
Mobilní kolové rýpadlo ANO/NE Skutečná hodnota

Osobní automobil pro 5 osob

Délka: min. 4300 mm - max. 4500 mm

Šířka: min. 1800 mm – max. 1900 mm

Výška: min. 1600 mm – max. 1800 mm

Pohotovostní hmotnost s řidičem: max. 1.800 kg

Vnější průměr zatáčení: max. 11 m

Objem palivové nádrže: min. 50 litrů

Objem zavazadlového prostoru: min. 500 litrů

Výkon: min. 100 kW

Emisní třída: EURO 6

Palivo: Diesel

Maximální rychlost: min. 190 km/h

Kombinovaná spotřeba: max. 5,5 l/100 km

Barva: hnědá metalíza

Automatická převodovka

Pohon všech kol 4x4

Adaptivní podvozek

Automatická klimatizace

Elektricky ovládaná přední i zadní boční skla

Vyhřívané čelní sklo

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla

Tónovaná (zatmavená) skla od B sloupku dozadu

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním

Tažné zařízení mechanicky sklopné, elektronicky zajistitelné

Panoramatická posuvná střecha

Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu i vzadu vč. zadní kamery
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Bezklíčové odemykání, zamykání a startování

Kožený vyhřívaný multifunkční volant pro ovládání převodovky, rádia a telefonu

LED hlavní světlomety a LED mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáček

Výsuvné integrované ostřikovače světlometů

Automatické přepínání dálkových světel

Dešťový a světelný senzor

Adaptivní tempomat

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

Kola z lehké slitiny min. 17“

Kontrola tlaku v pneumatikách

Rezervní kolo ocelové vč. zvedáku vozu a klíče

Systém podpory rozjezdu do kopce

Systém rozpoznávání únavy řidiče

Integrovaná navigace s dotykovým displejem min. 9“, online dopravními 

informacemi a aktualizací online

Digitální přístrojový panel

Bezdotykové otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru

Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu

Systém sledování prostoru před vozem s detekcí chodců vč. nouzového brždění

Přední airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a 

kolenní airbag řidiče

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce

Zadní opěradlo dělené na 3 části a sklopné (středové opěradlo jako stolek)

Oboustranný koberec zavazadlového prostoru

Nástupní lišty

min. 10 integrovaných reproduktorů

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

Systém tísňového volání

Povinná výbava a sada náhradních žárovek


