PIELIKUMS
SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmets jaunam automobilim.

Apvidus automašīnas iegāde saimnieciskā dienesta vajadzībām
operatīvajā līzingā.
2. Tehniskais raksturojums:
•
Virsbūves konstrukcija – nesošais rāmis
•
Virsbūves tips – dubultkabīne-5 sēdvietas, ar kravas kasti,
•
Automobiļa klase – kravas (līdz 3.5t), apvidus
•
Dzinēja tips – ar elektronisko tiešo iesmidzināšanu, turbokompresoru un
iekšējo dzesētāju
•
Dīzeļdzinējs- 2.5D Common Rail
•
Jauda ne mazāka kā 98Kw 130 Zs (griezes moments ne mazāk kā
Nm/min 304/2000)
• Motora darba tilpums ne mazāks kā - 2480 cm³
• Degvielas veids – dīzelis
• Pārnesumkārba – 5 pakāpju manuālā
• Piedziņa – pilnpiedziņa ( 4x4, 4x4 pazemināts )
• Pašbloķējošais aimugurējā tilta ierobežotas berzes diferenciāls
• Klīrenss ne mazāks kā - 230 mm
• Pašmasa ne lielāka kā kg min/max 1855/1980
• Pilna masa ne lielāka kā kg 2860
• Garums ne garāks mm – 5180
• Platums ne platāks mm – 1825
• Celtspēja vismaz kg – 880 – 1005
• Degvielas patēriņš ne vairāk kā l/100km – kombinētais cikls 9.2
• Durvju skaits – 4
• Vieglmetāla riteņu diski 16”
• Degvielas tvertnes tilpums vismaz – 70 l
• CO2 l/100kg - 242
• Krāsa – sudraba vai balta














3. APRĪKOJUMS
Aizmugurējie miglas lukturi
Zilgans logu tonējums
„sliekšņa” tipa aizmugurējais buferis
16” veglmetāla diski
Integrēts AM/FM RDS radio / CD un divi skaļruņi
Dubļu sargi
Elektriskie logu pacēlāji
Sānskata spoguļi ar apsildi
Priekšējo lukturu manuāla augstuma regulēšana
Gaisa kondicionēšana
Stūres augstuma regulēšana
Salona apgaismojums
Digitāls pulkstenis un odometrs
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Vadītāja un pasažiera drošības spilveni
Centrālā atslēga
ABS bremzes ar ABD
Imobilaizers
Aizsargstieņi durvīs
Pastāvīgi degošas tuvās gaismas
Gumijas paklājiņi
Signalizācija
4.PAPILDAPRĪKOJUMS
• Piekabes āķis ar vilktspēju līdz 3 t
• Kravas kastes pārsegs
• Aizmugurējā loga aizsargrežģis
• Motora aizsargs
• Reģistrācija CSDD
• Apkopju intervāls ne mazāks kā 30 000 km

5.
6.

GARANTIJA.
Vismaz 36 mēnešu vai vismaz 100 000 km nobraukuma
Piegādes laiks un apmaksa
• Piegādes laiks: 2 nedēļas
Apmaksa: Priekšapmaksa 10% apmērā, operatīvais līzings 36 mēneši,
norēķinu valūta EUR.
7. Citi jautājumi
Jānodrošina pirmspārdošanas apkopi, regulēšanu, pārbaudi un
sagatavošanu lietošanai, kā arī automobiļa reģistrāciju CSDD.
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