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 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Etyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program –„Falu-és 

tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramra. A pályázat keretén belül személyszállí-

tó autóbusz beszerzésére igényelt támogatást. Etyek Nagyközség Önkormányzata a projekt 

megvalósításával elősegíti a külterületi lakóterületen élők mindennapi feladatainak ellátását. 

Az új busz beszerzése hosszú ideig biztos megoldást jelentene a külterületen élők bekapcsolá-

sára a településközpont vérkeringésébe.  

 
 
 



Etyek Nagyközség Önkormányzat ellátási területéhez tartozik a külterületen elhelyezkedő 

Dávid-major lakóterület. A tanyagondnoki szolgálat bevezetése és tanyabusz-beszerzéssel 

kapcsolatos pályázat sikere esetén Etyek Dávid major lakosságának mindennapi életéhez 

nyújtana nagy segítséget az önkormányzat. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó 

feladatok megoldást nyújtanak a lakosságnak azokban a feladatokban amit az igénybevevő 

önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá arány-

talanul nagy költséget róna rá. Az önkormányzat jelenleg vállalkozói szerződés keretében 

oldja meg a külterületi lakott helyen élők mindennapi kapcsolatát az oktatási, a szociális és 

egészségügyi intézményekkel. A gyermekeket beszállítja az iskolába és az óvodába, az időse-

ket az egészségházba, illetve a lakók egy részét munkába vagy a további helyközi buszjárat 

csatlakozáshoz. 

 

2019. december 14-én érkezett a támogatói döntésről szóló dokumentum, melyben pályáza-

tunkat támogatásra érdemesnek ítélték és 14 994 999 Ft támogatásban részesítették. A pro-

jekt 100 %-os támogatási intenzitású – saját forrás nem szükséges. 

A megküldött támogatói Okirat alapján: 

A projekt megkezdésének tervezett kezdete: 2019.12.01 

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése. 2020.11.30. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a Támo-

gatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 

2020. december 31. 

A támogatott projekt megkezdési időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi 
minősül:  
a) Építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történő 
első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás 
időpontja;  
b) Tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök), építőanyag 
beszerzése esetén  
ba) a kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja,  
bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogi-
lag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja,  
bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a 
beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag 
vagy termék szállítását igazoló okmányon,  
Az a) és b) pontok együttes megvalósulása esetén, a legkorábbi időpont  
c.) Közbeszerzési eljárás megkezdése (amennyiben releváns).  
d) Szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén a szerződés létrejöttének napja, 
érvényességének kezdete; 
e.) Beruházás saját vállalkozásban történő megvalósítását, vagy saját vállalkozásban 
teljesített szolgáltatást tartalmazó projekt vonatkozásában:  
 - Építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén a 
támogatással érintett első munkafolyamat építési naplóba történt bejegyzésének napja;  
Oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az első 
ilyen esemény napja;  
- Egyéb esetekben az alábbiak közül a legkorábbi időpont: - nem előkészítési költségnek 
minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai telje-
sítés, a bizonylat kiállításának és a bizonylat kiegyenlítésének dátuma közül a legkorábbi 
időpont.  
 



A megkezdés időpontja tervezett, így attól el lehet térni későbbi időpontra, nem tartozik a 

bejelentési kötelezettségi körbe. Amennyiben a tervezett befejezés dátuma több mint 3 hó-

nappal késik, akkor bejelentés köteles a dátum módosítás, ha kevesebb az eltérés, akkor nem. 

Az autóbusz beszerzésre az Ivanics Kft. árajánlata alapján nyújtottuk be támogatási igényün-

ket. Az autóbusz beszerzésére vonatkozó ajánlatokat az alábbi táblázatban összegzem: 

 Ajánlattevő bruttó összár (HUF)  

1. Danube Truck Magyarország Kft. IVECO Daily Minibusz 21.393.150.- 

2. EvoBus Hungária Kft.  Mercedes Sprinter Minibusz 30.115.969.- 

3. Ivanics Kft. Ford Transit Minibusz 14.320.000.- 

 

Az autóbusz beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést, a felhívás 2.3 pontja szerint, a 

pályázat benyújtásától számított legfeljebb 120 napon belül kell megkötni. 

A pályázat benyújtása: 2019. szeptember 30. 

A szerződés megkötésének határideje: 2020. január 28. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését! 

 

Etyek, 2020. január 16.  

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán  

 aljegyző 



Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2020. (…) határozata 

A Magyar Falu Program keretében történő szállítóbusz beszerzésről 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

1. a személyszállító autóbusz beszerzésére a……………………………………….köt szerző-

dést, 

2. a szükséges forrást a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás felhasználásával 

biztosítja, 

3. felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 24.  

