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PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis 
Informacje jakie muszą 
być zawarte w kolumnie 

5 

Oferta 
Wykonawcy 
- oferowane 
parametry 

1 2 3 4 5 

DANE TECHNICZNE 

1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6AP √ 
Wpisać TAK (gdy silnik spełnia) lub 

NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań) 
 

2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. 
min. 

130/160 
Podać maksymalną moc zgodnie              

z homologacją pojazdu 
 

3. Długość [mm]. min. 4760 
Podać długość zgodnie z homologacją 

pojazdu 
 

4. Szerokość (bez lusterek) [mm]. min. 1830 
Podać szerokość zgodnie                       

z homologacją pojazdu 
 

5. Wysokość [mm]. min. 1440 
Podać wysokość zgodnie                         

z homologacją pojazdu 
 

6. Rozstaw osi [mm]. min. 2780 
Podać rozstaw osi zgodnie                     

z homologacją pojazdu 
 

7. Pojemność bagażnika [l]. min. 500 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań) 
 

8. Skrzynia biegów automatyczna. √ 
Wpisać TAK (gdy skrzynia spełnia) 

lub NIE (gdy skrzynia nie spełnia 

wymagań) 
 

9. Nadwozie zamknięte, 4 – drzwiowe typu „sedan” lub „lift back”, 5 miejscowe. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań) 
 

10. Pojemność zbiornika paliwa [l]. min. 50 Podać pojemność zbiornika paliwa  

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU 

11.  

Koła z oponami letnimi. Tarcze kół ze stopów lekkich producenta pojazdu o średnicy 

osadzenia nie mniejszej niż 17 cali. Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy, 

zalecane przez producenta pojazdu. 

4 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

12.  

Koła z oponami zimowymi. Tarcze kół ze stopów lekkich producenta pojazdu o średnicy 

osadzenia nie mniejszej niż 17 cali. Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy, 

zalecane przez producenta pojazdu. 

4 szt. 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

13.  
Tapicerka skórzana, welurowa lub materiałowa - (wzór i kolor tapicerki zostanie wybrany z 

gamy oferowanej przez Producenta pojazdu przed podpisaniem umowy z Wykonawcą). 
√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań) 
 

14.  Fotele przednie z regulacją wysokości. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  
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15.  Kierownica wielofunkcyjna, regulacja w dwóch płaszczyznach. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

16.  Elektrycznie sterowane szyby boczne, przednie i tylne. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

17.  Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane , podgrzewane i składane. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

18.  Czujnik deszczu i zmierzchu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

19.  
Lakier nadwozia metalizowany lub perłowy – (kolor zostanie wybrany z gamy oferowanej z 

Wykonawcą). 
√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

20.  Centralny zamek sterowany pilotem. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

21.  Fabryczny alarm antywłamaniowy. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

22.  Komputer pokładowy. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

23.  Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

24.  Światła przeciwmgłowe przednie. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

25.  Światła do jazdy dziennej. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

26.  Kamera cofania. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

27.  
Wbudowana fabrycznie nawigacja satelitarna GPS z wbudowaną pamięcią (z mapą Polski 

i Europy) 
√ 

Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

28.  Gniazdo zasilające 12 V. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

BEZPIECZEŃSTWO 

29.  Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

30.  Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań) 
 

31.  Bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań) 
 

32.  Zagłówki przednie z regulacją wysokości i pochylenia lub aktywne.  √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań) 
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INFORMACJE DODATKOWE 

33.  Samochód z roku produkcji 2020 - fabrycznie nowy. √ 
Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE 

(gdy nie spełnia wymagań)  

 

 

 


