




















































Kúpna zmluva 
 

uzatvorená pod¾a § 409 a násl. zákona è. 513/1991 Zb. (ïalej ako �Obchodný zákonník�) v 
znení neskor�ích predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 
 

 

Predávajúci: 
Názov:   COREX, s.r.o.  

Sídlo:  �túrova 1046/97, 95201 Vráble 

Obchodný register:  Okresný súd Nitra. Oddiel: Sro, Vlo�ka èíslo 15635/N
  

Zastúpený : Ing. Peter Závody � konate¾ 

  Ing. Jozef Pataky - konate¾   

Bankové spojenie:  VUB, a.s.  

IÈO:  17638941    

DIÈ:  2020411228   

IÈ pre DPH: SK2020411228   

IBAN:  SK52 0200 0000 0028 8369 7655   

SWIFT:  SUBASKBX 

 

(ïalej len �predávajúci�) 
 

 

Kupujúci:         
Názov:   Dopravný podnik mesta �iliny s.r.o. 
Sídlo:  Kvaèalova 2, 011 40 �ilina 

Obchodný register: Okresný súd �ilina, Oddiel: Sro, Vlo�ka èíslo: 3510/L  
Zastúpený: Ing. Ján Barienèík, PhD., konate¾ 

Bankové spojenie: Slovenská sporite¾òa, a.s. 
IÈO:  36 007 099  

DIÈ:  2020447583  

IÈ pre DPH: SK2020447583  

IBAN:  SK4809000000005124306506 

SWIFT:  GIBASKBX  

 

(ïalej len �kupujúci�) 
 

 

Preambula 

 

 Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ïalej len ako �zmluva� v príslu�nom 
gramatickom tvare) na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré bolo 
zrealizované postupom verejnej sú�a�e s nadlimitnou hodnotou zákazky pod¾a 
príslu�ných ustanovení zákona è. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon o 
verejnom obstarávaní�). 

 



 

 

 

 

 

�lánok I. 
Predmet zmluvy 

 

I.1 Predávajúci sa zaväzuje doda� kupujúcemu nové, úplne nízkopodla�né 

(dvojnápravové) autobusy mestskej hromadnej dopravy då�ky 12 metrov s 
hybridným pohonom (elektrický trakèný motor + diesel motor/generátor) v poète 16 
ks, vrátane riadiacich, kamerových, informaèných, komunikaèných a tarifných 
systémov (ïalej len �autobusy� alebo aj �vozidlá�, jednotlivo �autobus� alebo aj 
�vozidlo�, resp. súhrnne len �tovar� v príslu�nom gramatickom tvare) bli��ie 
�pecifikované v Prílohe è. 1 tejto zmluvy, za stanovených podmienok v tejto zmluve, 
ktoré budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných 
komunikáciách. 

 

I.2 Súèas�ou dodávky (zahrnuté v celkovej cene za dodávané vozidlá) sú: 
 

 a) doprava predmetu zmluvy na miesto dodania (sídlo kupujúceho); 
 b) poistenie predmetu zmluvy poèas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu; 

 c) uvedenie dodaných autobusov do prevádzky; 
 d) návod k obsluhe a údr�be autobusu pre vodièa v tlaèenej podobe pre ka�dý autobus 

a 1x elektronicky v slovenskom alebo èeskom jazyku, 
 e) vèas za�koli�, bez nároku na odmenu, personál kupujúceho (pracovníci údr�by v 

poète min. 8 zamestnancov a vodièi v poète min. 8 zamestnancov) v potrebnom 
rozsahu tak, aby mohol kupujúci vozidlo nasadi� do prevádzky a vykonáva� jeho 
plnohodnotnú údr�bu poèas jeho �ivotnosti; program za�kolenia zamestnancov 
kupujúceho je uvedený v Prílohe è. 4 tejto zmluvy; 

 f) kompletná technická dokumentácia karosárskej a elektrickej èasti dodaného 
autobusu pod¾a skutoèného vyhotovenia; 

 g) katalóg náhradných dielov s aktuálnymi objednávacími èíslami minimálne v el. 
forme, prípadne prístup k el. katalógu náhradných dielov (slovenský alebo èeský 
jazyk) na serveri dodávate¾a na obdobie 10 rokov a vrátane 3 licencií; katalóg mô�e 
by� dodaný aj v listinnej forme dodaný v poète 1 ks vyhotovený v slovenskom alebo 
v èeskom jazyku; 

 h) bezplatné zabezpeèenie potrebného náradia pre ka�dé vozidlo a �peciálnych 
prípravkov po jednom kuse urèené pre montá�ne a demontá�ne práce na vozidlách; 

 i) súèas�ou dodávky autobusov budú aj v�etky doklady v súlade s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné pre uvedenie týchto vozidiel do 
prevádzky v èase ich dodávky; 

 j) dodanie kompletného sortimentu servisných prípravkov a náradia potrebného na 
zabezpeèenie servisu, údr�by a opráv mechanických, elektrických a elektronických 
èastí v�etkých autobusov vrátane diagnostiky (napr. diagnostický software + servisný 
notebook pre elektrické a mechanické zariadenia, zariadenie umo�òujúce demontá� 
a montá� motor generátora, trakèného resp. elektrického motora, demontá� a montá� 
zadnej nápravy), 

 k) pri prvej dodávke vozidiel dodanie 1 ks servisného notebooku s potrebným 
softwarom; 



 l) predávajúci dodá autobusy so schválením na prevádzku v premávke na pozemných 
komunikáciách. 

 m) potvrdenie o schválení autobusu na prevádzku v premávke na pozemných 
komunikáciách predlo�í predávajúci kupujúcemu najneskôr pri dodaní prvého 
autobusu pod¾a tejto zmluvy; 

 n) udelenie (zverenie) internej autorizácie od výrobcu vozidiel na výkon servisu 
v�etkých dodaných autobusov poèas ich �ivotnosti, 

 o) s dodávkou vozidiel po�adujeme doda� podrobné dielenské príruèky, ktoré budú 
obsahova�: 

 I. obrázky mechanickej èasti s uvedením zástavby zariadení 
s popisom nevyhnutným pre údr�bu, 

 II. obvodové a zapojovacie schémy hlavných, pomocných a 
riadiacich obvodov v�etkých napä�ových sústav pod¾a 
skutoèného vyhotovenia autobusu, popis jednotlivých 
prístrojov nevyhnutných pre údr�bu a opravy, 

 III. obrázky elektrických prístrojov s uvedením zástavby 
zariadení s popisom nevyhnutným pre údr�bu, 

 IV. kompletné schémy hydraulických a pneumatických 
rozvodov, v rozsahu nevyhnutnom pre údr�bu a opravy. 

  

I.3 Predávajúci záväzne potvrdzuje, �e ním ponúkaný tovar je nový, bez vád a zároveò 
je po technickej stránke v èase riadneho plnenia zmluvných podmienok a uvádzania 
do prevádzky plne v súlade s platným právnym stavom, ako aj technickými normami 
a predpismi Slovenskej republiky platnými pre predmetnú oblas�. 

 

I.4 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy riadne a vèas zaplati� 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

�lánok II. 
Cena za predmet zmluvy 

 

II.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom o cenách è. 18/1996 Z. 
z. v znení neskor�ích predpisov. 

 

II.2 Cena je uvedená v mene EURO (EUR) a sú v nej zahrnuté v�etky nále�itosti uvedené 
v bode I.1 a I.2 Èlánku I. tejto zmluvy. 

 

II.3 Kúpna cena za predmet zmluvy, t.j. za 16 ks nových úplne nízkopodla�ných 
autobusov mestskej hromadnej dopravy s hybridným pohonom je:  

 

 

 .......................... EUR bez DPH (slovom: ......................................... EUR bez DPH). 

 

 

 Kúpna cena jedného autobusu je: 
 

 

 .......................... EUR bez DPH (slovom: ......................................... EUR bez DPH). 

 



  

II.4 Daò z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatní pod¾a platného Zákona è. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskor�ích predpisov. 

 

II.5 Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny vznikne predávajúcemu riadnym 
dodaním predmetu zmluvy kupujúcemu. 

 

II.6 Ceny uvedené v bode II.3 sú v súlade s cenami, ktoré sú uvedené v Prílohe è. 2 tejto 
zmluvy (Návrh na plnenie kritérií) a sú pevné poèas platnosti a úèinnosti zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

�lánok III. 
Platobné podmienky 

 

III.1 Predmet plnenia zmluvy mô�e by� financovaný zo �trukturálnych fondov Európskej 
únie, prostredníctvom Integrovaného regionálneho operaèného programu, zo 
�tátneho rozpoètu a z vlastných zdrojov kupujúceho. 

 

III.2 Kúpna cena pod¾a bodu II.3 tejto zmluvy bude uhradená kupujúcim na základe 
faktúry vystavenej predávajúcim nasledovne: 

 

III.2.1 Zálohovú platbu vo vý�ke 10 % z kúpnej ceny predmetu zmluvy, pod¾a ustanovení 
Èlánku II. tejto zmluvy, je kupujúci povinný uhradi� predávajúcemu na základe 
zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Túto zálohovú faktúru je predávajúci 
oprávnený vystavi� najskôr desa� (10) dní od zadania objednávky na základe tejto 
zmluvy. Na základe prijatej zálohovej platby vystaví predávajúci kupujúcemu 
vyúètovanie � daòový doklad (faktúru) prijatej zálohy alebo daòový doklad (faktúru) 
za dodávku predmetu zmluvy alebo jej èasti v zmysle zákona è. 222/2004 o DPH 

v znení neskor�ích predpisov. Predávajúci poskytne kupujúcemu zábezpeku pod¾a 
Èlánku IX. tejto zmluvy. Táto zábezpeka musí by� ku dòu uzavretia tejto zmluvy 
písomne odsúhlasená kupujúcim. 

 Pokia¾ kupujúci zálohu pod¾a tohto odseku ustanovenia tohto èlánku zmluvy uhradí, 
je predávajúci povinný túto zálohovú platbu odpoèíta� od ceny príslu�ného vozidla 
pod¾a tejto zmluvy, fakturovanej za ka�dé dodané vozidlo. 

 

III.2.2 Predávajúci má právo vystavi� koneènú faktúru vo vý�ke zostatkovej ceny predmetu 
zmluvy a� po riadnom splnení dodávky alebo jej èasti pod¾a tejto zmluvy. Riadnym 
splnením dodávky alebo jej èasti sa rozumie dodanie predmetu plnenia v dodacej 

lehote pod¾a bodu IV.2 do miesta dodania uvedené v bode IV.1 tejto zmluvy. 

Prílohou faktúry bude dodací list a �Protokol o odovzdaní a prevzatí�. 
 V danej faktúre je predávajúci povinný odpoèíta� zálohu zaplatenú kupujúcim pod¾a 

tohto ustanovenia Èlánku III., odsek III.2.1 tejto zmluvy. Pokia¾ koneèná faktúra za 
akýko¾vek nedodaný autobus pod¾a tohto odseku èlánku zmluvy nebude z dôvodov 
na strane predávajúceho vystavená v lehote do ukonèenia platnosti a úèinnosti tejto 
zmluvy, je predávajúci povinný bez zbytoèného odkladu vráti� kupujúcemu zálohu, 



ktorá mu bola uhradená pod¾a ustanovenia Èlánku III., odsek III.2.1 tejto zmluvy 
vz�ahujúce sa na nedodané vozidlá. 

 

III.2.3 Pokia¾ v priebehu trvania tejto zmluvy dôjde z dôvodov na strane predávajúceho 
k jej zru�eniu, je predávajúci povinný vráti� kupujúcemu zálohu, ktorá mu bola 

uhradená pod¾a  ustanovenia Èlánku III., odsek III.2.1 tejto zmluvy. 
 

III.3 Predávajúci je povinný doruèi� faktúry kupujúcemu v �tyroch vyhotoveniach 
s príslu�nými prílohami (pod¾a odseku III.2.2 tejto zmluvy) do pä� (5) dní od 
vystavenia faktúry. Pokia¾ kupujúci bude po�adova� doruèenie faktúry na inú adresu, 
ako je adresa sídla kupujúceho, je povinný túto skutoènos� oznámi� predávajúcemu 
písomne, bez zbytoèného odkladu po zmene tejto adresy. 

 

III.4 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dòa jej doruèenia a prevzatia kupujúcim. 
Faktúra musí obsahova� v�etky nále�itosti daòového dokladu tak, ako predpisuje 
príslu�ná záväzná legislatívna norma Slovenskej republiky platná v èase vystavenia 
faktúry. 

 

III.5 Za deò úhrady sa pova�uje deò odpísania fakturovanej sumy z úètu kupujúceho. 
 

III.6 V prípade, �e deò splatnosti pripadne na sobotu, nede¾u alebo �tátom uznaný sviatok, 
za deò splatnosti sa bude pova�ova� najbli��í nasledujúci pracovný deò.  

 

III.7 Do doby doruèenia daòového dokladu - faktúry, ktorou predávajúci úètuje cenu za 
predmet plnenia, nie je kupujúci povinný uhradi� predávajúcemu cenu za predmet 
zmluvy. 

 

III.8 Ak daòový doklad � faktúra prevzatý kupujúcim neobsahuje v�etky potrebné údaje 
pod¾a záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, je 

kupujúci oprávnený bezodkladne takúto faktúru vráti� predávajúcemu s po�iadavkou 
o doruèenie opravenej a riadne vystavenej faktúry. 

 

III.9 Lehota splatnosti doruèenej opravenej faktúry kupujúcemu zaèína plynú� a� od 
momentu jej prevzatia kupujúcim. 

 

 

�lánok IV. 
Miesto a termín dodania predmetu zmluvy 

 

IV.1 Miesto dodania celého predmetu zákazky je vozovòa kupujúceho, ktorá sa nachádza 
v meste �ilina. Miesto dodania kupujúci spresní na základe písomnej výzvy 
predávajúceho do troch pracovných dní od doruèenia tejto výzvy.  

 

IV.2 Predávajúci dodá kupujúcemu autobusy bli��ie �pecifikované v Prílohe è. 1 tejto 
zmluvy, prièom sa predávajúci zaväzuje doda� kupujúcemu prvý (1.) autobus 
najneskôr do 5 mesiacov od zadania objednávky vrátane potvrdenia o schválení 
autobusu na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Kupujúci vystaví 
objednávku v lehote max. do 2 mesiacov od nadobudnutia úèinnosti zmluvy. Celý 
predmet zmluvy musí by� dodaný do 12 mesiacov od nadobudnutia úèinnosti 
zmluvy. 



 

 

�lánok V. 
Plnenie zmluvy 

 

V.1 Predávajúci sa zaväzuje plni� predmet zmluvy na základe objednávky zadanej 
kupujúcim vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos� v rozsahu a kvalite. 

 

V.2 Predávajúci zná�a nebezpeèenstvo �kody na ka�dom autobuse a� do okamihu 
odovzdania ka�dého autobusu kupujúcemu. Predávajúci je povinný zabezpeèi� 
poistenie dopravy ka�dého autobusu na miesto dodania. Prechod nebezpeèenstva 
�kody prechádza na kupujúceho a� po vylo�ení kompletného autobusu na miesto 
dodania, pokia¾ kupujúci neuplatní pri preberaní predmetu plnenia t.j. v preberacom 
protokole pod¾a ustanovenia èlánku V.8 tejto zmluvy výhrady k jeho mno�stvu alebo 
kvalite, prípadne inej chybe, ktorá bráni kupujúcemu, aby tento predmet plnenia 
pod¾a tejto zmluvy pova�oval za bezchybný. 

 

V.4 Predávajúci je povinný doruèi� kupujúcemu písomnú výzvu na prevzatie ka�dého 
autobusu. Výzva musí by� kupujúcemu doruèená minimálne sedem (7) pracovných 
dní pred predpokladaným termínom odovzdania autobusu. Táto výzva na prevzatie 
ka�dého autobusu musí obsahova� nasledovné nále�itosti: presné oznaèenie 
odosielate¾a a adresáta, navrhovaný deò a èas dodania, oznaèenie predmetu dodania, 
oznaèenie osôb, ktoré budú za predávajúceho splnomocnené na dodanie tejto 
jednotky s uvedením kontaktných údajov týchto osôb. Výzva na prevzatie autobusu, 
ktorá nemá nále�itosti pod¾a vy��ie uvedeného, sa nepova�uje za výzvu na prevzatie 
autobusu. Termín odovzdania autobusu mô�e by� urèený len na pracovný deò v 
Slovenskej republike v èase medzi 7.00 hod. a� 18.00 hod. stredoeurópskeho èasu. 

 

V.5 O prevzatí ka�dého autobusu bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí (ïalej 
len �preberací protokol� v príslu�nom gramatickom tvare), ktorého obsah je uvedený 
v Prílohe è. 4 tejto zmluvy. Pri odovzdávaní a preberaní ka�dého predmetu zmluvy 
musí ako kupujúci, tak aj predávajúci zabezpeèi� prítomnos� oprávnených osôb. Za 
oprávnené osoby sa v tomto prípade pova�ujú osoby, ktoré sa preuká�u osobitným 
plnomocenstvom od kupujúceho, resp. predávajúceho oprávòujúcim tieto osoby na 
prevzatie, resp. odovzdanie daného predmetu zmluvy. 

 

V.6 Po nadobudnutí úèinnosti zmluvy (bli��ie bod XII.2 tejto zmluvy) kupujúci do 5 
pracovných dní písomne listom upovedomí predávajúceho o skutoènosti, �e zmluva 
nadobudla úèinnos�. Plnenie zmluvy zo strany predávajúceho musí by� ukonèené 
najneskôr do 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia úèinnosti (bli��ie v Èlánku XII., 
bod XII.1).  

 

V.7 Na úèely vzájomnej komunikácie vo veciach technických a realizaèných sú na strane 
predávajúceho aj kupujúceho ustanovené nasledovné kontaktné osoby: 

 

 Za predávajúceho: meno:    Ing. Jozef Pataky � konate¾, 
                                                        tel.:        +421905350214;  

                                                        email:    pataky@corex.sk 

 



 Za kupujúceho: meno: Ing. Ján �imko � dopravno-prevádzkový 
námestník 

  tel.: +421 908 702 477 

  email:  jan.simko@dpmz.sk 

 

 meno: Ing. Henrich Varecha, PhD. � technický 
námestník 

  tel.: +421 908 979 119 

  email: henrich.varecha@dpmz.sk 

 

V.8 Pokia¾ kupujúci odmietne prevzia� dodávaný autobus je povinný v preberacom 
protokole pod¾a ods. V.5 tohto èlánku zmluvy uvies� dôvody, pre ktoré prevzatie 
tohto autobusu odmieta. Kupujúci je oprávnený odmietnu� prevzatie predmetu 
zmluvy, ktorý bude v rozpore s platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. 

 

 

�lánok VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

VI.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy a� po úplnom zaplatení 
dohodnutej kúpnej ceny v nadväznosti na § 445 Obchodného zákonníka. 

 

VI.2 Predmet zmluvy nesmie by� za�a�ený právami tretích osôb. 
 

VI.3 Kupujúci nadobúda u�ívacie práva ku v�etkým dokumentom, podkladom a 
produktom vrátane softwaru dodaného predávajúcim v rámci zmluvného vz�ahu, v 
rozsahu potrebnom na prevádzku, údr�bu vozidiel. 

 

 

�lánok VII. 
Zmluvné pokuty 

 

VII.1  Zmluvná strana, ktorá poru�í svoju povinnos� vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná 

 nahradi� celú �kodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, iba�e preuká�e, �e 

 poru�enie povinností bolo spôsobené okolnos�ami vyluèujúcimi zodpovednos�. 
 

VII.2  Ak v dôsledku nesplnenia zmluvných záväzkov zo strany predávajúceho nedôjde k 

 dodávke tovaru v termínoch uvedených v bode IV.2 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí 
 kupujúcemu zmluvnú pokutu vo vý�ke 0,02 % hodnoty nedodaného tovaru 

 konkrétnej dodávky a to za ka�dý deò ome�kania. Vý�ka uplatnených zmluvných 

 pokút spolu za ome�kanie dodávok v�etkých vozidiel nesmie prekroèi� sumu, ktorá 
je 

 v prepoète vy��ia ako 10 % z celkovej hodnoty zákazky. 
 

VII.3  V prípade, �e kupujúci odmietne bez uvedenia dôvodov prevzia� predmet zmluvy 

 splnený predávajúcim riadne a vèas, alebo iným spôsobom znemo�ní predávajúcemu 

 splni� jeho záväzky, v dôsledku èoho nedôjde k prevzatiu tovaru v sídle kupujúceho 

 v zmluvne urèenom termíne, zaplatí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo 

 vý�ke 0,02 % hodnoty tovaru za ka�dý deò ome�kania, ak sa zmluvné strany 

 nedohodnú inak. Maximálna vý�ka takto uplatnených pokút spolu nesmie prekroèi� 



 sumu, ktorá je v prepoète vy��ia ako 10 % z celkovej hodnoty zákazky. 
 

VII.4  Ak sa kupujúci ome�ká so zaplatením kúpnej ceny za predmet zmluvy, predávajúci 
si 

 mô�e voèi kupujúcemu uplatni� sankciu � úrok z ome�kania vo vý�ke 0,02 % 

 z nezaplatenej kúpnej ceny za ka�dý deò ome�kania , pokia¾ sa zmluvné strany 

 nedohodnú inak. Maximálna vý�ka takto uplatnených úrokov z ome�kania spolu 

 nesmie prekroèi� sumu, ktorá je v prepoète vy��ia ako 10 % z celkovej hodnoty 

 zákazky.� 

 

VII.5  Uplatnením zmluvných pokút a úroku z ome�kania pod¾a predchádzajúcich odsekov 

 predmetných ustanovení Èlánku VII. tejto zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho 

 a predávajúceho na náhradu �kody, ktorá zmluvnej strane vznikla poru�ením 

 povinnosti druhou zmluvnou stranou, a to v celej vý�ke tejto náhrady, teda aj vo 

 vý�ke, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu, resp. úrok z ome�kania. 
 

