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1 34100000-8 Lotul 1     

  Automobil buc 1 TIP CAROSERIE- Universal  

     Număr  uși/locuri – 3/4  

     
Lungime/Lațime/Înalțime, mm 
3740 / 1680 / 1640 

 

     Garda la sol, mm   -  200  

     Volum portbagaj, 1  - 265/585  

     Volum rezervor combustibil, l  -  42  

     Cutie de viteză- 5 trepte manuale  

     

MOTORIZARE:   

1,7 l 8 valve., 61 kW (83 CP.) 

 

     
Viteza finala, km/h-142 

Timp accelerare 0-100 km/h, s  -  17,0 
 

     Consum mixt, l   -  9,9  

     

DOTARI –  

SIGURANȚĂ 

-Centuri de siguranță, pretensionate 

-Avertizor de necuplare centură șofer 

-Sistem de fixare scaun copil ISOFIX 

-Regulator hidraulic iluminare faruri 

-Iluminare de deplasare de zi 

-Sistem anti blocare frina, sitem electronic de 

distribuire a puterii defrinare (ABS, EBD) 

-Sistem ajutător frinare (BAS) 

INTERIOR  

-Tablou de bord nou 

-Tapițerie textilă 

-Uși frontale din plastic turnat 

-Priza 12V 

-Priza 12V portbagaj 

-Sertar portbagaj 

-Iluminare portbagaj 

-Instrument șofer: cric și cheie roti 

EXTERIOR 

-Apărător noroi față și spate  

-Loc pentru fixare sistem de remorcare 

-Capacele butucului roților in culoarea jantelor 

(argintiu) 

-16'' Jante din aliaj Niagara cu anvelope Pirelli  

Roată de rezervă temporară 16" 

COMFORT 

-Servodirectie 

-Tonare geamuri spate 

-Geamuri electrice față 

-Încălzire scaune față 

-Oglinzi exterioare acționate electric și încalzite 

-Sistem aer condiționat 

-Pregatire audio (cablu pentru radio și 2 

 



difuzoare) 

     CULOARE – ALB  

     GARANŢIE - min. 24 luni sau 50000 km  

     
ANUL FABRICAŢIEI- automobil nou, 2018- 

2019 
 

Valoarea estimativă totală cu TVA (Lot 1) 180 480,00 

2 34100000-8 Lotul 2     

  Automobil buc 1 Tip Caroserie – Universal  

     Număr  uși/locuri – 3/4  

     
Lungime/Lațime/Înalțime, mm 
3640 / 1680 / 1640 

 

     Garda la sol, mm   -  200  

     Volum portbagaj, 1  - 265/585  

     Volum rezervor combustibil, l  -  42  

     Cutie de viteză- 5 trepte manuale  

     
MOTORIZARE:   

1,7 l 8 valve., 61 kW (83 CP.) 
 

     
Viteza finala, km/h-142 

Timp accelerare 0-100 km/h, s  -  17,0 
 

     Consum mixt, l   -  9,9  

     

DOTARI –  

SIGURANȚĂ 

-Centuri de siguranță, pretensionate 

-Avertizor de necuplare centură șofer 

-Sistem de fixare scaun copil ISOFIX 

-Regulator hidraulic iluminare faruri 

-Iluminare de deplasare de zi 

-Sistem anti blocare frina, sitem electronic de 

distribuire a puterii defrinare (ABS, EBD) 

-Sistem ajutător frinare (BAS) 

COMFORT  

-Izolare fonică adăugatoare  

-Servodirectie  

-Tonare geamuri spate  

-Geamuri electrice față  

-Încălzire scaune față  

-Oglinzi exterioare acționate electric și încalzite 

-Sistem aer condiționat  

-Pregatire audio (cablu pentru radio și 2 

difuzoare) 

EXTERIOR  

-Bara de protecție în culoarea automobilului 

Praguri plastic  

-Apărător noroi față și spate 

 -Loc pentru fixare sistem de remorcare -

Capacele butucului roților in culoarea negră  

16'' Jante din aliaj Grizzly cu anvelope Pirelli 

Roată de rezervă temporară 16" 

INTERIOR 

-Tablou de bord nou 

-Plafon salon 

-Tapițerie textilă 

-Uși frontale din plastic turnat 

-Priza 12V 

-Priza 12V portbagaj 

-Sertar portbagaj 

 



-Iluminare portbagaj 

-Instrument șofer: cric, cheie roti și cîrlig de 

tractare 

CULOARE – ALB 

GARANŢIE - min. 24 luni sau 50000 km 

ANUL FABRICAŢIEI- automobil nou, 2018- 

2019 

Valoarea estimativă totală cu TVA (Lot 2 ) 186 240,00 

Valoarea estimativă totală cu TVA 366 720,00 

 


