K U P N Í S M L O U VA
Kupující:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
se sídlem:
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IČ :
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DIČ:
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kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Janečka; e-mail: miroslav.janecka@vsb.cz
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a
Prodávající
Obchodní firma /název/:
Sídlo/místo podnikání/:
IČ: :
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsaná v:
kontaktní osoba:
ID datové schránky:

HAGEMANN a.s.
Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
26826925
CZ26826925
Ing. Janou Hrubcovou
ČSOB banka Opava, KB banka Ostrava
207138058/0300,
86-7013160267/0100
OR u Krajského soudu v Ostravě, B 2763
Mgr. Jan Suchánek , 721 849 300, jan.suchanek@hagemann.cz
rv7ceua

dnešního dne uzavřeli tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

Kupující uzavírá s prodávajícím tuto kupní smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení ve veřejné
zakázce Automobil pro rozvoz stravy.
Prodávající touto smlouvou garantuje kupujícímu splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho
vyplývajících podmínek a povinností převzatých prodávajícím v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
podle zadávacích podmínek a nabídky prodávajícího.

Článek I
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka automobilu pro rozvoz stravy, typu Iveco Daily 70C18H s
nástavbou (dále také zboží) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek zde sjednaných kupujícímu zboží, jak
je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo
k tomuto zboží.
3. Prodávající se vedle dodání zboží zavazuje:
• dodat platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná dle evropské či národní legislativy,
• dodat osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány k tomu oprávněnými osobami
pro jednotlivé specifické druhy výrobků dle zvláštních předpisů,
• dodat návod k obsluze a základní uživatelskou dokumentaci v českém jazyce.
4. Prodávající prohlašuje, že:
a) je či před předáním předmětu plnění kupujícímu bude výlučným vlastníkem tohoto plnění,
b) předmět plnění odpovídá této smlouvě, že má vlastnosti, které si strany ujednaly,
c) zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na
splnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními
podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy
stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Kupující je oprávněn požadovat předložení
dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu
kupujícímu předložit. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení
smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení
smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
d) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
prodávajícímu ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury
nenastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do
nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o
provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a subdodavateli
a prodávající je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností prodávajícího dle
tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
e) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména
tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.
Článek II.
Předání zboží, vady zboží
1. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku IV. této
smlouvy.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prodávající prohlašuje,
že věcné plnění smlouvy nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
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3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí
převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního
termínu předání zboží.

Článek III.
Doba a místo plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 31. 1. 2023
2. Místem plnění je pracoviště Ubytovacích a stravovacích služeb, Vysoké školy báňské – technické
univerzity Ostrava, na adrese Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba.
3. Prodávající je povinen alespoň pět pracovních dnů před faktickým dodáním zboží informovat
kontaktní osobu kupujícího e-mailovou zprávou o předpokládaném termínu dodávky zboží.
4. Zboží bude dodáno kupujícímu spolu s dodacím listem a fakturou; zboží je prodávající oprávněn
fakturovat v souladu s příslušným dodacím listem.
5. Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na kupujícího.

Článek IV.
Kupní cena a platební podmínky
1. Celková nabídková cena je stanovena ve výši:
Celková cena bez DPH: 1 988 000,-

Kč

DPH 21 %

Kč

Celková cena s DPH:

417 480,2 405 480,-

Kč

Slovy: Dva miliony čtyři sta pět tisíc čtyři sta osmdesát Kč s DPH
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí zboží,
včetně dopravy a ostatních nákladů dle článku I. této smlouvy.
3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura vystavená prodávajícím
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy s tím, že zvlášť budou ve faktuře vyčísleny
ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží s DPH.
4. Faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitostí pro daňový doklad.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura dodána
spolu se zbožím; v případě pochybností se má za to, že dnem doručení faktury se rozumí třetí den
ode dne jejího odeslání.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na účet
prodávajícího. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
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Prodávající je povinen fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se
zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dnů.
8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Kupujícím placeny na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví
této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve
faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Prodávající je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je
správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke
změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu písemně
informovat Kupujícího o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona
o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za
toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup, provede Kupující úhradu ceny Plnění pouze na účet, který je účtem zveřejněným
ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Prodávajícího, na který
Prodávající požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Kupující povinen
úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením
ceny Plnění na straně Kupujícího.
9. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které
nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

