Załącznik nr 1 do siwz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Leasing bez prawa wykupu do 30.06.2015 r.
Realizacja od daty zawarcia umowy:
Dostawa samochodu do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Dostawa samochodu w
dniach od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w
godz. 8.00 – 14.00.
Miejsce dostawy: parking przed siedzibą RARR S.A. Rzeszów ul. Szopena 51
Nadwozie
1. Samochód osobowy segmentu K – VAN, 7osobowy, fabrycznie nowy, rok produkcji
2011.
2. Lakier: czarny metaliczny
3. Tapicerka: skórzana w kolorze beżowym
4. Rozstaw osi minimum 3000 mm oraz nie więcej niż 3300 mm
5. Długość całkowita samochodu nie mniej niż 4700 mm oraz nie więcej niż 4900 mm
6. Światła dzienne LED
7. Drzwi przesuwne z obu stron przesuwne
8. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
Silnik i skrzynia biegów
1. Silnik wysokoprężny o mocy minimum 110 kW z filtrem cząstek stałych
2. Silnik spełniający normę EU5
3. Skrzynia biegów manualna, 6 biegowa
Wnętrze i komfort
1. Ilość miejsc: 7 w następującej konfiguracji:
I rząd siedzeń: dwa fotele z podparciem odcinka lędźwiowego
II rząd siedzeń: dwa pojedyncze fotele obrotowe
III rząd siedzeń: trzyosobowa składana kanapa
2. Stolik składany umieszczony na środku pomiędzy II i III rzędem siedzeń
3. Ekran LCD o przekątnej minimum 17” podwieszony z boku nad drzwiami
przesuwnymi po stronie kierowcy, chowany, kompatybilny z komputerem
przenośnym
4. Wielofunkcyjna kierownica
5. Radio samochodowe ze złączem AUX z głośnikami także w przestrzenie pasażerskiej
6. Przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim
7. Klimatyzacja automatyczna z dodatkową regulacją także w przedziale pasażerskim
8. Elektryczne otwierane szyby przednie
Bezpieczeństwo
1. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
2. System stabilizacji toru jazdy
3. Poduszki powietrzne, minimum 4
4. System czujników parkowania z przodu i z tyłu
5. Światła przeciwmgielne
Wyposażenie dodatkowe
1. Hak holowniczy zdejmowany
2. Obręcze ze stopów lekkich minimum 17”
3. Komplet opon letnich i komplet opon zimowych
4. Koło zapasowe
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5.
6.
7.

Centralny zamek sterowany pilotem
Wspomaganie układu kierowniczego
Tempomat

Gwarancja
Minimalny okres gwarancji 2 lata
Wymagania dotyczące serwisu:
dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie
województwa podkarpackiego.
Inne
Zamawiający deklaruje, iż nie skorzysta z prawa do wykupienia pojazdu po zakończeniu
okresu leasingu.
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