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Pteambulum

Szerí1dó lrclcL rógzitü, hog] \re\-ó 2o12- nolcnbcr 3i]_án a kozbcszctzóscktő1 szóló 2i)11' éri C\IIII'
tön érrr 1 22' 

'l 
(7) b ekezdés a) p orrtja szcrint ltdetrrrénr' kózz ótóte]e né]]riü tárgYa]áso s e]jáIás r indilo tr

li.l,él3é?k0.Jik }e.;rtrifu tárgr'./rban (x torí]rbiekban: Iiijzbcszerzési eljáús)' FeLek rögzíti|, ho5' a

I{ózbeszcrzósi cljárás r1'ertese _ Egr'elcmmcl az cljárás során meglratározott bíálati szcrlpolltokre a

Szál1ító lett, {1.\rcvó r ete köti meg a je1en szálLítás1 szcrzőclésr (a tor-ábbiakban: Szetzódés)

I. AI-APFELTETELEK

.\ szerzódés táfg\'2: ar db Skodl octar-ia Clevcr 1.,{ TSI rípusú szerrré\gépkocsi szá]lítása a

iclcn szerzódésben, az ajánlattótcü fc]hír'ásban, 1z ljánlxttétc]r C]olrumcntációbrn és e Szá]Líró

x jín]xrá]ran ibglxlfu k szcrint'

Felck rilgzítrk, hog1'jelen szetzóclés tilgyát lrépezó termók tósu]ctcs spccifikációját a jelen

szerződLs 2' sz' melléklete tattaLma,7e. Jc]en szerződés aláításár'a] \rcvó nrcgfcndclí' SzáLíta)

pedig kótelezettségct i'á]hl a fent negjelőlt ós a 2' sz' n-rellékletben részletezetr rerrrrékek

szállítására. Á teljesítés hclr'e: e Szállító telephel'c'

Á szemé\gépkocsi} ára:

Tételes árak autónkénti
Nettó eg sógár tttozékokkaL;

Sl<ode Octavra Cleret 1.'+ TST (6 db): 4.033.000, Ft/db = 24.198.000,- Ft + 6.533.'+0u,- Ft \l \
Regisztrácíós adó: ó5.000, Ft/gépjá nű - 390.000,- Ft
IJzernbe he11ezés kóltsógc: 58'500, lrt/gépjárnrű = 351.000'- Ft + 9'1'770'- FlA!Á
Rendszám: E.5{]{]' Ft/gépjámíí = 51'000'- Ft
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NÍode]l IIotor/LE I)b
Netló
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lFrl
\F1 lFrl át átti a] pt]

Skoda Octar ia
Clerer

1.+fsT

/1221,E
ó 14.198.t)00, 6.533..+60, 10.131.,160,-

'\ tcljes eJ1errszo1gáltatás ilsszege 24.990'000,-
rrzembe helt'czós lröltségét (egrürt: járrrlélros
fotgel.ní adót'

a r'cgisztrációs adór és az
ttte|ml'zza az áltelános

Ft, rnch tartalnazze
lróltségek), de nem

r.4.

1.5

'fehát e gópjármű.ck te1jes netró YótcláÍ.l 2:t'198'(](X)' Ft, rzrz hrrzonnégr.m Lió
százknencr_ennr'oicczcr fourrt, melt'neL az \F \ vonzatr ó._533.460' Ft, lzaz hatmilLió
ótszízh:rtrnhchátomezet nég1szízlran an follnt, r-agr'is blutló j0'j31''+6{l'_ Ft' x7az
hamrllcm Lió h éts zázlrarmincegr ezer nógr'százhatr'arr lorirrt.

