
 
 

Projekt Umowy nr BI-I.041.10.2.2021/POPT 
 

w sprawie wynajmu samochodu osobowego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim 

 

 

zawarta w dniu………………………..2021 r.  pomiędzy: 

 

Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego  z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, 

reprezentowanym przez Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa Podkarpackiego – 

Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa nr OR-II.087.288.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanych łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.), na podstawie                       

art. 2 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy. 

 

 

 

Przedmiot Umowy § 1 

 

1.Przedmiotem umowy jest wynajem samochodu osobowego na potrzeby Sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

3. Samochód osobowy będący przedmiotem umowy powinien być:  

a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,  

b) ubezpieczony w zakresie OC, AC+NW i Assistance,  

c) zatankowany (pełny zbiornik paliwa) w dniu przekazania Zamawiającemu. 



 
d)wolny od wad fizycznych i prawnych 

4. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu:  

a) dowód rejestracyjny,  

b) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia,  

c) instrukcję obsługi w języku polskim,  

d) co najmniej 2 komplety kluczyków. 

 

Termin realizacji umowy § 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 10 miesięcy - od 1 marca 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. Zwrot Wykonawcy samochodu, o którym mowa w § 1, nastąpiw dniu 31 

grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Al. 

Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.  

2. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adresgpi@podkarpackie.pl, na co najmniej 3 dni 

wcześniej o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia. Dostawa odbędzie się 

w miejscu i terminie uzgodnionymz Zamawiającym.  

3. Odbiór jakościowy potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 

przez Koordynatora Biura Informacji o Funduszach Europejskich i osobę upoważnioną ze 

strony Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy samochód będzie miał jakiekolwiek wady lub będzie niezgodny z ofertą 

Wykonawcy lub, gdy brak będzie jednego z dokumentów, o których mowa w § 1 ust.4, 

Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie 

wad lub braków nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Za okres oczekiwania na usunięcie wad 

nie będzie pobierana opłata z tytułu wynajmu.  

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego § 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) informowania Zamawiającego o wszelkich pytaniach skierowanych do niego przez organy 

lub osoby trzecie, których przedmiotem jest najmowany przez Zamawiającego samochód 

lubw wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o Zamawiającym lub przedmiocie 

najmu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania oraz w zakresie udzielonych tym 

organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazał informację temu 

organowi lub osobie trzeciej; 

b) zawierania terminowo umów ubezpieczenia oraz opłacania składki ubezpieczenia; 

c) zapewnienia serwisu w stacjach obsługi oraz do dokonywania wszelkich czynności obsługi 

serwisowej i napraw samochodu będącego przedmiotem umowy;  

d) poinformowania Zamawiającego o terminach kontroli technicznej i przeglądów oraz 

zorganizowania i zapewnienia w odpowiednim czasie przeglądu technicznego w stacji 

kontroli pojazdów;  

e) likwidacji szkód w pełnym zakresie: AC, OC, NW przez cały okres realizacji najmu, 

zabezpieczenia pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance – zakres 

terytorialny Polska (w tym usługa holowania). 

Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego 

poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa;  
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f) wymiany opon przed każdym sezonem (opony letnie i zimowe). Opony powinny zapewnić 

odpowiednio do klasy samochodu poziom standardu bezpieczeństwa oraz być wymieniane 

adekwatnie do zużycia; 

g) zapewnienia Zamawiającemu bez dodatkowych opłat samochodu zastępczegow ciągu 48 

godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu 

przedłużającego się ponad 48 godzin lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej, 

szkody całkowitej); w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją 

zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie wcześniejszym niż 

rok produkcji samochodu będącegow dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 

samochód zastępczy do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 

h) dostarczenia samochodu nie później niż do dnia 1 marca 2021 r.; 

i) odbioru samochoduz siedziby Zamawiającego w dniu 31 grudnia 2021 r. 

