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Saskaņ  ar iepirkumu „Mazlietotas viegl s pasažieru automaš nas ieg de” 

(Iepirkuma identifik cijas Nr. AK 2014/16) 
 

 
L GUMS Nr. ______________ par  

Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegādi  

 

Rēzeknē 2014. gada 3. septembr  

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģ. Nr. 42403026217 (turpm k tekst  „Pasūt t js”), kuras 

v rd  uz Statūtu un pilnvarojuma pamata r kojas valdes locekle Di na Zirniņa, no vienas puses, un 
SIA „Moller Auto Ventspils”, reģ. Nr. 41203010445 (turpm k tekst  „Pieg d t js”), kuru p rst v 
izpilddirektors Uvis Braunfelds, kurš darbojas saskaņ  ar Pilnvaru, no otras puses, abi kop  saukti 
„Puses” vai „L dzēji”, pamatojoties uz 2014.gada 3. septembr  pieņemto lēmumu par iepirkuma Nr. 
AK 2014/16 „Lietotas viegl s automaš nas ieg de SIA „Austrumlatvijas koncertz le” vajadz b m” 

rezult tiem, noslēdz sekojošu l gumu, turpm k tekst  „L gums”: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūt t js pasūta un pērk, bet Pieg d t js – atbilstoši pasūt jumam Iepirkum  (Tehnisk  
specifik cija – 2. pielikums) un Finanšu pied v jumam (1. pielikums) – pieg d  un p rdod 
Pasūt t jam automašīnu Volkswagen Sharan, valsts reģistrācijas numurs JP-XXXX, 

turpm k tekst  – Prece.  

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopēj  samaksa par pieg d to Preci tiek noteikta 33033 (trīsdesmit trīs tūkstoši un 
trīsdesmit trīs eiro), tai skaitā PVN 5733 (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs eiro), 
turpm k tekst  – L guma summa. 

2.2. L guma summa ietver Preces vērt bu, pieg des izdevumus l dz l gum  nor d tajai pieg des 
vietai, visus nodokļus un nodevas, k  ar  visus citus iespējamos ar l guma izpildi saist tos 
izdevumus, kas attiecas uz Preci un t s pieg di. 

2.3. Samaksu par saņemto Preci Pasūt t js veic uz l gum  nor d to Pieg d t ja bankas norēķinu 
kontu 100% no L guma summas - 10 (desmit) darba dienu laik  pēc preces pieņemšanas – 

nodošanas akta parakst šanas un rēķina iesniegšanas Pasūt t jam. 

2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskat ta diena, kad Pasūt t js ir p rskait jis naudu uz 
Pieg d t ja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiec gais maks juma uzdevums. 

3. Preces nodošanas - pieņemšanas kārtība 

3.1. Pieg d t js pieg d  un nodod Preci Pasūt t jam (iest des parastaj  darba laik ) Pils iel  4, 
Rēzeknē. 

3.2. Pieg d t js pieg d  Preci Pasūt t jam 15 (piecpadsmit) dienu laik , skaitot no l guma 
noslēgšanas dienas, un apņemas maks t Pasūt t jam l gumsodu par Preces pieg des 
nokavējumu. 

3.3. Triju darba dienu laik  pēc Preces nodošanas Pasūt t jam, Pieg d t js apņemas veikt Preces 
p rreģistr ciju Ceļu satiksmes droš bas direkcij  uz Pasūt t ja v rda, sedzot ar to saist t s 
izmaksas un maks t l gumsodu par š  pien kuma izpildes kavējumu.  
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3.4. Pieg d t js nodod Preci Pasūt t jam piln  komplekt cij , darba k rt b  un atbilstoši apr kotu, 
lai pēc reģistrēšanas uz Pasūt t ja v rda, atbilstoši normat vo aktu pras b m t  ir ties ga 
piedal ties ceļu satiksmē k  satiksmes dal bnieks. 