Á fizetendő cllcnszolgáltatás összesc11 (gépjáÍművek árá és jáÍulókos költségek):
30.731.460,- Fr + 390.000,- Ft + 351.000,- Ft + 94.770,- Ft + 51.000,- Ft = 31.618.230.- Ft

.\ r.ételár tarta]rruz nrindcn' a szemé\ gépkocsi|ka] és azoli lotga1ornbl hchcrósé.,-el
I<apcso1atos adór, díjat' lröltsóget. 1 Szá1lító ezen lelrrJ jclen szetzódés tcJjcsítésér-e1
i]sszefuggésben sr:mmi]r'cn tor-ábbi dij.rt' költségct ncm jogosLr1t \'cfóYel Szenbe11
érvénr'csítcni- Á megljánlort el]enórtók semrnilren esetben és nódon rrem módosíthrtrr'

Szá]Lítási hrtáríclő: A géPjáÍműreket a szctzijJóskrjtést kőr-etó .1 hótcn belu1 kell lorgelomba
l-. .zru e. ' ' L'r .l^r''t..l .. .'Ío-.oor '

A jÁrnír a vótclár teljes Lifuetéséig a Szá1Iító tulejdonábm n.rratl' Szá1líró és \lcvó rőgzíti1r,
hog], e jclerr szetzódést rkkor'teknti1r te1jesítermek, arnilot a SzálLiró x7 ].3' pontbe11
ncghatátozott llrurró r-ételár 1()0 9n át kézhez kapt:r' { szernó]rgéPkocsik tu]ej.]on]oge az 1'3'
pontban rneghatátrzott Íéte1áÍ 100 0,'o árrak rncglrzctéselrcr szál1 át \'cvórc'

II. SZÁILÍTÁSI És ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTEI.ET<

2.1 Átadás-átvétel
2'1'1 A SzálLitii x ililműrck átr éte1ének

\rer'ót' \z ítedás hclre a Szá]Lító
ic1/ipontjáról a,t ] munkanappx] rncgcJózóen _ értesíti a
telephclr'c' .\ góPkocík ánérelét a \Icgrende1ó egr, napon

bonr.olítja le.
2.1'2 \ iármííYek és azok ololínl'anlalr án-ételekor e \ter-ó aláíásával igazoljá, hogv a játrnúr-eket

hibátlanul r.ene át' .\z átatlás án-étel a S7íltitó áka1i tcIjcsítévrek milrósul' Amenn\ibcn lu
üzemelretés során hiba nreriil fel, a TTI' fejezetben tész1erezert sz:rr.ltossági és jiltál]ási feltéte1ek
az én'ér,1'cscli'

2'1'3 Fcick megál1apodnak abban, hog1 a SzáMtó az 1..1 pontbm fogleltak késedelrncs r_agr. híbás
teljcsítése, i1en'e .r teljesítés elrnulasztásl esetén a Po1gáÍi Tö 'én1'lrónrr.rót szóló 1959' ér.i I\r.
tilrr_érrr 2.1ó' [_l alapján kötbért lrilteles fuetni.
l késede]ni Lijt}ór: A játműr.ek késedc]nes szátlítirse esetén l kötbót a re1jes nenii
szerzódóscs cllenéték 0,15%_e gépjárrnűi-cn1'ónt minden késeclelernrncl énntert rrrp uten
lzz:Ll' hog a késede]rni kötLér ajsszcgc lcgfcljcbb, a teljes nenó s,efzíjdéses ellenérték 101'i a
lehct- Ha SzálLító €zt kó\_etően scn tesz eleget szálLítási köte]ezettsógéne[ úgr \:evő 1ogosrrlt
e1ál]rrí a szerzódéstó]' |bbcn az esetben \rer-ó a meghiúsulási kótbél:e is jogosu]t'
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Hibís tclÉlitesllribéÍ: .\mennliben e jármű'ek szerzódés 2' sz. rnc1lóklctében meghatározott
núszaki specifl_kácíójához képest x ]eszíllítort jírművek alacson_vabb műszaki trrt.r]núa]<
(bámc\'ilr elemúkben)' úg.a \rer-ó jogosu1t a libá\.a1é1ütett lész e enórtókére' .

A meghiúsulisi kótbér: SzálLító kötelezi rnegár, hogl emerrr1'ibcn fcltóható megrriItJsJ DxJtt
hiúsul meg je1en szerzódés' úgl' n-reghiús ulási kötbér jogcínón köteles ielen szerztidésben
meglrarározott reljes nenó szállítási díj 2o9'i_it lote\-ó neg1iúsulási kötbért fuetrri \:er.ii
1észérc'

\-e\'ő áz ór\ afi\csítctt késcdclni j]len e lribás tcljcsitósi 1riltbót ősszegér Szá]1ítónrk kiszánllázza
és a SzáIIító reljes szerzódéses óSSzegIe 1riá1lírott szám1ájába beszánítja' Tchát \'er-ó csak a

l\ótbóffel csóklrentett osszeget uta1ia át Szállíónlrk'

