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PAKKUMUSE TINGIMUSED

1. Riigihanke nimetus ja iseloomustus: kahe sõiduauto kasutusrent

Tallinna Huvikeskus „Kullo“ kutsub ettevõtteid osalema lihthankes kahe ühesuguse sõiduauto
kasutusrendile võtmiseks. Sõidukeid kasutatakse valdavalt õppesõiduks õppesõiduplatsil.

2. Hankija:
Tallinna Huvikeskus „Kullo“:
Mustamäe tee 59
Tallinn 10621
Registreerimise nr. 75016486
Tel. 6646 100
e-post: kullo@kullo.ee

3. Hankija kontaktisik:
Raul Tomberg
Tel: 6646102
e-post: raul@kullo.ee

4. Informatsioon riigihanke tingimuste kohta
4.1. Hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku
poole aadressil: raul@kullo.ee.
4.2. Kui esitatud pakkumused ei vasta hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele, võib
hankija pidada pakkujatega läbirääkimisi sama hankemenetluse raames.
4.3. Kui pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus küsimusi selgituste saamiseks
hankedokumentides avastatud vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta, on hankijal
õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida hankijale sobivam
hankedokumentide tõlgendus
4.4. Hankija annab selgitused kolme tööpäeva jooksul kirjaliku järelepärimise saamisest
arvates, edastades need samal ajal teistele pakkujatele.
4.5. Hankija võib nõuda pakkujatelt põhjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi
pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta. Nõudmine ja selgitused peavad
olema vormistatud kirjalikult. Kui pakkuja ei esita temalt põhjendatult nõutud selgitusi 3
tööpäeva jooksul, võidakse tema pakkumus tagasi lükata
4.6. Hankija ei vastuta faksi või e-posti side toimimise eest.
4.7. Muudatused hankedokumentides
Hankija võib teha hankedokumentides muudatusi enne pakkumuse esitamise tähtaega.
Muudatused saadetakse ühel ja samal päeval kõikidele hankedokumendid saanud huvitatud
isikutele ja pakkujatele.

5. Pakkumuse esitamine
5.1. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hankija esitatud nõuetest ja riigihangete seadusest
ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
5.2. Pakkumuse esitamisega tõendab pakkuja täielikku nõustumist kõigi hanketingimustega
sealhulgas lepingute tingimustega ning pakkuja ei saa lisada pakkumusele omapoolseid
tingimusi.