 

 

 



 
 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ ÉS ÁRAJÁNLAT 
IVECO DAILY MY2019 MINIBUSZ 

 

 
 
ALAPJÁRMŰ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ IVECO Daily 19+1 személyes minibusz (M2 

kateg.) 
Motor teljesítmény: 150 LE 
Sebességváltó: Manuális (6 sebességes) 
Tengelytáv: 4100 mm 
GWV: 5 tonna 
Jármű belmagassága: 1 900 mm 
Jármű hosszúság: 7 128 mm 
Vezető ülés (3 irányban és súlyra állítható, 
rugózott busz vezetőülés, karfával 
deréktámasszal) 
Vezetőtéri klímaberendezés: Manuális 
Elektromos fényszóró állítás  
USB csatlakozó a műszerfalon 
Elektromos ablakemelő vezető és utas oldalon 
Digitális tachográf (DTCO 4.0) 
Tolatásjelző hangjelzés 
Tempomat 
Pótkerék a fenéklemez alatt  
Hátul kétszárnyú ajtó fűtött üvegezéssel 
Ködlámpa, kanyarkövető funkcióval 
Generátor: 180 A 
Üzemanyag tartály: 90 l-es 
AdBlue tartály 20 l-es 
Hátsó felfüggesztés: mechanikus 

MŰSZAKI TARTALOM RÉSZLETEZÉSE Utas ajtó: mechanikus tolóajtó 
Ablak beépítés: Thermopan sötétített 
oldalablakok, panoráma kivitel a gyári mezőbe 
ágyazva 
Padlózat: Síkpadozatú kialakítás. Jármű padlólap 
csúszásmentes GRABIOL csúszásgátló 
műanyaggal burkolva (szín választható) 
Belső burkolatok: Alumínium lemez belső 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwwcLT9dnjAhVO3aQKHRTNCtgQjRx6BAgBEAU&url=http://mezzicommerciali.it/news/iveco-daily-2019-foto-dati/&psig=AOvVaw3gk7tXw-N6eS_rdChMcbKv&ust=1564482338831710


héjazat, hőszigeteléssel, teljes belső tér 
bőr/szövet kárpitozással, mennyezeten középen 
díszcsík az ülésszövet anyagából (szín 
választható) 
Ülés beépítés: Magas háttámlás ülések, (SEGE 
4030 típusú), 3 pontos automata biztonsági 
övvel, kapaszkodóval, karfával, asztalkával, 
újságtartó hálóval szerelve  
– Kettes ülések dönthető, szélesíthető kivitelűek, 
egyes ülések dönthetőek és szélesíthetőek 
– A vezető ülés átkárpitozása az utas ülések 
színére  
Hátsó üléssor mögött 1 db UFR hely kialakítás 
rögzítővel    
                  
Kalaptartó: egyszerű intercity típusú kalaptartó, 
teljes hosszban végigfutó kék/fehér LED soros 
belső világítással  
Klíma: Gyári légkondicionálóra kötött 8,8 kW 
teljesítményű elpárologtató hátsó központi 
befúvással, központi szabályozó egységgel 
Árnyékolás: Sínpályás sötétítő függönysor  
Fűtés: Két oldalt radiátor soron ablakok alatt, 
Webasto 5,2 kW-os programozható 
fűtőkészülékről  
Csomagtér: hátsó ülések mögött kialakítva 
 
Akadálymentesítés: mechanikus Al rámpa 
mozgáskorlátozott személyek közlekedtetéséhez 

Egyéb: Oszlopokon ruhafogas, üvegtörő 
kalapács, tetőszellőző, 2 db 2 kg-os 
poroltókészülék, 2 db üvegtörő kalapács, ”C” 
típusú elsősegélyláda  

Multimédia: Médialejátszó 2+4 db utastéri 
hangszóróval (MP3/WMA/WAC/FLAC lejátszás, 
USB bemenet) 
Vizsgák: M2 
Járműbiztonsági rendszerek: ESP9, AEBS, LDWS 
Autóbusz biztonság: jármű megfelel az ENSZ EGB 
R.66.02,R.109,R.14,R.80 rendeleteknek 

GARANCIA 2 év garancia, km korlátozás nélkül 

VÉTELÁR 16 700 000 Ft + Áfa 

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A VEVŐ TELEPHELYÉRE szerződéskötést követően 4 hónap 

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE 120 nap 

„0” revízió, műszaki vizsga, forgalomba 
helyezés, tachográf illesztés /külön fizetendő/ 

145 000 Ft + Áfa 

 
 
Budapest, 2019. szeptember 20. 
 



Üdvözlettel: 

 
 

Lukács Gyula 
autóbuszüzletág – vezető 

Danube Truck Magyarország Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-902381 

Adószám: 14405123-2-41 

 
 

 



 
 
  

EvoBus Hungária Kft. 
 

 EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft., székhely: Budapest 
Cégjegyzékszám: 01-09-710984 
UniCredit Bank Hungary Rt., számlaszám: 10918001-00000005-
06160028 SWIFT kód: BACXHUHB 
Adószám: 12938713-2-41 

EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft. 
1133 Budapest, Kárpát u. 21. 
Telefon: +36 1 451 2200 
Fax:       +36 1 451 2201 
www.evobus.com 

  

Etyek Nagyközség Önkormányzata    Budapest, 2019. szeptember 23. 
Bálványossy Orsolya részére 
 
Tisztelt Bálványossy Orsolya! 
 
Ajánlatkérésére hivatkozva ezúton szeretném Önökkel ismertetni alábbi tájékoztató ajánlatunkat: 
 
Az ajánlat tárgyát képező autóbusz típus(ok) beszerzésére vonatkozóan ajánlatunkat a 
németországi székhelyű Daimler AG leányvállalatának az EvoBus GmbH magyarországi 
vezérképviseleteként és kizárólagos importőreként működő EvoBus Hungária Kft. nevében teszem 
meg.  
 
Desztináció: Budapest, Magyarország 
 
Az ajánlat tárgya: 

- Mercedes-Benz Sprinter Mobility 23 típusú, 5.932 mm-es, 2-tengelyes minibusz, 7 ülő 
utas / 1 kerekesszékes utas + 1 fő kísérő + 1 fő gkv., a mellékelt műszaki kivitel szerint; 
 

Tájékoztató ajánlati ár: 

- 1 db Mercedes-Benz Sprinter Mobility 23 típusú minibusz: 

69.900 Euro + ÁFA 

 
Az ajánlatban az ár nettó árszinten került meghatározásra, ÁFA nélkül értendő, 2020. évi szállításra 
érvényes!  Ajánlatunk szóbanállási határideje 2020. február 1. 
 
HUF-ban történő fizetés esetén a végleges eladási ár a jármű számlázásakor érvényes UniCredit 
Bank HUF/EURO deviza eladási árfolyamnak megfelelően kerül meghatározásra. Az ár tartalmazza 
a Magyarországra szállítás műszaki vizsgáztatás és a forgalomba helyezés költségeit, továbbá a 
forgalomba helyezéshez szükséges importőri igazolásokat, de a kötelező biztosítás és 
vagyonszerzési illeték költségeit nem. 
 
HUF-ban történő szerződéskötés esetére kalkulálandó hedge költséget nem tartalmaz az ár. 
 
Fizetési feltétel:   Általános feltétel: - 10 % foglaló megrendeléskor 
        - 90 % átvétel előtt  

Tender és egyéb speciális beszerzések esetében, közös 
megállapodás esetén ettől eltérő fizetési konstrukció is  
meghatározható! 

 
Tájékoztatom, hogy lehetőség van ún. közösségen belüli termékértékesítés lebonyolításra is, amely 
üzleti konstrukció során a jármű az EvoBus GmbH egyik németországi Telephelyén 
kerül átadásra. Ilyenkor az EvoBus Hungária Kft németországi adószámáról történik az értékesítés 
és az Európai Unión belüli ÁFA fizetési kötelezettség is Németországban realizálódik. 
 
Ebben az esetben a jármű Magyarországra történő szállításának költsége és kockázata már a Vevőt 
terheli. Továbbá a műszaki vizsga és forgalomba állítás ügyintézése és költsége is a mindenkori 
Vevő feladata. Így a magyar Vevőnknek kiállított számla, a jármű nettó értékére szól.  (Az Eladási ár 
kb. 1800-2000 Euróval csökken.) 



 
 
  

EvoBus Hungária Kft. 
 

 EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft., székhely: Budapest 
Cégjegyzékszám: 01-09-710984 
UniCredit Bank Hungary Rt., számlaszám: 10918001-00000005-
06160028 SWIFT kód: BACXHUHB 
Adószám: 12938713-2-41 

EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft. 
1133 Budapest, Kárpát u. 21. 
Telefon: +36 1 451 2200 
Fax:       +36 1 451 2201 
www.evobus.com 

  

 
Szállítási határidő: Általában a megrendeléstől és a foglaló befizetésétől számított kb. 4-5 

hónap, de a szerződéskötés előtt pontosítani szükséges németországi 
Központunkkal. 

 
Garancia:  48 hónap vagy 200.000 km teljes körű garancia (teljes jármű, hajtáslánc, 

akkumulátor), amelyik előbb bekövetkezik.  
 

Az ajánlott autóbusz karbantartási ciklusának gyakorisága 60 000 km, de a felszereltség részét 
képező „ASSYST” karbantartási igényt mérő rendszer adatai a mérvadóak. 
 
A gépjárművezetők valamint a napi karbantartó személyzet oktatását az autóbusz átadása előtt 
biztosítjuk. Az oktatás tematikáját az üzemeltető céggel egyeztetve határozzuk meg. 
Az autóbusz átadásakor részletes kezelési utasítást adunk járművenként. 
 