2.2 Szál;rlázás 
' 
frzetés

2.2'1 \ számlázás. kiEzeléS pénzneme meg]'ar forint' '{ján1atkéró elóleget ncm bitoslt'
2'2'2' Szá]\til iz :,ttzt),ás án étel napján' e \leró te1jesítésígazolása a1apján á]líia ]d gépkocsinként :l

szánlájár' n-rre1r- szánlekii]Litási tcclrnlkl e S2á]Litó \.á]1a1atÍánlítási rcrrdszcrinck
kó\-erkeznén]'e' SZálLitó lífcjc7ctt ]<érésétc- .\ Szál]ítil szerzódésszeríí, \lcr-ó áltel igazolt
reljesítése esetén a szárnla c]]cnórtékónclr kjfi:ctósót a Vcr'ó a l{bt. 130' ,r áta]r rcndelkezései
sze lrt tc]jcsítr' ,\ Iofrzetésre az adózás tendjéról szótó 2003' éri XCI]' tiln.én1.3ólÁ. i_ban
fog1:rltakneli mcgfclcllior kcdlhet sot.

2'2.3 \ici ó a vótc]átat átutalássaL fizeti rneg a Szállitrl fenti számlájáta' F]zetési lretáljdó 3l] nap. _\z
cJlcnszolgáItlLtás késede]rrres rnegfuetése eserén 2 Szállító a |olgári Tön.énr.kőnrr.rő1 szóló
1959' ér'i IY' ti]ri'ény (a torábbiakben: t tk-) 3i_]1/A. !i szerrnd késedelnli lramatra jogosu1t'
.\n-rennr'íben \Icvó fi7ciósi ]rótc]ezettségének e nem megfe1e1ően kiálLított szánrll. \-ag; )z 

^zralárárr-rasztó okir.rtok hiárr1'a niett nem tud eleget tenni' ílgr. ez SzáJ1itó kóscde1rrri kamlt iÍánti
kc]vere1ését kizárja.

2.3 A szeÍződés feitnondása
2'3'1 \rcr'ri jogosult jc]cn szetzódést azonnaLi hatá1l1.al fel"nondani' emcnnr'iben a SzátLitó et]cn csőd

' fc]s:ámolási r.ag1 wége1szánrolási e1jÁrás indu| il1en-e 1ra az illoéLcs cégbíóság ncgsziintnck
nÍilránítjx '

:'3.2 A \'evó féljogosult és egr'ben kötcles a szcrzódóst fc]mondad l'ra

e) a Szállítóbln közr-ererten \-lgY kózvctlcniil 25i]o ot rncghaladó tu1ajdoni részcscclóst s;etez
r'a1ame1r o1tan jogi személr' ra:]Y jogi s,cnéhisóggc] ncm tende]lrezó glzdrságr tálsaság.
amcl1'rrem felel meg az 5ó' lt () bekezdés k) Pontjálran meghxtálozott feltételelrnek'

b) a SzálLíró közr-etenen r.lgr'kőzredenül 25!'i' ot mcghaladó tuhjdoni Íés7esedést s7ctcz
\.x}xmch'o]ran jogi s7cmóll' vagr' jogi szenólr'iséggel nem tendelkezó gazdasági tátsaságban,
amclv ncn fclcl nlcg a: 56' li (1) bekezdés k) pontjában megheríIozott fc]tételeknek'

Ezekben az esetekben a Szá1lító:r szerzódés nlcgszűlósc clritt már reljesített szolgákatás
szeÍzódésszefi pénzlrell ellenértékére jogosult'

2'3'3 Amennyiben a Ver'ó a _szálLitó ilt:rl megadott hatátidóben nern r-eszi át e járnlfi-et, lllen-e nem
eg1'cnLiti ki x vóteláÍat' a száILító lz án-ére1 r-lg fuctós e]rrrtldása rniatt a \'cvó
köi.ctkczmÚnr'ckrc töÍt&ó E$e]rneztetéSét is tertdmazó felszóütásában megjeli]lt hltáridó
eredmén'r.te1en lete1tét liö\_eróen jogosu]t x szerzódést fc]rlondani.