5.3. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud.
5.4. Pakkumuse võib esitada vaid nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on võistlevaid
pakkumusi soovinud.
5.5. Pakkumus tuleb esitada arvestusega, et pakutavad sõidukid peavad vastama täies
ulatuses hankedokumentides ja Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud nõuetele ning tavaliselt
vastavale sõidukile esitatud nõuetele.
5.6. Pakkumus tuleb edastada paberkandjal Tallinna Huvikeskus „Kullo“ aadressil
Mustamäe tee 59 Tallinn, ruum 22-02.
5.7. Pakkumuse esitamise tähtaeg
5.7.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 02.10.2013.a kell 10.00.
Posti teel või kulleriga saadetud pakkumiste puhul peab pakkuja tagama, et pakkumus jõuab
punktis 5.6 toodud aadressile nimetatud kuupäevaks ja kellaajaks.
5.7.2. Hilinenud pakkumisi ei avata ja pakkumine tagastatakse pakkujale avamata kujul.
5.8. Pakkumuse vormistamine ja struktuur
5.8.1. Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud tingimustele ja riigihangete
seadusele.
5.8.2. Pakkumus (lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6) ja sellega seotud materjalid tuleb esitada
trükitult ja kinnises pakendis.
5.8.3. Hinnapakkumus vormistada vastavalt hankedokumentide lisas nr 2 toodud
vormile. Hinnapakkumuse täitmisel peab pakkuja arvestama, et esitatud hindadega oleks
võimalik täita sõlmitavaid lepinguid nõuetekohaselt ja pakutavad hinnad sisaldaksid kõiki
vajalikke lisateenuseid, sealhulgas kasutusrendi lepingu sõlmimise tasu.
5.8.4. Pakkumuse esitamisel peab pakkuja kinnitama avalduse vormil (Lisa 3) kõigi
hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmist ning esitama kinnituse selle
kohta, et pakkujal on olemas kõik lepingute täitmiseks vajalikud intellektuaalse omandi
õigused.
5.8.5. Pakendile märkida tekst “Sõiduki kasutusrent” ja “Mitte avada enne
02.10.2013.a. kella 10.00 ja pakkuja andmed.
5.8.6. Pakkumuse iga lehe (välja arvatud reklaammaterjalid) peab allkirjastama
pakkuja juhatuse liige või volitatud isik. Volitatud isiku puhul lisada lihtkirjalik volikiri.
Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ja
hankelepingu sõlmimise ning täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama endi
hulgast esindaja.
5.8.7. Pakkumus peab peab sisaldama järgmisi dokumente:
- kirjalik volikiri kui allkirjastaja ei ole juhatuse liige;
- hankedokumentide lisa nr 2 kohaselt vormistatud hinnapakkumus;
- hankedokumentide lisa nr 3 vormi kohast avaldust hankes osalemiseks;
- kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kinnitused lisa 4;
- hankedokumendi lisa 5 kohast hooldusmaksumuse tabelit;
- sõiduki ja varustuse kirjeldust lisa nr 6 alusel;
5.9. Rahaühik
Pakkumuse hinnad esitada eurodes koos käibemaksuga kaks kohta peale koma.
5.10. Keel
Pakkumus esitada eesti keeles.
5.11. Pakkumuste jõusoleku aeg
Pakkumused peavad olema jõus 90 päeva pakkumuse esitamise päevast arvates.
6. Pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine ja kvalifitseerimine
6.1. Hankija kontrollib riigihangete seaduse § 38 lg 1 kohaselt nimetatud kõrvaldamise
aluste puudumist. Hankija kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja vastavalt riigihangete seaduse
§ 38 regulatsioonile;



6.2. Hankija kvalifitseerimistingimused on:
6.2.1. Vähemalt kolm aastat tegelenud sõidukite müügi või liisimisteenuse osutamisega Eestis
või muus Euroopa Liidu riigis.
7. Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuste tagasilükkamine
7.1. Hankija kontrollib vastavalt riigihangete seadusele pakkumuste vastavust hanketeates ja
hankedokumentides sätestatud tingimustele.
7.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas hankedokumentides esitatud
tingimustega.
7.3. Hankija võib pakkumuse tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi
kõrvalekaldumisi hankedokumentides esitatud tingimustest. Hankija jätab endale õiguse
tarneaegade üle läbi rääkida.
7.4. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud
tingimustele.
7.5. Hankijal on õigus pakkumus tagasi lükata, kui pakkumuses esitatud rendimakset
arvestades on sõiduki rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara
õiglasest väärtusest. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike,
huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.
7.6. Hankijal on õigus pakkumus tagasi lükata, kui kasutusrendi lepinguperiood katab üle
75% renditava vara majanduslikust elueast.
7.7. Hankijal on õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks kui hinnapakkumus ja
maksumuse lahtikirjutus  ei ole esitatud pakkumuse kutse dokumendis lisa nr 2 vormi ja
struktuuri kohaselt või on esitamata muud hindamise aluseks olevad andmed või dokumendid.
7.8. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused kui pakkumuste hinnad ületavad
hankelepingu eeldatava maksumuse;

8. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine
8.1. Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi.
8.2. Hindamise eesmärk on leida madalaima hinnaga pakkumus. Hankija hindab pakkumusi
lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks kõige madalama hinnaga pakkumuse.
Võrdsete hindamistulemuste korral eelistatakse pakkujat, kellel on väiksem keskmine
kütusekulu. Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma.
8.3. Hindamisel liidetakse sõidukite 36 kuu rendimakse ja liisingperioodi sõiduki
hooldustööde kulud.
9. Kasutusrendi lepingu tähtaeg
9.1. Pakkujaga sõlmitakse sõiduki kasutusrendi leping 36 kuuks. Pakkuja peab olema
suuteline kasutusrendile võetava sõiduki üle andma hankedokumendi lisa 1 tehniline kirjelduse
ja esitatud pakkumuse kohaselt.
9.2.Sõidukite üleandmise kuupäev on 7. oktoober 2013.a.

Kui Pakkujal ei ole võimalik nimetatud kuupäeval sõidukeid üle anda, peab Pakkuja andma
Hankijale tasuta kasutusse samaväärsed asendusautod kuni pakutavate sõidukite
üleandmiseni kuid mitte hiljem kui 7.1.2014. Asendusautode puhul tagab Pakkuja hooajale
vastavad rehvid, kasko ja liikluskindlustuste olemasolu, kahjude käsitlemise ning tasub ka
hoolduskulud. Asendusautodel peab olema kehtiv tehasegarantii.

10. Pakkumuste avamine
10.1. Pakkumused avatakse 02.10.2013.a kell 10.10. Tallinnas Mustamäe tee 59, Tallinna
Huvikeskus „Kullo“ hoones, ruum 2-02.

11. Lepingu tingimused.
Hankija soovib kasutusrendilepingu sõlmida järgmistel tingimustel:



11.1. Kui Liisinguvõtja soovib Lepingut korraliselt üles öelda, teatab ta ülesütlemise soovist
Liisinguandjale kirjalikult 3 kuud ette.

11.2. Liisingulepingu lõppemisel on Liisinguvõtjal kohustus Rendiobjekt üle anda seisukorras,
mis ei ületa Rendiobjekti normaalset kulumist või vastasel juhul on Liisinguvõtjal kohustus
hüvitada Liisinguandja nõudmisel Rendiobjekti normaalsesse seisukorda viimise kulud.
Rendiobjekti normaalse kulumise määramisel võetakse aluseks „Sõiduki loomuliku ja
ebaloomuliku kulumise juhend“ ning tehnoseisundi määramisel Maanteeameti tehnoülevaatuse
nõuded (kui sõiduk läbib tehnoülevaatuse, on sõiduk tehniliselt korras ja tegemist on loomuliku
kulumisega). Pooled võivad vastastikusel kokkuleppel määrata normaalse kulumise tasemele
hinnangut andma ka Poolte poolt aktsepteeritud tunnustatud eksperdi. Kui liisinguvõtja leiab
liisingulepingu lõppedes sõidukile olemasolevas seisukorras ning jääkväärtusega ostja, ei ole
Liisinguandjal õigust nõuda Rendiobjekti normaalsesse seisukorda viimise kulude hüvitamist.



Lisa 1- Tehniline kirjeldus

Sõiduauto

Sõiduki rendimaksumuse sisse peab olema arvestatud kõikvõimalikud lepingutasud, kasko- ja
liikluskindlustus, kasutusrendi teenuse osutamise kulutused ning sõiduki registreerimine
Maanteeametis ja täiendavaid makseid peale rendimaksete hankija ei tasu. Sõidukite korralise
hoolduse maksumust pakkuja rendi hinna sisse ei arvesta. Hankija maksab rendiperioodi
jooksul hoolduse eest jooksvalt vastavalt teostatud hooldustöödele. Hankija ei soovi sõidukit
rendiperioodi lõpus välja osta.

Pakkumuse kohase rendi maksete miinimumsumma nüüdisväärtus ei tohi olla üle 90%
renditava vara õiglasest väärtusest. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada
vara teadlike, huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus.

