
1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr. Nosacījumi Prasības
1. Automobiļa ražotājs un modelis Vācijā ražota automašīna
2. Automašīnu skaits 1 (viena)
3. Automobiļa klase,

virsbūves tips
Vidējā daudzfunkciju (Md),
vieglā pasažieru

4. Izlaiduma gads Ne vecāka par 2005.gadu
5. Aptuvenā cena ar PVN (EUR) līdz 7000,00
6. Nobraukums Ne lielāks par 250000 km
7. Durvju skaits 5
8. Sēdvietu skaits

(ieskaitot vadītāja vietu)
7 sēdekļi, rūpnīcas oriģinālie

9. Sēdvietu izvietojums apsildāmi, regulējami vadītāja un
pasažieru sēdeklis 1.rindā,
dalīti trīs nolokāmi sēdekļi 2.rindā,
izņemami vai nolokāmi divi sēdekļi 3.
rindā
Aiz trešās rindas sēdvietas vēl ir jābūt
vietai bagāžas novietošanai

10. Motora darba tilpums, degvielas veids ne mazāks kā 1950 cm3,
dīzeļdegviela

11. Vidējais izgatavotāja rūpnīcas
noteiktais degvielas patēriņš uz 100 km

ne vairāk kā 7,0 litri

12. Atbilstība Euro atgāzu normām EURO 4-5
13. Degvielas bākas ietilpība ne mazāk kā 70 litri
14. Pārnesumu kārbas tips mehāniskā
15. Pārnesumu skaits neskaitot reversu ne mazāk kā 5
16. Piedziņas tips priekšpiedziņa
17. Riepu izmērs ne mazāks kā R15
18. Obligātais aprīkojums:

 vadītāja un blakussēdētāja,
drošības spilveni, blakussēdētāja
atslēdzams, priekšējie sānu
drošības spilveni

 pretbloķēšanas sistēma ABS
 automātiskā pretizbuksēšanas

sistēma ASR
 elektroniskā stabilitātes

programma ESP
 stūres pastiprinātājs
 centrālā atslēga ar tālvadību (divas

atslēgas)
 signalizācija
 multifunkcionāla, regulējama stūre
 elektriski vadāmi sānu logi
 klimata kontrole
 lietus sensors

 tonēti, gaismu absorbējoši
aizmugurējie sānu un aizmugurējie
logi

 elektriski regulējami, apsildāmi ārējie
atpakaļskata spoguļi

 radio ar CD/MP3 atskaņotāju ar
vismaz 4 skaļruņiem

 multifunkcionāls displejs
 jumta reliņi
 no salona regulējams priekšējo lukturu

gaismas augstums
 bamperi un atpakaļskata spoguļu

ietvari virsbūves krāsā
 aizmugurējās, bagāžas durvis veramas

uz augšu
 apsildāms aizmugurējais stikls ar logu

tīrītāja slotiņu un mazgāšanas iekārtu
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 servisa grāmatiņa
 vieglmetāla riepu diski
 piekabes āķis
 bez korozijas pazīmēm
 papildus bremžu signāli
 salona gaisa filtrs

 gumijas paklāji kabīnē un pasažieru
salonā

 rezerves ritenis vai remkomplekts
 reģistrēta CSDD, tehniskās apskates

uzlīme

18. Vēlamais papildaprīkojums:

 automātiskā ātruma uzturēšanas
sistēma

 priekšējo sēdekļu un vējstikla
apskalotāju apsilde

 vēlams Webasto
 bagāžas nodalījuma pārsegs
 cinkots kuzovs
 roku balsts vadītājam

Aptuvenā cena līdz EUR 5000.

Piedāvājumus lūgums sūtīt uz e-pasta adresi drauda@inbox.lv (ar norādi “auto piedāvājums”)
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