2. Zamawiający zobowiązuje się:  

a) korzystać z samochodu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,  

b) ponosić koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu w zakresie bieżącej 

eksploatacji: mycie, płyny do spryskiwaczy, paliwo, opłaty za korzystaniez autostrad 

i parkingów;  

c) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodzie wadach; 

d) nie dokonywać przebudowy samochodu; 

e) nie oddawać samochodu osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. 

Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na rzecz 

Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło; 

f) zwrócić samochód w stanie niepogorszonym,z wyjątkiem zużycia wynikającego 

z prawidłowej eksploatacji pojazdu. 

3. Zamawiający nie będzie obciążany kosztami napraw nieobjętych polisą ubezpieczeniową 

zawartą przez Wykonawcę, wynikających z uszkodzeń (awarii) samochodu w czasie jego 

eksploatacji.  

4 Zamawiający bez zgody Wykonawcy uprawniony będzie do umieszczenia na pojeździe lub 

w środku oznaczeń własnych lub innych podmiotów. Wykonawca nie będzie rościł z tego 

tytułu żadnych praw i obowiązków względem Zamawiającego (prócz zdjęcia oznaczeń na 

koszt Zamawiającego po okresie najmu).  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy § 4 

 

1. Strony ustalają wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy za wynajem 

samochodu, która wynosi:  

- brutto …………. zł (słownie zł: …………………………………………..).  

2. Całkowita wartość umowy wynosi:  

- netto: …………. zł (słownie zł: …………………………………………...),  

- VAT: …………...zł (słownie zł: ………………………………………….....),  

- brutto: …………zł (słownie zł.: …………………………………………...).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 obejmuje wszelkie 

ryzykoi odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 

związanychz wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Strony ustalają, że opłata za wynajem jest ceną ryczałtową i zawiera wartość wszystkich 

usług oraz kosztów składających się na realizację umowy, w tymw szczególności:  



 
a) zapłatę za najmowany samochód z limitem kilometrów na poziomie 100 000 km w okresie 

trwania najmu (od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. );  

b) rejestrację samochodu;  

c) stały nadzór i serwis samochodu wraz ze związanymi z tym kosztami, naprawy oraz usługi 

blacharsko - lakiernicze;  

d) obowiązkowe ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej (OC), auto-casco 

(AC+NW) i Assistance;  

e) likwidację szkód;  

f) holowanie samochodu;  

g) sezonową wymianę opon.  

5. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy na podstawie prawidłowowystawionej faktury VAT, wystawionej przez 

Wykonawcę do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r. (10 faktur VAT). Płatność dokonywana będzie w terminie do 14 dni, licząc od dnia 

przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Każdorazowo, 

podstawą wystawienia faktury będzie wolny od wad protokół odbioru wykonania części 

zamówienia podpisany przez osoby, o których mowa w § 6umowy. 

6. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane w wystawianej przez Wykonawcę fakturze VAT.  

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  na lata 2014 – 

2020 – Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.  Numer umowy DIP/DBG-

II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

Źródło finansowania: Dział, Rozdział 750 §  75095  4308; 4309 

9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu wynajmu w przypadku braku 

finansowania projektu w 2021 roku. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do 

poinformowania o fakcie Wykonawcy na minimum 30 dni przed planowanym terminem 

wypowiedzeniem umowy. Łączna kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

pomniejszona będzie proporcjonalnie do czasu, jaki został do końca obowiązywania 

umowy.    

10. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy 

należą się odsetki ustawowe. Odsetki za opóźnienie niezawinione nie należą się.  