3.5. Pasūt t js, pieņemot Preci, ir ties gs p rbaud t t s atbilst bu un kvalit ti. Ja Prece neatbilst š  
l guma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūt t ja pilnvarots p rst vis sast da defektu 
aktu. Turkl t šaj  gad jum  Pasūt t js ir ties gs nepieņemt un neapmaks t Preci. Pieg d t js 
nekavējoties novērš akt  konstatētos trūkumus par saviem l dzekļiem un apņemas maks t 
Pasūt t jam l gumsodu par Preces pieg des nokavējumu.  

3.6. Prece uzskat ma par pieg d tu un nodotu Pasūt t jam ar br di, kad L dzēji (to pilnvaroti 
p rst vji) parakst juši Preces nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūt t jam ir ties bas 14 
(četrpadsmit) dienu laik  celt pretenzijas par Preces pieņemšanas laik  nekonstatētu Preces 
neatbilst bu l guma noteikumiem, kvalit tes pras b m vai iztrūkumu. Ja Pasūt t js ir cēlis 
pretenzijas šaj  punkt  noteiktaj  termiņ , Pieg d t jam ir pien kums nekavējoties par saviem 
l dzekļiem aizvietot Preces defektu/trūkumu un maks t Pasūt t jam l gumsodu par Preces 
pieg des nokavējumu. 

3.7. Visas pašuma ties bas attiec b  uz Preci, pēc Preces ieg des un t s apmaksas pieder 

Pasūt t jam. 

4. Preces kvalitāte un garantijas 

4.1. Kvalitat va Prece l guma izpratnē ir Prece, kas atbilst l guma noteikumiem, taj  skait  
Iepirkuma Tehniskajai specifik cijai, Preces ražot ja standartiem un normat vajos aktos 
noteikt m pras b m attiec b  uz Preces kvalit ti. 

4.2. Pieg d t js garantē un nodrošina, ka Prece (t s komplekt cija, kvalit te un citi r d t ji) atbilst 
Iepirkuma Tehnisk s specifik cijas pras b m, Pieg d t ja iesniegtajam finanšu un tehnisko 
parametru aprakstam, Preces ražot ja tehniskajai dokument cijai un standartiem, š  l guma 
noteikumiem un Latvijas Republikas normat vajiem aktiem. 

4.3. Pieg d t js apliecina, ka Precei l dz 2017. gada 25. jūnijam vai 100 000 km nobraukumam ir 

spēk  garantija un uzņemas pilnu materi lu atbild bu pret Pasūt t ju šin  sakar . 

4.4. Ja l guma darb bas laik  L dzēji nevar vienoties par Preces atbilst bu l guma noteikumiem, 
proti, L dzējiem ir domstarp bas par Pasūt t ja izvirz taj m pretenzij m par Preces neatbilst bu, 
tie pieaicina neatkar gu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicin šanu saist tos 
izdevumus sedz tas L dzējs, uz kura viedokļa nepamatot bu domstarp bu gad jum  nor da 
eksperta atzinums. 

4.5. Pieg d t js garantē, ka Prece nav atsavin ta, ieķ l ta, apgrūtin ta ar par diem un saist b m, par 
to nav tiesas str du un Pieg d t jam ir visas pilnvaras un ties bas, lai noslēgtu šo l gumu.   

5. Līdzēju atbildība 

5.1. L dzēji ir savstarpēji atbild gi par otram nodar tajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 
L dzēja vai t  darbinieku, k  ar  š  L dzēja l guma izpildē iesaist to trešo personu darb bas vai 
bezdarb bas, k  ar  rupjas neuzman bas, ļaun  nolūk  izdar to darb bu vai nolaid bas rezult t . 

5.2. Par Preces pieg des termiņa neievērošanu, Pasūt t js ir ties gs piepras t Pieg d t jam maks t 
l gumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmēr  no L guma summas par katru 
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nokavējuma dienu.  

