych bocznych punktów poprzecznego obrusu pojazdu. Tak określona szerokość nie
obejmuje zewnętrznych lusterek bocznych).

6.

pojemność zbiornika paliwa minimum …….. litrów,

7.

emisja CO-2 nie większa niż ………….g/km,

8.

kolor nadwozia: lakier metalik w kolorze ciemnym (czarny, grafitowy granatowy, szary),

9.

minimum koła ………, felgi ze stopu metali lekkich, komplet opon letnich oraz dodatkowy
komplet opon zimowych (ogumienie fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy).
Rozmiary opon oraz ich parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta
samochodu,

10.

układ kierowniczy ze wspomaganiem,

11.

poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,, pełnej długości kurtyny powietrzne dla
przednich i tylnych siedzeń,

12.

system kontroli ciśnienia w oponach,

13.

trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu,

14.

zagłówki w przednich fotelach oraz trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości,

15.

system automatycznego wyłączenia dopływu paliwa po zderzeniu,

16.

światła ostrzegawcze w drzwiach przednich,

17.

ksenonowe lub LED reflektory przednie, spryskiwacze przednich reflektorów,

18.

przednie światła przeciwmgłowe,

19.

tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz przeciwmgłowe,

20.

wycieraczki przedniej szyby uruchamiane za pomocą czujnika deszczu,

21.

oparcie tylnej kanapy składane i dzielone z podłokietnikiem,

22.

komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim,

23.

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

24.

czujnik parkowania tył i przód,

25.

kamera cofania,

26.

alarm z monitoringiem wnętrza i czujnikiem przechyłu,

27.

elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu z funkcją zabezpieczającą przed
przytrzaśnięciem,

28.

elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne,

29.

fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość oraz na odcinku lędźwiowym,

30.

elektrycznie zamykana pokrywa bagażnika,

31.

tempomat aktywny,

32.

samochód wyposażony w system start-stop (wyłączanie silnika podczas postoju na
światłach)

33.

dywaniki z przodu i z tyłu,

34.

radioodtwarzacz MP3 z możliwością obsługi rozmowy z telefonu komórkowego
połączonego za pomocą Bluetooth,

35.

tapicerka minimum materiałowa,

36.

tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia,

37.

koło zapasowe (dopuszczalne dojazdowe), wraz z zestawem umożliwiającym wymianę
koła w tym podnośnik, klucze, itp.

38.

Immobilizer, zdalnie sterowany centralny zamek oraz alarm antywłamaniowy,

39.

regulacja położenia kierownicy w dwóch płaszczyznach,

40.

samochód wyposażony w następujące systemy bezpieczeństwa: system stabilizacji toru
jazdy, zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), zapobiegania poślizgowi
kół podczas ruszania, system kontroli trakcji,

41.

Samochód wyposażony w apteczkę spełniająca wymogi normy DIN 13164, trójkąt
ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 5 sztuk, gaśnicę, linkę holowniczą, zapasowy
komplet żarówek.

42.

Norma emisji spalin - Euro 6d