A javítási és karbantartási utasítások valamint az alkatrész katalógus az EvoBus GmbH online 
service-netes hálózatán keresztül, előfizetés ellenében, naprakészen, a mindig aktuális 
frissítésekkel elérhetők és letölthetők az autóbuszainkat üzemeltetők számára. 
 
Az autóbuszok alkatrészellátását a leszállítástól számított 12 évig garantáljuk. Az alkatrészek 
leszállítására a megrendelés kézhezvételétől számítva 72 órán belül vállalkozunk, kivételek: 
karosszéria elemek, főegységek, ill. nem az EvoBus szállítási terjedelmébe tartozó tételek (pl. 
pénztárgép, ha van). 
 
Kérjük, az autóbusz átvételekor ellenőrizze, hogy a gyári kiszállításkor az autóbuszon lévő 
gumiabroncsok megfelelnek-e a hazaszállítás során érintett országokban érvényes előírásoknak. 
 
Cégünkről és termékeinkről a www.evobus.hu weboldalon találnak tájékoztatást.  
 
Érdeklődésüket ezúton is köszönöm, 
 
Üdvözlettel: 

     
Uray Dóra      Tóth Bálint 
Ügyvezető Mercedes-Benz és Setra turistabusz értékesítő 
 
Melléklet: - műszaki leírás  



 
 

 

 

EvoBus Hungária Kft. 
 

Mercedes-Benz Sprinter Mobility 23 műszaki leírás – Etyek Önkormányzat – 2019. 09. 20. 

 

Általános 

60  Összeszerelés: Dortmund 1 
    
D61370113  Sprinter Mobility 23 1 
    
C90773313  Sprinter A2 3,5 t KOMBI 1 
    
1  Balkormányos 1 
    
D3GO  Regisztrált férőhely kerekesszékes utas számára: 2 1 
    
D9CO  CoC-Dokumentumok, 2. szint 1 
    
9ZZ  Alapjármű 1 
    
9JM  Típusmegnevezés: Sprinter Mobility 1 
    
583  Országkód: Magyarország 1 
    
Hajtáslánc    
    
DMI2  Motor: OM 651 DE 22 LA 105 kW (143 LE) 1 
    
MP6  Motor kivitele: Euro VI 1 
    
DMQ0  On Board Diagnose (OBD) „D” szint 1 
    
MJ8  ECO Start-Stop funkció 1 
    
GD8  Mechanikus sebességváltó, 6-sebességes, típusa: MB TSG360 1 
    
Futómű    
    
AR3  Hajtott tengely áttétele: i=4,182 1 
    
CT1  Rezgéscsillapítók a hátsó tengelyen 1 
    
DB25  Elektronikus rögzítőfék 1 
    
DE07  Visszagurulás-gátló 1 
    
RH2  Gumiabroncsok: 235/65 R16 C 1 
    
RY2  Keréknyomás-ellenőrző rendszer 1 
    



 
 

 

 

EvoBus Hungária Kft. 
 

DRM1  M + S jelölésű abroncsok 1 
    
R87  Pótkerék 1 
    
R65  Pótkerék-tartó a hátsó tengely után, a váz alján 1 
    
DRS3  Acél keréktárcsák 6,5J x 16 1 
    
Felépítmény    
    
D03  Tető- és hátsó ajtók magas kivitelben 1 
    
L13  Halogén köd- és kanyarfényszórók 1 
    
W02  Egyrétegű, hőszigetelő üvegezés 1 
    
H21  Hőszigetelt szélvédő sötétített felső résszel 1 
    
DW78  Hátsó szélvédő mosóberendezéssel 1 
    
H22  Fűthető hátsó szélvédő 1 
    
T57  Elektromos működtetésű fellépő lépcső a tolóajtónál 1 
    
DV39  Műanyag padló 1 
    
VA7  Hálós tároló a hátsó ajtókon 1 
    
DH01  Hőszigetelés az utastérben 1 
    
DH04  Hőszigetelés a vezetőtérben 1 
    
P47  Sárvédő elöl 1 
    
P48  Sárvédő hátul 1 
    
2PB  Emelőlift hátul 1 
    
Ajtók    
    
DT16  Tolóajtó jobb oldalon 1 
    
DT12  Szakaszosan nyitható tolóajtó 1 
    
2CK  Nyíláshatároló a tolóajtón 1 
    
W54  Hátsó ajtók az oldalfalig nyithatók 1 
    
    



 
 

 

 

EvoBus Hungária Kft. 
 