5.3. Par l gum  noteikto maks juma termiņu nokavējumu, Pieg d t js ir ties gs piepras t 
Pasūt t jam maks t l gumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmēr  no termiņ  
nesamaks t s naudas summas par katru nokavējuma dienu. 

5.4. Par L guma 3.3.punkt  noteikt  pien kuma nokavējumu, Pieg d t js maks  Pasūt t jam 
l gumsodu EUR 30 (tr sdesmit eiro)

 par katru nokavējuma dienu. 

5.5. Jebkura šaj  l gum  noteikt  l gumsoda samaksa neatbr vo L dzējus no to saist bu piln gas 
izpildes un L dzēji var pras t k  l gumsoda, t  ar  l guma noteikumu izpild šanu.  

5.6. L dz br dim, kad Pieg d t js nodos Preci Pasūt t jam, visu risku par t s boj eju nes 
Pieg d t js. 

5.7. L dzēji tiek atbr voti no atbild bas par daļēju vai piln gu šaj  l gum  paredzēto saist bu 
neizpildi, ja š da saist bu neizpilde ir radusies nep rvaramas varas (Force Majeure) iest šan s 
rezult t  pēc š  l guma parakst šanas dienas k  rk rtēji apst kļi, kurus L dzējiem nebija 
iespējams ne paredzēt, ne novērst.  

6. Līguma termiņš un grozīšanas kārtība 

6.1. L gums st jas spēk  dien , kad to ir parakst juši abi l dzēji, un ir spēk  l dz saist bu piln gai 
abpusējai izpildei. 

6.2. Abiem L dzējiem ir ties bas vienpusēji atk pties no š  L guma, 15 (piecpadsmit) kalend ra 
dienas iepriekš par to rakstiski br dinot otru L dzēju, ja viens no L dzējiem nepilda savas 
saist bas (Preces pieg de, samaksa). Par br din jumu tiek uzskat ts rakstveid  noformēts un 
otram L dzējam nosūt ts paziņojums.  

7. Noslēguma jautājumi 

7.1. L dzēji garantē, ka tiem ir attiec g s pilnvaras, lai slēgtu šo l gumu un uzņemtos taj  noteikt s 
ties bas un pien kumus, k  ar  iespējas veikt šaj  l gum  noteikto pien kumu izpildi. 

7.2. L dzēji savstarpēji ir atbild gi par otram L dzējam nodar tajiem zaudējumiem, ja tie radušies 
viena L dzēja vai t  darbinieku, k  ar  š  L dzēja l guma izpildē iesaist to trešo personu 
darb bas vai bezdarb bas, k  ar  rupjas neuzman bas, ļaun  nolūk  izdar to darb bu vai 
nolaid bas rezult t . 

7.3. Groz jumi un papildin jumi, kuri nodibina jaunas tiesisk s attiec bas š  l guma ietvaros, 
izmaina l guma noteikumus vai izbeidz šo l gumu, st jas spēk  pēc to noformēšanas rakstiski 
un abpusējas parakst šanas.  

7.4. Ja k dam no L dzējiem tiek main ts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta ties bas, vai k di 
l gum  minētie rekviz ti, t lruņa, faksa numuri, elektronisk  pasta adreses, adreses u.c., tas 
nekavējoties rakstiski paziņo par to otram. Ja L dzējs neizpilda š  apakšpunkta noteikumus, 

uzskat ms, ka otrs ir piln b  izpild jis savas saist bas, lietojot šaj  l gum  esošo inform ciju par 
otru L dzēju. 

7.5. L guma laušanas gad jum  katram L dzējam ir j atdod otram tas, ko tas izpild jis vai par 
izpild to j atl dzina. 

7.6. L guma izpildes laik  radušos str dus L dzēji risina vienojoties vai, ja vienošan s nav 
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iespējama, str du izskata ties  Latvijas Republikas ties bu aktos noteiktaj  k rt b . 

