
Opis predmetu zákazky 
„Osobný automobil pre obec Pusté Sady“ 

 
Technické špecifikácia požadovaného osobného vozidla  

 
Špecifikácia požadovaného osobného vozidla: 
Motorizácia: 1,5 TSI, 110 kW /150k, 6st. manuálna  prevodovka 
 
Farba - Modrá Race metalíza       
Interiér  - čierny   
PJW - Disky z ľahkej zliatiny VEGA 7J × 18"    
PJC - Rezervné koleso (dojazdové) + zdvihák + kľúč na kolesá – bez Tyre Fit (možné iba s 9VJ )  
4KF - SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika  
9VJ - Sound systém Škoda (10 reproduktorov + subwoofer + zosilňovač) (iba s PJC )  
WEN -  Style Comfort: Adaptívny tempomat s odmedzovačom rýchlosti do 210 km/h > SIDE ASSIST (asistent 
zmeny jazdného pruhu) a REAR TRAFFIC ALERT (asistent vyparkovania) > Parkovacia kamera > Navigačný 
systém AMUNDSEN 9,2" + online služby na 1 rok > Virtuálny kokpit – LCD prístrojový panel s nastaviteľným 
zobrazovaním údajov 
4E7 - Elektricky ovládané veko batožinového priestoru   
9WJ - Bezdrôtový SmartLink+      
4UP - Kolenný airbag vodiča      
QQ4 - Ambientné osvetlenie interiéru – červené   
PLJ - Kožený športový multifunkčný volant (bez vyhrievania)  
PSH – Image paket (predĺžené sklo piatych dverí, spojler, Full LED zadné svetlá s animovaným ukazovateľom 
pohybu)       
EA4 - Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km    
Predpokladaný termín dodania: 14 – 16 týždňov 
 

Výbava:   

Interiér Style, Bočné airbagy vpredu, Hlavové airbagy, Deaktivácia airbagu spolujazdca, ESC vrátane ABS, EBV, MSR, 

ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill, FRONT ASSIST (vrátane núdzového 

brzdenia) a PEDESTRIAN Monitor, LANE ASSIST) asistent udržiavania jazdného pruhu), LIGHT AND RAIN ASSIST – 

svetelný a dažďový senzor (Coming/Leaving Home), AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových 

a stretávacích svetiel, Emergency Call, CareConnect na 1 rok, Disky VOLANS z ľahkej zliatiny 6,5J × 17" – strieborné, 

Full LED hlavné svetlomety s LED denným svietením a CORNER funkciou, Full LED zadné svetlomety s dynamickým 

smerovým svetlom, CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti a kombi filtrom, 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče, Rádio BOLERO s 8" s dotykovým displejom, Ďalšie 4 

reproduktory vzadu, SmartLink (SmartLink, Smartgate), Komfortné telefonovanie s Bluetooth, PHONEBOX – odkladací 

box na mobilný telefón pred radiacou pákou s bezdrôtovým nabíjaním a spojením s vonkajšou anténou, Lakťová 

opierka JUMBO BOX, 2× USB vpredu (typ C – dátové) + 2× USB vzadu (typ C len na nabíjanie), Elektricky ovládané a 

vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním, 

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu, Parkovacie senzory vpredu a vzadu, Tempomat, Vyhrievanie predných 

sedadiel, Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla, Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe 

karosérie, Predné hmlové svetlomety, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, Alarm, KESSY (Keyless Entry) 

– systém bezkľúčového odomykania, zamykania, Asistent rozjazdu do kopca, Vyhrievaný trojramenný multifunkčný 

kožený volant na ovládanie rádia a telefónu + malý kožený paket, Zadné sedadlá nedelené, operadlo delené so 

stredovou lakťovou opierkou, Podokenná chrómová lišta, Ambientné osvetlenie v bielej farbe (stredová konzola, 

výplne dverí, priestor na nohy vpredu, osvetlenie kľučiek dverí), Maxi DOT čierno-biely, Dekoračná lišta čierna lesklá, 

Dáždnik, Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, Paket pre batožinový priestor (háčiky na tašky – pevné, nesklopné, 

odkladacia schránka – na strane za podbehom, uchytávacie klipy pre sieťový program, sieťový program – 2× vertikálna, 

1× horizontálna sieť), Brzdy kotúčové (predné aj zadné), Obmedzovač rýchlosti, Zásuvka 12 V v batožinovom priestore, 

ISOFIX na sedadle spolujazdca, 3. hlavová opierka vzadu, Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie, 

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná (len pre 1.0 85 kW TSI 6° MP), 

 



Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km (platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 

kilometrov), ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium, Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy 

(porucha na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, zámena paliva), 

odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i. 

 

Opis predmetu zákazky a jednotlivých prvkov je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky.  
V prípade, že verejný obstarávateľ pre predmet zákazky použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický 
a funkčný ekvivalent. 
 