VII.6  Vy��ie uvedené sankcie za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú 

 splatné v lehote 60 dní od dátumu prevzatia faktúry zmluvnou stranou, ktorej sa 

 úètuje zmluvná pokuta, resp. sa uplatòuje nárok na zaplatenie úroku z ome�kania. 
 

�lánok VIII. 
Záruka, reklamácie a zodpovednos! za vady predmetu zmluvy 

 

VIII.1 Predávajúci je povinný doda� autobusy �pecifikované v Prílohe è.1 tejto zmluvy v 
mno�stve, akosti a vyhotovení, ktoré urèuje táto zmluva. V opaènom prípade má 
tovar vady a predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a 
nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

 

VIII.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keï prechádza 
nebezpeèenstvo �kody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú 

po prevzatí dohodnutého tovaru v záruènej dobe. 
 

VIII.3 Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akos� dodaného tovaru, prièom då�ka 

 záruènej doby je 36 mesiacov/200 000 km � pod¾a toho, ktorá skutoènos� nastane 

 skôr od dodania vozidla. Pre �peciálne èasti autobusu pod¾a nasledujúceho bodu 

 VIII.4 tohto èlánku tejto zmluvy sa predl�uje záruèná doba o uvedený èas 

 

VIII.4 Záruèná doba pre nasledujúce komponenty autobusu je nasledovná: 
 

 a. karoséria - korózne prehrdzavenie - perforácia prvkov skeletu karosérie, t.j. 
po�kodenie elementov karosérie takého stupòa, ktoré ohrozuje celistvos� a tuhos� 
karosérie: 144 mesiacov 

 

 b. Povrchová úprava vozidla, lak vozidla: 84 mesiacov 

 

 c. na pohon vozidla (motory, zadná náprava vrátane v�etkých prípadných 
mechanických prevodov medzi nimi, ako aj vrátane v�etkých elementov upevnenia, 
ako aj vrátane elektrických a elektronických prvkov pohonu):  48 mesiacov alebo 

240.000 km 

 



 d. Po�adovaná technická �ivotnos� autobusov je stanovená min. 12 rokov.   
                          

VIII.5 Predávajúci garantuje a nesie zodpovednos�, �e na základe koncepcie a kvality 
výroby nedôjde v priebehu 12 rokov od schválenia technickej spôsobilosti autobusu 
na prevádzku k �iadnym �kodám vo forme prasklín materiálu, trhlín v ráme, 
uvo¾nenia zvarov a spojov ani netesností a ani k iným výrobným vadám. 

 

VIII.6 Predávajúci preberá poèas 36 mesiacov bezplatnú záruku za software na v�etkých 
súèiastkach, ktoré sú riadené mikroprocesorom a pod. 

 

VIII.7 Záruèná doba zaèína plynú� od protokolárneho prevzatia vozidiel. 
 

VIII.8 V nadväznosti na túto uzatvorenú zmluvu predávajúci a kupujúci uzatvoria servisnú 
zmluvu, na základe ktorej udelí predávajúci kupujúcemu autorizáciu od výrobcu 
vozidiel na výkon servisných èinností poèas celej �ivotnosti vozidiel dodaných 
kupujúcemu. 

 

VIII.9 Predávajúci sa zaväzuje, �e vybaví reklamáciu kupujúceho uplatnenú v záruènej 
lehote bez zbytoèného odkladu na svoje náklady, najneskôr v�ak do 30 kalendárnych 

dní po ich písomnom nahlásení kupujúcim v zmysle reklamaèného poriadku (Príloha 
è. 5 tejto zmluvy). 

 

VIII.10 Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnos� dodávky tovaru v plnom rozsahu. 
Prípadné reklamácie uplatní kupujúci prostredníctvom reklamaèného listu, v ktorom 
uvedie potrebné nále�itosti. 

 

VIII.11 Reklamáciu posúdia spoloène zástupcovia obidvoch zmluvných strán a predávajúci 
oznámi kupujúcemu stanovisko o oprávnenosti reklamácie v zákonom stanovenej 
lehote ako aj o ïal�om postupe v predmetnej veci. 

 

 

�lánok IX. 
Zábezpeka 

 

IX.1 Predávajúci je povinný poskytnú� kupujúcemu ku dòu podpisu tejto zmluvy záruku 
� Performance bond (výkonnostnú záruku) na zabezpeèenie akéhoko¾vek peòa�ného 
záväzku predávajúceho, ktorý mu vznikne voèi kupujúcemu na základe zákona alebo 
tejto zmluvy   v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy uvedeného v tejto zmluve 
a to vo vý�ke desa� (10) % z kúpnej ceny za v�etky autobusy bez DPH pod¾a èlánku 
II. ods. II.3 tejto zmluvy. Predávajúci mô�e poskytnú� záruku � Performance bond 

(výkonnostnú záruku) formou prevodu finanèných prostriedkov na úèet kupujúceho 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo formou bankovej záruky, ktorá musí by� 
vystavená do dodania posledného autobusu predávajúcim kupujúcemu. V prípade, �e 
predávajúci nezlo�í záruku na úèet kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, 
predávajúci sa zaväzuje v bankovej záruke dodr�a� tieto podmienky: 

 

 -banková   záruka   slú�i   na   zabezpeèenie   akéhoko¾vek   peòa�ného   záväzku 
predávajúceho, ktorý mu vznikne voèi kupujúcemu na základe zákona alebo tejto 
zmluvy v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy uvedeného v tejto zmluve; 



 -banková záruka je neodvolate¾ná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu 
kupujúceho; 

 -banka  poskytne  kupujúcemu  plnenie  z bankovej  záruky  po  tom,  ako  jej  je 
predlo�ená výzva kupujúceho adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list 
kupujúceho adresovaný predávajúcemu, v ktorom kupujúci upozoròuje 
predávajúceho na nesplnenie alebo neplnenie povinností predávajúceho splni� 
peòa�ný záväzok voèi kupujúcemu, ktorý mu vznikol pod¾a zákona alebo tejto 
zmluvy, a predávajúci  preukázate¾ne  neodstráni  v stanovenej  lehote  kupujúcim 
neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení. 

 -v prípade, �e záruka bude zlo�ená na úèet kupujúceho uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy, objednávate¾ sa zaväzuje vráti� záruku, resp. jej nespotrebovanú èas� na 
úèet predávajúceho do 7 pracovných dní od dodania posledného autobusu 
predávajúcim kupujúcemu na základe odovzdávajúceho - preberajúceho protokolu. 

 

 

�lánok X. 
Subdodávatelia 

 

X.1 Predávajúci nesmie predmet zmluvy ako celok odovzda� na vykonanie inému 

subjektu. Mô�e v�ak zada� podiel realizácie zákazky subdodávate¾ovi. V súlade 
s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v èase uzavretia 
zmluvy uvedie nastávajúci zmluvný partner údaje o v�etkých známych 
subdodávate¾ov a o osobe oprávnenej kona� za subdodávate¾a, ktorým bude 
skutoène zadaný podiel z plnenia zmluvy, resp. zákazky. Tieto údaje budú v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Informácie o subdodávate¾och 
sa uvádzajú v bode X.4 tohto Èlánku zmluvy. 

 

X.2 Pod¾a § 41 ods. 4 písm. a) zákona o verenom obstarávaní dodávate¾ ako zmluvná 
strana poèas trvania tejto zmluvy má povinnos� druhej zmluvnej starne 
(obstarávate¾skej organizácii) oznámi� akúko¾vek zmenu údajov o subdodávate¾ovi.   

 

X.3  V prípade zmeny subdodávate¾a poèas plnenia zmluvy, zmluvný partner 
(predávajúci) bude povinný v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní obstarávate¾skej organizácii (kupujúcemu) najneskôr tri (3) pracovné dni 
pred zmenou subdodávate¾a, predlo�i� písomné oznámenie o zmene subdodávate¾a, 
ktoré bude obsahova� minimálne: identifikaèné údaje navrhovaného subdodávate¾a 
vrátane údajov o osobe oprávnenej kona�  za subdodávate¾a v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

 

X.4 Informácie o subdodávate¾och a osobách oprávnených kona� za subdodávate¾ov (v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), ktorým je skutoène 
zadaný podiel z plnenia zmluvy: (doplní iba úspe�ný uchádzaè, resp. nastávajúci 
zmluvný partner pri podpise zmluvy, resp. v èase jej uzavretia). 

 

X.5 Obstarávate¾ská organizácia (ako kupujúci) nesmie pod¾a § 11 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní uzavrie� zmluvu s nastávajúcim zmluvným partnerom, ktorý 
má povinnos� zapisova� sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo 
subdodávatelia pod¾a osobitného predpisu, ktorí majú povinnos� zapisova� sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 



sektora. 

 

X.6 Pod¾a § 19 ods. 3 ZVO predávajúci bude môc� odstúpi� od uzavretej zmluvy 
s úspe�ným uchádzaèom ak bol tento vymazaný z registra partnerov verejného 
sektora. 

 

             �lánok XI. 

Osobitné dojednania 

 

XI.1 Zmluvné strany sa dohodli, �e ich právne vz�ahy, ktoré vzniknú na základe tejto 
zmluvy a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadi� právom Slovenskej  republiky, 
predov�etkým Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky s vylúèením aplikácie 
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980, a  to  i  v 
prípade, �e jedna zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo Slovenskej 
republiky. 

 

XI.2 Na prerokovanie akýchko¾vek sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov 
o jej platnos�, výklad alebo zru�enie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo 
platnosti ustanovení tohto èlánku zmluvy budú príslu�né súdy Slovenskej republiky. 

 

XI.3 Kupujúci ani predávajúci nenesú zodpovednos� za nesplnenie svojich zmluvných 
záväzkov v dôsledku vy��ej moci. 

 Pod pojmom vy��ia moc sa rozumie pôsobenie nepredvídate¾ných udalostí, ktoré sa 
vyskytnú po uzavretí zmluvy a ktoré sú mimo mo�nosti zvládnutia zmluvnými 
stranami, alebo proti ktorým nemô�u zmluvné strany prija� dostatoèné opatrenia, 
akými sú organizované �trajky celých priemyselných odvetví, vojna, mobilizácia a 

prírodné pohromy v takom rozsahu, �e celkom bránia alebo zásadne spôsobujú 
me�kanie plnenia zmluvných záväzkov niektorej zo zmluvných strán. 

 Zmluvná strana, na ktorú pôsobí prípad vy��ej moci, musí urobi� patrièné opatrenia 
pre obmedzenie alebo minimalizáciu týchto dôsledkov týchto udalostí a k tomu musí 
predlo�i� podrobný plán druhej zmluvnej strane. Kupujúci a predávajúci musia 
spolupracova� pri predchádzaní me�kania alebo akýmko¾vek iným následkom.   

 Zmluvná strana, ktorá uplatòuje vy��iu moc, je povinná bez me�kania písomne 
informova� druhú zmluvnú stranu o takejto udalosti, jej zaèiatku a pravdepodobnom 
trvaní. Podobným spôsobom musí by� oznámený okamih ukonèenia udalosti 

 

 

�lánok XII. 

Závere�né ustanovenia 

 

XII.1 Zmluva sa uzatvára na dobu urèitú a to na 12 mesiacov od nadobudnutia úèinnosti  
 zmluvy. 

 

XII.2 Táto zmluva nadobúda platnos� dòom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne úèinnos� dòom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník v 
znení neskor�ích predpisov, nie v�ak skôr, ako kupujúcemu bude Riadiacim orgánom 
schválená �iados� o nenávratný finanèný príspevok formou podpísania Zmluvy o 
NFP medzi Riadiacim orgánom a kupujúcim. 

 



XII.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy pod¾a § 5 a) a 5 b) zákona è. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskor�ích predpisov. 

 

XII.4 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na uplatnení nasledovných ustanovení: 
 

 a) povinnos� predávajúceho resp. dodávate¾a predmetu zmluvy strpie� výkon 
kontroly / auditu na mieste súvisiaceho s dodaným tovarom, kedyko¾vek poèas 
platnosti a úèinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly / auditu a poskytnú� im v�etku potrebnú súèinnos�; 

 

 b) právo kupujúceho, resp. �iadate¾a / prijímate¾a bez akýchko¾vek sankcií odstúpi� 
od zmluvy s predávajúcim, resp. dodávate¾om predmetu zmluvy v prípade, kedy e�te 
nedo�lo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim, resp. �iadate¾om / prijímate¾om a 
predávajúcim, resp. dodávate¾om predmetu zmluvy a výsledky administratívnej 
kontroly Riadiacemu orgánu neumo�òujú financovanie výdavkov vzniknutých z 
tohto obstarávania; 

 

 c)povinnos� predávajúceho resp. dodávate¾a predmetu zmluvy strpie� výkon 
kontroly / auditu na mieste súvisiaceho s dodaným tovarom, kedyko¾vek poèas 
platnosti tejto zmluvy a to poverenými zástupcami kupujúceho a poskytnú� im 
v�etku potrebnú súèinnos�. 

  

XII.5 Zmluvné strany sa dohodli, �e na ostatné vzájomné vz�ahy neupravené touto 
zmluvou sa vz�ahujú ustanovenia platného Obchodného zákonníka, prípadne ïal�ie 
právne predpisy majúce vz�ah k predmetu tejto zmluvy.  

 

XII.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zaisti� v�etkými mo�nými prostriedkami, aby 
nedochádzalo ku korupèným konaniam v rámci obchodných vz�ahov. Zmluvné 
strany prehlasujú, �e zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na v�etkých 
úrovniach a vy�adujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov 

konanie v súlade s protikorupènými zákonmi. 
 

XII.7 Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámi� druhej zmluvnej strane akéko¾vek 
zmeny adries, alebo iných identifikaèných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy 
poèas plnenia predmetu zmluvy. 

 

XII.8 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdr�í 
kupujúci a dva (2) rovnopisy obdr�í predávajúci. V�etky sú pova�ované za originál. 

 

XII.9 Akéko¾vek zmeny alebo doplnenia zmluvy mô�u by� vykonané výluène písomným 
dodatkom k zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a dodatok k zmluve musí 
by� podpísaný oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. 

 

XII.10 Neoddelite¾nou súèas�ou tejto zmluvy sú Príloha è. 1 a� Príloha è. 5, ktoré sú takto 
oznaèené, prièom platí, �e v prípade akýchko¾vek rozporov medzi textáciou tejto 
zmluvy a textáciou jednotlivých príloh k tejto zmluve, bude ma� prednos� táto 
zmluva. 

 

XII.11 Zmluvné strany prehlasujú, �e obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, 
slobodnými a vá�nymi prejavmi ich skutoènej vôle a �e zmluvu neuzavreli v tiesni 



ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu preèítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoruène podpísali. 

 

 

 

Neoddelite�nou sú�as�ou zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

 

Príloha è. 1: Podrobná technická �pecifikácia autobusov  
 

Príloha è. 2: Návrh na plnenie kritérií  
 

Príloha è. 3: Protokol o odovzdaní a prevzatí autobusov  
 

Príloha è. 4: Program za�kolenia zamestnancov kupujúceho na obsluhu, údr�bu a opravy  
     dodaných autobusov  
 

Príloha è. 5: Reklamaèný poriadok 

 

 

 

 

Za predávajúceho:    Za kupujúceho: 
 

 

 

V ........................, dòa ..................    V ........................, dòa ..................  

 

 

 

 

 

........................................................                  ....................................................  

          Ing. Peter Závody                                   Ing. Ján Barienèík, PhD.  
 konate¾                konate¾ a riadite¾ 

       

 

 

....................................................... 

         Ing. Jozef Pataky 

                konate¾ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Opis predmetu zákazky 

 

 
 Technická �pecifikácia autobusu Iveco Bus URBANWAY 12  Hybrid 

 

               
 

 

 

 

 

V�eobecná �as" 

 

 Autobus  spåòa v�etky v�eobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v 
prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä:  

§ Zákon è. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskor�ích predpisov,  
§ Zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskor�ích predpisov  
§ Vyhlá�ka è. 578/2006 Z.z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
niektorých ustanoveniach zákona è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor�ích predpisov  
§ Vyhlá�ka è. 464/2009 Z.z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskor�ích 
predpisov  

§ Nariadenie è. 349/2009 Z.z. o najväè�ích prípustných rozmeroch vozidiel a 
jazdných súprav, najväè�ích prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, 
ïal�ích technických po�iadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s 
hmotnos�ami a rozmermi a o oznaèovaní vozidiel a jazdných súprav v znení 
neskor�ích predpisov.  
Vozidlo musí ma� pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku v premávke na 
pozemných komunikáciách v SR.  



V�etky autobusy musia by� zhodné, pou�ité komponenty a agregáty identické, 
pou�ite¾né bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ¾ubovo¾ne 
zamenite¾né. 
V prípade, keï v�eobecne záväzný právny predpis vy�aduje prísnej�ie po�iadavky 
na zhotovenie autobusu, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto sú�a�ných podkladoch, 
platia po�iadavky tohto v�eobecne záväzného predpisu pred po�iadavkami týchto 
sú�a�ných podkladov. 

 

A) Popis autobusu � základné technické údaje: 

 

Vyhotovenie:  nový, mestský, celonízkopodla�ný autobus 
kategórie M3, spåòajúci platné normy 
a vyhlá�ky pre prihlásenie autobusu do 
evidencie v dobe jeho dodávky do DPM� 

Poèet náprav:    2 

Poèet poháòaných náprav:   1 

Poèet riadených náprav:   1 

Celková vý�ka:    3,393 m 

Celková �írka (bez sp. zrkadiel):  2,500 m 

Celková då�ka:    12,000 m 

 Poèet dverí na nástup a výstup:  3 dvojkrídlové dvere  svetlej priechodnej 

�írke 1,200 m (poèet krídel dverí  2+2+2) 

umiestnené na pravej strane vozidla, 
 Obsadite¾nos� okrem miesta vodièa:  70 

 Poèet miest na sedenie:    24 

 Poète miest dostupných z nízkej  
 podlahy:       4  

 Miesta pre invalidný vozík a koèík: 1 miesto pre invalidný vozík a zároveò 1 

miesto pre detský koèík, prièom då�ka 
tohto vymedzeného priestoru musí by� 
min. 2,100 m 

Klimatická odolnos�:  Teplotný rozsah pre bezporuchovú 
prevádzku �25°C a� +40°C, merané 
v tieni; rozsah relatívnej vlhkosti vzduchu 

pre bezporuchovú prevádzku 50% a� 100 
%. 

 

Energetické a environmentálne vplyvy vozidla 

Priemerná spotreba PHM na 100 km pod¾a metodiky SORT 2: 26,3l 

Emisie oxidu uhlièitého (CO2): 0,39 mg/kWh  

Emisie oxidov dusíka (NOx): 277,1 mg/kWh 

Emisie bezmetánových uh¾ovodíkov (NMHC): 0 g/kWh 

Emisie tuhých èastíc: 2,42 mg/kwh  

Vy��ie po�adované údaje týkajúce sa energetických a environmentálnych 

vplyvov vozidla ako aj certifikát SORT2 predkladá uchádza� v �asti ponuky 

�Ostatné� v Prílohe �. 1 návrhu Kúpnej zmluvy � ako sú�as" podrobnej 

technickej �pecifikácie ponúkaných autobusov. 

 

 



 V �pecifikácii ponúkaného autobusu mô�e uchádzaè uvies� aj ïal�ie základné 
technické parametre. Uchádzaè je oprávnený vo svojej ponuke obstarávate¾ovi 
ponúknu� lep�ie technické, akostné, ekologické a funkèné vlastnosti autobusu, ne� 
sú po�adované v tejto Technickej �pecifikácii, resp. ponúknu� obstarávate¾skej 
organizácii ïal�ie vlastnosti nad rámec po�iadaviek stanovených obstarávate¾skou 
organizáciou, ktoré sú výhodné a zároveò dôle�ité pre prevádzku, resp. pre 
hospodárnos� prevádzky. Po�adujeme, aby uchádzaè v ponuke predlo�il rozmerový 
výkres autobusu, uviedol typ a výrobcu autobusu. Po�adovaný nákres musí 
obsahova� rozmiestnenie sedadiel s vyznaèením sedadiel dostupných z nízkej 
podlahy. 

 

B) Pohony: 

 

1) Dieslový motor 

a. Tector 7 Euro 6 

b. objem motora 6,728 dm3, 

c. výkon motora  210 kW,  krútiaci moment 1 000 Nm pri 1 250 � 1 700 

ot./min., 

d.  emisná norma: EURO VI 
e. zariadenie na nezávislé vykurovanie s èasovaèom s mo�nos�ou nastavenia 

a� na 7 dní vopred, 
f. signalizácia pre vodièa o stave hladiny motorového oleja; po�adovaná 

aspoò najni��ia úroveò verzie signalizácie: kontrolné svetlo hlási 
vodièovi minimálny stav zásoby motorového oleja, 

g. ABS alebo EBS; ASR (mo�nos� manuálneho deaktivovania ASR alebo 
mo�nos� manuálneho zní�enia úèinku ASR), 

h. zariadenie na nezávislé vykurovanie autobusu za chladného poèasia pri 
pou�ití kvapaliny chladiaceho okruhu ako vykurovacieho média s odberom 
motorovej nafty z centrálnej nádr�e na naftu alebo z vlastnej nádr�e, 

i. èasovaè nezávislého kúrenia s mo�nos�ou nastavenia a� na 7 dní vopred, 
j. s predohrevom motorovej nafty. 

k. Diagnostika - spolu s dodávkou autobusov bude dodaná aj diagnostika motora 
v plnej servisnej verzii s mo�nos�ou nastavovania kompletných parametrov 
motora pre zabezpeèenie vykonávania interného autorizovaného servisu na 
dodávaný typ motora vrátane rozhrania a ïal�ích potrebných súèastí 
a pripojení, vrátane notebooku s potrebným operaèným systémom. 
Diagnostika vrátane notebooku musí by� zahrnutá v cene vozidiel.  