7.7. L gums anulē visas iepriekšēj s L dzēju sarunas un saraksti par l guma priekšmetu. Šis 
nosac jums neattiecas uz Iepirkuma nolikumu un Pieg d t ja (Pretendenta) iesniegto 
pied v jumu. 

7.8. K dam no L guma noteikumiem zaudējot spēku ties bu aktu izmaiņu gad jum , l gums 
nezaudē spēku t  p rējos punktos un š d  gad jum  L dzējiem ir pien kums piemērot L gumu 
spēk  esošo ties bu aktu pras b m. Jaut jumi, kas nav noregulēti šaj  L gum , tiek risin ti 
saskaņ  ar Latvijas Republik  spēk  esošajiem ties bu aktiem. 

7.9. Korespondence, kas saist ta ar L guma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valod , nosūtot 
uz L gum  vai turpm kajos paziņojumos nor d to L dzēja adresi, ar faksa starpniec bu (ar 
saņemšanas fakta apstiprin jumu), nosūtot pa elektronisko pastu (ar atbilstošas saņemšanas 
atskaites saņemšanu), pa pastu vai nododot person gi (pret parakstu). 

7.10. Šis l gums ir saistošs Pasūt t jam un Pieg d t jam, k  ar  vis m trešaj m person m, kas 
likum gi p rņem to ties bas un pien kumus. 

7.11. L gums sast d ts un parakst ts 2 (divos) eksempl ros latviešu valod , katrs uz 4 (četr m) 
lap m, pa vienam eksempl ram katram L dzējam, un parakst šanas br d  tam ir š di pielikumi: 

7.11.1. 1. pielikums – Pieg d t ja finanšu pied v jums uz 1 (vienas) lapas. 

7.11.2. 2. pielikums - Tehnisk  specifik cija uz 3 (trim) lap m; 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

8.1. Parakstot l gumu, L dzēji apliecina, ka tie piln b  saprot š  l guma noteikumus, apzin s savas 
ties bas un pien kumus: 

Pasūtītājs 
 

Piegādātājs 

SIA „Austrumlatvijas koncertz le”  
reģ. Nr. 42403026217  

jur. adr. Atbr vošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, 

faktisk  adrese Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601, 

T lrunis: 22020206, 28603736 

E-pasts: koncertzale@rezekne.lv, 

diana.zirnina@rezekne.lv  

Bankas rekviz ti: AS „Swedbank” 

konts Nr. LV64HABA0551033040557 

 
_____________________________ 

Valdes locekle / Di na Zirniņa / 

SIA „Moller Auto Ventspils” 

reģ. Nr. 41203010445 

jur. adr. Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601  

T lrunis: 63623065 

Fakss: 63620313 

E-pasts: ventspils@moller.lv  

Banka: Nordea Bank AB Latvijas fili le 

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr.: LV18NDEAXXXXXXXXXX 

 

__________________________ 

Izpilddirektors / Uvis Braunfelds / 

 

mailto:koncertzale@rezekne.lv
mailto:diana.zirnina@rezekne.lv
mailto:ventspils@moller.lv


5 

 

Pielikums Nr. 1 

pie 3.09.2014. l guma Nr. ______________ par  

mazlietotas viegl s pasažieru automaš nas ieg di  
 

FINANŠU PIED V JUMS  
 

Iepirkuma priekšmets Kopējā summa bez PVN, EUR 

(ierakstīt automašīnas marku un modeli), 
saskaņ  ar pied v to Tehnisko specifik ciju* VW Sharan 

Kop , bez PVN 27300 

PVN 21% 5733 

Kop , ar PVN 33033 

 
* -  apliecinām, ka piedāvājuma cenā iekļauta transportlīdzekļa piegāde SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” Pils 

ielā 4, Rēzeknē.  
 

