
Opis przedmiotu zamówienia       Załącznik nr 1 A  

 

Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać samochód dostawczy 

typu furgon z napędem elektrycznym 
 

 

1. pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2021 rok,     tak/nie               

2. kolor biały    tak/nie               

3. dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony    tak/nie           

4. liczba miejsc siedzących - 3 tak/nie           

5. długość pojazdu 5800 mm - 6300 mm tak/nie           

6. wysokość całkowita pojazdu 2400 mm - 2700 mm tak/nie           

7. szerokość pojazdu bez lusterek 1900 mm - 2200 mm tak/nie           

8. napęd elektryczny tak/nie           

9. skrzynia biegów automatyczna jednostopniowa tak/nie           

10. akumulator litowo-jonowy o pojemności minimum 35 kWh tak/nie           

11. emisja CO2: 0 g/km tak/nie           

12. zasięg jazdy na jednym doładowaniu minimum 100 km zgodnie z procedurą WLTP określoną   

rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1151 tak/nie           

13. napęd na koła przednie tak/nie           

14. obręcze kół stalowe 16" tak/nie           

15. opony o zmniejszonym oporze toczenia tak/nie           

16. system wspomagania kierownicy tak/nie           

17. moc silnika min. 100 KM tak/nie           

18. fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem tak/nie           

19. szyby opuszczane elektrycznie tak/nie           

20. lusterka boczne szerokokątne sterowane elektrycznie i ogrzewane tak/nie           

21. klimatyzacja automatyczna tak/nie           

22. radio z dotykowym wyświetlaczem tak/nie           

23. centralny zamek sterowany pilotem tak/nie           

24. wielofunkcyjna kierownica umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego tak/nie           

25. gumowe dywaniki w kabinie kierowcy tak/nie           

26. pokrowce na siedzenia tak/nie           

27. immobiliser tak/nie           

28. kamera cofania tak/nie           

29. dźwiękowy sygnał cofania tak/nie           

30. system ABS tak/nie           

31. elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa tak/nie           

32. światła do jazdy dziennej LED tak/nie           

33. czujniki parkowania tył tak/nie           

34. system wspomagający jazdę przy silnym bocznym wietrze tak/nie           

35. czujnik deszczu i zmierzchu oraz wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania 

tak/nie           

36. uchwyt holowniczy z przodu tak/nie           



37. drzwi tylne dwuskrzydłowe tak/nie           

38. drzwi boczne przesuwane tak/nie           

39. uchwyty wejściowe przy drzwiach w przestrzeni ładunkowej tak/nie           

40. oświetlenie przestrzeni ładunkowej tak/nie           

41. uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej tak/nie           

42. pełna ściana działowa oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny kierowcy tak/nie           

43. podłoga i ściany boczne do wysokości dachu w przestrzeni ładunkowej wyłożone sklejką 

tak/nie           

44. gniazdo 230 V z przewodem do ładowania tak/nie           

45. gniazdo do stacji szybkiego ładowania tak/nie           

46. przewód do ładowania do publicznych stacji ładowania AC typu Wall Box tak/nie           

47. pełnowymiarowe koło zapasowe tak/nie           

48. podnośnik hydrauliczny tak/nie           

49. klucz do kół tak/nie           

50. trójkąt ostrzegawczy tak/nie           

51. apteczka tak/nie           

52. homologacja na samochód ciężarowy tak/nie           

 

 

 

 

 

 

 