Ellátórendszerek    
    
DKB7  Üzemanyagtank megnövelt kapacitású: 93 l 1 
    
KL5  Üzemanyagszűrő vízleválasztóval 1 
    
Járműelektronika    
    
DED4  12V 92 Ah akkumulátor 1 
    
DE36  Leválasztó relé az akkumulátoron 1 
    
ES0  Startercsatlakozó 1 
    
M60  Generátor 14 V /250 A 1 
    
DE30  Akkumulátor főkapcsoló, egypólusos 1 
    
LB3  Kiegészítő indexlámpák a tetőn hátul 1 
    
LB1  Oldalsó szélességjelzők 1 
    
DLB5  Harmadik féklámpa 1 
    
LE1  Adaptív féklámpa 1 
    
DES2  12 V csatlakozó a csomagtérben 1 
    
Vezetőfülke    
    
DC6L  Többfunkciós kormánykerék 1 
    
DCL1  Állítható kormánykerék 1 
    
DF68  Fűthető és elektromosan állítható külső tükör 1 
    
DF61  Belső visszapillantó tükör, állítható 1 
    
DEY5  Mercedes-Benz vészhívó-rendszer 1 
    
DEY6  Műszaki segélyhívó-rendszer 1 
    
DJH3  LTE kommunikációs modul digitális szolgáltatásokhoz 1 
    
DE1U  USB-csatlakozó C típusú, 5V 1 
    
JA8  Oldalszél-asszisztens 1 
    
DMS1  Tempomat 1 



 
 

 

 

EvoBus Hungária Kft. 
 

    
DFM3  „WET WIPER” ablaktörlő-rendszer 1 
    
DJF1  Esőszenzor 1 
    
DJB4  Aktív sávtartó-asszisztens 1 
    
DLA2  Menetfény-asszisztens 1 
    
DBA3  Aktív fékasszisztens 1 
    
JW0  Tolatóhang 1 
    
DJ10  Sebességmérő, km/h 1 
    
DJ55  Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer a kísérőülésnél 1 
    
J58  Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer a vezetőülésnél 1 
    
DJK5  Színes kombinált központi kijelző 1 
    
J65  Külső hőmérséklet-jelző 1 
    
E46  12 V csatlakozó a vezetőtérben 1 
    
DS02  Állítható vezetőülés 1 
    
H16  Fűthető vezetőülés 1 
    
DS22  Jobb oldali karfa a vezetőülésen 1 
    
SK0  Komfort fejtámla a vezetőülésen 1 
    
DSZ7  Háló a vezetőülés háttámláján 1 
    
SA5  Vezetőoldali légzsák 1 
    
SA6  Utasoldali légzsák 1 
    
DS04  Állítható kísérőülés 1 
    
DS25  Bal oldali karfa a kísérőülésen 1 
    
SK1  Komfort fejtámla a kísérőülésen 1 
    
DSZ8  Háló a kísérőülés háttámláján 1 
    
FJ1  Fedél a középső tárolórekeszen 1 
    



 
 

 

 

EvoBus Hungária Kft. 
 

Klíma/hűtés/fűtés    
    
HH9  „Tempmatik” légkondicionáló a vezetőtérben, 7 kW 1 
    
DH08  Sprinter légkondicionáló az utastérben, 7 kW, szín: antracit 1 
    
H13  Kiegészítő fűtés az utastérben 1 
    
DHH2  Elektromos levegős fűtés 1 
    
HZ9  Kiegészítő fűtés, dízel 1 
    
3AJ  "M1" ülések, állítható háttámlával 1 
    
Ülések    
    
3MF  Gyorszáras ülésrögzítés  1 
    
0TA  Üléskapacitás: 7 + 1 + 1  1 
    
D3DV  Üléshuzat: anyagkód 1 
    
DVF7  Üléshuzat a vezető- és kísérőülésen: anyagkód 1 
    
3MC  Alumínium padlórendszer az ülések rögzítéséhez 1 
    
3GU  Ülésrögzítő sínek az oldalablakok fölött, 3-pontos biztonsági övekhez 1 
    

3HB  
Kerekesszék-rögzítő rendszer, 4-pontos rendszer, csípőövvel, 2 
kapaszkodóval és 2 visszahúzóval 1 

    

3HP  3-pontos biztonsági öv kerekesszéke utasok számára 
magasságállítással 

1 

    
Információs berendezések    
    
DE1O  MB Audio-rendszer 1 
    
Egyéb felszereltség    
    
LB9  Ajtóvilágítás a tolóajtónál 1 
    
DLC4  Komfort kezelőpanel a plafonon középen 1 
    
FF5  Tárolórekesz a szélvédő fölött a vezetőnél és a kísérőnél 1 
    
4JK  Kapaszkodó a tolóajtónál 1 
    
DV36  Tetőburkolat 1 



 
 

 

 

EvoBus Hungária Kft. 
 