1.1. Piekr tam, ka pirms l guma slēgšanas Pasūt t js iepaz sies ar pieg d jam s automaš nas 
tehnisko un vizu lo st vokli un l gums tiks slēgts gad jum , ja pied v t  automaš na būs 
atbilstoša iepirkuma dokumentos noteiktaj m pras b m un pied v jum  nor d tajam. 
Apņemamies uz sava rēķina nodrošin t iespēju veikt izmēģin juma braucienu tehnisk  
st vokļa novērtēšanai un automaš nas tehnisk  st vokļa diagnostiku. 

1.2. Piekr tam automaš nu pieg des un ieg des apmaksas nosac jumiem saskaņ  ar š  iepirkuma 
nolikuma noteikto k rt bu. 

1.3. Apliecin m, ka esam iepazinušies ar iepirkuma l guma nosac jumiem un tiem piekr tam. 
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Pielikums Nr. 2 

pie 3.09.2014. l guma Nr. ______________ par  

mazlietotas viegl s pasažieru automaš nas ieg di  
 

 

TEHNISK  SPECIFIK CIJA / PIED V JUMS IEPIRKUMAM 

Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde  

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” vajadzībām 

 

Nr.p.k. Parametrs Prasība Pretendenta piedāvājums 

 1 2 3 

1.  Marka, modelis Nav noz mes Volkswagen Sharan Highline 

2.  Izlaiduma gads 2014. gads  2014. gads  

3.  Odometrs (nobraukums) Ne vair k k  5000 km  Ne vair k k  5000 km  
4.  Virsbūves veids  Minivens Minivens 

5.  TL veids / TL kategorija Vieglais pasažieru / M1 Vieglais pasažieru / M1 

6.  Durvis 5 (piecas) 

- elektriski vad mas s nu sl ddurvis pasažieru 
salona labaj  un kreisaj  pusē; 
- uz augšu veramas aizmugurēj s durvis 

5 (piecas) 

- elektriski vad mas s nu sl ddurvis pasažieru 
salona labaj  un kreisaj  pusē; 
- uz augšu veramas aizmugurēj s durvis 

7.  Sēdvietas 7 (septiņas), ieskaitot vad t ju 

- 2 atsevišķas sēdvietas sēdekļu 1. rind  

- 3 atsevišķas sēdvietas ar garenvirziena un 
atzveltnes regul ciju sēdekļu 2. rind  

- 2 atsevišķas sēdvietas sēdekļu 3. rind  

- piln b  nolok ma priekšēj  pasažiera sēdekļa 
atzveltne; 

- priekšējo sēdekļu augstuma regul cija; 
- sag žami vai nolaižami 2. un 3.rindas sēdekļi, 
kas veido l dzenu bag žas telpas virsmu. 

7 (septiņas), ieskaitot vad t ju 

- 2 atsevišķas sēdvietas sēdekļu 1. rind  

- 3 atsevišķas sēdvietas ar garenvirziena un 
atzveltnes regul ciju sēdekļu 2. rind  

- 2 atsevišķas sēdvietas sēdekļu 3. rind  

- piln b  nolok ma priekšēj  pasažiera sēdekļa 
atzveltne; 

- priekšējo sēdekļu augstuma regul cija; 
- sag žami vai nolaižami 2. un 3.rindas sēdekļi, 
kas veido l dzenu bag žas telpas virsmu. 

8.  Kr sa  Brūna / tumši brūna  Tumši brūna  
 Motora parametri:   

9.  Jauda Ne maz ka par 140 ZS  140 ZS 

10.  Motora tilpums Ne liel ks par 2 litriem  2 litri 

11.  Degvielas veids D zeļdegviela D zeļdegviela 

12.  Degvielas patēriņš 
kombinētaj  cikl  

Ne liel ks par 6 l / 100 km  5.7 l / 100 km 

 TL ekspluatācijas ietekme 
uz enerģētiku un vidi: 

  