Kasutusrendi lepinguperiood ei tohi katta üle 75% renditava vara majanduslikust elueast.

Rendiperiood: 36 kuud

Sõiduki eeldatava läbisõidu ületamise tasu ei tohi olla suurem kui 0,1 eurot ületatud 1
kilomeetri kohta

Asutus Sissemakse Eeldatav läbisõit
km

Tarneaeg Kogus

Tallinna
Huvikeskus
„Kullo“

0 70000 Hiljemalt 07.10.2013
või asendusautod kuni

07.01.2014

2

Kindlustus

 liiklus- ja kaskokindlustus peab kehtima kõikides Rohelise Kaardi riikides
kaskokindlustuse omavastutus 191 eurot; klaasid 0 eurot; hävimise, varguse, röövimise korral

maksimaalselt 15% sõiduki hinnast

Tehniline kirjeldus

 sõiduauto peab olema uus, valmistatud mitte varem kui 2013
 kere tüüp –sedaan, mahtuniversaal või luukpära
 uste arv – 4 - 5
 aknad – toonimata klaasid



 istekohti koos juhiga – 5
 värv – hankija valib endale sobivad värvitoonid konkreetse sõiduki mudeli värvitoonide seast
 garantiiaeg vähemalt 3 aastat või 100 000 km. Garantii alla peab täies mahus kuuluma

vähemalt veermik, elektroonika, mootor, kere

Mootor:

 kütuse liik – bensiin
 mootori töömaht 1,2 -1,6 liitrit
 mootori võimusus minimaalselt 50 kw
 maksimaalne keskmine kütusekulu 6,2 l/100km (mõõdetud 80/1268/EEC alusel)
 maksimaalne CO2 heitmete kogus 145 g/km
 sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete

süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu määrusega (EÜ) nr 715/2007 kinnitatud piirnormile EURO 5

Jõuülekanne ja veermik:

 käigukast – manuaalkast
 vedav sild – esivedu
 ABS
 pidurdusjõu jaotussüsteem
 stabiilsuskontroll
 velje mõõt 14-15 tolli, plekkvelgede korral, ilukilbid
 sõidukite üleandmisel hooajale vastavad rehvid (talverehvide korral naastrehvid)

Mõõdud

 Teljevahe minimaalselt 2600 mm
Pakiruumi maht 5 istekohaga minimaalselt 450 l

Varustus:

 distantsjuhtimisega kesklukustus
 juhi ja kaassõitja turvapadi
 juhi ja kaassõitja külgmised turvapadjad
 roolivõimendi
 konditsioneer
 tahhomeeter
 reguleeritav rool
 juhiistme kõrguse reguleerimine
 esitulede kõrguse automaatne reguleerimine või käsitsi salongist
 automaatne päevatulede lülitus
 integreeritud tehaseraadio
 esimeste uste elektrilised aknatõstukid
 soojendusega elektriliselt reguleeritavad peeglid
 tagaklaasi soojendus



 peatoed kõikidel istmetel
 kolme punkti turvavööd kõikidel istmetel
 tagumised istmed allaklapitavad
 välistemperatuuri näit
 salongi porimatid (tõstetud servadega kummimatid)
 poripõlled esi- ja tagaratastel
 originaalsuuruses (täismõõdus) varuratas
 autoapteek komplekteerituna vastavalt kehtivale seadusandlusele
 tõkiskingad
 tulekustuti
 ohukolmnurk
 ohutusvest
 järelhaagise konks



Lisa 2 – Hinnapakkumus

Sõiduki kasutusrent Tallinna Huvikeskus „KULLO“
Riigihanke viitenumber
Pakkuja nimi: …………………………….

Kinnitame, et meie pakkumuses on arvesse võetud kõik hankedokumentides esitatud
tingimused ja nõuded. Oleme hankijalt saanud kõik pakkumuse koostamiseks vajaliku
täiendava ja täpsustava informatsiooni.

