Automašīnas tehniskā specifikācija
Pozīcija

Prasība

Pretendenta piedāvājums

1

2

3

Marka, modelis
Skaits (gab.)
Izlaiduma gads
Odometrs (nobraukums)
Veids
Sēdvietas
Krāsa
Motora tilpums
Motora jauda (Zs)
Degviela
Vidējais patēriņš
Izmešu daudzums CO2
Pārnesuma kārba
Pārnesumu skaits
Piedziņas veids
Pilna masa
Riteņu garenbāze
Garums
Augstums
Salona ietilpība
Automašīnas aprīkojums
Pretaizdzīšanas ierīce

Drošības aprīkojums

Sēdekļi salonā
(ar auduma apdari)

Riepas
Rezerves ritenis
Durvis

Logu pacēlāji, spoguļi

1 (viena)
Jauna - ražošanas gads 2010.
Ne vairāk kā 50 km
Vieglā plašlietojuma – pasažieru minivens
(operatīvais transports)
5 (ar vadītāju) + izolators 2 personām
Balta
No 1,6 līdz 1,8 litri
No 100 līdz 120 Zs
Benzīns
Ne vairāk kā 8,5 l/100 km
Ne vairāk kā 200 g/km (kombinētais)
Mehāniskā
Ne mazāk kā 5
Priekšējā
2100 - 2500 kg
Ne mazāk kā 3000 mm
No 4600 līdz 4900 mm
Ne vairāk kā 1900 mm
Ne mazāk kā 1,5 m³ (aiz sēdekļu rindas)
Rūpnīcas signalizācija ar salona apsardzes
sistēmu;
Elektroniskais aizdedzes imobilaizers;
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti;
ABS bremžu sistēma;
Priekšā un aizmugurē disku bremzes;
Riteņu pretbuksēšanas sistēma;
Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie drošības
spilveni;
Trīspunktu automātiskās drošības jostas un
galvas balsti salona sēdvietām;
Divi vienvietīgi sēdekļi kabīnē; vadītāja sēdekļa
augstuma regulēšana – lifts;
Trīsvietīgs sēdeklis salona 1. rindā;
(uzstādīti ražotāja rūpnīcā)
Metāla diski R15 ar vasaras riepām
Pilna izmēra
Aizmugurējās asimetriskās divviru durvis ar
tumši tonētiem logiem;
Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē;
Elektriski regulējami priekšējo sānu logu
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pacēlāji un ārējie spoguļi (+ apsildāmi);
Gaismas
Drošības komplekts

Papildus aprīkojums

Izolatora pārbūves
aprīkojums

Automātiskās dienas gaismas;
Priekšējie miglas lukturi (integrēti buferī);
Medicīniskā aptieciņa;
Ugunsdzēšamais aparāts;
Avārijas zīme;
Instrumentu komplekts (ar domkratu);
Radio sistēma ar CD/MP3 atskaņotāju;
Gumijas grīda pasažieru/kravas salonā;
Papildus 4 gumijas paklājiņi salonā;
Fiksēta sakabes ierīce – āķis;
Laminēta finiera grīdas uzstādīšana;
griestu un sānu apdare ar finieri; pilna izmēra
starpsiena ar režģotu logu (aiz salona sēdekļu
rindas); 2 sēdēšanas plauktu (stiklplastīts)
uzstādīšana; papildus aizmugurējās durvis ar
restēm; aizmugurējo logu tonēšana; tehniskais
projekts un ekspertīze (atbilstoši CSDD
prasībām);

Papildus nosacījumi
Minimālā ražotāja garantija Ne mazāk kā 2 gadi bez nobraukuma
ierobežojuma
Tehniskās apkopes
Intervāls ne mazāks kā 15.000 km;
Oficiālā ražotāja autorizēts servisa centrs līdz
90 km no pasūtītāja adreses
Piegādes laiks
Ne vairāk kā 3 mēneši
Auto cenā jāiekļauj
Reģistrācijas izdevumi

Piegādes izdevumi;
Pirmspārdošanas sagatavošana
Automašīnas reģistrācija CSDD – apliecība,
numura zīmes, TL nodeva;
Vieglo automobiļu nodoklis (pēc CO2)