 

2) Hybridný pohon a zásobník energie 

a. Trakèný motor bezprevodový s výkonom  120 kW, 

b. koncepcia pohonu - sériová, 
c. generátor s výkonom  140 kW, 

d. systém riadenia hybridného pohonu musí zabezpeèí optimálne prepojenie 
spa¾ovacieho a elektrického systému tak, aby tieto pohony pracovali v pre 

nich optimálnych oblastiach za�a�enia a aby boli emisie �kodlivín a hluku 

redukované na minimálnu mo�nú úroveò, 
e. po�aduje sa systém START/STOP dieslového generátora, resp. systém 

ARRIVE/GO funkcia na zabezpeèenie prevádzky bezemisnej a z h¾adiska 
hluku jeho minimálnej úrovne,  v re�ime príjazdu a odjazdu zo zastávok 
alebo kri�ovatiek, 



f. mo�né spôsoby akumulovania el. energie: akumulátory  

g. elektrická energia má by� generovaná a do zásobníkov energie ukladaná 
poèas brzdenia na princípe rekuperácie a taktie� poèas behu dieslového 
generátora v re�ime, kedy má prebytok výkonu, 

h. dodanie diagnostiky trakèného motora a ostatných súèastí el. sústavy 
vrátane potrebného rozhrania a ïal�ích potrebných súèastí a pripojení 
v slovenskom alebo èeskom jazyku, 

 

Uchádzaè predlo�í schému hybridného pohonu s názvami a vyznaèením v�etkých 
jeho komponentov a s uvedením technických parametrov jednotlivých komponentov. 

  

C) Nápravy, pneumatický systém, brzdy, riadenie 

  

§ predná náprava s nezávislým zavesením kolies s kotúèovými brzdami, 
§ zadná náprava portálová s kotúèovými brzdami, 
§ centrálne mazanie, 

§ In�talácia a pou�itie centrálneho mazanie nie je u ponúkaných vozidel 
nutná vzh¾adom k pou�itiu samomazných puzdier a prvkov s 
�ivotnostnou náplòou maziva. 

§ Pou�itie týchto prvkov sa výrazne zni�uje riziko zadrenia vplyvom 
po�kodenia systému centrálneho mazania poèas prevádzky vozidla, 
prípadne opomenutím obsluhy vozu doplni� zásobník mazivom. 

§ Uchádzaè ponúka kvalitatívne vy��í stupeò technológie mazania 
podvozku, ktorý plne nahradzuje systém centrálneho mazania 

§ pneumatický systém - zdrojom stlaèeného vzduchu bude kompresor, 
§ ovládanie retardéra pedálom prevádzkovej brzdy (s mo�nos�ou vypnutia) 

alebo ruène z prístrojovej dosky, 
§ pri pou�ití retardéra automaticky aktivova� brzdové svetlá, 
§ pru�enie pneumatické s mo�nos�ou kneelingu, 
§ nastavite¾ná svetlá vý�ka vozidla - kon�tantná poèas prevádzky, 

v prípade potreby nastavite¾ná - zvý�enie aj zní�enie, 
§ vysú�aè vzduchu, 

§ odluèovaè oleja, 
§  úèinné chladenie kompresora aj pri extrémnych vonkaj�ích teplotách 

vzduchu do +40°C, 
§ vybavenie vozidla výstupom pre naplnenie okruhu parkovacej brzdy 

tlakovým vzduchom pre núdzový dojazd � od�ah � vpredu aj vzadu 

vozidla, 

§ vybavenie vozidla okom pre pripojenie �a�nej tyèe pre od�ah vozidla � 

vpredu aj vzadu vozidla. �a�né oko mô�e by� osadené pevne, alebo 
mô�e by� jednoducho primontovate¾né � bez nutnosti demontá�e 
karosárskych celkov vozidla (kapoty, nárazníka, apod.), 

§ pri zastavení vozidla mo�nos� aktivovania zastávkovej brzdy 
s automatickým zaradením neutrálneho prevodového stupòa, 

§ blokovanie rozjazdu vozidla poèas otvorených dverí, 
§ tlaèidlo/vypínaè � mo�nos� doèasného deaktivovania automatického 

blokovania rozjazdu pri poruche dverí v prípade potrebného servisného 
dojazdu, dostupný v kabíne pre vodièa, 

§ hydraulický posilòovaè riadenia a súvisiace zariadenia,  funkèné poèas 
jazdy, ako aj poèas státia vozidla za behu motora, 



 

D) Karoséria, podvozok, dvere 

 

§ po�adujeme èo najväè�iu ochranu karosérie a rámu karosérie, prípadne 
vyhotovenie skeletu z nerezových profilov v èo najväè�om rozsahu 
korózne najnamáhanej�ích komponentov podvozku a karosérie, 

§ nástupná hrana dverí vo vý�ke max.  340 mm bez pou�itia kneelingu, 
§  3 ks elektropneumaticky ovládaných dvojkrídlových dverí (poèet krídel 

dverí min. v skladbe 2+2+2), umiestnené na pravej strane vozidla, 

o  svetlej priechodnej �írke 1,200 metra s mo�nos�ou uzamknutia zvnútra 
vozidla (ak bude pou�itý systém na k¾úè, pou�i� rovnaký k¾úè na v�etky 
dvere), 

§ vonkaj�ie otváranie a zatváranie predných dverí cez skrytý vonkaj�í 
vypínaè, 

§ ovládanie dverí s predvo¾bou otvorenia od cestujúcich spojenou s 
povelom (odblokovaním) od vodièa; predvo¾ba zvnútra musí umo�ni� 
cestujúcemu navoli� otvorenie dverí s predstihom, pred príchodom 
vozidla do zastávky; vodiè má ma� mo�nos� otvárania dverí aj bez 
predvo¾by cestujúcimi, prièom pre ka�dé dvere má samostatné tlaèidlo 
a zároveò je na prístrojovej doske umiestnené aj tlaèidlo ovládajúce 
v�etky dvere naraz, 

§ automatická zvuková a svetelná výstra�ná signalizácia (nad v�etkými 
dvermi) pre cestujúcich pred zatvorením dverí, ovládaná od vodièa spolu 
s tlaèidlom zatvárania dverí. Signalizácia je v èinnosti poèas procesu 
zatvárania dverí. 

§ samostatné tlaèidlo na aktiváciu akustickej a optickej signalizácie pre 
cestujúcich, aby ukonèili proces nástupu/výstupu; ovládané vodièom, 
umiestnené na palubnej doske ved¾a tlaèidiel zatvárania dverí; 
signalizácia je v èinnosti iba poèas doby, kedy je tlaèidlo stlaèené, 

§ samoobslu�né otváranie dverí zvonku vozidla cestujúcimi tlaèidlom 
umiestneným na karosérii tesne ved¾a dverí, 

§ zdru�ené exteriérové tlaèidlo pre vozík a koèík na karosérii ved¾a dverí, 
v ktorých je umiestnená výklopná nástupná plo�ina pre imobilných 
cestujúcich, 

§ u� stlaèené tlaèidlo predvo¾by  signalizované opticky pre cestujúceho pre 
príslu�né dvere samostatne � podsvietením tlaèidla predvo¾by alebo 
svetlom nad priestorom príslu�ných dverí, 

§ dvere musia majú systém na opätovné otvorenie dverí, ak sa v priestore 

medzi dverami objaví preká�ka alebo pri zvý�enom odpore - automatická 
reverzácia, 

§ proces zatvárania dverí  mo�né kedyko¾vek zastavi� povelom 
k otvoreniu dverí, 

§ osvetlenie priestoru dverí pri otvorených dverách LED diodami, 

§ predné dvere uzamykate¾né, ostatné dvere zaistené zvnútra, s ochranou 

proti neoprávnenej manipulácii so zámkom zo strany cestujúceho, 
§ núdzové otváranie dverí zvonku i zvnútra  zaistené proti neoprávnenej 

manipulácii ochranným krytom 

§ pri poruche bezpeènostných prvkov systému dverí a blokovania rozjazdu 

autobusu pri otvorených dverách, zrete¾ne signalizuje poruchu systému 
v zornom poli vodièa, 



§ tepelná a zvuková izolácia boèných stien a strechy, 

§ elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a ¾avé spätné 
vonkaj�ie zrkadlo vodièa, ¾ahko prispôsobite¾né prejazdu cez umývaciu 
linku, 

§ pravé vonkaj�ie spätné zrkadlo osadené tak, aby z miesta vodièa bolo 
vidie� celú jeho èinnú plochu aj pri otvorených predných dverách, 

§ ¾avé spätné zrkadlo  osadené tak, aby bola jeho spodná hrana max. vo 
vý�ke oèí sediaceho vodièa (Umiestnenie zrkadiel musí spåòa� 
podmienky predpisu EHK46), 

§ èelné, boèné a zadné sklá z determálneho skla, 
§ èelné sklo nedelené, 
§ min. 6 ks boèných okien v priestore pre cestujúcich; posuvné alebo 

výklopné s mo�nos�ou uzamknutia, so svetlou vý�kou 25,75 cm; 

Vyhotovenie boèných okien z determálneho skla, ktoré odrá�a 
infraèervenú zlo�ku slneèného �iarenia za úèelom zní�enia intenzity 
�iarenia prenikajúceho do interiéru vozidla a tým aj zní�enia teploty v 
interiéri vozidla. Sklá musia by� zatmavené vhodnou technológiou o min 
40% v celej svojej hrúbke. Rovnako musia by� zatmavené posuvné aj 
pevné boèné okná, zadné okno a taktie� zasklenie krídel dverí vozidla; 
zatmavenie skla formou certifikovanej fólie sa neakceptuje, 

§ dvojité zasklenie obidvoch krídiel prvých dverí pre zabezpeèenie 
bezproblémového výh¾adu vodièa, 

§ presklený priestor pred predným a boèným informaèným panelom 
zabezpeèi� proti zahmlievaniu/zamàzaniu el. vyhrievaným sklom, alebo 
dvojitým zasklením, 

§ exteriérový reproduktor pre informovanie nevidomých osadený v pravej 

prednej èasti vozidla skrytý pod oplechovaním karosérie vozidla, 
§ farebné rie�enie karosérie pod¾a vzoru DPM�, prièom na internetovej 

stránke obstarávate¾skej organizácie v sekcii fotogaléria je mo�né nájs� 
farebné rie�enie karosérie v súèasnosti prevádzkovaných vozidiel; 
obstarávate¾ bude od úspe�ného uchádzaèa po�adova� realizova� farebné 
rie�enie karosérie v podobnom �týle, ako je tomu na vozidlách 
pou�ívaných v súèasnosti; koneèná podoba farebného rie�enia karosérie 
bude odsúhlasená s úspe�ným uchádzaèom pred zaèiatkom výroby, 

§ nádr� na naftu 300 l; zamykanie nádr�e na veku, nie na hrdle; opatri� 
krytkou zámku; samostatný k¾úè 

§ nádr� na AD Blue (ak bude aplikovaná) � uzamykate¾ná (k¾úè odli�ný 
od nádr�e na naftu, ale rovnaký pre v�etky dodávané vozidlá), 

§ bezúdr�bové akumulátory v min. hodnote 210 Ah, 
§ el. obvody jednotlivých okruhov 24V DC palubnej siete po�adujeme 

chráni�/isti� formou vyhotovenia ako automatické istièe, 
§ po�adujeme vybavenie vozidla mo�nos�ou externého �tartovania; 

konkrétny typ prípojky odkonzultuje úspe�ný uchádzaè 
s obstarávate¾skou organizáciou pred zaèatím výroby, 

§ pneumatiky nízkoprofilové, bezdu�ové, urèené pre segment mestského 
za�a�enia a na celoroènú prevádzku; Michelin 275/70 R22,5 X Incity XZU; 

svetlá zadnej steny vo vyhotovení LED, boèné obrysové svetlá LED 

 

E) Interiér pre cestujúcich 

 



§ podlahová krytina v proti�mykovom vyhotovení, hladká, zváraná bez lí�t 
vo farbe tmavosivej alebo príbuznej; �ltá podlahová krytina v priestore 

prahov dverí a v priestore ved¾a kabíny vodièa, v ktorom by stojaci 
cestujúci bránili výh¾adu vodièa, 

§ priestor na pohyb cestujúcich v interiéri vozidla musí by� bez schodov 
alebo bez stupòovito vyvý�ených miest v celej då�ke vozidla, 

§ �írka ulièky v mieste prednej nápravy na úrovni nízkej podlahy v mm: 

904 

§ minimálna �írka ulièky v mieste zadnej nápravy meraná vo vý�ke 20 cm 

nad úrovòou nízkej podlahy v mm: 644 

§ hrany vyvý�ených stupòov opatri� ochrannými li�tami vo farebnom 
vyhotovení toto�ným s podlahovou krytinou, 

§ klimatizovaný priestor pre cestujúcich s tým, �e klimatizácia musí 
zabezpeèova� aj ohrev vozidla - EBERSPÄCHER 

Typ:  AC136-II Gen4 Chladiaci výkon   33 kW,Výkon kúrenia   39 kW 

klimatizácia priestoru pre cestujúcich musí fungova� nezávisle na 
klimatizovaní priestoru pre vodièa, 

§ elektrická stre�ná ventilácia min. 2 ks alebo odsávanie vzduchu v oboch 

boèných stenách v zadnej èasti vozidla, 
§ stre�né okno 1 ks, elektricky ovládané z miesta vodièa, uprednostòujeme 

priesvitné alebo prieh¾adné, 
§ kúrenie v interiéri rie�ené teplovodnými radiátormi v dostatoènom poète 

pre zabezpeèenie dostatoènej tepelnej pohody v priestore pre cestujúcich 
v celom po�adovanom teplotnom rozsahu okolia; uprednostòuje sa 

vyhotovenie kúrenia konvektorového po stranách vozidla v kombinácii 
s teplovodnými radiátormi, 

§ vzduch nasávaný z interiéru vozidla do systému vykurovania musí by� 
filtrovaný pre zabránenie nasávania neèistôt do vykurovacieho telesa, 
napr. pou�itím vymenite¾nej filtraènej vlo�ky, 

§ sedadlá �krupinové, sedacia èas� vyplnená penou a potiahnutá textíliou, 
operadlová èas� plastová opatrená úpravou antivandal a anti-grafiti; 

farebné vyhotovenie plastového skeletu sedadla, lak�ovej opierky, ako aj 
po�ahovej látky musí by� konzultované s obstarávate¾skou organizáciou  
pred výrobou, 

§ sedadlá, ktoré nie sú na nízkej podlahe, opatri� boènou �ikmou zábranou 
(v mieste spojenia sedacej a operadlovej èasti) proti zosunutiu zo 

sedadla, 

§ sedadlá zo strany od ulièky opatri� na vrchnej èasti operadla dr�iakom na 
dr�anie sa stojaceho cestujúceho, 

§ v strede vozidla musí by� vytvorený priestor na spoloènú bezpeènú 
prepravu 1 ks detského koèíka a zároveò 1 ks vozíka pre telesne 
postihnuté osoby (v neskladacom vyhotovení vozíka) vrátane vhodného 
zariadenia zabraòujúceho samovo¾nému pohybu, prièom då�ka tohto 
vymedzeného priestoru musí by� min. 2,100 m; priestor vybavi� zvislou 
opierkou pre doprovod koèíka alebo vozíka, 

§ za priestorom (v smere jazdy) na prepravu invalidných vozíkov 
a detských koèíkov je mo�né umiestni� 2 ks sklápacích sedadiel, 

§ podlahu vozidla v mieste prepravy invalidného vozíka vyznaèi� �ltou 
farbou a podlahovým piktogramom, 



§ v priestore dverí najbli��ích k vyhradenému priestoru pre imobilných 
cestujúcich na vozíku resp. pre koèík, umiestni� výklopnú nástupnú 
plo�inu/rampu, ruène ovládanú, pre nástup imobilných cestujúcich na 
vozíkoch alebo nástup cestujúceho s koèíkom, 

§ vyklopenie plo�iny zabráni zatvoreniu príslu�ných dverí a rozjazd 

autobusu, 

§ autobus  vybavený dorozumievacím a signalizaèným systémom 
vyu�ívajúcim akustickú a svetelnú signalizáciu; systém musí zároveò 
obsahova�: 
1. Signalizáciu predvo¾by otvorenia dverí � tlaèidlo umiestnené v 
obidvoch zvislých madlách pri ka�dých dverách, pri prvých dverách 
v jednom madle; umiestnenie tlaèidla nad oznaèovaèom cestovných 
lístkov, 
2. Signalizáciu cestujúceho k vodièovi � STOP tlaèidlo - 

umiestnené v obidvoch zvislých madlách pri ka�dých dverách, pri prvých 
dverách v jednom madle; umiestnenie tlaèidla pod oznaèovaèom na 
cestovné lístky, 
3. Signalizáciu nástupu / výstupu cestujúceho s detským koèíkom 
alebo invalidným vozíkom � zdru�ené exteriérové tlaèidlo pre vozík 
a koèík na karosérii; 2 samostatné tlaèidlá v príslu�nom vyhradenom 
priestore pre invalidný vozík a detský koèík v interiéri, 
4. Výstrahu pre cestujúcich pred zatvorením dverí � optická (pri 

ka�dých dverách) aj akustická. 
Tlaèidlá musia by� vyhotovené tak, aby bol ich povrch opatrený 
Braillovým písmom. 
Jednotlivé signalizácie musia by� navzájom rozlí�ite¾né � zvukovo i 

opticky. Spôsob vyhotovenia jednotlivých signalizácií, podobu a tvar 

jednotlivých tlaèidiel, musí úspe�ný uchádzaè konzultova� 
s obstarávate¾skou organizáciou. 

§ sklenená bezpeènostná prieèka v priestore nástupu pri v�etkých dverách, 
po oboch stranách dverí minimálne do 75% vý�ky krídla dverí, vo 
vyhotovení èíre sklo, resp. mô�e obsahova� prieh¾adné logo výrobcu, 
alebo iné prieh¾adné prvky, 

§ interiérové osvetlenie LED v 2 úrovniach intenzity, 
§ doplnkové spätné zrkadlo nad prednými dvermi zabezpeèujúce poh¾ad 

na sedadlá za kabínou vodièa, 
§ madlá v interiéri nerezové, 
§ úchyty pre osoby ni��ieho vzrastu na vodorovných madlách - typ 

a umiestnenie bude úspe�ný uchádzaè konzultova� s obstarávate¾skou 
organizáciou (cca 2 ks na 1 m), 

§ zabudované reproduktory v interiéri pre cestujúcich (strop alebo boèné 
steny) v poète min. 4 ks, 

§ bezpeènostné kladivká pre núdzový únik z vozidla opatrené 
samonavíjacím mechanizmom proti odcudzeniu, 

§ vnútorné reklamné rámiky v poète min. 4 ks, prièom rozmer jedného 
rámiku je 2x A3 na le�ato (na �írku), 

§ v�etky popisy v interiéri pre cestujúcich musia by� v slovenskom a 

anglickom jazyku. 

 

F) Interiér, pracovisko vodi�a 



 

§ uzavretá kabína vodièa; dvere do kabíny vodièa musia by� uzamykate¾né 
zvonku, zvnútra uzamykate¾né alebo s mo�nos�ou zaistenia proti 
otvoreniu cestujúcim; opatrené prieh¾adným sklom do max. mo�nej 
vý�ky pod strop vozidla, min. v�ak do vý�ky 190 cm od nízkopodla�nej 
èasti vozidla, 

§ dvere kabíny vybavi� okienkom a pultom na podaj lístkov s mo�nos�ou 
jeho prekrytia odklopným/výsuvným poklopom, 

§ sklenená deliaca prieèka od dverí kabíny vodièa v smere k èelnému oknu 
minimálne do vý�ky dverí kabíny vodièa; v prípade, �e táto vý�ka 
neovplyvòuje podmienku uvedenú v zátvorke tohto bodu (�írka, resp. 
tvar prieèky musí by� taký, aby poh¾ad zo sedadla vodièa do pravého 
spätného zrkadla nebol cez túto sklenenú prieèku) � vyhotovenie bude 

úspe�ný uchádzaè konzultova� s obstarávate¾skou organizáciou pred 
zaèiatkom výroby, 

§ posuvné, manuálne ovládané, boèné okno vodièa; ak je poh¾ad vodièa do 
¾avého spätného zrkadla cez posuvnú èas� okna, jeho vyhotovenie musí 
by� ako dvojvrstvové; ak je poh¾ad cez pevnú èas� okna, zabezpeèi� jeho 

el. vyhrievanie, 

§ nástupný priestor predných dverí usporiadaný tak, aby nemal vodiè 
obmedzený výh¾ad na pravé spätné zrkadlo, resp. poh¾ad vpravo cez 
predné dvere, stojacimi cestujúcimi; spôsob vyhotovenia mô�e by� napr. 
tak, �e nástupný priestor predných dverí bude rozdelený na 2 samostatné 
prúdy (nástupný a výstupný) madlom v tvahe �h�, ktoré bude umiestnené 
v strede predných dverí. Na zvislú èas� madla po�adujeme umiestni� 
�turniket� (mechanická pohyblivá závora), ktorý by obmedzil spätný 
pohyb cestujúcich do priestoru ved¾a kabíny vodièa, v ktorom by bránili 
vo výh¾ade vodièovi. 