13.  Oglekļa dioks da (CO2) 
emisiju apjoms  

Ne vair k par 150 g/km (atbilst Euro 5) 
(kombinētaj  cikl ) 

149 g/km (atbilst Euro 5) 

(kombinētaj  cikl ) 
14.  Sl pekļa oks du (NOx) 

emisiju apjoms 

Ne vair k par 150 mg/km  134.4 mg/km 

15.  Met nu nesaturošo 
ogļūdeņražu (NMHC) 
emisiju apjoms 

0,00 mg/km 0,00 mg/km 

16.  Cieto daļiņu (PM) emisiju 
apjoms 

Ne vair k par 0,10 mg/km  0,07 mg/km 

17.  Transportl dzekļa darba 
mūža enerģijas patēriņš 

Ne vair k par 432 000 MJ  410400 MJ 

18.  P rnesuma k rba / skaits Autom tisk  / ne maz k k  6 p rnesumi Autom tisk  / 6 p rnesumi 
19.  Piedziņas veids Priekšēj   Priekšēj   

20.  Pretaizdz šanas ier ce vai 
signaliz cija 

Ražot ja signaliz cija ar salona apsardzi un 
pretaizvilkšanas funkciju; 
Ražot ja imobilaizers (dzinēja bloķēt js) 

Ražot ja signaliz cija ar salona apsardzi un 
pretaizvilkšanas funkciju; 
Ražot ja imobilaizers (dzinēja bloķēt js) 

21.  Droš bas apr kojums ABS bremžu sistēma; 
Elektronisk  stabilit tes sistēma ESP; 

ABS bremžu sistēma; 
Elektronisk  stabilit tes sistēma ESP; 
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Priekš  un aizmugurē – disku bremzes; 

Priekšējie un priekšējie s nu droš bas spilveni; 
Galvas droš bas spilvenu sistēma priekš  un 
aizmugurē sēdošajiem;  
Vad t ja ceļu droš bas spilvens; 
Tr spunktu droš bas jostas un galvas balsti 

(priekšējie ar garenvirziena un augstuma 
regul ciju) 

Priekš  un aizmugurē – disku bremzes; 

Priekšējie un priekšējie s nu droš bas spilveni; 
Galvas droš bas spilvenu sistēma priekš  un 
aizmugurē sēdošajiem;  
Vad t ja ceļu droš bas spilvens; 
Tr spunktu droš bas jostas un galvas balsti 
(priekšējie ar garenvirziena un augstuma 
regul ciju) 

22.  Riepas / diski Vieglmet la diski, papildus – ziemas riepu 

komplekts. 

Vieglmet la diski, papildus – ziemas riepu 

komplekts. 

23.  Rezerves ritenis Riepu remonta komplekts + domkrats Riepu remonta komplekts + domkrats 

 Tehniskie parametri:   

24.  Automaš nas pilna masa 2400 – 2700 kg 2540 kg 

25.  Riteņu garenb ze Ne maz ka par 2900 mm 2919 mm 

26.  Automaš nas garums Ne liel ks par 4900 mm 4854 mm 

27.  Automaš nas platums   Ne maz ks par 1900 mm (bez s nu spoguļiem) 1904 mm (bez s nu spoguļiem) 

28.  Automaš nas augstums (ar 
jumta reliņiem) 

Ne liel ks par 1750 mm 1720 mm 

29.  Bag žas nodal juma ietilp ba 

(ar nolaistiem aizmugures 

sēdekļiem) 

Vismaz 2250 litri 

 

 2297 litri 

 

 Obligātais aprīkojums:   

30.   Elektriski vad mi priekšējie un aizmugurējie 
stiklu pacēl ji;  
Elektriski regulējami, nolok mi un apsild mi 
rējie atpakaļskata spoguļi;  

Centr l  atslēga ar t lvad bas pulti; 

Priekšējo sēdekļu un vējstikla apskalot ja apsilde; 
Autom tiskais tr sjoslu gaisa kondicionēt js; 
Autom tiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata 
spogulis; 