Článek V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku na jakost, tj. funkčnost vozidla jako celku, po dobu
24 měsíců ode dne dodání vozidla.
Lhůta pro uplatnění vad běží od okamžiku dodání zboží prodávajícím kupujícímu

2. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na
dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto smlouvou, tedy pokud nebylo dodáno ve
shodě s požadavky kupujícího.
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté
je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
5. Prodávající v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho
převzetí, i když se vada stane zjevnou až v průběhu užívání jednotlivých druhů či kusů dodaného
zboží.
6. Záruční servis bude, pokud je to možné, prováděn v místě plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, a
to buď provedením samotné opravy v místě plnění, nebo vyzvednutím a zpětným doručením
reklamovaného zboží v místě plnění.
7. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím
4

co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat na:
Hagemann a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava, email: reklamace@hagemann.cz, tel. 553 760 801
Kontaktní osobou za kupujícího je:
Ing. Miroslav Janečka; e-mail: miroslav.janecka@vsb.cz; tel 596 995 151
Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,
neuvede-li v oznámení jinak.
Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na
opravu, tak na případnou přepravu vadného zboží a další s opravou související náklady. Prodávající
je tak v případě uplatnění reklamace s požadavkem na opravu předmětu koupě povinen vyslat
zaměstnance či pověřit třetí osobu opravou předmětu koupě a to na vlastní náklady.
Článek VI.
Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy
1.

Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě dle ustanovení článku III, odst. 1, zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den
prodlení.

2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve
výši dle platného předpisu.
3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dní od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

4.

Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody vzniklé kterékoliv ze smluvních stran.

5.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.

Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem dle ustanovení § 1977 občanského zákoníku
se pro účely této smlouvy rozumí zejména tyto porušení:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 10 dnů oproti termínu plnění
stanovenému podle této Smlouvy,
b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady zboží delším než 5 dnů.
c) prodlení kupujícího se zaplacením celkové kupní ceny dle této smlouvy po dobu delší než
60 dnů, ačkoliv byl kupující na toto prodlení prodávajícím písemně upozorněn.

6.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo s prodávajícím zahájeno insolvenční
řízení.

7.

V případě vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nebo dodání nového zboží bez vad není kupující
povinen vracet prodávajícímu užitek (opotřebení), který ze zboží měl.
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Článek VII.
Ostatní ujednání
1.

Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Prodávající bere na vědomí povinnosti kupujícího zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených
předpisů či o němž rozhodne kupující.
Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace
– zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:
▪ veškeré informace poskytnuté prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
▪ informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,
utajované skutečnosti),
▪

obchodní tajemství prodávajícího či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních
předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.
Prodávající bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené
ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u informací,
jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

4.

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

5.

Prodávající je povinen uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s dodávkou
předmětu plnění do 2029, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto dokumenty a
účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato
smlouva registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.
2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na
základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy
bylo zasláno oběma smluvním stranám.
3. Případné spory obou smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.
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4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
6. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které
změna nastala, povinna informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného
odkladu. V případě, že z důvodu porušení tohoto závazku vznikne druhé smluvní straně škoda,
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto v plné výši nahradit.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 technická dokumentace vozidla.

V Ostravě, dne: _____________

V Opavě, dne 06. 09. 2022

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Gabriela
Mechelová

podepsal
Ing. Jana Digitálně
Ing. Jana Hrubcová
2022.09.13
Hrubcová Datum:
10:46:04 +02'00'

Digitálně podepsal
Gabriela Mechelová
Datum: 2022.09.13
14:16:54 +02'00'

________________________________
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka
Bc. Marie
Kubešová

Ing. Miroslav
Janečka

Digitálně podepsal Bc. Marie Kubešová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100,
o=Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, ou=kub732, cn=Bc. Marie Kubešová,
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JUDr. Ludmila
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________________________________
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předsedkyně představenstva HAGEMANN a.s.

