PERKAMO LENGVOJO AUTOMOBILIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Automobilio markė ir modelis................................................................................................................
Pagaminimo metai: ................................................................................................................................
Valstybinis numeris: ..............................................................................................................................
Automobilis atitinka šiuos reikalavimus:
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Techniniai reikalavimai

Transporto priemonė:
Naujas lengvasis 9 sėdimų vietų (su vairuotoju) automobilis,
M1 kategorijos;
Bendrieji reikalavimai:
Automobilis naujas, neeksploatuotas;
Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos
sąlygomis;
Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis ne mažiau
36 mėn. arba ne mažiau 100000 kilometrų ridos (arba ne
mažiau 2 metai be ridos);
Automobilio pristatymo terminas ne ilgesnis negu 3 mėn. po
sutarties pasirašymo.
Reikalavimai kėbului:
Bendroji automobilio masė ne daugiau kaip 3300 kg;
Automobilio ilgis nuo 5200 mm iki 5500 mm;
Bagažo skyriaus ilgis (nuo galinių sėdynių iki galimų durų,
kai naudojamos visos 9 sėdimos vietos) – ne mažiau 1000
mm;
Kėbulo spalva pasirinktinai iš dviejų nemokamų spalvų;
Slankiosios durys automobilio vienoje pusėje;
Automobilio ratų bazė ne mažiau 3300 mm;
Automobilio aukštis ne mažiau 2200 mm;
Dvivėrės durys gale;
Normalaus dydžio atsarginis ratas;
Kuro bako talpa ne mažiau kaip 70 litrų.
Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai:
Variklis 4 cilindrų, kuras – dyzelinas;
Pavarų dėžė mechaninė, ne mažiau 6 pavarų;
Variklio galingumas ne mažiau kaip 90 kW, sukimo
momentas ne mažiau kaip 340 Nm;
Vidutinės kuro sąnaudos ne daugiau kaip 8,01/100 km;
Automobilis turi atitikti ne mažiau 4 žvaigždučių EuroNCAP
saugumo įvertinimą ir EURO 6 teršalų išmetimo standartus;
Varantys ratai – priekiniai;
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė šoninio
stabilumo sistema (ESP) arba lygiavertės;
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Reguliuojamas vairaračio aukštis ir nuotolis;
Vairo stiprintuvas;
Lengvai išmontuojamos keleivių salono sėdynės;
Planinių techninių aptarnavimų intervalas ne dažniau kaip
30000 km.
Reikalavimai automobilio įrangai:
Oda aptrauktas vairas;
Priekiniai rūko žibintai;
Apsaugos sistema, atitinkanti draudimo bendrovių
reikalavimus;
Elektra valdomi priekiniai langų kėlikliai;
Priekiniai ir galiniai posparniai;
Centrinis užraktas;
Oro kondicionierius;
3-jų taškų saugos diržai visoms sėdynėms;
Gamyklinė garso sistema su garsiakalbiais, USB jungtis;
Guminių kilimėlių komplektas vairuotojo ir keleivių
skyriuose;
Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, saugos liemenė;
Automobilio registracija, techninė automobilio apžiūra.