3.1 Jótá[ás
a) '{ SzáJ1itó

minóségér

III. JÓTÁLI'is És szAvATossÁG

a nrindenlrod anreg ós tcclrnikai szinvonrlnak megfelelóen guantálje e gópkocsr
konstrrrkcióbm és kilitelben az adon rípusra nregedott tcclrIrikai PÚaméleleknek
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mesfelelóen' \ Szállító a gépjátrnűtc az ánótcl naPjátó] Számírott 2:tr hótaP ir]ótartamlr r-á1hl

^,.1 .-1,i1 ,rl, ., r.-rlar"z r .rrLlul
b) '\ \-eÍó a meglribásoc1ást kötc]cs halrdéktalanul bejelenteni a kijelő1t szeri.iznlúhelr'ben' Á

\-evó l kóz]és késcdc]mébó] etedó kárért fe]e]ós'
c) \levó a jótátlási iganlét a iótál]ási jeg$.elérr-énlesítheti'
d) IIibÁs gétjármű csctó' a \'cr.ó r-álesztása szcÍlrlt díimentes kijrr'ítást r-ag1'kicscté]ést kéÍher.

kn.éve, h3, \-á1esztott igén\'tetjesítése leheteden, r-:rg' hl annak tcljesitése a Szá]lítónlk rlís
szar-atossági igónr' te1jesitósér el ősszehlsonLin.a 1fán]'ta]xn tóbbIerkó1tséget credmÚnleznc'
]elettéktelen lriba miatt cserének rrjncs helr'e'

e) I]a r meglibásodás a gépjárnű rcndcltctósszcrű has7nálxtít akadáI1'ozza. és \terő rz irrdistól
Színított 3 munkeruporr belül én-ényesítr csereigérrr.ét' Szíllító Lrcscról] r játmúr-et meglele1ó
csetejárműre'

f) .A jótá1lás keletéb€ll töIténó jevitrís során l jótál1ás elsó két é\'c 2]att csak gr.ái új e1latrész
keriíhet beépírésre' \ gépjármű fóeg-rségeinek cseréje esetén t jótálláS ídóteltxnlx x kjcseÍalt
cg\'ség teLlitetében újÍek€zdődik'

g) lla a Szá1liró' i11' az á]ta]a fclhxtxlmazott szen.iz a gépjárníí kijrwítását rncgíclcló 1ratárrdcire
nern \-át1a1já, x \Ievó a hibát a SzáJlító kóltségéIe máSs kija\iftaúetia'

h) IIa a Szátlító a j.rr'ítást ncgfclcló hrt;tir]áte nem \.;I]']i' é( .sF]'éÍF trn1.( lchetóSég. a \-e\-ő
átlcszáIlítást igénr'el|et r.agr. e1ál1lrat a szerzódéstól'
Jclentélrtclcn hiba nlian e]á]Iásnak nrrrcs helr.e'

í) .\ $ranciálís 1gónr'cket ktzát]a, ha
ia) a \:c1'1j a kczclési útnrutatóbln. szerrüfiízetben előírr án'izsgálásoliat nem r-égezteri e1 e

megxdott idaikő7ijkbcn' i]]. a fcltáft hibákat nem j'\ittltj, meg' .\z c]ljírt ánrzsgálísok
költségei a \:evót tcrücJil''

ib) a gépjárműbe olr'an .r]lr.rtrészt szctc]nc]< bc, emclr' e]ke]mazását a gr'ártó ncm cngedé1rezre'
ic) a gópjátmíívet a g'ártó áltat nen eflgec]é\'ezett 1r1ó.:l(]n !á]toztatták meg i agv a \'cwó e

haszná1ati etőírásoMt (p1': kczc]ósj írtmutató' s2c111zfiize0 nem txrtottx lre'
id) a l'eletkezen 1tbe temószctcs J<opás kóretkezménr.e (p1': izzók' biztositéko| fékbetétek'

L:uplungtárcslbctót' ól<szij, grrrurbtoncs)'
ie) a hibl szxks?cfűt]cn kczeléste, ruJzon igénr.ber-éteJre (P1' vcncn\'cn tóIrénó használai'

kozlekedési balesetre' e]eni kárrx' ]lcl]'telen tároiísLe '' a9' cgr éb. az átactás után kelctlrezett
olira i czcthctó rrssza.

