Додаток В. Специфікація на закупівлю автомобіля (PReq 39012040)
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Колір – срібний металік
Двигун 3,5 літрів, Бензин
Повнорозмірне запасне колесо
19-дюймові, шини 245/55 R19
8ми ступінчата автоматична коробка передач
Протитуманні фари
Сенсор освітлення
Склоочисники з сенсором дощу
Обігрів заднього скла з автотаймером
Склоочисник заднього скла з омивачем
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар
Прожекторні галогенні фари ближнього світла
Світлодіодні денні ходові вогні
Протитуманні задні ліхтарі
Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток з автотаймером
Електропривід передніх та задніх склопідйомників з функцією Auto
Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового
випромінювання
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення
Зовнішні дзеркала заднього виду: електропривід регулювання та
обігрів з автотаймером
Зовнішні дзеркала заднього виду: електропривід складання з
функцією Auto
Скло дверей багажного відділення, що відкривається
Сонцезахисні шторки вікон задніх дверей
Зовнішні дзеркала заднього виду: лампа підсвічування посадочної
зони
Задній інтегрований спойлер
Декоративна решітка радіатора сріблястого кольору
Бризковики передні та задні
Рейлінги сріблястого кольору на даху
Матова хромована декоративна решітка радіатора
Декоративні накладки задніх протитуманних ліхтарів
Електропривід дверей багажного відділення
Круїз-контроль
Камера заднього виду з динамічною проекцією
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною
Мультифункціональне кермо: управління аудіосистемою та
телефоном
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60
Мультифункціональне кермо: підігрів
Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з
парковки заднім ходом - RCTA
Функція пам′яті на 2 положення: сидіння водія
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Електропідсилювач керма
Передні сидіння: підігрів з регулюванням інтенсивності
Передні сидіння: кармани у спинках сидінь
2-й ряд сидінь: поздовжне регулювання сидінь
2-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок
2-й ряд сидінь: підлокітник з підстаканниками
3-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60
3-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна Smart Entry and Push Start
Кнопка запуску двигуна
Задні сенсори паркування (4 шт.)
Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору
сидіння водія
2-й ряд сидінь: підігрів дворежимний (бокові сидіння)
Система моніторингу "сліпих" зон - BSM
Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння пасажира
Передні сидіння: вентиляція з регулюванням інтенсивності
Функція пам′яті на 2 положення: зовнішніх дзеркал заднього виду
Клімат-контроль
Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь
Дефлектори обдуву у даху для 2-го та 3-го рядів сидінь
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості
Багатофункціональний кольоровий дисплей на панелі приладів 4.2"
Система попередження про падіння тиску в шинах - TPWS
Аудиосистема
лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв або
iPod / iPhone
6 динаміків
cистема безпровідного зв'язку по протоколу Bluetooth™
Розетки для аксесуарів: USB, 2,1A в нижній частині панелі приладів
(2 шт.)
Розетки для аксесуарів: 12В, 120 Вт в нижній частині панелі
приладів
Розетки для аксесуарів: 12В, 120 Вт у відділенні для речей
підлокітника центральної консолі
Розетки для аксесуарів: 12В, 120 Вт на задній стороні центральної
консолі для сидінь 2-го ряду
Аудіосистема з функцією Go Plus (радіо, СD/MP3/WMA) з
кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та
навігаційною системою
Кермо оздоблене комбінованою шкірою
Шторка багажного відділення
Сидіння - комбінована шкіра з перфорацією
Внутрішні ручки сріблястого кольору
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою
Оздоблення салону декоративними вставками, що імітують дерево
Фонове підсвічування дверних панелей та ніші приборної панелі
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Накладки порогів передніх дверей з металевими вставками
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при
екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу
гальмівного зусилля - ABS + BA + EBD
Протибуксувальна система - TRC
Система допомоги під час старту вгору - НАС
Система стабілізації автомобіля інтегрована з електропідсилювачем
керма - VSC+
Система допомоги під час руху згори - DАС
Система що імітує примусове блокування центрального
диференціала
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми
шиї (технологія WIL)
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира
Подушки безпеки: вимикач подушки безпеки переднього пасажира
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами
(передні сидіння)
Подушки безпеки: фронтальні двоступеневі для водія та переднього
пасажира
Подушки безпеки: колінна для водія
Подушки безпеки: в подушці сидіння переднього пасажира, що
захищає від проковзування під пасом безпеки
Подушки безпеки: захисні бокові шторки для 2-го та 3-го рядів
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про
непристебнуті ремені (передні сидіння)
Кріплення дитячого крісла ISOFIX 2-го ряду сидінь (бокові
сидіння)
Центральний замок з дистанційним управлінням
Іммобілайзер та сигналізація
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