§ svetlo nad priestorom prvých dverí nesmie, pri otvorených dverách, 
oslòova� vodièa za zní�enej vidite¾nosti, 

§ spätné zrkadlo v kabíne vodièa, ktoré zabezpeèí poh¾ad vodièa do 
interiéru vozidla; 

§ sedaèka vodièa musí vyhovova� ergonomickým po�iadavkám, 
pneumaticky odpru�ená, s vysokým operadlom a opierkou hlavy, 

nastavite¾ná horizontálne aj vertikálne, vyhrievaná, s 2 lak�ovými 
opierkami, 

§ volant a prístrojová doska spoloène nastavite¾né v pozdå�nom 
a vý�kovom smere, 

§ cyklovaè stieraèov, 
§ usporiadanie kabíny vodièa s mo�nos�ou umiestnenia rádiostanice 

a rádia nad sedaèkou vodièa (v stropnej èasti), 
§ umiestnenie palubného poèítaèa (popísaného v bode G)) v dosahu 

a zornom poli vodièa � úspe�ný uchádzaè bude konzultova� 
s obstarávate¾skou organizáciou pred výrobou, 

§ zadná deliaca stena kabíny vodièa od priestoru pre cestujúcich 
vyhotovená ako neprieh¾adná, 

§ uzamykate¾ný odkladací priestor pre osobné veci vodièa v priestore 

kabíny (k¾úè odli�ný od ostatných k¾úèov vozidla) + ve�iak na obleèenie 
+ háèik;  



§ v�etky signalizaèné, kontrolné a ovládacie prístroje musia by� oznaèené 
trvanlivým spôsobom, jednoznaène èitate¾né za v�etkých svetelných 
podmienok; popis prístrojov a ïal�ie popisy v kabíne vodièa v 
slovenskom jazyku, 

§ regulácia intenzity osvetlenia prístrojov na prístrojovej doske � 

minimálne denný a noèný re�im informaèných displejov prístrojovej 
dosky vodièa, 

§ regulácia vykurovania v kabíne vodièa mô�e by� bez zásahu vodièa alebo 
s mo�nos�ou manuálneho nastavenia úrovne teploty vodièom, prièom za 
ka�dých okolností musí by� zabezpeèená dostatoèná tepelná pohoda v 
priestore kabíny vodièa, 

§ plnohodnotná klimatizácia kabíny vodièa nepracujúca na systéme 
odparovania vody; klimatizácia pre vodièa musí fungova� nezávisle na 
klimatizovaní priestoru pre cestujúcich - systém vykurovania a vetrania 
v èasti pre vodièa a pre cestujúcich musí by� oddelený, EBERSPÄCHER 

Typ:  AC136-II Gen4 Chladiaci výkon   33 kW,Výkon kúrenia   39 kW 

§ prídavné kúrenie v kabíne vodièa opatrené filtrom nasávaného vzduchu 
a vybavené krytom, aby bolo mo�né manuálne, pomocou naklápacích 
mrie�ok, regulova� intenzitu a smer prúdenia vzduchu, 

§ núdzový elektrický odpojovaè batérií v kabíne vodièa, 
§ mikrofón v kabíne vodièa s napojením na interiérové reproduktory, 
§ jeden reproduktor v kabíne vodièa napojený na rádiostanicu, resp. na 

autorádio, 
§ dr�iak, resp. uzatvárate¾ný priestor na umiestnenie lekárnièky 

o rozmeroch 25x30x12 cm, 

§ slneèná clona na èelnom a boènom skle v nepriesvitnom vyhotovení pre 
zabezpeèenie maximálne mo�nej ochrany vodièa pred priamym 
slneèným svitom (nie sie�ovaná, ani nie perforovaná); då�ka a tvar clony 

proti oslneniu na ¾avom okne kabíny musí umo�ni� zatieni� celé okno, 
av�ak nesmie bráni� pri poh¾ade do ¾avého spätného zrkadla (clona mô�e 
by� s výrezom), 

§ oslnenie nesmie nasta� ani medzi roletou èelného/boèného okna kabíny 
vodièa a ¾avým predným ståpikom karosérie, 

§ zásuvka 12V/min. 15A a zásuvka USB 5V/min. 2A v kabíne vodièa, 
§ zásuvka 24V na mýtnu jednotku v prístrojovej doske zo strany od 

èelného okna (èo najbli��ie k èelnému sklu); zásuvka má by� chránená 
5A istièom a napojená na obvod �30�, 

§ osvetlenie priestoru pracoviska vodièa nezávislé na otvorení dverí pre 

cestujúcich, 
§ chladený odkladací priestor na ulo�enie min. 1x f¾a�e s objemom 1,5l 

umiestnený v kabíne vodièa alebo v jej bezprostrednej blízkosti, 
napojený na el. obvod �30�, 

§ hák na vyklopenie plo�iny pre nástup invalidného vozíka umiestni� 
v kabíne vodièa. 

 

G) Vozidlový informa�ný a komunika�ný systém, systém pre tarifné 

vybavenie cestujúcich 

 

Ni��ie uvedená �pecifikácia vychádza zo súèasne pou�ívaného tarifno-informaèného 
systému prevádzkovaného v podmienkach obstarávate¾skej organizácie. Tarifno-



informaèný systém musí by� plne kompatibilný s tým, ktorý obstarávate¾ská 
organizácia v súèasnosti pou�íva (viï èas� II - Mo�nos� uplatnenia ekvivalentu v 
ponuke uchádzaèa) a musí spåòa� min. po�iadavky uvedené ni��ie. 
Pripú��a sa dodanie zariadení nov�ej generácie v súèasnosti pou�ívaného tarifno-

informaèného systému. 
Dodávate¾, v súèasnosti pou�ívaného, informaèného systému: R&G PLUS Sp. z o.o., 
Traugutta 7, 39-300 Mielec, Po¾sko. 
 

  G1) minimálne po�iadavky na zostavu pre jeden sólo autobus: 

 

1) Palubný poèítaè SRG-6000 P (procesor min. 1GHz)   - 1 ks 

dotykový odolný displej, tvrdené sklo, antireflex, ovládanie aj v rukaviciach, 

pripojenie Ethernet, CAN 

2) Rozvodná skriòa CT/�ilina-100-00-2     - 1 ks 

a) Akustický hlásiè zastávok WRG 6000 

b) Modulová základòa SRG 3000 W6 

c) Modul evidencie grafikonu/dráhy SRG-3000D-GPS-2 

d) Modul proti prepätiu SRG 3000B 

e) Modul CAN 

3) Predný informaèný panel ETLZ-U224200-01/E    - 1 ks 

 min. 24x200 svetelných bodov, Ethernet pripojenie, automatická regulácia 
svietivosti pod¾a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania èísla 
linky a smeru jazdy; podmienka zobrazovania textu v 2 riadkoch 

4) Dr�iak predného panelu ETLZ-U224200-01/E    - 1 ks 

5) Boèný informaèný panel ETZ-U224160-01/E    - 1 ks 

 min. 24x160 svetelných bodov, Ethernet pripojenie, automatická regulácia 
svietivosti pod¾a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania èísla 
linky a smeru jazdy; podmienka zobrazovania textu v 2 riadkoch 

6) Dr�iak boèného panelu ETZ-U224160-01/E     - 1 ks 

7) Zadný informaèný panel ETZ-U224040-01/E    - 1 ks 

 min. 24x40 svetelných bodov, Ethernet pripojenie, automatická regulácia svietivosti 
pod¾a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania èísla linky 

8) Dr�iak zadného panelu ETZ-U224040-01/E     - 1 ks 

9) ¼avý boèný informaèný panel ETZ-U224040-01/E    - 1 ks 

  (iba èíslo linky na ¾avý bok vozidla � toto�ný so zadným panelom) 
 min. 24x40 svetelných bodov, Ethernet pripojenie, automatická regulácia svietivosti 

pod¾a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania èísla linky 

10) Dr�iak ¾avého boèného inf. panelu ETZ-U224040-01/E   - 1 ks 

11) Vnútorný informaèný panel LCD ETM-22HDK wyk. P1   - 1 ks 

 so zabudovaným poèítaèom s procesorom x'86: 4 x 1,91GHz, 2GB RAM, 16GB SSD 

a s obslu�ným softvérom na prípravu multimediálneho obsahu 

12) Prijímaè povelov pre nevidiacich spolupracujúci s povelovým vysielaèom 
signálu pre nevidiacich VPN 01S od firmy APEX, frekvencia pre Slovenskú 
republiku          - 1 ks 

13) Oznaèovaè a dr�iak oznaèovaèa cestovných dokladov  KRG-8 - 5ks resp. 7 

ks (pod¾a poètu dverí vozidla); 
 oznaèovaèe musia by� schopné oznaèi� papierový cestovný lístok a zároveò èíta� 

karty typu Mifare Classic a zároveò Mifare Desfire; oznaèovaè musí by� schopný 
komunikova� so zariadeniami s technológiou NFC,  



14) GSM (LTE) a WiFi modul na komunikáciu vozidla so serverom vo vozovni 
MK2/7          - 1 ks 

15) Modul RG GPS-1        - 1 ks 

 

 Vozidlový informaèný systém musí zabezpeèova� minimálne zber nasledovných 
technických parametrov a ich zaznamenávanie do pamäte palubného poèítaèa 
uvedeného v tomto bode poèas celej doby prevádzky s následným importom do 
softvéru Municom Premium, ktorý DPM� pou�íva. Výrobca je povinný tieto údaje 
poskytnú� na zaznamenávanie zhotovite¾ovi informaèného systému napr. po zbernici 
CAN: 

§ priebeh spotreby paliva, 

§ priebeh spotreby AD BLUE (ak bude aplikované), 
§ spotreba paliva, resp. èas zapnutia a vypnutia nezávislého kúrenia, 
§ teplota motora, 

§ otáèky motora, 
§ tlak oleja, 

§ napätie akumulátora, 
§ histogram spotreby el. energie, 

§ èas zapnutia a vypnutia klimatizácie vodièa (jednotlivé èasy + celková då�ka 
behu klimatizácie za deò), 

§ èas zapnutia a vypnutia klimatizácie pre cestujúcich (jednotlivé èasy + celková 
då�ka behu klimatizácie za deò), 

§ napätie akumulátora, 
 

 V�etky zariadenia v rámci bodu G1) musia ma� pri odovzdaní vozidiel 
obstarávate¾skej organizácii nahratú aktuálnu verziu softvéru/firmvéru, ktorý v tom 

èase obstarávate¾ská organizácia na súèasne pou�ívaných zariadeniach pou�íva. 
 

 G2) Kabelá� pre elektronické ozna�ova�e a elektronické informa�né panely 

 

  Rozmiestnenie oznaèovaèov a informaèných panelov: 
§ 1 ks oznaèovaèa na zvislé madlo ku prvým dverám, 
§ po 2 ks oznaèovaèov na zvislé madlá ku ostatným dverám, 
§ v prípade, �e je to mo�né, boèné (pravé aj ¾avé) informaèné panely po�adujeme 

umiestni� nad boèné okná, do samostatného oddeleného priestoru v oblasti strechy 
v prednej pravej èasti vozidla medzi prvými a druhými dvermi a taktie� jeden na 
¾avú boènú èas� s informáciou iba o èísle linky (za kabínou vodièa), 

§ umiestnenie exteriérových informaèných panelov musí zabezpeèova� 
bezproblémovú èitate¾nos� v celom rozsahu panelu, 

§ musí by� zabezpeèené, aby kabelá� bola odolná voèi ru�eniu vzh¾adom na 
prostredie, v ktorom budú zariadenia in�talované. 

 

  G3) Rádiostanica 

 

Dodávka a montá� rádiostanice na zabezpeèenie prenosu hlasu a dát medzi vozidlom 
a riadiacim centrom/dispeèingom a vozidlami navzájom. Rádiostanica musí 
pracova� vo frekvenènom pásme, ktoré vyu�íva obstarávate¾ská organizácia - 

459,0500 - 469,7700 MHz. Typ rádiostanice MOTOTRBO DM4600 

s príslu�enstvom. Dodávate¾ rádiostanice: KonekTel, spol. s r.o., Brezová 75, 900 23 
Vinièné. 



 Rádiostanica musí by� dodaná a namontovaná vrátane menièa napätia (24V/12V 

DC), kabelá�e prívodu od menièa  a vrátane antény a kabelá�e antény. Rádiostanica 
musí by� pri odovzdaní vozidiel obstarávate¾skej organizácii funkèná, nain�talovaná 
potrebným softvérom s nahranými kontaktmi a hovorovými skupinami, aby bola 
ihneï pou�ite¾ná v rádiovej sieti obstarávate¾skej organizácie. 

 Pripú��a sa dodanie rádiostanice nov�ej generácie, musí by� v�ak splnená podmienka 
kompatibility v súèasnom rádiovom systéme alebo pou�itý úplne kompatibilný 
ekvivalent neovplyvòujúci funkènos� rádiostanice. 

 

  G4) Automatické po�ítanie cestujúcich (APC) 

 

 Na vozidlách in�talova� zariadenia a systém automatického poèítania cestujúcich, 
ktorý musí zabezpeèova�: 

§ zariadenia/kamery na poèítanie cestujúcich musia by� in�talované nad v�etky 
dvere vozidla, prièom na snímanie priestoru jedných dverí sa pou�ije jedna 

kamera, 

§ rozhranie na komunikáciu - Ethernet, 

§ poèítanie cestujúcich má by� zabezpeèené len poèas otvorených dverí, 
§ presnos� poèítania cestujúcich nesmie by� ni��ia ako 95%, 
§ údaje získané zo systému APC musia by� odosielané a zaznamenávané do pamäte 

palubného poèítaèa tarifno-informaèného systému a následne vyhodnocovate¾né 
v obslu�nom softvéri obstarávate¾skej organizácie Municom Premium, 

§ súèas�ou in�talácie musí by� v�etka nevyhnutná kabelá� na fungovanie systému. 
 

  G5) Kamerový monitorovací systém: 

 

§ snímanie interiéru vozidla a priestoru v�etkých dverí s vyhotovením obrazového 
a zvukového záznamu s nastavite¾nou då�kou záznamu, minimálne na då�ku 7 dní, 
max. v�ak 15 dní prièom sa predpokladá, �e vozidlo je denne v prevádzke cca 20 
hodín, 

§ poèet kamier v interiéri bude min. toto�ný s poètom dverí + jedna kamera 
snímajúca priestor pred vozidlom, prièom finálny poèet a rozmiestnenie kamier 

musí zabezpeèova�, aby bol monitorovaný celý priestor interiéru vozidla (nesmú 
sa vyskytova� �slepé� zóny v interiéri); umiestnenie kamier bude úspe�ný 
uchádzaè konzultova� s obstarávate¾skou organizáciou pred zaèatím výroby, 

§ cúvacia kamera s výstupom na prístrojovú dosku alebo na displej palubného 
poèítaèa tarifno-informaèného systému, s prioritou zobrazenia obrazu z cúvacej 
kamery pri cúvaní vozidla, 

§ obrazový výstup zostávajúcich kamier na displej palubného poèítaèa, 
§ kamery pou�ité na vyhotovenie kamerového záznamu musia by� s digitálnym 

rozhraním s rozlí�ením minimálne v HD kvalite (konektor RJ45) min 10 obrázkov 
za sekundu, 

§ èas záznamového zariadenia musí by� synchronizovaný s èasom palubného 
poèítaèa tarifno-informaèného systému min. 1 x za deò, 

§ do kamerového záznamu budú zapisované niektoré vybrané údaje o aktuálne 
prevádzkovanej linke z palubného poèítaèa tarifno-informaèného systému (napr. 

aktuálny dátum a èas z palubného poèítaèa, èíslo linky, èíslo spoja, smer spoja, 
èíslo slu�by, názov zastávky, rýchlos� vozidla, èíslo kamery a pod.), 



§ pou�i� vhodné úlo�isko dát do prostredia, v ktorom bude pracova�, pou�i� iné ako 
pri be�ných osobných stolových poèítaèoch (nie mechanický zápis na rotujúce 
platne ale napr. pamä�ové SSD disky), 

§ záznamové zariadenie musí by� umiestnené na takom mieste, ktoré bude 
uzamykate¾né a bude chránené pred prístupom neoprávnených osôb; konektory 
USB a RJ45 záznamového zariadenia musia by� prístupné z kabíny vodièa bez 
potreby odomykania/demontovania ochranných krytov; preferuje sa vyhotovenie 
USB 3.0 

§ vyèítavanie kamerového záznamu musí by� zabezpeèené: 
o fyzicky - vybratím disku záznamového zariadenia a pripojenia k PC, 

o fyzicky - priamo vo vozidle po vlo�ení USB k¾úèa po autorizácii príslu�ného 
oprávnenia, prièom je mo�né vybra� urèitý èasový úsek kamerového 
záznamu,  

o bezdrôtovo: 
- offline re�im - po príjazde vozidla do vozovne s vopred zadaným 

èasovým úsekom, 
- online re�im - priamo poèas prevádzky vozidla na linke, ak bude 

zabezpeèené dostatoèné rýchle dátové pripojenie, 
§ kamerový záznam musí by� mo�né prehra� aj priamo vo vozidle oprávnenou 

osobou po autorizácii príslu�ného oprávnenia, 
§ trvanie procesu s odhadovanou då�kou èasu vyèítavania kamerového záznamu 

musí by� signalizovaný na zobrazovacej jednotke alebo displeji palubného 
poèítaèa (napr. èíselný alebo grafický posuvník), 

§ vzdialená správa konfigurácie kamerového systému vo vozidle, 
§ súèas�ou dodávky kamerového monitorovacieho systému bude aj obslu�ný 

softvér a hardvér vrátane za�kolenia na obsluhu, konfiguráciu a postup práce 
s týmto softvérom, 

§ musí by� zabezpeèené vyh¾adávanie v kamerovom zázname pod¾a kritérií: èíslo 
linky, èíslo spoja, smer spoja, èíslo slu�by, názov zastávky, èíslo kamery, dátum, 
èas a pod., 

§ súèas�ou dodávky na skupinu hybrid autobusov bude náhradný pamä�ový SSD 
disk do záznamového zariadenia, prípadne dia¾kové ovládanie, prípadne 
autorizaèný hardvérový k¾úè, 

§ softvér musí umo�òova� export obrazových a zvukových záznamov do 
ne�ifrovaného video formátu, resp. exportný balík musí obsahova� pripojený 
softvér na prehrávanie takéhoto záznamu (prehrávaè), 

 

H) Doplnková výbava 

 

§ predné denné LED svietenie, 
§ predné a zadné svetlá do hmly, 
§ signalizácia smerových, brzdových a obrysových svetiel aj v hornej zadnej èasti 

nad zadným oknom, 
§ po�adujeme, aby vozidlo bolo vybavené dátovou zbernicou CAN, 
§ vonkaj�ia zvuková signalizácia pri cúvaní, 
§ autorádio s neodnímate¾ným predným panelom a s USB vstupom v kabíne vodièa 

s reproduktorom v kabíne vodièa; anténa a montá� antény pre autorádio, 
§ hasiace prístroje v poète 2 ks, prièom 1 ks umiestnený v prednej èasti (kabína 

vodièa alebo v blízkom dosahu vodièa), 



§ krytie horúcich èastí výfukového potrubia, popr. turbokompresora tak, aby pri 

náhodnom úniku paliva alebo oleja kdeko¾vek v motorovom priestore, nemohlo 
dôjs� k vznieteniu a po�iaru vozidla, 

§ motorový priestor vybavený samohasiacim zariadením, 
§ osvetlenie motorového priestoru, 
§ plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch 

pou�ívaných na autobuse (ak má vozidlo na jednotlivých nápravách pou�ité 
pneumatiky rozdielnych rozmerov, tak výrobca je povinný doda� na jedno vozidlo 
jedno rezervné koleso z ka�dého rozmeru), 

§ zakladacie kliny - 2 ks, 

§ USB zásuvka s 2 vstupmi (5V/2A) umiestnená vo zvislých madlách v interiéri 
autobusu za úèelom nabíjania mobilných zariadení cestujúcimi (mobil, tablet) v 

poète min. 4 ks; USB zásuvky budú opatrené ochranným krytom; finálne 
umiestnenie bude úspe�ný uchádzaè konzultova� s obstarávate¾skou organizáciou 
pred zaèatím výroby, 

§ povinná výbava pod¾a legislatívy platnej v SR, 

 

 

 

I) �al�ie po�iadavky 

 

§ farebné vyhotovenie (interiér, exteriér) podlieha definitívnemu schváleniu 
obstarávate¾a, 

§ 3 zväzky k¾úèov ku ka�dému dodávanému autobusu, 
§ pokia¾ sú k autobusu potrebné rôzne typy k¾úèov, napr. rôzne �tvorhrany, musia 

by� dodané v poète 3 ks od ka�dého typu, 
§ �kolenia pre vodièov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod., 

§ po�adujeme udelenie (zverenie) internej autorizácie od výrobcu vozidiel na výkon 
záruèného a pozáruèného servisu na dodané vozidlá vrátane v�etkých potrebných 
�kolení, 

§ za�kolenie 8 pracovníkov údr�by v potrebnom rozsahu na kon�trukciu autobusov, 
motorov, el. súèastí hybridného pohonu,  náprav, kúrenia, chladenia, el. systémov, 
diagnostiky a údr�by na ponúkaných autobusoch, 

§ v�etky autobusy dodané na základe tejto sú�a�e musia by� od jedného výrobcu, 
§ Záruèné doby: 

- na celé vozidlo � minimálne 36 mesiacov alebo 200.000 km, 
- na lak vozidla � minimálne 84 mesiacov, 

- na korózne prehrdzavenie � perforáciu prvkov skeletu karosérie, tj. 
po�kodenie elementov karosérie takého stupòa, ktoré ohrozuje 
celistvos� a tuhos� karosérie � minimálne 144 mesiacov 

- na pohon vozidla (motory, zadná náprava vrátane v�etkých 
prípadných mechanických prevodov medzi nimi, ako aj vrátane 
v�etkých elementov upevnenia ako aj vrátane elektrických a 
elektronických prvkov pohonu) � minimálne 48 mesiacov alebo 
240.000 km 

§ po�adovaná technická �ivotnos� autobusu je najmenej 12 rokov, 
§ s dodávkou vozidiel po�adujeme doda�: 

- v�etky doklady v súlade s platnou legislatívou SR potrebné pre uvedenie 
autobusov do prevádzky v èase jeho dodávky, 



- návod k obsluhe a údr�be autobusu pre vodièa v tlaèenej podobe pre 
ka�dý autobus a 1x elektronicky, 

- katalóg náhradných dielov v elektronickej podobe, prípadne prístup k el. 

katalógu náhradných dielov na serveri dodávate¾a na obdobie 10 rokov a 
vrátane 3 licencií, 

- normy spotreby prác v elektronickej podobe na výmenu a opravu 
jednotlivých komponentov autobusu, 

- servisné prípravky - po�adujeme, aby uchádzaè v ponuke uviedol a dodal 

v rámci dodávky autobusov kompletný sortiment servisných prípravkov 
a náradia potrebný na zabezpeèenie servisu pre vlastnú potrebu, údr�by 
a opráv mechanických, elektrických a elektronických èastí autobusov 
vrátane potrebnej diagnostiky (uchádzaè uvedie plnenie po�iadaviek do 
prílohy è.1 k návrhu zmluvy), 

- záruèný list - v�etko v slovenskom alebo èeskom jazyku v tlaèenej 
podobe 1x a taktie� v elektronickej podobe, 

- s dodávkou vozidiel po�adujeme doda� podrobné dielenské príruèky, 
ktoré budú obsahova�: 
o obrázky mechanickej èasti s uvedením zástavby zariadení s popisom 

nevyhnutným pre údr�bu, 
o obvodové a zapojovacie schémy hlavných, pomocných a riadiacich 

obvodov v�etkých napä�ových sústav pod¾a skutoèného 
vyhotovenia autobusu,  

o obrázky elektrických prístrojov s uvedením zástavby zariadení s 
popisom nevyhnutným pre údr�bu, 

o kompletné schémy hydraulických a pneumatických rozvodov, v 

rozsahu nevyhnutnom pre údr�bu a opravy, 

o súpis jednotlivých prístrojov nevyhnutných pre údr�bu a opravy 

s krátkym popisom k èomu slú�ia, prípadne èo diagnostikujú. 
 

