
furgon, do przewozu 5 osób (w tym kierowca) wraz z specjalną zabudową i 2 telewizorami LCD
długość - w przedziale od 5000 do 5500 mm
rozstaw osi - w przedziale od 3300 mm do 3500 mm
rozstaw kół - w przedziale 1750 mm do 1850 mm
wysokość maks. (niezaładowany) - w przedziale 2500 mm - 2700 mm
drzwi tylne dzielone, otwierane na zewnątrz
odsuwane drzwi boczne z szybą przyciemnianą w tzw. drugim rzędzie siedzeń (od strony prawej krawędzi 
jezdni)
przyciemniana szyba boczna w tzw. drugim rzędzie siedzeń (od strony lewej krawędzi jezdni)
dopuszczalna masa całkowita - do 3500 kg
wysokość progu załadunkowego (niezaładowany) - w przedziale 520 mm - 550 mm
kolor biały

ROK PRODUKCJI 2016, przebieg do 200 km
wysokoprężny
elektronicznie sterowany bezpośredni wtrysk z turbosprężarką
pojemność silnika min.2000 cm ³
moc min. 120 KM
przekładnia manualna
poduszka powietrzna kierowcy
immobiliser
wspomaganie kierownicy
ABS
układ stabilizacji toru jazdy
centralny zamek sterowany pilotem
elektrycznie sterowane szyby boczne przednie w tzw. pierwszym rzędzie siedzeń
komputer pokładowy
regulacja wysokości fotela kierowcy
klimatyzacja
elektrycznie ustawiane i ogrzewane lusterka boczne
półka pod sufitem
radio z systemem głośnomówiącym Bluetooth + gniazdo USB
czujniki parkowania (co najmniej z tyłu)
przednie dywaniki gumowe
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2 fotele w drugim rzędzie siedzeń (skrajne, z wolną przetrzenią pośrodku)
stała i pełna ściana grodziowa tapicerowana w części pasażerskiej
tylne drzwi zabudowane blachą aluminiową ryflowaną
podłoga ze sklejki antypoślizgowej na całej długości auta
pełna tapicerka ścian i sufitu w części pasażerskiej
oświetlenie LED w części ładunkowej
przestrzeń nad nadkolami tylnymi (w tzw. trzecim rzędzie) zabudowana 2 stelażami do montażu, transportu 
i ekspozycji telewizorów
2 telewizory LCD  (min. 3 x HDMI, 2 x USB, Full HD, dopasowane do wymiarów odpowiadających otworom 
z szybą przejrzystą po obu stronach auta w tzw. trzecim rzędzie nie mniejsze niż 48 cali, zamontowane na 
zabudowie wewnątrz samochodu, możliwie najbliżej burty, umożliwiając prawidłową ekspozycję 
telewizorów
trójnik umożliwiający przekaz z zewnętrznych nośników: 1) różnego sygnału na poszczególne telewizory 2) 
tego samego sygnału na oba telewizory
2 szyby przejrzyste, nieprzyciemniane wprawione w tzw. trzecim rzędzie, dopasowane do otworów o 
wymiarze w przedziale: szerokość 1200 mm - 1450 mm, wysokość 450 mm - 600 mm umożliwiające 
ekspozycję telewizorów
4 głośniki zewnętrzne typu jachtowego (odporne na działanie wody i promieni słonecznych), zamontowane 
od zewnątrz po 2 szt. z każdej strony nad otworami z szybą za którą są umieszczone telewizory, 
umożliwiające odtworzenie sygnału przekazywanego do telewizorów z zewnętrznego nośnika (laptop, 
pendrive) jednocześnie przez głośniki zewnętrzne
gniazdo 220 V zewnętrzne (typu kempingowego)
rozprowadzenie instalacji TV, umożliwiajćej uruchomienie telewizorów po podłączeniu prądu do 
zewnętrznego gniazda 220 V (typu kempingowego)
w części ładunkowej 2 x podwójne gniazda 220 V (aktywne po podłączeniu prądu do zewnętrznego gniazda 
- typu kempingowego)
w części pasażerskiej 1 x podwójne gniazdo 220 V (aktywne po podłączeniu prądu do zewnętrznego 
gniazda - typu kempingowego)
mocowanie telewizorów umożliwiające bezpieczny ich transport na miejsce ekspozycji oraz samodzielny 
ich demontaż 

W
ARUNKI D

OSTAW
Y

ELEMENTY S
PECJA

LNEJ Z
ABUDOW

Y

wynagrodzenie będzie płatne po przekazaniu samochodu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
dostarczony samochód winien posiadać gwarancję przewidzianą przez producenta oraz spełniać warunki 
dopuszczenia do ruchu drogowego oraz wymogi Ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz. 
U. 2012.1137 j.t

Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeglądu zerowego oraz rejestracji samochodu 
odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca poinformuje 
pisemnie Zamawiającego o możliwości przekazania przedmiotu zamówienia z  co najmniej 3 - dniowym 
wyprzedzeniem

W
ARUNKI D

OSTAW
Y


