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I. Árubeszerzés

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal részére gépjárművek beszerzése 2020”

Mennyiség: 1 darab új, benzin üzemű hybrid személygépjármű Kivitel: sedan Üzembe
helyezés éve: 2020. évtől Tengelytáv: minimum 2800 mm Hosszúság: minimum 4880 mm
Szállítható személyek száma: 1+4 személy (5 fős) Szín: fekete gyöngyház Hengerűrtalom:
minimum 2400 cm3 Elvárt minimális motor teljesítmény: minimum 215 LE Megengedett
össztömeg: maximum 2200 kg Széndioxid kibocsátás (VLMin kombinált): maximum 120
g/km Sebességváltó: hybrid Belső kárpitozás: elefántcsont színű bőr kárpit Keréktárcsa: 18''
könnyűfém keréktárcsák 235/45 R18 gumiabronccsal Egyéb, szükséges felszereltség: Téli
gumi szett Elektromosan mozgatható árnyékoló hátul Háromzónás automata légkondicionáló
hátsó vezérlő panellel és a levegőt tisztító és párásító Nanoe technológiával HUD szélvédőre
vetített információk Hátsó kartámasz pohártárolókkal, fedéllel, klímavezérlőkkel A nyertes
ajánlattevő feladata a személygépjármű tulajdonjog átruházásával, az üzembe- és forgalomba
helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az Ajánlatkérő telephelyére szállítás is.
Mennyiség: 3 darab új, benzin üzemű hybrid személygépjármű Kivitel: 4 ajtós sedan
Üzembe helyezés éve: 2020. évtől Szélesség tükrök nélkül : minimum 1850 mm Hosszúság:
minimum 4850 mm Szállítható személyek száma: 1+4 személy (5 fős) Szín: ezüst, fehér és
annak árnyalatai Hengerűrtalom: minimum 2000 cm3 Elvárt minimális motor teljesítmény:
minimum 185 LE Nyomaték: minimum 173 Nm Megengedett legnagyobb össztömeg:
maximum 2300 kg 7 Sebességváltó: eCVT automata Belső kárpitozás: sötét színű bőr kárpit
Keréktárcsa: 16'' könnyűfém keréktárcsák Garancia: alapgarancián felüli +3 év vagy
maximum 150 000 futott kilometer eléréséig Egyéb, szükséges felszereltség: Téli gumi szett
Aktív zajcsökkentés Visszatápláló fékrendszer Nagy feszültségű litium-ion akkumulátor 4,2"os duplikált, színes, konfigurálható LCD kijelző a műszerfalon grafikus megjelenítéssel A
nyertes ajánlattevő feladata a személygépjármű tulajdonjog átruházásával, az üzembe- és
forgalomba helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az Ajánlatkérő telephelyére
szállítás is.
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