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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ ÉS ÁRAJÁNLAT 
IVECO DAILY MINIBUSZ 

 

 
 

ALAPJÁRMŰ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ IVECO Daily 24+1 személyes minibusz (M3 
kateg.) 
Motor teljesítmény: 180 LE 
Sebességváltó: Manuális (6 sebességes) 
Tengelytáv: 4100 mm (Long) 
GWV: 5,6 tonna 
Jármű belmagassága: 1 900 mm 
Jármű hosszúság: 7 428 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 
Telma retarder 
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 elektromos 
lépcsővel 
Ablak beépítés: Thermopan sötétített 
oldalablakok, panoráma kivitel a gyári 
mezőbe ágyazva 
Padlózat: Síkpadlós kialakítás, rejtett 
fűtéscsatornával. Jármű padlólap 
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csúszásmentes Gerfloor csúszásgátló 
műanyaggal burkolva (szín választható) 
Belső burkolatok: Alumínium lemez belső 
héjazat, hőszigeteléssel, teljes belső tér 
bőr/szövet kárpitozással, mennyezeten 
középen díszcsík az ülésszövet anyagából 
(bordó/szürke) 
Ülés beépítés: Magas háttámlás ülések, 
(SEGE 4030X típusú), 3 pontos automata 
biztonsági övvel, kapaszkodóval, karfával, 
asztalkával, újságtartó hálóval szerelve  
– Kettes ülések dönthető, szélesíthető 
kivitelűek, egyes ülések dönthetőek 
– Hátsó sorülés fix 
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, állófűtés funkcióval 

Csomagtér: hátsó ülések mögött kialakítva 

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

Multimédia: Rádió 2+6 db utastéri 
hangszóróval (MP3/WMA/WAC/FLAC 
lejátszás, USB bemenet)  
Vizsgák: M3, Tempo 100,  
Járműbiztonsági rendszerek: ESP9, AEBS, 
LDWS 
Autóbusz biztonság: jármű megfelel az ENSZ 
EGB R.66.02,R.109,R.14,R.80 rendeleteknek 

ALAPJÁRMŰ GARANCIA 2 év garancia, km korlátozás nélkül 
 

VÉTELÁR 18 100 000 Ft + Áfa 
 

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A VEVŐ 
TELEPHELYÉRE 

a megrendeléstől számított 1 hét 

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE 15 nap 
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„0” revízió, műszaki vizsga, forgalomba 
helyezés, tachográf illesztés /külön 
fizetendő/ 

145 000 Ft + Áfa 

 
Budapest, 2020. január 06. 
 
Üdvözlettel: 

 
 

Lukács Gyula 
autóbuszüzletág – vezető 