 

Upozornenie pre uchádza�ov: 

 

Uchádzaè predlo�í v èasti ponuky oznaèenej ako �Ostatné� potvrdený návrh Kúpnej 
zmluvy v poète 1 ks, ktorej  Prílohu è. 1 bude tvori� podrobná technická �pecifikácia 
autobusov vypracovaná v zmysle po�iadaviek obstarávate¾skej organizácie na 
predmet zákazky uvedených v Oddiele �C� Opis predmetu zákazky v týchto 
sú�a�ných podkladoch. 
 

 
 



Rozm�rový výkres autobusu 

Výrobce: IVECO Czech Republic, a. s. 

Typ: pln� nízkopodla�ní m�stský autobus URBANWAY 12 m, hybrid 

 

 



 

 

 

 

  



Rozmíst�ní sedadel 

Po!et sedadel: 24, z toho 4 dostupné z nízké podlahy 

Celková kapacita: minimáln� 70 cestujících krom� "idi#e 

 



M. Hnací�ústrojí�

M.1. Úvod�

Pohonná souprava pro standardní hybridní verzi (identická pro verze 12m a 18m) je umíst�na 

podéln� v ose vozidla v zadní levé !ásti. Skládá se z: 

§ dieselového motoru Iveco Tector 7  

§ modulárního trak!ního systému - BAE System:  generátor (ISG) + elektrický motor 

(ACTM) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Název 

1 Motorová jednotka + ISG + ACTM 

2 Vypou�tìní 

3 SCR - následná úprava 

4 Pøívod vzduchu 

5 Chladící jednotka 

6 Nádr�e (diesel a moèovina) 

Hnací ústrojí 
TECTOR 7  hybridní 

verze 

12 m 

Otá!ky motoru 2500 rpm 

 Typ zadní nápravy 
ZF AV133 

Výkon motoru 286 HP - 210 kW 
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M.2. Dieselový�motor�

Otáèky motoru: 2500 rpm 

Výkon: 286 HP - 210 kW 

 

  

Cyklus Diesel ètyøtaktní 

Typ vstøikování 
Pøímé vysokotlaké vstøikování prostøednictvím technologie Common 

Rail  

Pøeplòování S turbodmychadlem (klapkou rozvodu výfukových plynù) 

Poèet válcù 6 v øadì 

Vývrt 104 mm 

Zdvih 132 mm 

Zdvihový objem 6728 cm3 

Výkon 286 HP � 210 kW 

Otáèky motoru 2500 ot/min 

Maximální krouticí moment 1000 Nm od 1250 do 1700 rpm 

Kompresní pomìr 17:1 

Poøadí zapalování  1-5-3-6-2-4 

Hmotnost 520 kg* 

*: P�ibli�ná hmotnost bez oleje, chladící kapaliny, spou�t!"e, spojky, kompresoru a alternátoru. 

 

P�EVODOVKA 
 

 

Bez !azení 
 

POM"R 

NÁPRAV 
             

 6.20  -  19x37 ü  



  

 

Parametry olejové vany: 

  

Maximální objem  16 l 

Olej Urania FE 

Typ oleje 5W30 

 

  



M.3. Modulární�trak�ní�systém�(MTS)�

 

Modulární trakèní systém se skládá z generátoru s integrovaným generátorem zapalování (ISG) a 

støídavého trakèního motoru (ACTM) s reduktorem.  

Tento modulární systém je nainstalován namísto automatické pøevodovky.  

Elektrický motor pohání zadní nápravu (stejnì jako u dieselové verze) pøes kardanový høídel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vzn�tový 
tepelný 
motor 

Tector 7 
Euro VI 

Asynchronní 
bezkartá!ový 

elektrický trak!ní 
motor 

(ACTM) 

Modulární trak!ní systém (MTS) chlazený glykolovou sm�sí 

Bezkartá!ový 
generátor s 

permanentním 
magnetem propojený 
s motorem Tector  

(ISG) (ISGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSGSG



M.3.1. Integrovaný�generátor�zapalování�(ISG)�

 

ISG pøemìòuje mechanickou energii dieselového motoru na elektrickou, aby mohla být následnì 

vyu�ívána hnacím systémem HybriDrive®. Systém ISG se rovnì� pou�ívá k spu�tìní vznìtového motoru 

energií dodávanou z baterií hybridního systému pro ukládání energie. 

Hermeticky utìsnìný ISG se chladí glykolovou chladící smìsí. Jedná se o model bez lo�isek, nebo� rotor je 

pøi�roubován pøímo na klikovou høídel dieselového motoru. Díky kombinaci modelu s permanentním 

magnetem, absenci lo�isek a pøímého pøevodu 1/1 s dieselovým motorem je zaji�tìn vynikající výkon pøi 

pøemìnì mechanické energie na elektrickou.  

Z dùvodu chlazení kapalinou je generátor navr�en tak, aby vyèníval z tìlesa setrvaèníku o ménì ne� 152 

mm. Z hlediska regulace jsou charakteristiky generátoru pøizpùsobeny dieselovému motoru, co� výraznì 

sni�uje spotøebu paliva a objem emisí v �irokém rozsahu otáèek motoru. Rychlost generátoru a jeho 

výkon je spoleènì s dieselovým motorem ovládán soustavou øízení pohonu øídící jednotky systému.  

 

Charakteristiky: 

 

§ Spou�tìní motoru (za studena/horka, za provozu z rychlosti elektrického vozidla) 

§ Bezkartáèový s permanentním magnetem  

§ Vysoká hodnota pomìru výkonu k hmotnosti  

§ Vysoká úèinnost 

§ Bez lo�isek, tj. bez nutnosti periodické údr�by 

§ Bì�né zaji�tìní tìlesa setrvaèníku SAE # 1 

§ Pøímý pøevod 1/1 zaèínající od klikové høídele motoru, nevy�aduje pru�ný spoj 

nebo setrvaèník 

§ Chlazení glykolovou chladící smìsí  

 

 

 

 

 

 

Výstupní�výkon�
12M�

18m 

140 kW (190 HP) za nepøetr�itého provozu pøi otáèkách 2300 rpm 

200 kW (265 HP) za nepøetr�itého provozu pøi otáèkách 2300 rpm  

Chlazení�
 Kapalina, glykolová smìs (standard s trakèním motorem) 

57 litrù/min, pokles tlaku z 34 kPa�



 

 

M.3.2. St�ídavý�trak�ní�motor�(ACTM)�

Trakèní motor ACTM dodává vozidlu hybnou sílu z hnacího systému HybriDrive®.  

Je pøímo spojený s hnací høídelí a zadní nápravou, co� umo�òuje vyvíjet trakèní sílu a zajistit regenerativní 

brzdìní. 

Vyvíjí maximální výkon v rozsahu rychlostí 5/1, co� umo�òuje obejít se bez pøevodovky s øazením. Toto 

øe�ení rovnì� zaji��uje ve srovnání s bì�nými automatickými pøevodovkami hlad�í pohon. 

Konstrukèní øe�ení bezkartáèové indukce sni�uje potøebu periodické údr�by.  

 

Charakteristiky: 

§ Vynikající krouticí moment pøi nízkých otáèkách  

§ Vysoká hodnota pomìru výkonu k hmotnosti 

§ Asynchronní AC � eliminuje údr�bu kartáèù 

§ Redukce planetového pøevodového stupnì s pøímým pøevodem 

s jedním stupnìm s pomìrem 4:1  

 

 

 

Výstupní�výkon 12M 

 

18m 

za nepøetr�itého provozu: 120 kW (160 HP) od 710 do 2485 rpm 

Maximum:  175 kW (228 HP) od 675 do 2485 rpm 

za nepøetr�itého provozu: 160 kW (215 HP) od 635 do 2485 rpm 

Maximum:  200 kW (265 HP) od 500 do 2000 rpm 

Krouticí moment 12M 

 

18m 

 

Pøeru�ovaný: 2415 Nm od 0 do 455 rpm 

Maximum:  3300 Nm max od 0 do 200 rpm  

Pøeru�ovaný: 3800 Nm od 0 do 455 rpm  

Maximum:  5100 Nm max od 0 do 200 rpm  

Výstupní otáèky  od 0 do 2485 rpm na hnacím ústrojí 

Chlazení a mazání  Vnìj�í: glykolová smìs (standard s generátorem) 57 litrù/min, pokles tlaku z 67 kPa. 

Vnitøní: plnì syntetický olej (mazání na celou dobu �ivotnosti), elektrické olejové 

èerpadlo, zabudovaná skøíò a filtr  

 



Zoznam servisného náradia:

URBANWAY EURO6 BU 12M HYBRIDE (BH2)

Objednávacie �íslo  Názov Mno�stvo

99305117 Pøístrojová technika pro kontrolu pneumatických okruhù (0�16 bar) 1

99305221 Diagnostické rozhraní pror B.A.E. 1

99305222 Øídící jednotka pro èi�tìní brzdového systému (pou�ití s 99305223) 1

99305223 Èisticí prostøedek pro èi�tìní brzdového systému (pou�ití s 99305222) 1

99305453 Nástroj na kontrolu pøívodního okruhu motorové nafty a vstøikovacího systému common rail 1

99317915 Skupina pìti nasazovacích klíèù 9X12 (14-15-17-18-19 mm) 1

99327032 E.A.SY. (UK) 1

99340055 Pomùcka pro demontá� pøedního tìsnìní høídele motoru 1

99340056 Pomùcka pro demontá� zadního tìsnìní høídele motoru 1

99341001 Dvojèinný mùstek 1

99341003 Jednoduchý stahovák 1

99341005 Reakèní mùstek 1

99341009 Pár konzol 1

99341010 Pár konzol 1

99341014 Reakèní bloèek 1

99341015 Svorka 1

99342101 Pøípravek pro vytahování vstøikovaèù 1

99345093 Podlo�ka pro stahovák 1

99345104 Náøadí pro vylisování ku�elového pastorku diferenciálu 1

99346103 Pøípravek pro kompresi pru�ných pouzder bìhem demontá�e pojistného krou�ku 1

99346107 Pøípravek pro kontrolu vùle kulového kloubu horního kyvného ramene 1

99346220 Stahovák na èepy hlavic tyèí øízení 1

99346252 Náøadí pro montá� pøedního tìsnìní høídele motoru 1

99346253 Náøadí pro montá� zadního tìsnìní høídele motoru 1

99347023 Stahovák spodní kloubové hlavy k rejdovému èepu 1

99347042 Stahovák volantu 1

99347047 Náøadí pro demontá� rejdového èepu 1

99347068 Stahovák na èepy hlavic tyèí øízení 1

99348001 Stahovák s aretací 1

99355178 Klíè pro objímku ku�elového pastorku diferenciálu (pou�ít s 99370317) 1

99357077 Klíè (80 mm) pro uta�ení náboje kola 1

99357130 Klíè pro seøizovací objímku lo�isek nábojù kol 1

99360076 Náøadí na demontá� vlo�kových filtrù 1

99360183 Kle�tì pro demontá� a zpìtnou montá� tìsnicích krou�kù pístù (65�110 mm) 1

99360268 Náøadí pro demontá� a montá� ventilù motoru 1

99360321 Náøadí pro otáèení setrvaèníku motoru 1

99360351 Náøadí pro pøidr�ení setrvaèníku motoru 1

99360362 Palice pro demontá� a zpìtnou montá� pouzdra vaèkového høídele (pou�ít s 99370006) 1

99360500 Náøadí pro zdvihání høídele motoru 1

99360537 Dr�ák pro demontá� a montá� motoru (pou�ít s 99321032-99321033) 1

99360595 Pøípravek pro demontá� a zpìtnou montá� motoru 1

99360605 Pásek pro zavádìní pístu do pouzdra válce (60-125 mm) 1

99361037 Spojovací li�ty motoru a otoèného stojanu 99322205 1

99363204 Pøípravek pro vytahování tìsnìní 1

99367121 Ruèní èerpadlo pro mìøení tlaku a podtlaku 1

99370006 Klika pro vymìnitelné nará�eèe 1

99370007 Klika pro vymìnitelné nará�eèe 1

99370113 Kladívko pro montá� tìsnìní a/nebo pouzder na víko volení rychlostí 1

99370317 Páka s prodlou�ením pro uchycení pøírub 1

99370415 Monoblok, èíselníkový úchylkomìr, seøízení lo�iska protihøídele (pou�ívejte s 99395604) 1

99370618 Upevòovací dr�ák kloubového høídele bìhem demontá�e a montá�e 1

99370707 Náøadí pro nará�ení vnìj�ích drah lo�isek ku�elového pastorku diferenciálu 1

99370716 Krou�ek (pou�ít s 99370707) 1

99370717 Nástroj na mìøení vùle ku�elového páru 1

99370723 Náøadí pro stlaèení miskové pru�iny na centrálním pøevodu 1

99372251 Zaøízení pro montá� pøipevòovacího pouzdra a tìsnìní kluzného èepu brzdového tømenu (pou�ívejte s 99370007) 1

99374092 Palice pro montá� vnìj�ích drah lo�isek (69-91 mm) (pou�ít s 99370007) 1

99374093 Palice pro montá� vnìj�ích drah lo�isek (91-134 mm) (pou�ít s 99370007) 1

99374094 Palice pro montá� vnìj�ích drah lo�isek (134-215 mm) (pou�ít s 99370007) 1

99374176 Pøípravek pro montá� tìsnìní nábojù kol 1

99374181 Nástroj k montá�i tìsnìní ku�elového pastorku diferenciálu 1

99374393 Nástroj s tlakomìry pro kontrolu hydraulického tlaku hydraulického posilovaèe øízení ZF a servoøízení 1

99374398 Úhelník se stupnicí a ukazatelem pro kontrolu vùle na volantu (pou�ijte s 99374393) 1

99376003 Zaøízení pro oddálení spalovacího potrubí od snímaèe hladiny 1

99376038 Vytahovák pro masku spínaèù na pøístrojové desce ACTIA 1

99376039 Vytahovák pro spínaèe na pøístrojové desce ACTIA 1

99387050 �típací kle�tì na polyamidové trubice 1

99387051 Sada náøadí pro demontá� polyamidových trubek (6-8-10-12-15-16 mm) od spojek Raufoss 1

99387102 Vlo�ka (náhradní díl pro 99387110) 1

99387103 Vlo�ka (náhradní díl pro 99387110) 1

99387104 Vlo�ka (náhradní díl pro 99387110) 1

99387105 Insert (replacement for 99387110) 1

99387106 Èep (náhradní díl pro 99387110) 1

99387110 Montá�ní kle�tì pro potrubní spojky zaøízení AD-Blue 1

99388001 Klíè (80 mm) na seøizovací matici lo�iska nábojù kol 1

99389816 Násobiè utahovacího momentu x 4 se ètyøhrannou spojkou vstup 3/4", výstup 1'' (max. 2745 Nm) 1

99389819 Momentový klíè (0-10 Nm) se ètyøhrannou spojkou 1/4" 1

99389829 Momentový klíè s vlo�kou 9X12 (5!60 Nm) 1

99389834 Momentový klíè (1�6 Nm) pro seøízení pøídr�né matice konektorù elektromagnetického ventilu vstøikovaèù 1

99395027 Náøadí pro urèení seøizovacích podlo�ek ku�elového ozubeného kola diferenciálu (pou�ít s 99395603) 1

99395216 Pár mìøidel pro úhlové uta�ení se ètvercovým pøipojením 1/2" a 3/4" 1

99395603 Úchylkomìr (0-5 mm) 1
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

 
 

1. INFORMÁCIE O VOZIDLE 
 

1.1. Základné informácie o vozidle 
 

Táto tabu¾ka obsahuje charakteristiku vozidla: 
 

Objednávate! skú�ky Iveco Bus 

Výrobca Iveco 

Vozidlo Hybrid Urbanway 

Typ Urbanway 

Dátum prijatia 16 May 2014 

"íslo podvozku VJ14116M90N000001 

Motor Tector 7 Euro6 210kW 

Pohonný systém BAE Hybrid Systems 

Pneumatiky Michelin XM InCity 275/70 R22,5 

Po#iato#ný/kone#ný po#et 
kilometrov (km) 

16.270 16.632 

 
1.2. Hybridný systém vozidla 

 
Táto tabu¾ka obsahuje charakteristiku hybridného vozidla: 

 

Elektrický motor HDS 100 

Vysokonapä�ové akumulátory ESS 

 
2. VÝSLEDKY TESTOV 

 
2.1. Výsledky merania spotreby SORT 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva vo vozidle po uplatnení 
korekèného faktoru energie popísaných pre úèely návrhu protokolu SORT pre hybridné 
vozidlá (pozri bod 3.1): 

 

 

 Priemerná 
spotreba paliva 

SORT 1 (l/100km) 28,8 

SORT 2 (l/100km) 26,3 

SORT 3 (l/100km) 25,6 
 

2.2. Testovacie váhy vozidla. 
 

Táto tabu¾ka obsahuje údaje o váhach vozidla pri meraní SORT: 
 
 

 Testovacia váha SORT 

Predná náprava                         (kg) 5747 

Zadná náprava                          (kg) 9286 

Celková hmotnos�                   (kg) 15 033 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

 
 

 
 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1560,2 
Celkový èas merania                 (s) 466,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 24,3 
Odchýlka NEC                   (%) -1,47 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 12,1 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1560,8 
Celkový èas merania                 (s) 473,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 29,2 
Odchýlka NEC                   (%) -4,28 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 11,9 
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2.3. Testovací cyklus SORT 1 (mestský) 
 

 

SORT 1 � Skú�ka è. 1 
 

Dátum merania:         22.05.14 
Èas merania:        19:40 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

21,3 !C 98,7 kPa 1,3 m/s 265,3 ! 31,5 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

21,6 !C 98,7 kPa 2,7 m/s 287,8 ! 35,1 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

 
 

 
 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1560,3 
Celkový èas merania                 (s) 475,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 25,7 
Odchýlka NEC                   (%) 0,95 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 11,8 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1558,5 
Celkový èas merania                 (s) 463,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 32,2 
Odchýlka NEC                   (%) -0,10 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 12,1 
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SORT 1 � Skú�ka è. 2 
 

Dátum merania:         22.05.14 
Èas merania:        20:10 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

21,3 !C 98,7 kPa 2,9 m/s 259,5 ! 30,2 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

19,2 !C 100,9 kPa 5,3 m/s 95,8 ! 67,3 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

 
 

 
 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1558,9 
Celkový èas merania                 (s) 462,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 27,6 
Odchýlka NEC                   (%) 1,95 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 12,1 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1558,7 
Celkový èas merania                 (s) 487,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 33,0 
Odchýlka NEC                   (%) 1,46 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 11,5 
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SORT 1 � Skú�ka è. 3 
 

Dátum merania:         20.05.14 
Èas merania:        21:50 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,5 !C 101,0 kPa 1,6 m/s 101,8 ! 81,4 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,5 !C 101,0 kPa 3,7 m/s 59,9 ! 81,0 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 918,4 
Celkový èas merania                 (s) 188,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 22,4 
Odchýlka NEC                   (%) -0,74 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 17,6 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 918,5 
Celkový èas merania                 (s) 190,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 27,4 
Odchýlka NEC                   (%) -2,07 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 17,4 
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2.4. Testovací cyklus SORT 2 (kombinovaný) 
 

 

SORT 2 � Skú�ka è. 1 
 

Dátum merania:         21.05.14 
Èas merania:        21:00 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

18,5 !C 100,9 kPa 0,3 m/s 137,3 ! 77,4 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

20,1 !C 100,8 kPa 0,7 m/s 117,5 ! 69,6 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 921,8 
Celkový èas merania                 (s) 188,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 25,6 
Odchýlka NEC                   (%) 4,50 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 17,7 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 918,5 
Celkový èas merania                 (s) 192,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 29,4 
Odchýlka NEC                   (%) 0,24 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 17,2 
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SORT 2 � Skú�ka è. 2 
 

Dátum merania:         21.05.14 
Èas merania:        20:10 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

19,6 !C 100,8 kPa 0,8 m/s 85,5 ! 71,6 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

19,4 !C 100,8 kPa 0,6 m/s 126,4 ! 71,7 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 920,3 
Celkový èas merania                 (s) 184,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 26,8 
Odchýlka NEC                   (%) 3,81 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 18,0 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 918,3 
Celkový èas merania                 (s) 185,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 31,1 
Odchýlka NEC                   (%) 1,29 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 17,9 
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SORT 2 � Skú�ka è. 3 

 

Dátum merania:         21.05.14 
Èas merania:        19:20 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

20,6 !C 100,8 kPa 0,8 m/s 76,8 ! 66,6 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

19,8 !C 100,8 kPa 0,6 m/s 83,5 ! 70,2 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1448,4 
Celkový èas merania                 (s) 208,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 20,3 
Odchýlka NEC                   (%) -4,60 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 25,1 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1448,9 
Celkový èas merania                 (s) 205,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 28,2 

  
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 25,4 
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2.5. Testovací cyklus SORT 3 (prímestský) 
 

 

SORT 3 � Skú�ka è. 1 
 

Dátum merania:         21.05.14 
Èas merania:        21:50 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,7 !C 100,9 kPa 0,3 m/s 125,6 ! 84,2 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,2 !C 100,9 kPa 0,7 m/s 99,6 ! 85,7 % 
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Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1448,4 
Celkový èas merania                 (s) 205,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 22,0 
Odchýlka NEC                   (%) 0,04 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 25,4 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1450,0 
Celkový èas merania                 (s) 208,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 28,4 
Odchýlka NEC                   (%) -0,69 
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SORT 3 � Skú�ka è. 2 
 

Dátum merania:         21.05.14 
Èas merania:        22:30 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,2 !C 100,9 kPa 0,3 m/s 179,7 ! 86,1 % 
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JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,4 !C 100,9 kPa 0,7 m/s 112,7 ! 84,7 % 
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Celková meraná vzdialenos�    (m) 1448,7 
Celkový èas merania                 (s) 213,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 25,0 
Odchýlka NEC                   (%) 4,42 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 24,5 

 

Celková meraná vzdialenos�    (m) 1448,0 
Celkový èas merania                 (s) 214,0 
Spotreba paliva               (l/100km) 29,2 
Odchýlka NEC                   (%) 0,96 
Rýchlos� cyklu                 (km/h) 24,4 
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SORT 3 � Skú�ka è. 3 
 

Dátum merania:         21.05.14 
Èas merania:        21:30 

 
SEVERNÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,9 !C 100,9 kPa 0,1 m/s 126,7 ! 82,1 % 
 

 
70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

0                             50                           100                          150                          200 

!as (s) 
 

 

JU�NÝ SMER 

 
Poveternostné podmienky 

 
Teplota Tlak Rýchlos� vetra Smer vetra Vlhkos� 

17,7 !C 100,9 kPa 0,1 m/s 164,9 ! 83,3 % 
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3. KONE�NÉ VÝSLEDKY 
 

3.1. Protokol o skú�ke SORT pre hybridy 

 
Úpravy protokolu SORT pre úèely skú�ok hybridného vozidla sú popísané ni��ie: 

 

1) Zásady platné pre hybridné autobusy. 
 