11. Faktura/ rachunek musi być wystawiony na podatnika o nazwie:  

Nabywca:  

Województwo Podkarpackie  

al. Łukasza Cieplińskiego 4,35-010 Rzeszów 

NIP: 813-33-15-014    

REGON: 690581324 

Odbiorca: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

 

 

 



 
 

 Kary Umowne § 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w przypadku niewydania samochodu w terminie przekazania przedmiotu 

umowy,w wysokości: 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 – 

za każdy dzień opóźnienia,  

b) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu samochodu zastępczego, liczonego od upływu 

terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. g, w wysokości 1% miesięcznej stawki 

czynszuz podatkiem VAT o której mowa w § 4 ust. 1  – za każdą rozpoczętą godzinę 

pozostawania Zamawiającego bez samochodu zastępczego;  

c) w wysokości 2% miesięcznej stawki czynszu z podatkiem VAT o której mowa w § 4 ust. 1 

w przypadku naruszeń innych postanowień umowy mających istotny wpływ na prawidłowe 

wykonanie umowy, w szczególności niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek                               

z obowiązków określonych w § 3 ust. 1;  

2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a należna jest Zmawiającemu takżew sytuacji, 

gdy Zamawiający odmówił przyjęcia samochodu z przyczyn, o których mowa w § 2 ust.4, 

chyba, że Zamawiający z tych przyczyn odstąpił od umowy.  

3. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. b nie jest naliczana za czas:  

od momentu, w którym Wykonawca był gotowy do przekazania samochodu zastępczego, 

a Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie nie mógł go odebrać, do chwili, w której 

Zamawiający był gotowy do odbioru samochodu zastępczego.  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa 

w § 2 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty 

brutto, o której mowa w § 4 ust. 2.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

6. Należne Zamawiającemu kary umowne Wykonawca wpłacał będzie na rachunek bankowy 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 

wskazanyw pisemnym wezwaniu do zapłaty z zastrzeżeniem§ 5 ust. 7 umowy.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy. Potrącenie będzie realizowane                      

w  terminie wymagalności wierzytelności przysługującej Wykonawcy. 

 

 Osoby uprawnione do kontaktu § 6 

 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy 

są działający każdy z osobna Szymon Skublicki, (17) 747 64 82,e-mail: 

s.skublicki@podkarpackie.plorazDamian Pałys, (17) 747 64 82,e-mail: 

d.palys@podkarpackie.pl, 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

……………….., tel. ……………………..  

3. Zmiana osób, o których mowa wyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy.  

 

 

 



 
 

Rozwiązanie umowy § 7 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku 

nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy, a w szczególności, 

jeśli Wykonawca nie przedstawia w terminach określonych umową dokumentów 

potwierdzających opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia. 

W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu, 

o której mowa w § 5 ust. 4 umowy.  

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowaw ust. 

1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i 

należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 3 miesięcy od daty 

uzyskania wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

 

 

Dane osobowe § 8 

 

1. Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzanie podstawowych danych osobowych 

(takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dot. stanowiska i zakresu kompetencji) 

osób uczestniczących w realizacji umowy, dla celów jej realizacji i bieżących kontaktów 

przy wykonywaniu Umowy, na czas jej obowiązywania. Strona mająca dostęp do danych 

ma obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych: 

1) będzie przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą umową i innymi pisemnymi 

instrukcjami strony przekazującej dane osobowe, wyłącznie na udokumentowane 

polecenie Strony przekazującej, tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

realizacji Umowy, chyba że obowiązek taki nakłada na tę Stronę przepis prawa; w takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Strona Przetwarzająca informuje Stronę 

Przekazującą o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na ważny interes publiczny; 

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały 

się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy; 

3) oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą, w tym podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 



 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”; 

4) w przypadku, gdy Strona przekazująca wyrazi zgodę na dalsze powierzenie przez 

Stronę przetwarzającą przetwarzania danych osobowych w imieniu Strony przekazującej 

w celu świadczenia dostaw/usług zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona 

przetwarzająca zapewni, że każdy podwykonawca zostanie zobowiązany do ochrony 

danych co najmniej na poziomie określonym w niniejszej Umowie. Pełna 

odpowiedzialność za wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązkach 

spoczywa na Stronie przetwarzającej; 

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Stronie 

przekazującej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać 

sięz obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw; 

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje, pomaga Stronie 

przekazującej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO; 

7) po zakończeniu powierzenia przetwarzania, zależnie od decyzji Strony przekazującej, 

usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych; 

8) udostępnia Stronie przekazującej wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków administratora oraz umożliwia Stronie przekazującej lub 

upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się 

do nich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej Umowy o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych jeżeli tego zażąda Zamawiający. Umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zostanie przygotowana przez Zamawiającego 

i podpisana niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby zawarcia takiej 

umowy. 