i| l \'cvl] ncnr tes7 e]eget a kárenr-hítési köre]ezertségének, és czzel tor'ábbi rr-reghibásodást

jr) , ve\'ó ]rem enscdól1'czctt' vagr' nern megfcleló' len-e szenn\.ezett ü7cman1agoklt, illen-e
ada1ék ós kcnóan1agokat lrasznál'

\ 1 ' ''l1,. '. \ eló on en' I ol .-eoo og_i' r ' n '.L'r '

3.2 szá\.atosság
r) Á gópjárnlíi átadásától szátníton 3 ér.ig l Szá1liró a \lerór'el az e1Só tu1ajdo[oss't]

szemben felel Gzl\-lto1) azért' hogv a gépjánlú l jelen szetzódésLerr ós 2' sz' me]lékletében
elóít múszaki követelrrérrr'eknek mcgíclcl'

b) Szar..rtosságr igénr' érr'énr'csítósónek feltétele a megóÍzött jótállísi jcgr, (szcnüfüzer)'
c) Á ve\'ő tlcm ót.i'ón]'csíthct szavetossági jogokat a 3' 1. i') pontblrr loglalt csetekben.

3.3 Á je1en lejezerberr nem szabálr'ozott kérdésekben az egr'es txfiós használxtll lende1t termékek
jóráI1ási kőte1ezettségéről szóló 151/2003' (TX' 22') I(orrn' rcndclctben és a Ptk' 2,l8' 305 ]10'
paragrafu saiban foglalt rcndelkezésck az iránvldók'
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1.L

4.2

1.1

4.5

1.ó

I\. fG\ fB RLNDELK-EIESEK

Felek rögzítik' hogr á iclcn szerződés Lármikerr módosítása kúátólag felek ki]zós lrkarltár-:rl,
íásben ón'énr'cs' .\ szeÍzódéS módosítására a Kbt' 132'( ában írortak az rránl:rdók.

Valamcnnri, a jelen szeÍzódésse] kaPcsolxto5 értesíós ilásbln, magl er nr'e\ en tórténili, melr'et
r-ag' személ,t'esen kézbesitcnclr' r-agr. te1eiiron. e-rnailLen' illen'c postai kézbesítésse] kú]dcoek
meli az éÍintett cíIzettnek az alábbi cfuekre'

Szá]Ltrj órtcsítósj címe: 115.1Budapest Szentrnilrá1r'i út 1,l2'
Szenélr,: SzódiI(ároI1'
Tcl',i íilx: - 3(l 1 '115 3Ll03 r-agr +.3ó.3t-)/81ó_1935 / -]6 1/'.+15 3030
E nail h.szodi@palotaauto.hu

\'er'ó ériesítési cíne: 1112 Budapesr, Budaórsi írr .15'

Szcrlú]r': Csécsi\.itror
Tel.: +3ó 30'/22] 4115
E maÍ: csecsi'r.iktol@1gk'rnta'hu

Jelen szerzódés teljesítésc 1r:rpcsárr \revó részéról te1jesítésigzolás kiatlásátl jogosult szcmó\.:
Szemé]r: tr{arton,'\rcln'r-el'/fir: +3ó ]0/j13 66[a / +361i309-26ó1
lj rnarl: marton.aron@lgh.mta.hu

] e]ek kjjelent]t' hog\. e jelen szctziir1és megkl]tésére képriscló1lr megtelelő fe ratalmezássa1
rendclkcznck' towábbá részükről , jclcn szclzódés a]áíásl nen ctcdménr'ezi rrris cg.éb
/er.,ooe, \.S1 opn Lk,...r sz"-Lro bee.r, .,.lla. lro. r

cégjegzékbe bejeg1zett, tilrrínr'cscD míkódó gazd,sigi rirsaság' el1ene csód , felszámolási
r-agr r-égelszámolási cljárás n]ncs folr.amarban.