 

-    Vzdialenosti SORT (520, 920 a 1450 m) zostávajú v platnosti. 
 

-    Zachované sú aj praktické predpisy (napr. zá�a�, podmienky). 
 

-    Platný test obsahuje cykly v oboch smeroch (do/z kopca; vietor atï.). 
 

- Celkový výsledok udáva spotrebu nafty (litre na 100 km) za predpokladu, �e sa 
nijak nezmenil energetický obsah batérie pred a po skú�ke. 

 

-    Koneèný výsledok je priemer prinajmen�om 3 skú�ok. 
 

2) Praktické poznámky 
 

- Pre då�ku dráhy IDIADA bola v ka�dom okruhu vyu�itá maximálna dostupná 
vzdialenos�: 

 

o SORT 1: 3 cykly, 1560 m. 

o SORT 2: 1 cyklus, 920 m. 

o SORT 3: 1 cyklus, 1450 m. 

-    Vzdialenos� cyklu bola meraná pomocou zariadenia GPS. 
 

- NEC (Net Energy Change � èistá zmena energie) sa vypoèíta pomocou odchýlky 
SOC (State Of Charge � stav nabitia) meranej v ampéroch za hodinu. Pomocou 
týchto hodnôt sa vypoèíta energia získaná z paliva, elektrickej energie a teda 
aj odchýlka NEC od celkovej spotrebovanej energie. Okrem toho musí by� 
aspoò jedna hodnota odchýlky NEC kladná a jedna záporná. SOC pred 
zaèiatkom ka�dého testu bola pribli�ne 40 %. 

 

-    Ak je delta (odchýlka NEC) men�ia ne� 1 %: bez opravy. 
 

-    Ak je delta (odchýlka NEC) v rozmedzí od 1 % a� 5 %: vy�aduje sa lineárna 
interpolácia (regresia musí by� konvergentná: R! > 0,80). 

 

3.2. Informácie o výpo�te 
 

Táto tabu¾ka obsahuje informácie potrebné na výpoèet koneènej spotreby paliva: 
 

 Napätie batérie   632 V 

 1 kWh   3,6 MJ 

 1 liter nafty   35,7 MJ 

 Hustota paliva   829,1 kg/m
3
 

 PCI   42,90 MJ/kg 
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3.3. Kone�ný výsledok merania spotreby SORT 1 
 

3.3.1. Spotreba paliva pri jazde z kopca 
 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva, odchýlku SOC a hodnoty 
energie získané poèas merania spotreby paliva pri jazde z kopca SORT 1 vykonaného 
pod¾a vy��ie uvedeného hybridného postupu. 

 

 

Èíslo 
testu 

Spotreba paliva SOC (A· h) NEC Energia paliva Odchýlka NEC 
(%) 

Energia celkom 

       gr   l/100km Poèiatoèné Koneèné kJ MJ (MJ) 

1 314,6 24,32 0,373 0,284 -201,13 13,50 -1,468 13,70 

2 331,9 25,66 0,230 0,289 134,58 14,24 0,954 14,10 

3 356,9 27,59 0,119 0,248 293,25 15,31 1,953 15,02 
 

 
 

Graf lineárnej interpolácie 

 

 
 

 
 

Výsledok merania spotreby paliva pri jazde z kopca SORT 1 (l/100km)        25,44 
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3.3.2. Spotreba paliva pri jazde do kopca 
 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva, odchýlku SOC a hodnoty 
energie získané poèas merania spotreby paliva pri jazde do kopca SORT 1 
vykonaného pod¾a vy��ie uvedeného hybridného postupu. 

 

 

Èíslo 
testu 

Spotreba paliva SOC (A· h) NEC Energia paliva Odchýlka NEC 
(%) 

Energia celkom 

gr l/100km Poèiatoèné Koneèné kJ MJ (MJ) 

1 377,5 29,19 0,646 0,328 -723,38 16,19 -4,276 16,92 

2 416,0 32,16 -0,050 -0,058 -17,68 17,85 -0,099 17,86 

3 427,4 33,05 0,058 0,174 262,97 18,34 1,455 18,07 
 

 
 

Graf lineárnej interpolácie 
 

 
 

 
 

Výsledok merania spotreby paliva pri jazde do kopca SORT 1 (l/100km)       32,13 
 
 
 

 Priemerná spotreba paliva SORT1                                (l/100km)       28,78 
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3.4. Kone�ný výsledok merania spotreby SORT 2 
 

3.4.1. Spotreba paliva pri jazde z kopca 
 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva, odchýlku SOC a hodnoty 
energie získané poèas merania spotreby paliva pri jazde z kopca SORT 2 vykonaného 
pod¾a vy��ie uvedeného hybridného postupu. 

 

 

Èíslo 
testu 

Spotreba paliva SOC (A· h) NEC Energia paliva Odchýlka NEC 
(%) 

Energia celkom 

gr l/100km Poèiatoèné Koneèné kJ MJ (MJ) 

1 170,5 22,35 0,557 0,533 -54,58 7,31 -0,741 7,37 

2 195,4 25,62 0,330 0,489 360,69 8,38 4,496 8,02 

3 204,1 26,76 0,345 0,487 321,69 8,76 3,814 8,43 
 

 
 

Graf lineárnej interpolácie 

 

 
 

 
 

 Výsledok merania spotreby paliva pri jazde z kopca SORT 2 (l/100km)       23,02 
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3.4.2. Spotreba paliva pri jazde do kopca 
 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva, odchýlku SOC a hodnoty 
energie získané poèas merania spotreby paliva pri jazde do kopca SORT 2 
vykonaného pod¾a vy��ie uvedeného hybridného postupu. 

 

 

Èíslo 
testu 

Spotreba paliva SOC (A· h) NEC Energia paliva Odchýlka NEC 
(%) 

Energia celkom 

gr l/100km Poèiatoèné Koneèné kJ MJ (MJ) 

1 209,1 27,41 0,307 0,224 -189,84 8,97 -2,072 9,16 

2 224,2 29,39 0,381 0,391 23,05 9,62 0,240 9,60 

3 237,1 31,08 0,262 0,319 129,05 10,17 1,285 10,04 
 

 
 

Graf lineárnej interpolácie 
 

 
 

 
 

Výsledok merania spotreby paliva pri jazde do kopca SORT 2 (l/100km)        29,49 
 
 
 

 Priemerná spotreba paliva SORT 2                               (l/100km)       26,26 
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3.5. Kone�ný výsledok merania spotreby SORT 3 
 

3.5.1. Spotreba paliva pri jazde z kopca 
 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva, odchýlku SOC a hodnoty 
energie získané poèas merania spotreby paliva pri jazde z kopca SORT 3 vykonaného 
pod¾a vy��ie uvedeného hybridného postupu. 

 

 

Èíslo 
testu 

Spotreba paliva SOC (A· h) NEC Energia paliva Odchýlka NEC 
(%) 

Energia celkom 

gr l/100km Poèiatoèné Koneèné kJ MJ (MJ) 

1 243,8 20,3 0,840 0,618 -504,16 10,46 -4,600 10,96 

2 264,7 22,0 0,620 0,622 4,71 11,36 0,041 11,35 

3 301,0 25,0 0,816 1,056 546,82 12,91 4,422 12,37 
 

 
 

Graf lineárnej interpolácie 
 

 

 
 

 
 

 Výsledok merania spotreby paliva pri jazde z kopca SORT 3 (l/100km)        22,47 
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3.5.2. Spotreba paliva pri jazde do kopca 
 

 

Táto tabu¾ka obsahuje výsledky merania spotreby paliva, odchýlku SOC a hodnoty 
energie získané poèas merania spotreby paliva pri jazde do kopca SORT 3 
vykonaného pod¾a vy��ie uvedeného hybridného postupu. 

 

 

Èíslo 
testu 

Spotreba paliva SOC (A· h) NEC Energia paliva Odchýlka NEC 
(%) 

Energia celkom

gr l/100km Poèiatoèné Koneèné kJ MJ (MJ) 

1 338,5 28,2 0,666 0,595 -161,54 14,52 -1,100 14,68 

2 341,5 28,4 0,782 0,737 -102,52 14,65 -0,695 14,75 

3 350,6 29,2 0,886 0,949 143,04 15,04 0,960 14,90 
 

 
 

Graf lineárnej interpolácie 
 

 
 

 
 

Výsledok merania spotreby paliva pri jazde do kopca SORT 3 (l/100km)        28,71 
 
 
 

 Priemerná spotreba paliva SORT 3                               (l/100km)       25,59 



 
 

Èíslo protokolu LM140501104 

MERANIE SPOTREBY PALIVA POD¼A NÁVRHU  
METODIKY SORT PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ 

 

 

Výsledky sa vz�ahujú výhradne na testovanú vzorku. 
Ak Applus+ IDIADA mô�e by� uvedená ako autor tohto textu, táto informácia mô�e by� uvedená v iných dokumentoch (správy, èlánky, 
verejné vyhlásenia, atï.) len s jej súhlasom 

 
 
 
 

4. PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE VOZIDLA 
 

Prístrojové vybavenie vozidla pou�ité poèas merania:  

Snímaè rýchlosti 
 

Znaèka: Racelogic 
 

Model: VB2SX10 
 

Prietokomer 
 

Znaèka: EMERSON 
 

Model: Micromotion 2400 S 
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PRÍLOHA I. Preh�ad 3: Protokol o skú�ke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Táto príloha obsahuje 3 strany. 
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Príloha I: Preh!ad 3 
 
 

Protokol o skú�ke
 

Aby bolo mo�né skú�ky zopakova�, musí by� aktuálne testované vozidlo presne definované, najmä kvôli urèitej 
tolerancii ponechanej na strane výrobcov. 
Skú�ku je treba následne presne zdokumentova� v protokole o skú�ke, ktorý popisuje tie najdôle�itej�ie prvky tak, 
aby v prípade budúcich overovacích skú�ok mohol by� testovaný autobus jasne definovaný a aby sa zabránilo 
akýmko¾vek sporom alebo nesprávnym interpretáciám. 

 
Dátum skú�ky 20.05.2014 � 22.05.2014 

Èas zaèiatku skú�ky 17:00 

Èas ukonèenia skú�ky 23:00 

Miesto merania Vysokorýchlostný okruh IDIADA 
 

A. Externé testovacie podmienky (pre informáciu) 
 

1.  Podmienky vozovky 
 

È. Polo�ka Hodnota Jednotka 

1.1 Stav povrchu vozovky Suchá  
1.2 Max. pozdå�ny sklon +/- 0,3  
1.3 Nadmorská vý�ka dráhy 125 m 
1.4 Min. polomer - m 
1.5 Då�ka dráhy 2000 m 

 

2.  Poveternostné podmienky 
 

 

È. 
 

Polo�ka 
Hodnota  

Jednotka 
Zaèiatok testu Koniec testu 

2.1 Rýchlos� vetra 4,9 1,9 m/s 
2.2 Teplota 19,9 17,2 °C 
2.3 Vlhkos� 62,8 43,9  
2.4 Atmosférický tlak 100,9 98,7 kPa 

 

B. Nastavenie vozidla 
 

1.  Charakteristika vozidla 
 

1.1. Typ a rozmery: 
 

È. Polo�ka Hodnota Jednotka 

1.1.1 Typ vozidla Hybrid Urbanway  
1.1.2 Då�ka 12,00 m 
1.1.3 �írka 2,50 m 
1.1.4 Vý�ka 3392 m 
1.1.5 Prázdna hmotnos� 12 420 kg 
1.1.6 Poèet najazdených km 16 270 km 

 

1.2. Motor 
 

È.  Polo�ka Hodnota Jednotka Pri (ot/min) 

1.2.1 Výrobca a typ Iveco Tector 7   

1.2.2 Objem motora 6728 cc  
1.2.3 Maximálny výkon 210 kW 2500 
1.2.4 Maximálny krútiaci moment 1000 Nm 1250 
1.2.5 Typ pohonu ventilátora motora Hydrostatický 
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1.3. Pohonný systém 

 
È. Polo�ka Hodnota 
1.3.1 Výrobca a typ BAE 
1.3.2 Pou�itý program 5.2 

 

1.4.  Pneumatiky 
 

È. Polo�ka Hodnota Jednotka 

1.4.1 Výrobca a typ Michelin XM  
1.4.2 Rozmery 275/70 R22,5  
1.4.3 Menovitý tlak prednej nápravy 8,5 bar 
1.4.4 Menovitý tlak zadnej nápravy 8,5 bar 
1.4.5 Håbka dezénu nových pneumatík - mm 

1.4.6 Skutoèná nameraná håbka dezénu - mm 
 

1.5. Zadná náprava 
 

È. Polo�ka Hodnota 
1.5.1 Výrobca a typ ZF 
1.5.2 Redukèný pomer 6,21 

 

1.6. Motorový olej 
 

È. Polo�ka Hodnota 
1.6.1 Type 5W30 Low SAP5 
1.6.2 Trieda SAE ACEA E4/E6 
1.6.3 Iné vlastnosti - 

 

1.7. Batérie 24V systém 
 

È. Polo�ka Hodnota Jednotka 

1.8.1 Typ -  
1.8.2 Èíslo 2  
1.8.3 Menovité napätie jednotky 12 V 
1.8.4 Hmotnos� jednotky 55 Kg 

 

1.8. Rôzna výbava 
 

È. Polo�ka Hodnota 
1.9.1 Poèet dverí 3 
1.9.2 ABS/ASR Zabudovaný do prevodovky 
1.9.3 Retardér Elektric

ký 1.9.4 Kúrenie pre cestujúcich Odpojené 
1.9.5 Iné - 

 

1.9. Výpo�et za"a�ovacej charakteristiky CL testovaného vozidla 
 

È. Polo�ka Hodnota 
1.10.1 Prepravná vy�a�enos� CL (zá�a�) CL = 116,19 x (L � 1.20) x W 3137 kg 
CL Celkové za�a�enie  
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1.10.  Volite�ná výbava 
 

 

È. 
 

Polo�ka 
Hmotnos� odpoèítaná z 
celkového za�a�enia 

 
Jednotka 

1.11.1 Klimatizácia - kg 
1.11.2 Prístroj na cestovné lístky (okrem platobného 

terminálu) 

- kg 
1.11.3 Automatický systém sledovania vozidla (AVM) - kg 
1.11.4 Informaèné zariadenie - kg 
1.11.5 Kamerový systém - kg 
1.11.6 Bezpeènostná kabína vodièa - kg 
1.11.7 Dvojité sklo - kg 
1.11.8 Vybavenie Lubrimatic - kg 
1.11.9 Iná výbava 469 kg 

(1) Celková hmotnos! odpo"ítaná z celkového 
za!a�enia 

469 kg 
 

1.11.  Iné významné faktory 
 

 

È. 
 

Polo�ka 
Skutoèná 

hmotnos� (A) 

Referenèná 
hmotnos� (B) 

Rozdiel 

(A-B) 

 

Jednotka 

1.12.1 Vonkaj�ie displeje s cie¾ovou 
stanicou 

100 kg 100 kg 0 kg 
1.12.2 Sedadlá (poèet:0*10) 0 kg 290 kg --290 kg 
1.12.3 Objem palivovej nádr�e (250 *0,840) 210 kg 165 kg 45 kg 

 

1.12.4 
Poèet cestujúcich (poèet Y) 
(okrem vodièa) 

 

3 
Skutoèná nameraná 

hmotnos� 

 

225 
 

kg 

1.12.5 Meranie paliva 80 kg Nie je 80 kg 

(2) Celková hmotnos! odpo"ítaná z celkového za!a�enia 60 kg 
 

1.12.  Výsledná hodnota celkového za!a�enia 
 

È. Polo�ka Hodnota 
1.13.1 Hmotnos� prázdneho vozidla 12 420 kg 
1.13.2 Celkové za�a�enie 3137 kg 
1.13.3 Volite¾ná výbava (1) 469 kg 
1.13.4 Iné faktory (2) 60 kg 
1.13.5 =3137-(1)-(2) 2608 kg 

 

1.13.6 
Prázdna hmotnos� + zá�a� Vypoèítaná 15 028 kg 

 Nameraná 15 033 kg 
 

2.  Palivo  
 

È. Polo�ka  
2.1 Norma ES 98/70 EC  
2.2 Obsah síry 10 ppm 
2.3 Teplota paliva na zaèiatku testu - !C 
2.4 Teplota paliva na konci testu - !C 
2.5 Hustota paliva (pri 15 °C) 829,1 kg/m
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2.6 Adblue© - L 
Mno�stvo na zaèiatku testu - L 
Mno�stvo na konci testu - L 
Rozdiel - L 
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PPRREEBBEERRAACCÍÍ  PPRROOTTOOKKOOLL  ����������....  
 

 

Týmto potvrdzujeme, �e sme prevzali vozidlo a boli oboznámení s jeho obsluhou, 

technickými a záru!nými podmienkami. 
 

 

 

Typ vozidla:   

Èíslo podvozku:  

 

 

- �pecifikácia pod¾a zmluvy 

 

 

Zistené závady: 
 

-  Bez závad 

 

 

 

V �����, dòa    ������.. 
 

 

 

 

 

   

     predávajúci        kupujúci 
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Zoznam �kolení pre   Urbanway 12 Hybrid 

 

 

 

1. �kolenie - Vozidlové technológie 

Trvanie �kolenia: 4 dni 

 

2. �kolenie � elektrická sústava 

Trvanie �kolenia : 4 dni 

 

3. �kolenie � hybridný pohon 

Trvanie �kolenia : 3 dni 

 

4. �kolenie � klimatizácia 

Trvanie �kolenia : 1 deò 

 

5. �kolenie � nezávislé kúrenie 

Trvanie �kolenia : 1 deò 

 

6. �kolenie � diagnostika 

Trvanie �kolenia : 3 dni 

 

7. �kolenie � �kolenie vodi!ov 

Trvanie �kolenia: 1  deò 

 

  

 

 

 �kolenia budú realizované na základe dohody s obstarávate¾skou organizáciou pred 
dodávkou prvého autobusu. 
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U�ivatelská pøíruèka pro 
dealery/servisy IVECO BUS         

k uplatòování záruk 
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U�ivatelská pøíruèka pro dealery / servisy k uplatòování záruk - Obsah: 

 

 

Èást I:  Záruèní podmínky a postupy spoleènosti IVECO BUS  

Èást II:  Specifika trhù 

Èást III:  Dal�í postupy (Skladování vozidel / Easybatt / bezpeènost  
produktu) 

Èást IV: SAP servisní manuál  
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Úvod 
 

Tato pøíruèka poskytuje informace dealerùm/servisùm firmy IVECO BUS ohlednì záruk a 
zále�itostí s nimi spojených.  

Stanovuje odpovìdnosti firmy IVECO BUS, dealerù/servisù a zákazníka, na nì� se vztahuje 
záruka i Pøíruèka pro obchodní záruku vyplývající ze servisní smlouvy uzavøené mezi firmou 
IVECO BUS a jednotlivými dealery/servisy.  

Realizací postupù stanovených v této pøíruèce bude mo�né poskytnout poradenskou asistenci 
v období provádìní oprav, ohlednì statutu záruky a pøípadných zmìn provedených majitelem.  

Tuto pøíruèku je nutné pou�ívat jako referenèní dokument, a to jak ze strany personálu 
dealera/servisu, jejich� úkolem je pøipravovat a uplatòovat záruèní nároky, tak i ze strany osob 
zastupujících prodejce, odpovìdné za zpracování záruèní kní�ky a za objasnìní záruèních 
podmínek jednotlivým zákazníkùm. 

Pokud je dealer/servis nucen provést urèité zmìny oproti této pøíruèce, napøíklad z dùvodu 
místních provozních podmínek vynucených poskytovateli slu�eb, budou tyto odchylky písemnì 
odsouhlaseny kompetentními zástupci firmy IVECO BUS a konkrétním dealerem/servisem.  

Pokyny k pou�ívání této pøíruèky 

Základním cílem záruèního administrativního procesu je maximální spokojenost zákazníka a 
dosa�ení jeho loajality k produktùm IVECO BUS.  
Èas vìnovaný seznámení zákazníka se zásadami nále�ité péèe, bezpeèného provozu a údr�by 
vozidla má zásadní vliv na zvý�ení výkonnosti produktu, jeho reputace a sní�ení výdajù. Jeliko� 
úèelem záruky je chránit poèáteèní investice zákazníka, bude nanejvý� dùle�ité, aby se dealer 
ujistil, �e ka�dý jednotlivý zákazník plnì chápe ustanovení záruky i své povinnosti z ní 
vyplývající. Dále je nutné, aby dealeøi byli obeznámeni se základní koncepcí záruky nastínìné 
v této pøíruèce, tak aby mohli nále�itì informovat v�echny zákazníky o jejich ve�kerých 
nárocích.  