9PD  Ablaktörő kalapács, 2 db 1 
    
Belső dizájn    
    
D4AE  PVC-padló az utastérben, standard 1 
    

6330  
Padlóburkolat anyagkódja: „Tarabus Vega NT Evograu light” 
Csúszásmentességi osztály: R10 1 

    
DVA1  Oldalfalburkolat az utastérben a könyöklőig: standard 1 
    
DV35  Kerékjárat-burkolat 1 
    
Fényezés    
    
9678  Fényezés: tiszta fehér (RAL 9010) 1 
    
8AJ  Klímabox fényezése: standard 1 
    

 



Etyek Nagyközség Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz 4., tel.:   , e-mail: Adószám: 15727062-2-07

Árajánlat
Tisztelt Garaguly Tibor Polgármester úr!

Köszönjük  megtisztelő  bizalmát,  hogy  új  Ford  gépkocsi  vásárlása céljából  megkereste  márkakereskedésünket,  érdeklődésére  ezúton

adunk tájékoztató jellegű ajánlatot a Ford Transit V363 személyszállító típusra.

Típus: Ford Transit V363 személyszállító Busz Trend L4H3|1.4|460, 2.0L TDCi [170 Le] M6RWD

          Jelen árajánlat 1, azaz egy darab, 18 személy szállítására alkalmas új, gyári  megrendelésű gépjárműre
vonatkozik.

Szín/kárpit: Frozen White / Ebony (Ebony / Dark Palazzo Grey)

Alapfelszereltség: aktuális árlista alapján

Extra felszereltség: Automata ajtózárás elinduláskor, a zár nyitása ütközés esetén 
Csúsztatható 2. sori jobboldali ablak
Kombi esetében tartalmazza a csúsztatható 2. sori bal oldal ablakot 
Első üléscsomag 15
- 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- 2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és felnyitható ülőlappal
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Fűthető vezető és utas ülés
- Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
- Vezető oldali deréktámasz 
Harmadik kulcs 
Holttérfigyelő rendszer 
- Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel, beépített figyelmeztető fénnyel
Tolatáskor aktív keresztirányú forgalom figyelő rendszer
- Figyelmeztető hang
- Figyelmeztető üzenet a műszerfalon

Nem rendelhető Láthatósági Csomag 1-el. 
Hátsó elektromos csatlakozó 12V 
ICE csomag 24 
SYNC3 audiorendszer + DAB
USB és Bluetooth csatlakozási lehetőség
8" TFT érintőképernyő
6 hangszóró
Navigációs rendszer
Vészhelyzeti asszisztens
Kormányról vezérehlető audiórendszer 
AppLink, Hangvezérlés 
Láthatósági csomag 2
 Fűthető szélvédő
 Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
 Elektromosan állítható, fűthető, behajtható külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel
 Automata fényszóróvezérlés
 Esőérzékelős ablaktörlők
 Első ködfényszórók
 Változtatható erősségű műszerfalvilágítás 
Manuális Diesel Részecske Szűrő (DPF) regeneráció 
Osztott képes frontkamera
- Tolatókamera
- LED világítás a hátsó raktérajtó fölött
- Parkolóradar - első és hátsó
- ICE 20 / 21 / 24 / 25 csomag rendelés szükséges
- Programozható interfész modullal nem érhető el 
Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés, távirányítású
- Megerősített akkumulátor
- Hidegindító funkció (-29°C)
- Riasztóval nem elérhető 
Riasztóberendezés 
Vonóhorog
 Vontatmány stabilitás vezérlővel (TSC)
 310M, 310L FWD Kombi modellen valamint a 440es Bus M2 esetében nem elérhető 
Xenon fényszórók 



Tartozékok: Arculati Elem 
Gumiszőnyeg garnitúra 
Kerekesszék rögzítési pont 4+3 pontos rögzítő készlettel+rámpa 
Üzembehelyezési költség 

Árak:

. Nettó Bruttó

Listaár: 11 409 000 Ft 14 489 430 Ft

  Extra felszereltség összesen: 1 470 000 Ft 1 866 900 Ft

Extrákkal növelt listaár: 12 879 000 Ft 16 356 330 Ft

Extrákkal növelt listaár regisztrációs adó nélkül: (-) 12 879 000 Ft 16 356 330 Ft

Összes kedvezmény: - 3 023 409 Ft - 3 839 730 Ft

Engedményes vételár: 9 855 591 Ft 12 516 600 Ft

Engedményes vételár regisztrációs adó nélkül: 9 855 591 Ft 12 516 600 Ft

  Tartozékok: 1 420 000 Ft 1 803 400 Ft

  Regisztrációs adó:  Ft  Ft

Nettó Bruttó

Ajánlati ár:

Ajánlati ár arculati elem nélkül:

Arculati elem költsége melyet az ajánlati ár tartalmaz:

11 275 591 Ft

10 980 591 Ft

295 000 Ft

14 320 000 Ft

13.945.350 Ft

374 650 Ft

Minden Ford Transit V363 személyszállító modellre 2 év kilométer-korlátozás nélküli teljes körű, valamint +3 év (max.200 000 km) Extra Garancia

érvényes!