 

 

Postanowienia końcowe § 9 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy 

należycie,a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.  

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca 

będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie zawiadomienia, wezwania, oświadczenia 

wolii wiedzy oraz inna korespondencja, będą dokonywane w formie pisemnej oraz będą 

traktowane jako prawidłowo dostarczone w przypadku doręczenia osobistego lub 

wysłania listem poleconym albo kurierem na adres Stron wskazany w komparycji 

umowy. 

5. Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną 

lub doręczoną w dniu doręczenia. Korespondencja wysłana listem poleconym lub 

kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu roboczym po dniu 



 
nadania, chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w którym to 

przypadku będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w chwili jej otrzymania. 

Korespondencja przekazana przez stronę drogą elektroniczną będzie uważana za 

doręczoną z chwilą potwierdzenia jej otrzymania przez drugą stronę, nie później jednak 

niż w następnym dniu roboczym.  

6. Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed sądem 

powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

7. Umowaobowiązuje Strony od dnia jej podpisania. 

8. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, 

nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast 

nieważnych albo nieskutecznych postanowień obowiązywać będą inne wprowadzone 

w drodze aneksu postanowienia umowne, które w sposób możliwie bliski oraz 

zgodnyz przepisami prawa i postanowieniami  niniejszej umowy  odpowiadać będą 

temu, co Strony ustaliły, pod warunkiem, że całość Umowy bez nieważnych albo 

nieskutecznych postanowień zachowa  rozsądną treść. 

9. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

10. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OPIS TECHNICZNY 

Typ pojazdu OSOBOWY – uprawnienia kategorii B 

Typ nadwozia kombi/MPV/minivan 

Liczba miejsc siedzących minimum 5 

Liczba drzwi 5  

Typ silnika/Moc minimalna Diesel/minimum 140 KM  

Benzyna/minimum 150 KM 

Rok produkcji 2017  lub nowszy 

Kolor nie czerwony 

Stan techniczny nowy lub używany - bezwypadkowy 

Maksymalny przebieg w przypadku 

pojazdu używanego 

40000 km 

Minimalna pojemność bagażnika 2000 l po złożeniu tylnego rzędu/rzędów 

foteli 

Minimalna długość przestrzeni 

bagażowej po złożeniu tylnych siedzeń 

liczona od oparcia przednich foteli 

2000 cm  

Wymagane wyposażenie 

Fotele w tylnym rzędzie/rzędach chowane w 

podłogę. 

Po złożeniu foteli w drugim i trzecim 

rzędzie– płaska powierzchnia bagażnika. 

Składane oparcie przedniego fotela 

pasażera (pierwszy rząd foteli)  

Drzwi tylne odsuwane po obu stronach 

pojazdu 

Kamera cofania 

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu 

i z tyłu 

Boczne poduszki dla zewnętrznych siedzeń 

z tyłu 

System zapobiegający blokowaniu kół 

podczas hamowania 

Wspomaganie kierownicy 



 

Klimatyzacja trzystrefowa 

Radioodbiornik, system nawigacji 

satelitarnej producenta z mapą Polski 

aktualną na 2021 rok  

System kontroli trakcji 

Hak holowniczy 

Podgrzewana przednia szyba 

Czujnik parkowania  

Tempomat 

Reflektory bi-ksenonowe 

Gniazdo 230 V w konsoli środkowej z tyłu 

pojazdu 

Panel sterowania klimatyzacją dla 

pasażerów z tyłu pojazdu 

Regulowane elektrycznie i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 