Tato u�ivatelská pøíruèka obchodních zástupcù pro uplatòování záruky je nedílnou souèástí 
Servisní smlouvy (Dealership Agreement) uzavøené firmou IVECO BUS. 

Záruèní podmínky na vozidla IVECO BUS jsou obsa�eny v záruèní kní�ce anebo v jakémkoli 
jiném kontraktaèním dokumentu (napø. podmínkách výbìrového øízení) zpracovaným ke 
ka�dému novému vozidlu.  

Tato pøíruèka znovu vytyèuje ve�keré záruky a podmínky týkající se záruky na díly, 
prodlou�ených záruk, kontraktù na údr�bu a opravy, záruky vztahující se na pou�itá 
vozidla, programù oznaèovaných jako Product Improvement Program � svolávací akce a 
ANS24 Assistance. 

Dále tato pøíruèka zahrnuje výklad dal�ích procesù týkajících se øízení záruèního procesu SAP 
Warranty Usage, který vysvìtluje, jak se mají nároky vyplývající ze záruky øádnì uplatòovat a 
øe�it. V rámci SAP Warranty bude mít dealer/servis mo�nost provìøit ve�keré aktivní slu�by i 
krytí vztahující se na ka�dé vozidlo.  

V souvislosti s jakýmkoli jiným øídícím nástrojem pro uplatnìní záruky odkazujeme 
dealery/servisy na konkrétní u�ivatelskou pøíruèku vztahující se k danému nástroji.  

Je nutné ovìøit si, aby v�echny záruky byly v souladu s pøíslu�nými zákony.  

V urèitých èasových intervalech, s èetností maximálnì do dvou let, si IVECO BUS vyhrazuje 
nárok na mo�nost aktualizace a nebo obmìny záruèních informací obsa�ených v této pøíruèce, 
a v této vìci nále�itì informovat dealery/servisy. Doporuèuje se, aby tyto publikované zmìny 
byly uchovávány ve slo�ce urèené pro dal�í tisk.  

Dodr�ování pokynù stanovených v této pøíruèce umo�òuje personálu dealera/servisu ujistit se, 
�e záruèní nároky jsou pøedkládány promptnì a pøesnì, aby kompetentní zástupci IVECO BUS 
mohli vyhodnotit jejich oprávnìnost a vèas informovat o svém stanovisku.  

Informace obsa�ené v této pøíruèce jsou dùvìrné a jejich kopírování èi �íøení jakýmkoli jiným 
zpùsobem je zakázáno. 
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1. DEFINICE POJMU ZÁRUKA 
 

1.1. Definice pojmù záruka a obchodní záruka 

 

Pojmy �záruka� a �obchodní záruka� jsou v kontextu asistenèních slu�eb velmi blízké, a proto se 
také èasto chybnì interpretují a to pøedev�ím tím, kdy� popisují tyté� podmínky v situacích, kdy 
jsou výraznì odli�né. Proto je z hlediska realizace správného administrativního postupu nutno 
chápat jejich významový rozdíl.  

· Termín ZÁRUKA (WARRANTY) zahrnuje závazek uvést zpìt do funkèního stavu 
nepou�itelné èi vadné díly, a to jejich výmìnou za pùvodní nebo znovu vyrobené díly 
anebo bezplatnou opravou vadných dílù, které lze po opravì dále pou�ívat. Termín 
záruka definuje dobu trvání vý�e uvedeného závazku.  

· Interpretace termínu OBCHODNÍ ZÁRUKA (COMMERCIAL WARRANTY) je 
ponechaná na volné úvaze, pøièem� obchodní záruku lze realizovat dokonce i po 
vypr�ení doby záruky, a to dle konkrétního pøípadu, okolností a na základì 
pøedchozího souhlasu spoleènosti IVECO BUS.  

 

1.2. Poèáteèní datum platnosti záruky 

 

� Poèáteèní datum platnosti záruky (start záruky) je datum první registrace 
vozidla. 

� Toto datum musí být uvedeno v servisní kní�ce vozu. 

� Registrace záruky se provádí v systému IVECO BUS Warranty Management anebo 
na dealerském portále IVECO BUS (IVECO BUS Dealer Portal) do 7 pracovních 
dnù od data registrace vozidla.  

 
Prodaná, ale nezaregistrovaná vozidla  

� Platnost záruky poèíná datem doruèení vozidla koneènému zákazníkovi (v této 
souvislosti platí datum uvedené na dodacím listu). 

� Toto datum musí být uvedeno v servisní kní�ce. 

� Registrace záruky se provádí na dealerském portále IVECO BUS (IVECO BUS 
Dealer Portal) do 7 pracovních dnù od data doruèení vozidla koneènému 
zákazníkovi. 

 
Demonstraèní vozidla dealer�  

 

� Demonstraèní vozidlo dealera je nutné registrovat stejným zpùsobem jako vozidla 
prodávaná v maloobchodì. V tomto pøípadì poèáteèní datum platnosti se shoduje 
s datem, kdy obchodní zástupce vyjel s tímto vozidlem poprvé na vozovku, a� u� za 
úèelem demonstraèní nebo testovací jízdy.  

� Toto datum musí být uvedeno v záruèní kní�ce. Registrace záruky se provádí na 
dealerském portále IVECO BUS (IVECO BUS Dealer Portal) do 7 pracovních dnù 
od data, kdy vozidlo vyjelo poprvé na vozovku.  
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Ka�dý dealer, jen� si na dealerském portále IVECO BUS zaregistroval poèáteèní 
datum platnosti záruky je povinen uchovávat následující dokumenty pro kontrolu ze 
strany IVECO BUS: 
 

· Na ka�dé registrované vozidlo: kopii Registrace vozidla � technického 
prùkazu 

· Na neregistrovaná vozidla: datum, kdy vozidlo vyjelo poprvé na vozovku musí 
být podlo�ené kopií dodacího listu vozidla. 

 

1.3. Odpovìdnosti 
 

1.3.1. Význam správné servisní asistence  
 

Kvalitnì poskytované slu�by vedou ke dvìma zásadním výsledkùm, tj. zachování dobrého 
jména produktu a rozvoji dobrých vztahù se zákazníky. Zpùsob, jakým dealeøi/servisy i 
spoleènost IVECO BUS plní své záruèní povinnosti, má pøímý dopad na oba vý�e zmínìné 
aspekty. 

Proto je dùle�ité, aby dealeøi/servisy i pøedstavitelé IVECO BUS mìli pro tuto èinnost jasnì 
stanovené jednotlivé odpovìdnosti a zcela jim rozumìli. 

 

1.3.2. Odpovìdnosti spoleènosti IVECO BUS v oblasti záruèní 
servisní asistence  

 

 

Spoleènost IVECO BUS se zavazuje, �e ponese náklady na opravy provádìné v dobì platnosti 
záruky nebo obchodní záruky v souladu s platnými postupy.  

Ve�keré polo�ky spotøebního materiálu pou�ívaného v dílnách bìhem oprav, napø. elektrická 
energie, voda, plyn, stlaèený vzduch, èisticí prostøedky, kanceláøské potøeby, atd., se pova�ují 
za re�ijní a bì�né provozní náklady, a tudí� na jejich pokrytí se záruka nevztahuje. Záruka ani 
obchodní záruka nepokrývá pøímé èi nepøímé �kody zpùsobené zákazníkovi z dùvodu vadných 
výrobkù.  

 

1.3.3.  Odpovìdnosti dealera/servisu  

 

· Dealer/servis je povinen v zastoupení spoleènosti IVECO BUS provádìt ve prospìch 
zákazníka bezplatné, efektivní a vèasné opravy na vozidlech, bez ohledu na to komu 
byla prodána, a to v souladu s podmínkami záruky a obchodní záruky.       

· Dealer/servis bude tuto èinnost vykonávat prostøednictvím ménì nákladného systému 
oprav/výmìn, pøièem� zvá�í ve�keré relevantní aspekty, pøedev�ím pou�ití 
opravárenských souprav, výmìnných jednotek a také poèty normohodin.  

· Záruèní povinnosti dealera vùèi vlastním autorizovaným opravnám:  

- Nabízet technickou a administrativní pomoc pøi uplatòování záruky a zajistit, �e 
v autorizované opravnì fungují v�echny kontrolní mechanizmy po�adované 
pro uplatòování záruky nebo obchodní záruky. 

- Vyøizovat uplatòování záruky a obchodní záruky v souladu s touto pøíruèkou a 
neprodlenì pøedávat dál ve�keré uznané nároky a relevantní informace.  
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- Pøímo uhradit jakékoli poplatky anebo dluhy vzniklé v souvislosti s nároky 
vyplývajícími z podmínek záruky a obchodní záruky spoleènosti IVECO BUS. 
Dealer si obratem vyøídí nále�ité proplacení ze strany subservisu anebo 
autorizované opravny, za ní� nese odpovìdnost.  

· Odpovìdnosti autorizovaných opraven/subservisu. Autorizované opravny jsou 
povinny plnit ve�keré vý�e uvedené povinnosti vyplývající ze záruk èi obchodních 
záruk. Faktura autorizované opravny musí rovnì� obsahovat podrobnosti o dílech, 
popis poskytnuté asistenèní slu�by, poèet pracovních hodin nutných k provedení 
opravárenského zásahu. Tuto fakturu lze pou�ít jako revizní dokument k ovìøení 
pou�itých dílù a provedených pracovních úkonù v rámci oprav. Koneèná 
odpovìdnost za kontrolní mechanizmy v autorizované dílnì pøi uplatòování 
záruky zùstává na dealerovi, který je tudí� povinen ve�keré procesy øádnì 
monitorovat.  

 

2. KATEGORIE VOZÙ 
 

Kompletní vozidla a podvozky  
 
Minibusy a vozidla na základì Mini - Midi podvozkù 

 
 

3. TYPY ZÁRUK 
· Dealer je pøímo odpovìdný za seznámení zákazníka se základními podmínkami 

záruky. 

· Spoleènost IVECO BUS se bude zabývat pøípady záruky uplatòované ze strany 
dealera/servisu pouze tehdy, pokud budou splnìny ve�keré nále�itosti vyplývající ze 
záruèních podmínek IVECO BUS. 

· Pravidla a postupy pro plnìní a øe�ení aktuálních technických podmínek záruky jsou 
uvedeny na pøíslu�ných stránkách tohoto dokumentu. 

· Spoleènost IVECO BUS si vyhrazuje právo aktualizovat èi upravovat pracovní zásady, 
postupy a operaèní systémy pou�ívané pøi opravárenských zásazích pouze dvakrát do 
roka. O aktualizacích budou obchodní zástupci vyrozumìni buïto elektronicky anebo 
písemnì. 
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Tabulka uvádìjící seznam v�ech typù záruk, jejich název a kompetentní subjekty 
s pravomocí rozhodnout zdali a kdy lze danou záruku uplatnit.  

 

Typ 
záruky 

Popis Kdo rozhoduje? Kdy musí být uplatnìna 

A Smluvní záruka 1. anebo 2.rok Dealer/servis Dle startu záruky 

B Policy (Pojistné)  IVECO BUS Do 12 mìsícù po vypr�ení záruky typu A, J 
nebo L. 

Vy�aduje souhlas od  IVECO BUS  

C Commercial (Obchodní) IVECO BUS Vy�aduje souhlas od  IVECO BUS 

D Fitted in Service 
(Provozuschopnost) Záruka na díl 

 

Dealer/servis Do 12 mìsícù od nákupu dílu 

E Component Durability (Trvanlivost 
komponentu) 

Dealer/servis Podle trhu / smlouvy 

 F Extra PDI Warranty (Záruka Extra 
PDI � kontrola pøed dodáním) 

Dealer/servis  

H Product Improvement Program 
(Program zvý�ení kvality 
produktu) Svolávací akce 

IVECO BUS  

J Smluvní záruka 2.rok Dealer/servis  

I Contractual Extended Warranty 
(Smluvní prodlou�ená záruka) 

Dealer/servis  

5 Extended Warranty (Prodlou�ená 
záruka) 

Dealer/servis  

K Call Fee (telefonní poplatky ANS) Dealer/servis Pro pøípady  ANS24  

L Smluvní záruka 2.rok Drive Line 
Warranty (Záruka na hnací 

ústrojí) 

Dealer/servis  

M  Funded Vehicle Maintenance 
(Finanèní pokrytí údr�by vozu) 

Dealer/servis V rámci údr�by  

Q Fitted in Service (Major units only) 
/ Provozuschopnost (pouze hlavní 

jednotky)  

Dealer/servis  

R Funded vehicle repairs (Finanèní 
pokrytí oprav vozu) 

Dealer/servis Opravy uvedené ve smlouvì  

Z PDI (kontrola pøed doruèením) Dealer/servis Nevztahuje se na v�echny trhy 
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Tabulka záruk podle kategorií vozù a jejich stáøí. 

 

 

 

  

STANDARDNÍ 
ZÁRUKA 

Pøed registrací 1. rok 2. rok 

Kompletní vozidla 
a podvozky 

· PDI (Z) 

· Extra PDI (F)  

Kilometrový limit dle trhu  

· Standardní záruka (A) · Standardní záruka  (A) 

Minibusy a vozidla 
na základì Mini - 
Midi podvozkù 

· PDI (Z) 

· Extra PDI (F) 

Kilometrový limit dle trhu 

· Standardní záruka  (A) · Hnací ústrojí (L) 

· Extra � hnací ústrojí (J) 
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4. OBECNÉ ZÁSADY PRO V�ECHNY ZÁRUKY VYMEZUJÍCÍ 
SITUACE A PODMÍNKY POZBITÍ PLATNOSTI 

4.1.   Ztráta záruky: 

 
. 
Záruka pozbývá platnosti za následujících podmínek a situací:  

· neprovedení plánované údr�by dle naøízení spoleènosti IVECO BUS, je-li toto 
nedodr�ení pøíèinou závady; 

· pou�ití jiných paliv, maziv, olejù nebo kapalin ne� je ustanoveno v dokumentech IVECO 
BUS, neoprávnìná manipulace anebo úprava originálních komponentù, sestav èi 
softwarových programù dodávaných spoleèností IVECO BUS vèetnì, ale nikoli 
výhradnì, elektronických øídících jednotek, tachometrù, digitálních tachografù, 
tempomatù, øazení, atd.; 

· pøetì�ování vozidla nad hmotnostní limity specifikované spoleèností IVECO BUS; 

· pou�ívaní vozidel pro úèely závodìní, soutì�ních akcí, pøedvádìní dovedností v øízení, 
apod.; 

· pou�ívání vozidel v kamenolomech, staveni�tích èi nezpevnìných vozovkách, které 
nejsou urèeny pro bì�ný silnièní provoz, s výjimkou vozidel s pohonem na v�echna 
kola a vozù kategorie TRAKKER; 

· jakýchkoli úprav vozidel, které spoleènost IVECO BUS nevy�ádala, neautorizovala, a 
nebo pøímo zakázala. 

 

4.2. Omezení 
 
Záruka uznaná servisní sítí IVECO BUS se výslovnì omezuje na pùvodní díly montované 
spoleèností IVECO BUS.  
Materiál a zaøízení dodávané výrobci karosérií / vozovými dílnami / tøetí stranou jsou kryty 
kteroukoli jinou zárukou nabízenou konkrétním dodavatelem nebo jeho organizací v souladu se 
zákonem a obsahem smlouvy o prodeji.  

 

4.3. Výjimky ze záruky 

 

ZÁRUKA se nevztahuje na tyto pøípady a polo�ky: 
� Úniky (vzduchu, oleje, vody a dal�ích kapalin), které lze opravit v rámci bì�né údr�by; 
� Spotøební materiál vèetnì, nikoli v�ak výhradnì, olejù, paliva, pneumatik, �árovek, 

zapalovacích svíèek, brzdového pøíslu�enství, tj. brzdových destièek, bubnù, oblo�ení; 
� Úkony v rámci údr�by a pravidelného mazání vèetnì plánované údr�by dle návodù a 

smìrnic zpracovaných pro ka�dý model; 
� Pracovní úkony po�adované na opravu závad zapøíèinìných u�ivatelem anebo 

kupujícím tím, �e neprovedl plánované údr�by, promazávání anebo èi�tìní dle pokynù 
IVECO BUS;  

� Pracovní úkony vynucené bì�ným opotøebením pou�ívaného vozidla; 
� Pracovní úkony vynucené v dùsledku nehody anebo vandalismu anebo zásahem tøetí 

strany, vrypy, �krábance na karoserii anebo podobného po�kození, a také v dùsledku 
extrémních povìtrnostních podmínek; 

� Pracovní úkony vynucené v dùsledku nedodr�ení pokynù IVECO BUS pro provoz 
anebo øízení vozidla; 

� Pracovní úkony vynucené v dùsledku po�kození zapøíèinìného instalací dílù, které 
nebyly schválené spoleèností IVECO BUS; 

� Pracovní úkony vynucené pro uvedení vozidla do pùvodního stavu, jak bylo dodáno od 
spoleènosti IVECO BUS; 
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� Pracovní úkony vynucené z dùvodu nápravy èi odstranìní modifikací, po�kození anebo 
zmìn komponentù a sestav vzniklých v dùsledku neoprávnìných úprav anebo zásahù 
do pùvodních komponentù, sestav èi softwarových programù dodaných firmou IVECO 
BUS vèetnì, nikoli v�ak výhradnì, elektronických øídících jednotek, tachometrù, 
digitálních tachografù, tempomatù, øazení, atd.; 

� Pracovní úkony bì�nì provádìné na základì podmínek záruky, které v�ak byly ze 
záruky vyjmuty na základì podmínek upøesòujících, na jaké pøípady se záruka 
nevztahuje. 

� Úkony registrace, nastavení, kalibrace (neplatí pro závady související èi zapøíèinìné 
vadami výrobku, na které se záruka uznává);  

� Záruka se rovnì� nevztahuje na tyto úkony: údr�ba � o�etøování povrchu brzdových 
diskù � mazání listových pru�in � výmìna filtrù a svíèek � seøizování sbíhavosti kol � 
vyva�ování kol � seøizování svìtel � doplòování systému klimatizace; 

� Opravy, které nebyly úspì�nì dokonèeny; 
� Jakékoli opravy nebo diagnózy na produktech, je� nevykazují �ádné vady a jejich� 

provádìní je jinak zbyteèné.  

4.4. NEUZAVØENÝ SOUPIS KOMPONENTÙ PODLÉHAJÍCÍCH 
BÌ�NÉMU OPOTØEBENÍ, NA NÌ� SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE  

 

Ze v�ech záruk jsou vyjmuty komponenty, jejich� nefunkènost je zpùsobena bì�ným 
opotøebením vèetnì, nikoli v�ak výhradnì, ní�e uvedených polo�ek:  

- Spojka 

- Brzdové disky 

- Brzdové destièky 

- Li�ty stìraèe èelního skla 

- Ostøikovaè zadního skla  

- Pojistky 

- �árovky 

- Svìtla 

- Èelní sklo 

- Okna 

- Filtry 

- Brzdové bubny  

- Brzdové èelisti 

- Brzdové tìsnìní 

- Øemeny (kromì polo�ek zahrnutých v plánu údr�by)  

- Pneumatiky 

- Tlumièe 

- Zará�ky a pry�ové dorazy  

- Filtry a pøedfiltry (palivový, vzduchový, olejový, prùchozí, pylový,�) 

- Svíèky (�havící, zapalovací, svíèky pøedehøívaèe, �) 

- Kryty pedálù  

- Koberce 
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5. ZÁRUKA 

5.1. HLAVNÍ ZÁSADY ROZHODOVACÍHO PROCESU 
DEALERA/SERVISU VE VÌCI UPLATÒOVÁNÍ ZÁRUKY 

 

Personál dealera/servisu musí být plnì obeznámen s postupy pro vyøizování záruky je�tì 
pøedtím, ne� zahájí øízení ve vìci uplatnìní záruky.  

Tudí�, kdykoli zákazník po�ádá o záruèní opravu èi jiný úkon, je dealer/servis povinen nejprve 
si ovìøit, zdali po�adavek zákazníka splòuje podmínky záruky a zdali je vozidlo v záruèní dobì. 
Po�adavek nelze akceptovat, pokud datum závady je mimo rámec záruèních podmínek. Pokud 
se po�adavek vztahuje na práci anebo vadu materiálu zji�tìnou po vypr�ení záruèní doby, je 
dealer/servis povinen urèit, zdali se na uplatòovanou záruku nevztahují zvlá�tní okolnosti na 
základì obchodní záruky (viz odst. 1.1. Definice pojmù záruka a obchodní záruka), èím� by se 
uplatòovaný nárok stal oprávnìným. 

Jestli�e dealer/servis vydá rozhodnutí, �e zákazník nemá na po�adovanou záruèní opravu 
nárok, je povinen o svém rozhodnutí zákazníka jasnì a zdvoøile informovat s udáním patøièných 
dùvodù. Jedná se o základní krok rozhodovacího procesu ve vìci uplatòování bì�né nebo 
obchodní záruky. 

Dealer/servis si musí být vìdom skuteènosti, �e okam�ité øe�ení po�adavku zákazníka na 
poskytování záruèního servisu mu skýtá jedineènou pøíle�itost k zaji�tìní jeho stálé loajality.  

Dále si musí uvìdomit, �e zákazníka nezajímá, jak jsou nastaveny funkèní mechanizmy mezi 
dealerem/servisem a firmou IVECO BUS, ale pouze to, jak s ním jedná a bude jednat 
dealer/servis. Vzbudí-li u zákazníka dojem, �e rozhodnutí vychází pouze na základì 
mechanizmù nastavených firmou IVECO BUS, oslabí si u zákazníka svou pozici.  

Rozhodnutí dealera/servisu ve vìci uplatòování záruky musí vycházet z postupù 
specifikovaných v této pøíruèce.   