Digitálně podepsal JUDr. Ludmila Tatranská
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Datum: 2022.09.13 12:32:25 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Janečka
Datum: 2022.09.13 14:04:13
+02'00'
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Příloha č.1 technická specifikace
Minimální technické požadavky
1) Zadání technických parametrů: 1x vozidlo do 7,5 t
Technické parametry podvozku
-

Kategorie vozidla N2, celková hmotnost vozidla maximálně 7.490 kg
Zadní náprava dvoumontáž
Rozvor min. 4700 mm
Pérování a tlumiče zesílené
Zatížení náprav PN min. 2650 a ZN min. 5300
Motor o výkonu min. 130 kW
Objem motoru min. 2990 ccm
Manuální převodovka min. 6 stupňová
Zrcátka pro šířku nástavby nad 2 160 mm – vyhřívané a el. ovládané
Elektricky ovládaná okna
Airbag řidiče
Centrální zamykání s DO
Parkovací brzda el. ovládaná
Klimatizace automatická
Odpružené sedadlo řidiče
Senzory světel a stěračů
Přední mlhové světlomety
Přední světlomety Full LED
Vestavěná navigace s rádiem
Tempomat adaptivní
Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod
Gumová podlaha v kabině
Gumové koberce
Rezervní kolo plnohodnotné
Povinná výbava vozidla

Technické parametry nástavby
-

-

Rozměr izotermické nástavby vnitřní – min. délka 5 650 mm x min. šířka 2 250 mm x min.
výška 2 150 mm
Max. výška podlahy od země 1 200 mm
Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem min. 1 mm
s izolací
Síla izolačních panelů:
o strop a zadní vrata min. 40 mm
o přední čelo min. 40 mm, panely obsahují výztuhu pro montáž chladícího agregátu
o boční stěny min. 40 mm
o podlaha min. 75 mm, panely samonosné zesílené včetně lité vrstvy s protiskluzem
Nosný rám ocelový – pozinkovaný
Zadní rám nerezový, který je osazen L+P křídlem včetně gumového těsnění, vnější uzávěry
nerez, 2x pryžový doraz, výsuvné schůdky, madlo, 2x aretace dveří
Na pravé straně 1x jednokřídlé dveře s rozměry min. 1 000 x 2 200 mm (šířka x výška)
vzdálenost od čela 600 mm, 1x aretace
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-

Po vnitřním obvodu skříně je Al okopový plech min. 250, aretační lišta FeZn od podlahy na
střed 1.200 mm + 1x rozpěrná tyč FeZn
Vnitřní osvětlení LED 2 ks s pohybovým senzorem, vnější – dle EHK v provedení LED
Boční a střešní spoiler na kabině
Reflexní značení
Boční zábrany proti podjetí – jednořadé
Blatníky zadních kol včetně držáku a zástěrek

Technické parametry chladírenského agregátu včetně výparníku
-

Pohon od podvozku
Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 4.000 W
Topný ventil, topný výkon min. 3.500 W
Chladivo R452A
Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
Nastavitelné stupně teploty
Maximální hmotnost agregátu včetně příslušenství 65 kg

Technické parametry zvedacího čela
-

Nosnost min. 700 kg
Ovládání obouruční páčkami + nožní spínače na plošině
Paletové zarážky
Varovné blikače + výstražné praporky
Plošina hliníková min. 1600 x 2310 mm
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Cenová nabídka č. 0080-LK-2022
Předmět nabídky:

IVECO DAILY 70C18H + skříň + čelo

Pro: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ing. Miroslav Janečka
Ostrava
Platnost nabídky do: 17. července 2022

Datum: 01. srpna 2022

IVECO 70C18H podvozek

ZÁKLADNÍ POPIS
DRUH KAROSÉRIE

PODVOZEK S KABINOU

CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA

7,2 TON

VÝKON MOTORU

MOTORE F1C 176CV EURO VIE HD

PREVODOVKA

6-RYCHL. MANUÁL. FPT 2850.6

USPORÁDÁNÍ PODVOZKU

4X2

ZADNÍ KOLA

RUOTE GEMELLE

ROZVOR

4750

PREDNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ

NEZÁVISLÉ SE ZKRUTNÝMI TYČEMI (QUAD-TOR)

ZADNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ

MECHANICKÉ

STRANA PROVOZU

VPRAVO, VOLANT VLEVO

BARVA

50105 - BÍLÁ POLÁRNÍ IC 194

PNEUMATIKY

20662 - PNEU 225/75 R16 ZIMNÍ

PAKETY
05925
07196
72619
79297
00259
75082
79336
06650
72801
76747
02443
14522
75681
04383
06555
72625

Přídavný nastavitelný omezovač rychlosti
Kompresor klimatizace
Sloupek řízení nastavitelný ve 2 osách
Textilní pěnové opěrky hlavy
DRIVER SUSPENDED COMFORT SEAT (WITH ARMREST AND
LUMBAR ADJUSTMENT)
Dvojsed. spoluj. s 2 tříb. pásy, stolek, schránka
Mřížka přední masky chromovaná
Klimatizace ovlád. automaticky
Hi-Connect + navigace Evropa+ Rusko+ Turecko
Palubní deska černo-modrá
Volant potažený kůží
Adaptivní tempomat (ACC)
Telematický modul GPS, GPRS antény
Elektricky ovládaná parkovací brzda
Mlhovky
Full LED přední světlomety

VOLITELNÁ VÝBAVA
1 - HNACÍ ÚSTROJÍ
79570

Nabíjení baterie permanentní
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2 - INTERIÉR KABINY / AUDIO
76746
08628

Palubní deska standardní
Horní odkládací police a 1 zásuvka DIN

3 - PODVOZEK
06094

Zesílená semieliptická pera s helprem

4 - OSTATNÍ
00169
72841

Bez zadního nárazníku
Automatické ovládání stěračů a potkávacích světel

STANDARDNÍ VÝBAVA
1 - ELEKTRIKA / OSVĚTLENÍ
00567
02536
06521
75420
06555
05925
06566
06523
06356
79724
08655
72484
05938

Baterie 110 Ah
Denní světla optim. životnost
Bez zásuvky pro přívěs
Bez volného spínače na přístrojové desce
Mlhovky
Přídavný nastavitelný omezovač rychlosti
Bez centrálního elek. vypínače
Bez odpojovače baterií
Omezovač rychlosti 90 km/h
Bez programování expanzního modulu
Bez rozhraní pro nástavbáře
Digitální tachograf DTCO 4.0
VIN kód (CHECK DIGIT)

2 - EXTERIÉR KABINY
04320
08631
72805
77867
06052
02472
79336
02714
02456
06164
07881
07638
06544
04696
73024
06498
00663
00687

Standardní barva podvozku
Bez třetího klíče od vozidla
LDWS + proaktivní asistent pro jízdu v pruzích
Širší lemy předních blatníků
MODEL YEAR 2021
Bez TPMS
Mřížka přední masky chromovaná
Dálkově ovládaná vyhřívaná zrcátka
Označení IVECO
Plnění paliva na boční stěně
Bez možnosti propojení CNG
Akustická signal.zpáteč. vzadu
Bez ostřikovačů světel
Kabina Daily šířka 2000
Zpětná zrcátka pro šířku nástavby do 2350 mm
Standardní označení modelu
Přední zástěrky pro podvozek
Determální tónované čelní sklo

3 - HNACÍ ÚSTROJÍ
72837
06940
06925

Alternátor 220A / 12V
Standardní data set
Filtr pevných částic (DPF)
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79462
75689
08647
07196
02193
02287
07304
00342
77910
04079
02008
06073
06435
02654
06722
04039
03325
79760
06741

Protihlukové kryty
Homologace pro nákladní vozidla
Ohřev odvětrání motoru (std)
Kompresor klimatizace
Bez ochrany chladiče a olejové vany
Vyhřívání palivového filtru
Otáčky motoru 3500/min
Hliníkový chladič motoru
Příprava pro PTO
Bez přepínače Eco
Převod nápravy 4.30
MECHANICAL GEARBOX FT50.6
Bez přizpůsobení homologace
Standardní topení kabiny z chlazení motoru
Bez specifického zesílení
Bez funkce Start&Stop
TARATURA EURO VI-E
Standardní vypínání motoru
Standardní rozjezd