Forgalomba helyezés:
Fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót, az üzembehelyezés, valamint az illetékek (rendszámtábla pár) költségét.

Egyéb feltételek:
• Megrendeléskor 0% előleget kérünk befizetni.

• Szállítási határidő: Gyári megrendelés esetén 12-24 hét.

• Az ajánlatunkban  szereplő  kedvezmények  és  árak  a  kiadás  napjától  130  napig,  az  ajánlatkérés  ütemezésében  feltüntetett

darabszámú Ford gépjármű megrendelése esetén érvényesek.

• A százalékban meghatározott kedvezmények számításának alapja a regisztrációs adóval csökkentett listaár, mely kedvezmény

az utólagosan szerelt extrákra nem vonatkozik.

• A Ford Motor Company a folyamatos fejlesztés politikáját hirdeti, ezért a Ford Közép és Kelet-Európai Kft. fenntartja magának a

jogot a technikai specifikációk és az árak előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

• Fenti  garancia ajánlatunk feltétele a gépjárművek teljes futamidő alatt  hivatalos Ford márkaszervizben történő javítása mind

garanciális és nem garanciális, illetve mind a mechanikai és karosszéria javítások esetében is.

Bízom benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére! 

Üdvözlettel,

Gyurita Gergely
Vezető Értékesítő
Haszongépjármű Üzletágvezető
+36 30 644 6773
Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1221 Budapest, Kártya u 1-3
Adószám: 10637193-2-44
Cg.01-09-160949

Budapest, 2019.10.03



Az árajánlatban szereplő gépkocsi alapfelszereltsége:

(az alábbi lista tájékoztató jellegű, a gépkocsi pontos alapfelszereltségét az aktuális árlista tartalmazza)

100 KPH/62 MPH sebességhatároló 
180 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó 
 BUSM2 460E esetén nem érhető el 
270 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtó 
 BUSM2 460E esetén alapfelszereltség 
2irányban állítható (fel/le) hátsó fejtámlák 
350es L2es modelleken és 370es L2es modelleken
2. sori dupla ülés
3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
4. sori két kivehető dupla ülés 
440es L4 modelleken és 410es L3 modelleken
2. sori dupla ülés
3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
4. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
5. sori két kivehető dupla ülés 
460as L4 modelleken
2. sori dupla ülés
3. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
4. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
5. sori kivehető dupla és fix szimpla ülés
6. sori két kivehető dupla ülés 
4irányban állítható kormányoszlop  be/ki/fel/le 
6.5X16"os acélkerekek
 215/65R16C gumiabroncsok 310MWB esetén
 235/65R16 gumiabroncsok 310MWB kivételével
 Standard a 310es modelleken automata váltóval Kombi esetén
 Standard 350es, 370es és 410es modelleken 
6.5X16"os acélkerekek
 235/65 R16C gumiabroncsok
 Standard a 440 modelleken 
6X16"os acélkerekek
 195/75R16C gumiabroncsok
 Standard a 460as modelleken 
Ablaktörő kalapács 
Adaptív sebességtartó automatika
 Bőrkormány
 Ütközésmegelőző rendszer vészfékezés funkcióval
 Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
 Csak SYNCes audiorendszerrel elérhető 
Alapfényezés 
Automata ajtó visszazárás, ha 45 másodpercig nem nyitják ki az ajtókat 
Automata fényszóró lekapcsolás 
Bőrkormány 
Csúsztatható 2. sori bal oldali ablak 
Defektjavító szett
 Pótkerékkel nem érhető el 
Digitális tachograf
 Megerősített akkumulátor
 M2 modelleken standard 
Dupla hátsókerék csomag
 6 x 16 acélkerék
 195/75R16C abroncsok
 Pótkerék
 Megnövelt teherbírású első tengely
 Kizárólag RWD meghajtással.
 Alapfelszereltség kizárólag a 460as modelleken. 
ESP rendszer
 Vészfékezésre figyelmeztető fények
 ABS, Borulásgátló, vészfékasszisztens
 Visszagurulásgátló, kipörgésgátló 
Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon 
Elektromos oldalfellépő 
Elektromos szimpla központi zár  védő burkolattal 
Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált 
irányjelzőkkel 
Első 3pontos biztonságiövek 
 Överőhatárolóval a külső üléseken / szimpla utasülésen
 Kapaszkodó a középső ülésnél dupla utasülés esetén 
Első ködfényszórók 
Első légzsák  utas oldalon