\mennriben je1en szerzódés bárncl1. tcndcllrezése részLen i.agr. cgészben éri ónvtcLcnnek
nil<jsú]nc' az ncrn eredménr'ezi a szcrzóclls tc]bbl tcrrdelkezésérrek ón ónrte1enségét' Szcr'ziidó
Felck kifcjc7ctt alrareta az, lrogr ilr'en csctckbcn x s7cfzódés egréb rcnclc1kezései érrónr'bcn
malc1jenelr' ós az ónénrtelennek rrrurósüló rendel]rczós hclrébe én'énr'cs rcndelkezést j]rtatne]i

be' eneful'iben ez .rz ll$ ]cti *arat krly l-ánítása Szenpontjából szukséges'

Ilelek eg1behrngzórn negállapodnak lbban, lrog. a jelen szeÜódóSben nem szebálr'ozott
kétdések r-onatkozásáben e Ptk', a Kbt., vahmint e vonltLo7ó egréb lrltállrls mlg1ar
jogszabáll o1' tcndcllrezései az rránr'adólk'

Fe]ek tudonásu] r-eszrk' lrogr a költségr ctúsi pónzeszkózőknek a költségretési szcrr,clr kótén
lrjrirli felhasznÁlását rz .\llamj Számver.ószék' jllene e liotmárrr'zati El]cnórzési I ]ír-ltal, l
rájuk ronatkozó jogszabálr'olr szelnt jogoSult ellerrőr'izni' Szcrzódó fe1ek trrdomásul r-eszik'
hogr a költsógrctési pénzeszkilzök n1iliínossága ótdekében riz]cti títok
ta$dhatjálr ncg a jelen szerződés lénl'egcs tartxlmáÍó] tajÍténő tájékoztatást'

A Kbr. 125' \ (a) bckczdósc éfte]mében x \ievó elóÍje' hogl
a) a SzálLítrl ncnl fizct, i]]eft-e számol e1 r szerzódés teljcsítésér.el ósszeíűggósbcn olr.an

kö]tségckct' rnelt'ek a ]iLt' 5ó' | (1) bekezdés k) pontja szerlltr fc]téte1elrnek nen
megfeleló tátsaság tekintetébeí mcdlíck fcl' ós melr.ek a nvertes ájánhtteró adókóte]cs
jót_edelnéncL csi]kLcIrtésére alkalrrasak;

+.t



b) a szerzóctés te1jesitésének teljes 1dótart.rm:r :rlatt .r Szí]]ító trLlaidonosi szetkezerét a \ler'ó
számára nTegisnclhctóvó tcszi és a l(bt' ]21' ! (5) bckczdéS szerirrtí úg1etekról l \levót
}r]rdékrrlrnul értesíri

Szerzódó fclek negítltpodnlL abban' hogr je]etl s,erzl'déslról crc<tó jogrrtáitat elsósorbm
békés iLton' kózös megegve7éssc] rcndczil' Ennek eredrnénr'telcnsógc csctón F€1€k llí\.erik
maguker - hatáskóttó1 fuggően _ a Polgári Perrendtetástól szóló 1952' ér-i III' tónétr,á]tal
mcghatározott Líóság illctékcssígónck-

-\ SzeLzódő Felek r je1en ó (hlt) o]dalbólál1ó és 2 (kenó)' r szerződés elr.álaszthatet]en lés7ót
képezó mellék1eter tarta]rnazó szerzódést, anrrak elolr_esása és érre]rnezése ur:Ll' nrinr
akareruk}al orrndenben megegrezót. jóláha5 ó1ag íták alá'

19

Jelen szerzódés .+ (né9)' eg1'tnással mindenben rnegegr'ezó magr'ar nr'elr-rí pé1dínrban l'úszrilt,
anlel1bóI 2 (kettó) példárrr' e SzáILíóná| 2 (kertó) péIdánv pedig a \'er-őnél rrrarad'

Bud-pc. . i l' 1. rur

Sződi{ároly
rTT egheralmazott

Szá]Lító

\Íe1lék1erek
1' sz' mellóL]ct:
2' A szerzódés

?_^-,-----,-----\ *
Peszttánsz\ Etzsébet

gazdaSági igezg11tó

pénzüevi el1cnjca'zó
dátum: Budapesr' 201i}' jantát 2

NÍcghatal'nazás
táIg],át kéF€zó temék részletes speciEkáció1a

/?"' ' /-
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Á szerződés táÍg'Yát kéPező tcrmék Íészletes specifikíciója