4 - INTERIÉR KABINY / AUDIO
04495
06536
72801
04545
14987
76243
06650
05596
06683
77742
00693
06363
02443
08288
79300
72623
14864
06438
14522
00587
05414
05109
02211
00219
76133

Airbag řidiče
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hi-Connect + navigace Evropa+ Rusko+ Turecko
Bez držáku hasícího přístroje
Vyžádané CoC WVTA
Základní balíček jazyků
Klimatizace ovlád. automaticky
Bez lékárničky
Bez předehřevu motoru
Nástupní madla v kabině
Elektrické stahování oken
Manuální ovládání spojky
Volant potažený kůží
Bez přípr.pro Toll Collect (D)
Odkádací prostor + USB (5 W)
Barevný TFT displej palubního počítače (km/h)
Bez sady na opravu pneumatik
Vozidlo LHD pro ježdění vpravo
Adaptivní tempomat (ACC)
Izolace zad. stěny v kabině
Bez zapalovače cigaret
Bez svítilny
Reflexní varovný trojúhelník
Dva parkovací klíny v držácích
Měření hladiny oleje tyč.měrkou

5 - KAROSERIE / NÁSTAVBA
06433

Standardni výbava

6 - PODVOZEK
00420
77863
03384

Zvýšená celková hmotnost
Zatížení 2700-5350 kg
Celková hmotnost přívěsu 3500 kg
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00726
04488
79250
06828
02210
08640
04383
06234
02307
00154
14871
00137
02181
14872

Držák náhradního kola pod rámem vzadu
ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)
Nádrž AdBlue 20 L za schůdkem
Bez nádrží CNG na zadním převisu
Náhradní kolo
Palivová nádrž 100 L - tvarovaná
Elektricky ovládaná parkovací brzda
Standardní brzdy bez retardéru
Ocelové disky
Bez tažného háku pro přívěs
Bez centrálních nádrží CNG
Bez závěrky diferenciálů
Výfuková trubka uprostřed dozadu
Standardní provedení pérování

7 - SEDADLA
75683
08768
79297
06646
75082
00259
06750

Standardní bezpečnostní pás
Přední sedadla nevyhřívané
Textilní pěnové opěrky hlavy
Potah sedadel textilní černá/modrá
Dvojsed. spoluj. s 2 tříb. pásy, stolek, schránka
DRIVER SUSPENDED COMFORT SEAT (WITH ARMREST AND
LUMBAR ADJUSTMENT)
Bez zadní sedačky spolujezdců

8 - OSTATNÍ
72806
02194
00429
00141
77004
72625
79443
72212
72927
07776
14501
00316
72840
73183
06327
72812
72616
04114
01008
02495
72929
00256
00603
72068
72992
72619
01811
75681
72390

AEBS + CITY BRAKE
Bez bočních zábran
WITHOUT CNG RACK ON ROOF
DRIVE Tire 225/75 R16
Standardní štítek
Full LED přední světlomety
Tištěný uživatelský návod pro EMEA a APAC
Signalizace bezpečnost. pásu řidiče a spoluj.
Bez napínačů k valníku
Bez nástavby
Nízké přední čelo nástavby
WITHOUT VOICE ASSISTANT
Manuální ovládání dálkových světel
Označení modelu na stranách
WITHOUT PARKING SENSORS
Bez funkcí Traction Plus a Hill Descent
Standardní olejová vana motoru
Bez přípravy pro z.čelo
WITHOUT REVERSE CAMERA
Bez interface FMS
Bez schránky na nářadí
DRIVER PRESENCE FEEDBACK BY CAN
WITHOUT SIDE MARKER LIGHTS IN A SEPARATE BOX
Bez e-call systému
Bez sklápěcí nástavby
Sloupek řízení nastavitelný ve 2 osách
Bez tažného zařízení
Telematický modul GPS, GPRS antény
Standardní palivo
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05123
73197
06564
06224
00744
72925

Standardní uspořádání rámu
Bez vzdáleného startování motoru
Bez obrysových světel valníku
Bez tažné příčky
Zadní okna kabiny
Bez žebříku k nástavbě