Pakkumuse koostamisel oleme, tuginedes oma ametialasele professionaalsusele, arvesse võtnud
kõik riigihanke tulemusena sõlmitava lepingu täitmiseks vajalikud teenused, kaasa arvatud ka
need toimingud, mis ei ole kirjeldatud hankedokumentides, kuid mis on vajalikud nõuetekohase
tulemuse saavutamiseks.

Arvestades eeltoodut, nõustume hankija poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis pakkuma
riigihanke objekti järgnevas tabelis toodud hindadega:

Rendi kuumakse eurodes koos
liiklus- ja kaskokindlustusega

Sõiduki 70 000 km
läbisõidu korraliste
hoolduste
maksumus eurodes

Ühe sõiduki

Hinnad esitada koos käibemaksuga (kui käibemaks kohaldub).

Kuupäev: …………………….

……………………
(allkiri)

……………………
(esindaja nimi)

………………………
(amet)



Lisa nr 3 – Avaldus

Sõiduki kasutusrent Tallinna Huvikeskus „KULLO“
Riigihanke viitenumber
Pakkuja nimi: …………………………….
Pakkuja registrikood………………………
Aadress:……………..
Tel….………………..
e-mail………………..
Kontaktisik………….

1. Soovime osaleda Tallinna Huvikeskus „KULLO“ poolt välja kuulutatud riigihankel
„Sõidukite kasutusrent“ (viitenumber) esitades pakkumuse.

2. Kinnitame, et oleme tutvunud kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimustega,
hankedokumentidega ning nende lisadega ja kinnitame, et nõustume täielikult hankija
esitatud tingimustega.

3. Kinnitame, et vastame täielikult hanketeates esitatud kvalifitseerimistingimustele ning
meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.

4. Kinnitame, et omame kõiki lepingute täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi
õiguseid.

5. Pakume ennast täitma riigihanke kohaseid lepinguid ning nõustume kõrvaldama kõik
puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

6. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad
meie pakkumuse osa.

7. Kinnitame, et lisatud hinnapakkumus on nõuetekohaselt esitatud. Saame aru, et
hinnapakkumuse mittenõuetekohase esitamise puhul võidakse meie pakkumus tagasi
lükata kui hankedokumentidele mittevastav pakkumus.

8. Pakkumus on jõus 90 päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
9. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused hankedokumentides

kirjeldatud juhtudel.

Kuupäev: …………………….

………………………
(allkiri)

………………………
(esindaja nimi)

………………………
(amet)



Lisa nr 4 - Kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse
kinnitused

Sõidukite kasutusrent Tallinna Huvikeskus „KULLO“
Riigihanke viitenumber
Pakkuja nimi: …………………………….

1. Kinnitame, et meie suhtes ei esine riigihangete seaduse § 38 lg 1 puntides 1 kuni 3 ja
lg 2 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

2. Kinnitame, et oleme registreeritud oma asukohamaa vastavas registris riigihanke
objektiga vastavuses oleval tegevusalal (Eesti pakkujad Majandustegevuse registris).
Registreeringu numbrid on järgmised: …………………….

3. Kinnitame, et oleme vähemalt kolm aastat tegelenud sõidukite müügi või
liisimisteenuse osutamisega Eestis või muus Euroopa Liidu riigis.

4. Kinnitame, et suudame korraldada sõidukite nõuetele vastavat hooldust ja remonti
Eesti Vabariigis. Meie remondikeskused on järgmised:

Remondikeskus(t)e ärinimi Remondikeskus(t)e aadress ja
kontaktandmed

Lisada vajadusel ridasid
juurde

Kuupäev: …………………….

………………………
(allkiri)

……………………

(esindaja nimi)
………………………
(amet)



Lisa nr 5 – Hooldustööd

Sõidukite kasutusrent: Tallinna Huvikeskus „KULLO“
Riigihanke viitenumber Pakkuja nimi: …………………………….