Radio ar CD/MP3 atskaņot ju, vismaz 6 
skaļruņiem, CD main t ju, sk rienjūt gu ekr nu, 
rēju audio sistēmu pieslēgligzdu AUX-IN; 

Multifunkcion la das apdares stūre; 
Priekšējie miglas lukturi ar l kumgaism m;   
Autom tisk  truma uzturēšanas sistēma; 
Multifunkcion ls displejs (borta dators); 
Centr lais elkoņu balsts priekš  sēdošajiem; 
Autom tisk s dienas gaismas; 

Bag žas nodal juma p rsegs (izņemams); 
Lietus sensors; 

Biksenona priekšējie lukturi ar dinamisk m 
l kumgaism m un LED dienasgaism m; 
Parkošan s sensori priekš  un aizmugurē; 
Automaš nas bezatslēgas autom tisk  atvēršanas 
un dzinēja palaišanas sistēma; 
Tumši tonēti aizmugures stikli; 
Jumta reliņi; 
Br vroku sistēma mobilajam telefonam; 
Tekstila un gumijas pakl ji vis m sēdekļu rind m. 

Elektriski vad mi priekšējie un aizmugurējie stiklu 
pacēl ji;  
Elektriski regulējami, nolok mi un apsild mi rējie 

atpakaļskata spoguļi;  
Centr l  atslēga ar t lvad bas pulti; 
Priekšējo sēdekļu un vējstikla apskalot ja apsilde; 
Autom tiskais tr sjoslu gaisa kondicionēt js; 
Autom tiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata 
spogulis; 

Radio ar CD/MP3 atskaņot ju, vismaz 6 skaļruņiem, 
CD main t ju, sk rienjūt gu ekr nu, rēju audio 
sistēmu pieslēgligzdu AUX-IN; 

Multifunkcion la das apdares stūre; 
Priekšējie miglas lukturi ar l kumgaism m;   
Autom tisk  truma uzturēšanas sistēma; 
Multifunkcion ls displejs (borta dators); 
Centr lais elkoņu balsts priekš  sēdošajiem; 
Autom tisk s dienas gaismas; 
Bag žas nodal juma p rsegs (izņemams); 
Lietus sensors; 

Biksenona priekšējie lukturi ar dinamisk m 
l kumgaism m un LED dienasgaism m; 
Parkošan s sensori priekš  un aizmugurē; 
Automaš nas bezatslēgas autom tisk  atvēršanas un 
dzinēja palaišanas sistēma; 
Tumši tonēti aizmugures stikli; 
Jumta reliņi; 
Br vroku sistēma mobilajam telefonam; 
Tekstila un gumijas pakl ji vis m sēdekļu rind m. 

31.  Droš bas komplekts Av rijas tr sstūris, ugunsdzēšamais apar ts, 
medic nisk  aptieciņa un droš bas veste 

Av rijas tr sstūris, ugunsdzēšamais apar ts, 
medic nisk  aptieciņa un droš bas veste 

 Papildus nosacījumi:   

32.  Tehnisk s apkopes un 
serviss 

Tehnisk s apkopes interv ls ne maz ks k  
30000 km  

Tehnisk s apkopes interv ls 30000 km 

  

33.  Automaš nas pieg de 15 dienu laik  15 dienu laik  

34.  Cits Automaš nas reģistr cija CSDD uz Pasūt t ja 
v rda (apliec ba, Nr. z mes, tehnisk  apskate); 
Cen  iekļauti visi nodokļi, nodevas, pieg des 
izdevumi, pirmsp rdošanas sagatavošana 

Automaš nas reģistr cija CSDD uz Pasūt t ja 
v rda (apliec ba, Nr. z mes, tehnisk  apskate); 
Cen  iekļauti visi nodokļi, nodevas, pieg des 
izdevumi, pirmsp rdošanas sagatavošana 
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