CCG
1 - PNEUMATIKY
20662

PNEU 225/75 R16 zimní

Záruční doba:

24 měsíců

SKŘÍŇ IZOTERMINCKÁ – ROZVOS STRAVY
Rozměry vnitřní:

délka 5 700 mm; šířka 2 260 mm; výška 2 200 mm – 28,34m3
Nákladová výška podlahy 1 200 mm od země

Mezirám

ocelový pozinkovaný

Stěny

sendvičové panely opláštěné laminátem s izolací, které jsou následně
vlepeny do hliníkových rohových prvků
síla panelů přední čelo 40mm a boky 40mm
barva panelů bílá

Podlaha

podlaha – izolovaný panel síla 75 mm včetně podlahové překližky a
lité podlahy v provedení protiskluzovém (jemná zrnitost)
spodní okopové hliníkové lišty 260 mm

Střecha

panelová, síla 40mm.

Boční dveře

na P straně
1x jednokřídlé šířky 1 000 mm
umístění 600 mm od předního čela (měřeno vnitřkem)
panty a zavírání v provedení nerez
v otevřeném stavu aretovány pružinovými západkami
těsnění dveří splňuje podmínky vysoké prachotěsnosti a tepelné
izolace

Zadní dveře

dvoukřídlé, uzamykatelné, otevíratelné 270°
panty a zavírání v provedení nerez
v otevřeném stavu aretovány pružinovými západkami
těsnění dveří splňuje podmínky vysoké prachotěsnosti a tepelné
izolace

Osvětlení

vnitřní – 2 x LED světlo, umístění na stropě + pohybový senzor
poziční a obrysové LED – dle vyhlášky EHK

Příslušenství

zadní plastové blatníky se zástěrkami
gumový doraz 2 ks na portálu zadních dveří

Speciální doplňky

střešní spojler s výřezem pro chladící agregát
Reflexní značení vozidla – boky bílá, vzadu červená
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Záruční doba:

24 měsíců

CHLADÍCÍ AGREGÁT CARRIER
CARRIER CITIMAX 400 MAXI
Jde o nový model chladící jednotky s chladícím výkonem 4,078 kW při 0°C, poháněné od běžícího
motoru vozidla rotačním kompresorem. Výhodné je použití nové generace extra nízkého výparníku
(193 mm), který je namontován přímo pod střechu nástavby a bezúdržbového ventilátoru
s optimalizovaným průtokem a cirkulací. Velkou výhodou je bezkonkurenční systém řízení - vlastním
multifunkčním počítačem - umístěným a ovládaným z kabiny řidiče, který má mj. i vlastní diagnostiku
poruch s možností přímé komunikace se servisem bez jeho návštěvy, blokaci nastavených teplot, atd..
Výhodou je možnost volby různých přepravních programů, např. pro vysoce kvalitní převoz zboží lze
volit program FRESH - s trvalou cirkulací vzduchu, apod. Jednotka je určena k montáži na střechu
vozidla. Vlastní hmotnost jednotky je 55 kg. Jednotka Citimax 400 Maxi je vybavena integrovaným
topením o výkonu 3,55 kW. Chladivo R452A.

ZVEDACÍ ČELO BAR
Bär Cargolift Standard BC 750 S2 S
Nosnost:

750 kg

Výška zdvihu:

Max. 1.120 mm /výška ložné plochy od země/

Vzdálenost břemene:

750 mm

Ovládání ze země:

Bezpečnostní obouruční, páčkami v ovládací skříňce

Ovládání z plošiny:

Vodotěsné nožní spínače na plošině

Vybavení plošiny:

Dvoubodové nožní ovládání, varovné blikače na plošině
Svislé výstražné praporky
Zarážky 2ad proti odvalení (pro 2 vozíky)

Povrchová úprava zdvih. mech.:

Ocelové díly lakovány katoforézní metodou KTL, zařízení
nevyžaduje další lakování

Deska plošiny:

BAplan30VLL, šíře desky 1950 / 2520 mm
výška desky od 1410 - 2210 mm, závěrná výška desky -70 mm

Hmotnost:

202 kg s plošinou 1.610x 2.320 mm
vč. zábrany, montážního příslušenství a olejové náplně

15