Sõiduki mark ja mudel

Korralise
hoolduse
tsükkel

Tööd ja
detailid

Töödeks
kuluv
aeg

Töö tunni hind ja
detailide
maksumus

Hooldustööde
maksumus kokku
(töö+detailid)

1.

2.

3.

…

Kokku: Kokku: Kokku:

70 000 km hoolduse maksumus kokku: ………………….… eurot koos
käibemaksuga

Pakutavad hoolduse hinnad kehtivad Hankijale sõiduki hooldamisel kogu rendiperioodi
jooksul.

Kuupäev: …………………….

……………………
(allkiri)

………………………
(esindaja nimi)

………………………
(amet)



Lisa nr 6- sõidukite ja varustuse kirjeldamise vorm

Sõiduki kasutusrent Tallinna Huvikeskus „KULLO“
Riigihanke viitenumber
Pakkuja nimi: …………………………….

Kaskokindlustuse omavastutus
Kaskokindlustuse omavastutuse protsentides
sõiduki hävimise, varguse, röövi  korral
Sõiduki jääkväärtuse % ja jääkmaksumus
Sõiduki õiglane väärtus koos käibemaksuga
Sõiduki eeldatav majanduslik eluiga aastates
Intressi marginaal
Sõiduki tarneaeg
Sõiduki mark ja mudel
Valmistamisaasta
Uste arv
Istekohtade arv
Garantiiaeg

MOOTOR
Mootori tüüp
Tarbitav kütus
Mootori töömaht, liitrites
Võimsus kW(hj)/p.min
Käigukasti tüüp ja käikude arv
VEERMIK
Vedavad rattad
Velje tüüp
Velje ja rehvi mõõdud
Pidurid ees/taga
Suverehvid (mark)

MÕÕDUD JA MAHUD
Telgede vahe (mm)
Kiirendus 0-100 km/h,s
Kütusepaagi maht (l)
Tühimass (kg)
Pakiruumi pikkus peale viimast istmerida
Kütusekulu linnas/maanteel/keskmine
Sõiduki käitamisega kaasnev süsinikdioksiidi
emissioon, g/km

Sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide
(NOx ) ning muude mittemetaansete süsivesinike
ja tahkete osakeste heitkoguste vastavus Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 715/2007,



piirnorm
VARUSTUS (märkida + või – vajadusel kirjeldada)
Immobilaiser
Distantsjuhtimisega kesklukk
Signalisatsioonisüsteem akusireeni ja
mahuanduritega
Juhi turvapadi
Kaassõitja turvapadi
Külgmised turvapadjad
Külgmised turvakardinad
Püsikiirusehoidja
Roolivõimendi
Reguleeritav rool
Integreeritud tehaseraadio (CD+MP3),
Bluetooth handsfree mobiilile
Juhiistme kõrguse reguleerimine
Nimmetoe reguleerimine juhiistmel
Juhiistme käetugi
Esimeste istmete elektrisoojendus
Automaatne päevatulede lülitus
Esimesed udutuled
Tagumised udutuled
Tagumised parkimisandurid
Sulgemata ukse märguanne armatuuris
Elektrilised klaasitõstukid ees
Soojendusega tagaklaas
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
küljepeeglid
Kolme punkti turvavööd kõikidel istmetel
Kinnitamata turvavöö hoiatus esiistmetel
Reguleeritavad peatoed kõikidel istmetel
Kliimaseade
Välistemperatuuri näidik
Täissuuruses varuratas
Porimatid salongis (kummist)
Poripõlled esi ja tagaratastel
ABS pidurid
Pidurdusjõu jaotussüsteem
Stabiilsuskontroll
Veojõukontroll
Ohutusvest
Autoapteek
Tõkiskingad
Ohukolmnurk
Tulekustuti

Kuupäev: …………………….



……………………

(allkiri)

………………………

(esindaja nimi)

………………………

(amet)