 Első utasoldali biztonságiöv előfeszítő
 Utasoldali első légzsák kikapcsoló gomb
 Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására / hang és fényjelzés 
Első légzsák  vezető oldalon
 Első vezetőoldali biztonságiöv előfeszítő
 Figyelmeztetés a biztonságiöv bekapcsolására / hang és fényjelzés 
Első lökhárító  Részben színre fújt 
Első üléscsomag 13
- 4-irányban manuálisan állítható vezetőülés dönthető ülőlappal
- 2-irányban manuálisan állítható dupla utasülés lehajtható asztallal és 
felnyitható ülőlappal
- 2-irányban állítható első fejtámlák (fel/le)
- Vezető oldali kartámasz (Szimpla, belső)
- Vezető oldali deréktámasz 
Esőérzékelős ablaktörlők 
Fedélzeti számítógép
 Eco Mode 
Fej feletti tárolórekesz 
Fix 2. sori jobb oldali ablak 
Fix 3. sori bal oldali ablak 
Fix 3. sori jobb oldali ablak 
Fix 4. sori bal oldali ablak (L3 estén alapfelszereltség) 
Fix 4. sori bal oldali ablak (L4 estén alapfelszereltség) 
Fix 4. sori jobb oldali ablak (L3 estén alapfelszereltség) 
Fix ablak a hátsó ajtón 
Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás a második és harmadik sorban 
Fokozatosan elhalványuló belső tér világítás elöl + térkép olvasó lámpa 
Fényszórók  statikus kanyarodó 
Halogén fényszórók 
Harmadik hátsó féklámpa 
Hidegindító funkció (-20°C) 
Hátrahajtható hátsó ülések 
Hátsó ablakfűtés 
Hátsó kartámasz
Hátradönthető hátsó ülések 
Hátsó klíma csomag 1
- Hátsó klímaberendezés
- Nem rendelhető 230V hálózati csatlakozóval
- Nem rendelhető mHEV verziókkal 
Hátsó ködfényszóró 
Hátsó lökhárító  Fekete  integrált fellépővel 
Hátsó szakaszos ablaktörlő 
 270° fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtóval nem elérhető 
Hátsó sárfogó gumik 
ICE csomag 16
AM/FM rádió
USB és Bluetooth csatlakozási lehetőség
4" TFT kijelző
6 hangszóró
Vészhelyzeti asszisztens
Kormányról vezérehlető audiórendszer 
Isofix 
Kesztyűtartó zárható fedéllel 
Kiegészítő fűtés (PTC) 
Konfigurálható ajtónyitás 
Standard személyszállító jármű, kétlépcsős nyitás 
Króm hűtőrács 
Kétlépcsős ajtónyitás 
LED világítás a hátsó ajtó fölött 
Láthatósági csomag 1
 Fűthető szélvédő
 Figyelmeztetés a mosófolyadék alacsony szintjére
 Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök integrált 
irányjelzőkkel
*Kötelezően rendelendő opció 
Magas tető és fej feletti csomagtartó az utastérben
 Bus L4 modelleken alapfelszereltség 
Manuális fényszórómagasság állítás 
Manuális légkondicionáló berendezés 
Mechanikus rögzítőfék 



Megerősített Akkumulátor 
Megnövelt teherbírású első tengely
 Alapfelszereltség a BusM2 410, 440 és 460 modelleken
 Alapfelszereltség a Kombi 350L modelleken automata váltóval 
My Key 
Műanyag sebességváltó gomb 
Nappali menetfény 
Napszemüveg tartó a vezető oldalon 
Nyitható 4. sori jobb oldali ablak (L4 estén alapfelszereltség) 
Oldalsó jelzőfény
440E és 460E esetén standard 
Oldalsó tolóajtó az utas oldalon 
Oldalsó tolóajtó nyitás  korlátozott 
Parkolóradar  első és hátsó 
Pótkerék
 Kombi Trend 310L esetén nem érhető el 
Rövidkarú külső visszapillantó tükör 
Start/Stop rendszer 
Széles oldalvédő csíkok  fekete 
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

 Fáradtság figyelő
 Automata távolságifényszóró vezérlés
 Fényszóró vezérlés
 Fűtött szélvédő
 Alapfelszereltség az M2 modelleken
 Csak SYNCes audiorendszerrel rendelhető 
Sávtartó automatika Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel 
Sötétített üvegezés a Boszloptól hátrafelé 
Teljes dísztárcsák 
Teljes gumi padlóborítás  szigetelt gumi, könnyen tisztítható
 Gumi első padlóborítás szigeteléssel a Doszlopnál 
Teljes tetőkárpit a gépjármű teljes hosszában 
Távirányító ajtónyitó  többcsatornás
 Feltölthető / 2 behajtható kulcs 
Tűzoltókészülék tartó 
Világítás a hátsó üléseknél 
Ütközésmegelőző rendszer vészfékezés funkcióval 
Üzemanyag betöltő nyílás  félretankolás gátló funkcióval
 Nem zárható tanksapka nélküli üzemanyag betöltő rendszer 