Skoda Octavia Clever 14 TSI 90LW/122LR

2' sz' rncllé]Jet

oldalvódő diszléc (szinre fujt)

o]va\ólánpák elijl (2 db)
()s1ottan dönthelő háhó iilés és tán]a

Pohártalló a közópkolzolba!

tu\h pu\lr t. L kifk \iIis
Rad,; S$rn: CD-le rr.z .al \l ':
Rádiótá\,iÍán}íás ! kiir!onti zár]l]z

Rugalmas szeNizintcNalluDr
So1i touch - csomagtérDltás
sznrre fujt ajtókilincsck

Szín'e fujt Liilsó lúkók
s'nre ül ]ökhárilók

Tárolórekc'z a csomagtótben

1'''r.]ó'ekcsz a múszellalon

Ttirolólckesz az utasülés a]att

TáIo]óletcjzekaz e]só és háIsó ajló\bat

Tár(nózsebek az elsó iilések h.i1támláját

Tükóthá/ba iÚegrá]I !ríl.dil iÍárr)le Lzók

UIaso]da]i ]égziák (kikapcJnhatö)

Üzcúan-vage]]átásmcgszakítás

Zó]d hóYédi] ii!.gezés

s } angszól (js kilitel (RAo)

Acé] tcljes éÍéKi potkelélt. autÓemeló. (P]B)

Sebcsségszabá]y,ó (Tenl]omat) (8T2)

szenijlegtar1ó (7h"2)

Tclclon.1ókészÍés (Blucloot]r)

4 db téligui (ie]!j íéL]<ü Li K]ebcr rJ isáb r]I2

\lotoIl Slodx Octa1i2 CleÍer 1']'1'ST 5 ajlós

TL]lt5]rrnenÍ: ] 1oL]ccm )l)K\\ l]]Ll
s7rn: ltaruna''llle meÍil ]Ú]G
(árPit iilés: fekcte 2jtó] tckerc

A góDkocsi fehzo'ehsége:

Alr1aLlöI]ó_ és Drsó cl(jl
Ablak1inló Ús !rosóbelc'ndezós hátul

Ajtó|!iIás k{'rilo]l
Audio csnt]akozó a ]umbo_Boxl]an
Automdtik!s féiyszóRjaktjlá]ás
Biz1onsági ij! koDtroll
Bordázatlan optikájÚ fényszóÍók

Bór ko nán)terék (4 liilló'
csat]akozó (L2v{x) az ula$érben
(\oúa!.ijgzíi] n]]ek a cso$agíérb'n
CsoDagtóni1ágitás
Dekolb;létck a miiszÍtilor Ós a/ 

'jÍrkon
Dieitális óu
l,]eltr á]l' és l'úth.tó kühó liiklók
Elektlor!echaniku\ szcrvoko.nány
E]cl1l('nos abl.kem.]ok e]ó]

Flekirotik!s indíIásb!okko1ó'1'
ESP (E]cktj'olikus stabilitá$'e2á1é$
F ejtámlák cliil és hátul
Fé;vszóÍójlaAa$ág'ál]itlrall'ság
Fj;tlneácrés Ósve maradt féi]'szórókm
l,;úu1ats/ámméÍó
Fiiegöny légzsák cli'l, hátul
fúdretó elsijü]ések
cc]inctán]aszok elöl' magas\ág á]lithatÓ

Hárunponrcs bjztonságj in'et cló] 1h'itu]
l l.r"anvzott károsszéÍia
tsoilf gyernckülés rögzitó\i potok
lrJltarlo r lot'h.la' Jrtohdn

Kapa.z[úU[ Ilch4rhdU) es UhalldlzÍok
Kes71)iitarló zíÍ 1'edéLlel

Kilehc1Ó ka]aplafiÓ
K]iBaL]eÍeldezés'C]íDatic''

Könn} űfém keréktúNók 'CÉeris ' ( l ó" )

Könvöktánmsz elö] "Jor!bo_Bo\''
( Á."irklá nras2 hátul sízsákn\'ílásal
Nlulíj fu nkcjóS kijel7-ó (t]ordco puíeÍ)

Nógy ]tányba! á]lítha1ó komán)ojzlop

gépjárművektc u át'étel nn|jától szátnítoft 2'l hónap tc]jes kö!ű geÍl"]' é] \a1amint +]4

hón2P 20() 000'