 

5.2. ZÁRUKA (Záruka A, L, J) 

5.2.1. Podmínky 

Základní po�adavek nejen z hlediska správného pou�ívání vozidla, ale také z dùvodu mo�nosti 
uplatnìní záruèní asistence, spoèívá v dodr�ování servisního plánu zpracovaném firmou 
IVECO BUS. Provedení øádné údr�by je nutné dolo�it datem a razítkem uvedeným v záruèní 
kní�ce, popøípadì jakýmkoli jiným dokladem akceptovaným firmou IVECO BUS (fakturou).  
Po�adavek na záruèní asistenèní slu�by je nutné pøedlo�it prostøednictvím servisní sítì IVECO 
BUS. 

Záruèní kní�ka musí být v�dy bezpeènì ulo�ena ve vozidle spoleènì s ostatními po�adovanými 
dokumenty.  

 

5.2.2. Pøípady a polo�ky zárukou pokryté, specifická omezení a 
výjimky ze záruky  

 
5.2.2.1. První anebo 1. a 2. rok záruky (Záruka A) 

 

Platnost záruky je zpravidla stanovená na prvních 12 anebo 24 mìsícù od poèáteèního data 
záruky. Toto období se mù�e li�it v závislosti na trhu a verzi vozidla, pøièem� na nìkterých 
trzích se mù�e poèítat podle poètu ujetých kilometrù. 
Záruka vypr�í, jakmile je dosa�en jeden z limitù uvedených v záruèní kní�ce nebo jiném 
smluvním dokumentu. A� u� se jedná o èasové období nebo poèet ujetých kilometrù, v�dy 
rozhoduje údaj, který byl dosa�en první. 
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5.2.2.2. Druhý rok záruky, hnací ústrojí (Záruka L) 

 
Druhý rok záruky na hnací ústrojí bì�í v rozmezí tøináctého a dvacátého ètvrtého mìsíce 
(vèetnì) od poèáteèního data platnosti záruky. 
Druhý rok záruky na hnací ústrojí se vztahuje, nikoli v�ak výhradnì, na následující komponenty, 
u nich� výrobce garantuje bezvadný stav: 

� Motor: kliková høídel, hlavní a ojnièní lo�iska, rozvodová kola, setrvaèník, olejové 
èerpadlo, vaèková høídel, zdvihátka a vahadla, ventily a ventilová sedla, písty a 
krou�ky, vlo�ky válce, lo�iska, turbodmychadlo, hlava válce a tìsnìní, blok válce, 
kompletní vodní èerpadlo, støed ventilátoru. 

� Vstøikování paliva: variátor pøedstihu, vstøikovací èerpadla (vyjma kalibrace, 
bì�ného opotøebení a po�kození zapøíèinìným nekvalitním palivem). 

� Pøevodovka: redukèní soukolí, pøevodová kola, høídele, vidlice a ojnice, lo�iska 
� Hnací høídel: kardanová høídel, kardanový kloub, centrální lo�isko 
� Nápravy: hnací nápravy, skøíò diferenciálu, pastorek a ku�elové kola, soukolí 

diferenciálu, lo�iska, poloosy, omezovaè jednotky pøenosu toèivého momentu, 
nábojové pøevodovky. 

Záruka pokrývá v�echny vý�e uvedené polo�ky kromì výjimek specifikovaných v èásti 4. 

Dal�í podobnosti viz Pøíloha 4, sloupec Hnací høídel. 

Na nìkterých trzích se období platnosti záruky mù�e poèítat podle poètu ujetých kilometrù. 
Záruka na hnací høídel vypr�í, jakmile je dosa�en jeden z limitù uvedených v záruèní kní�ce 
nebo jiném smluvním dokumentu. A� u� se jedná o èasové období nebo poèet ujetých 
kilometrù, v�dy rozhoduje údaj, který byl dosa�en první. 

 

5.2.2.3. Druhý rok záruky, roz�í!ená záruka na hnací ústrojí (Záruka J)  

 
Druhý rok roz�íøené záruky na hnací ústrojí (Záruka J) bì�í v rozmezí tøináctého a dvacátého 
ètvrtého mìsíce (vèetnì) od poèáteèního data platnosti záruky. 
 
Pokrytí záruky J je roz�íøeno na v�echny komponenty, které nejsou zahrnuty v Záruce L 
s výjimkou následujících polo�ek: baterie � spojka � brzdové disky � brzdové destièky � li�ty 
stìraèe � ostøikovaè zadního skla � pojistky � �árovky � svìtla � èelní sklo � okna - filtry � 
brzdové bubny � brzdové èelisti � brzdová tìsnìní � øemeny � pneumatiky � tlumièe. Záruka se 
rovnì� nevztahuje na tyto úkony: údr�ba � registrace � nastavení � kalibrace � natírání � 
o�etøování povrchu brzdových diskù � mazání listových pru�in � výmìna filtrù a svíèek � 
seøizování sbíhavosti kol � vyva�ování kol � seøizování svìtel � doplòování systému 
klimatizace.  

Záruka pokrývá v�echny vý�e uvedené polo�ky kromì výjimek specifikovaných v èásti 4.  

Dal�í podobnosti viz Pøíloha 4, sloupec Extra Drive Line. 

Na nìkterých trzích se období platnosti záruky mù�e poèítat podle poètu ujetých kilometrù. 
Záruka na hnací ústrojí vypr�í, jakmile je dosa�en jeden z limitù uvedených v záruèní kní�ce 
nebo jiném smluvním dokumentu. A� u� se jedná o èasové období nebo poèet ujetých 
kilometrù, v�dy rozhoduje údaj, který byl dosa�en první.  

 

 

5.2.3. Pou�ívání repasovaných dílù  
 

Repasované díly 

Jsou-li pro pøíslu�enství motoru a hnacích ústrojí k dispozici repasované díly (v souladu 
s programem pro repasované díly), pak je nutno repasovaný díl pou�ít pro úèely záruèních 
oprav s výjimkou vozidel, která nejsou star�í ne� 12 mìsícù od data registrace. 
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5.3. ZÁRUKY POKRÝVAJÍCÍ DOBU PØED DODÁNÍM VÝROBKU (Záruky 
F a Z) 

 

5.3.1. Pøípady a polo�ky kryté zárukou, specifická omezení a 
výjimky ze záruky 

 

5.3.1.1. Kontrola P�ED DODÁNÍM VÝROBKU (PDI - (Záruka Z) 

 

Ka�dé vozidlo musí být pøed dodáním koncovému zákazníkovi øádnì zkontrolováno dle pokynù 
a èasového harmonogramu CRT (Compact Repair Time).   

Pokud vozidlo není po kontrole pøed dodáním výrobku, je�tì pøedtím ne� opustí areál 
obchodního zástupce, øádnì zkontrolováno, hrozí reálná mo�nost nespokojeného zákazníka. 
Proto správnì odvedená PDI pøedstavuje naprosto zásadní krok.   

Kontrola vozidla pøed ka�dým doruèením musí být provedena v souladu s pokyny PDI / ePDI 
uvedenými v plánu èinností IVECO BUS pøed dodáním vozidla a údr�by (IVECO BUS Pre-
delivery and Maintenance Plan) zpracovaným pro ka�dý model.   

Jediné úkony nutné pro pøedlo�ení nároku na záruku jsou uvedeny v dokumentu  CTR, který se 
vztahuje k PDI. Nepøedpokládá se proplacení �ádného materiálu.  

V ka�dém pøípadì je nutné PDI provést maximálnì do 60 dnù pøed datem zahájení platnosti 
záruky a pøed ujetím 5.000 km.    

Pokud má být vozidlo pøed dodáním koneènému zákazníkovi jakkoli upraveno tøetí stranou 
(napø. karosáøem), je nutné PDI / ePDI provést teprve a� bude ve�kerá práce kompletnì 
dokonèena a vozidlo plnì pøipravené k dodání. 

  

Záruka nepokrývá mzdové náklady a výdaje na pracovní cesty.  

V závislosti na trhu nebo výrobní lince lze oèekávat, �e v rámci vý�e uvedených èinností bude 
nutné provést dal�í kontroly. 

 

5.3.1.2.  EXTRA PDI � Záruka XPDI (Záruka F) 

 

Tato záruka pokrývá období pøed poèáteèním datem platnosti a vztahuje se na v�echny vady 
zji�tìné pøed dodáním vozidla zákazníkovi s výjimkou �kod a pøípadù neshody. Záruka se 
rovnì� nevztahuje na:  

* �kody zapøíèinìné nesprávným skladováním a neprovádìním øádné údr�by skladovaného 
výrobku;  

* Doplòování kapalin  

 

Èasová a kilometrová omezení:  

* Doba trvání je 48 mìsícù od data výroby vozidla,  

* Pro tento typ záruky je stanoven limit 5.000 km (na nìkterých trzích mohou platit jiné limity).  

 

Pøípady �kod a neshody v po�adavcích:  

* Tato záruka neøe�í záruèní nároky vznesené z dùvodù nedokonèených nebo nesprávnì 
provedených prací na vozidle a �kod vzniklých pøi pøepravì. Nároky je tøeba pøedkládat 
v souladu s logistickými postupy.  

* Dealer je zodpovìdný za ovìøení podmínek a ve�kerých nále�itostí vozidla pøed i po vybavení 
vozu anebo jeho modifikaci. 
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6. OBCHODNÍ ZÁRUKY 

6.1. POJISTNÁ ZÁRUKA (Záruka B) 

6.1.1. Podmínky 

 

Obchodní záruku lze uplatnit výhradnì na urèité závady, jejich� soupis firma IVECO BUS 
zpracovává na ka�dou tøídu vozu, a to do 12 mìsícù po vypr�ení záruk A, L a J.  
 
Pojistná záruka je oznaèená jako záruka B.  
 
U této záruky je nutný pøedchozí souhlas, pøièem� firma IVECO BUS bude posuzovat ka�dý 
pøípad zvlá�� (a� u� celkovì nebo èásteènì) a to èistì z dùvodu zachování pøíznì zákazníka a 
ochrany dobrého jména výrobku. 
 

6.1.2. Výjimky ze záruky  

Obchodní záruku lze uznat pouze na vozidla, která nejsou souèasnì pokrytá Smlouvou na 
opravy a údr�bu (Maintenance and Repair Contract) anebo Roz�íøenou zárukou, je� danou 
závadu øe�í. Obchodní záruka B nepokrývá telefonní poplatky za volání asistenèní slu�by a 
náklady na od�kodnìní. 

 

6.2. OBCHODNÍ ZÁRUKA (Záruka C) 

 

6.2.1. Podmínky 

 

Správná øídící èinnost v rámci obchodních vztahù se zákazníky má vysoce pozitivní efekt na 
budování dobrého jména znaèky IVECO BUS a na vnímání kvality jejich výrobkù. 

Tím, �e na�ím cílem je budovat dobré vztahy se zákazníky v prùbìhu záruèní doby i po jejím 
vypr�ení, je dána zástupcùm IVECO BUS mo�nost autorizovat opravy dle obchodní záruky i po 
vypr�ení záruèní doby anebo v situacích, na které se záruka nevztahuje.  

U této záruky je nutný pøedchozí souhlas, pøièem� firma IVECO BUS bude posuzovat ka�dý 
pøípad zvlá�� (a� u� celkovì nebo èásteènì) a to èistì z dùvodu zachování pøíznì zákazníka a 
ochrany reputace výrobku.  

 

6.2.2. Výjimky ze záruky 

 

Tato záruka neobsahuje �ádné konkrétní výjimky. 
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7. ZÁRUKA NA DÍLY (Záruky D a Q) 
 

7.1. Podmínky záruky na díly � Záruka D 

 

Záruka na díly se vztahuje pouze na náhradní díly firmy IVECO BUS.  

7.1.1. Díly montované v prùbìhu záruèní doby  

 

Záruka na kterékoli díly montované a finanènì kryté firmou IVECO BUS v prùbìhu záruèní doby 
typu A, J, L, I, X/5, M, R, F, 4, O, 6 vypr�í na konci záruèní doby dané jednotky/vozu. 

Vykazuje-li jeden èi více vymìnìných originálních náhradních dílù IVECO BUS vady v prùbìhu 
záruèní doby, pak budou ve�keré závady, vèetnì opakovaných, v�dy kryty tímto aktivním typem 
záruky.    

  

7.1.2. Díly opatøené volným prodejem anebo montované 
neautorizovanou dílnou  

Firma IVECO BUS ruèí za to, �e pokud bude nìkterý z originálních náhradních dílù IVECO BUS 
zakoupený v síti IVECO BUS, (nový anebo repasovaný), vykazovat do 12 mìsícù od data 
nákupu (data na faktuøe) závadu z dùvodu nesprávného výrobního postupu anebo vadného 
materiálu, zajistí prostøednictvím autorizované sítì IVECO BUS jeho bezplatnou opravu nebo 
výmìnu (rozhodnutí o výmìnì èi opravì je plnì v kompetenci firmy IVECO BUS).  

Pokud si zákazník opatøil díly volným prodejem, zajistí si ve�keré pracovní úkony spojené 
s instalací originálního dílu sám, a proto v pøípadì zji�tìní závady pozbývá nárok na uplatnìní 
záruky na odvedenou práci. (*) 

* Odpovìdnost firmy IVECO BUS je omezená do rozsahu vý�e uvedených podmínek. Jakékoli dal�í záruky pøesahující 
tento rámec (napø. dle evropské legislativy ohlednì prodeje soukromým osobám) jdou na náklady obchodního zástupce 
/ prodejce a tudí� je nelze uplatòovat u firmy IVECO BUS. 

7.1.3. Díly montované autorizovanou dílnou IVECO BUS (dle záruky 
na vozidlo)  

Firma IVECO BUS ruèí za to, �e pokud bude nìkterý z originálních náhradních dílù IVECO BUS 
(nový anebo repasovaný) vykazovat do 12 mìsícù závadu od data uvedeného na faktuøe za 
úkony provedené autorizovanou sítí IVECO BUS, zajistí prostøednictvím dealera/servisu IVECO 
BUS jeho bezplatnou opravu nebo výmìnu (rozhodnutí o výmìnì èi opravì je plnì 
v kompetenci firmy IVECO BUS).   

* Odpovìdnost firmy IVECO BUS je omezená do rozsahu vý�e uvedených podmínek. Jakékoli dal�í záruky pøesahující 
tento rámec (napø. dle evropské legislativy ohlednì prodeje soukromým osobám) jdou na náklady obchodního zástupce 
/ prodejce a tudí� je nelze uplatòovat u firmy IVECO BUS. 

7.1.4. Díly na skladì 

Pokud se zjistí, �e originální náhradní díly IVECO BUS vykazují vadu èi jinou nesrovnalost je�tì 
pøed montá�í na vùz, je nutné záruku na tyto díly uplatòovat u oddìlení náhradních dílù - �CNH 
Parts and Service�. Záruky uvedené v této pøíruèce se na tyto díly nevztahují.  
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7.1.5. Podmínky pro uplatnìní záruky na díly  
 

* Jediná podmínka pro uplatnìní záruk na díly (D a Q) spoèívá ve skuteènosti, �e originální 
náhradní díly IVECO BUS nebudou v zanedbaném stavu, nesprávnì pou�ívané, upravované, 
pou�ívané pro závody a soutì�e anebo nesprávnì montované.  
* Ve�keré nároky vzná�ené na základì tìchto záruk je nutné pøedkládat neprodlenì a 
v souladu se stanovenými postupy.  
* Na ka�dý pøípad uplatòované záruky na originální náhradní díly IVECO BUS je zákazník 
povinen pøedlo�it fakturu jako doklad o koupi/provedené montá�i.  
* Rozhodnutí, zdali bude nárok na uplatnìní záruky na díly akceptován, je plnì v kompetenci 
firmy IVECO BUS. Kterýkoli díl, na nìj� je záruka uplatòována, se stává majetkem firmy IVECO 
BUS a musí být tudí� v souladu s ustanovením kapitoly 13 tohoto dokumentu k dispozici pro 
úèely provìøení anebo vrácení, bude-li vy�adováno.  
* Záruka na díly se nevztahuje na �kody (pøímé èi nepøímé) zapøíèinìné anebo vzniklé 
v dùsledku závady vymìnìné nebo opravené jednotky (napø. pøi neschválené asistenci na 
silnici, vypro�tìní vozidla, atd.). 
* Záruka na díly se vztahuje výhradnì na �kody vzniklé na vozidle v dùsledku závady 
zapøíèinìné vadným originálním náhradním dílem IVECO BUS. 
* Proká�e-li se u kteréhokoli originálního náhradního dílu IVECO BUS, �e byl v zanedbaném 
stavu, nesprávnì pou�íván, upraven anebo po�kozen (kromì situací bì�ného opotøebení) a 
nebo nebyl v souladu s pøíslu�nými servisními dokumenty periodicky a øádnì udr�ován, 
vyhrazuje si spoleènost IVECO BUS právo ve�keré záruèní nároky na takto vyhodnocené díly 
zamítnout.  
* Záruku na díly nelze uplatòovat na jakýkoli díl, jen� vykazuje po�kození zapøíèinìné 
nesprávným skladováním èi nedodr�ením skladovacích pokynù specifikovaných spoleèností 
IVECO BUS.  
* Záruky na díly lze z dùvodu zachování vyvá�enosti záruèní doby pøevádìt na dal�í majitele.  
* Je-li originální náhradní díl IVECO BUS vymìnìn nebo opraven na základì podmínek této 
záruky na díly, bude mít vymìnìný díl záruèní platnost pouze po zbývající dobu do vypr�ení 
záruèní doby pùvodního dílu (vzhledem k datu jeho montá�e).  
* Pokud je kterýkoli z originálních náhradních dílù IVECO BUS montovaný zdarma, a tudí� 
hrazený firmou IVECO BUS a nikoli zákazníkem, nezískává bìhem opravy realizované na 
základì záruky, smlouvy o údr�bì a opravì (M&R Contract), popøípadì roz�íøené záruky (EW 
Contract) �ádnou výhodu z jakékoli dal�í záruky. Ve�keré pøípadné vady a závady vzniklé na 
instalovaném originálním náhradním díle IVECO BUS jsou kryty zárukou na vozidlo a nebo 
smlouvou o údr�bì a opravì (M&R Contract), popøípadì roz�íøenou zárukou (EW Contract).    
* �ádný díl mìnìný nebo opravovaný na základì obchodní záruky není pøedmìtem jakékoli 
dal�í záruky. Pokud zákazník uhradil pomìrnou èást (alespoò jednu tøetinu) oprav krytých 
obchodní zárukou, bude díl mìnìný na základì obchodní záruky krytý dvanáctimìsíèní záruèní 
dobou.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Zbývající èást záruèní 
doby 

Poèátek záruèní 
doby 

Konec záruèní 
doby 

Výmìna dílu 
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7.2. Podmínky záruky provozuschopnosti (pouze hlavní jednotky) � 
Záruka Q  

 

Záruka Q se vztahuje výhradnì na nové nebo repasované celky motorù, pøevodovek, zadních 
náprav anebo diferenciálù.  

Pøíslu�né podmínky a postupy pro uplatòování záruky jsou toto�né s podmínkami a postupy 
záruky D. 

V pøípadì závady na motoru anebo jiné jednotky je nutné pøi uplatòování záruky Q uvést 
sériová èísla pùvodního i novì instalovaného motoru. 

7.3. Postupy pro uplatòování záruky na díly  

Zákazník je v�dy povinen pøedlo�it fakturu jako doklad o koupi.  

Upøednostòují se originály faktur, ale lze akceptovat i kopie, pokud je známo, �e zákazník má 
zaveden systém centralizovaných záznamù, které nejsou ihned k dispozici.  

Tøi mo�ná øe�ení:  

1. Díly byly montovány i protokol byl pøedlo�en tímté� dealerem/servisem.  
Dealer/servis zajistí pøilo�ení kopie originálu faktury na montá� k dokumentùm 
pøedkládaným pro uplatnìní záruky. Lze akceptovat kopii faktury ze záznamù 
dealera/servisu.  

2. Díly byly montovány jedním dealerem/servisem a po�adavek byl pøedlo�en jiným.  
Kopii originálu faktury na montá� zajistí zákazník nebo dealer/servis realizující opravu. 
Tato kopie se pøilo�í k dokumentùm dealera/servisu pøedkládaným pro uplatnìní 
záruky.  

3. Díly byly nakoupeny pøes volný prodej, montovány zákazníkem anebo jinou ne� 
autorizovanou dílnou.  

Nutno pøedlo�it fakturu, na ní� je uvedeno èíslo dílu, jejich poèet a popis. Kopie faktury 
k nákupu musí být øádnì uchována, pøilo�ena k vý�e uvedenému dokumentu a 
pøipojena k dokumentaci dealera/servisu pro uplatnìní záruky.  

Aby mohl mít zákazník dokument s vyèerpávajícími nále�itostmi, doporuèujeme 
dealerùm/servisùm, aby na svých fakturách uvádìli sériová èísla dodávaných nebo 
montovaných dílù.  

Ovìøovací povinnost dealera/servisu 
V ka�dém pøípadì odpovìdností dealera/servisu zùstává zkontrolovat si hodnovìrnost faktury o 
nákupu a souèasnì si ovìøit, �e ve�keré údaje v ní uvedené jsou správné a vùèi uplatòované 
záruce relevantní.  

Uplatòování záruky  
Dealer/servis je oprávnìn pøedlo�it firmì IVECO BUS po�adavek na uplatnìní záruky na 
montovaná olejová tìsnìní a tìsnící krou�ky do �esti týdnù anebo do ujetí 5000 kilometrù od 
data, kdy byl díl namontován.  
Pro uji�tìní, �e vý�e uvedené po�adavky na uplatnìní záruky jsou kryty zárukou na díly, budou 
v prùbìhu vyhodnocovací fáze podrobeny øádné analýze. 
Na polo�ky vystavené podmínkám bì�ného opotøebení, napø. brzdová a spojková oblo�ení, se 
záruka na díly (z hlediska opotøebení) nevztahuje.  

Záruka na odvedenou práci  
Záruku na odvedenou práci nelze uplatòovat, pokud byly originální náhradní díly IVECO BUS 
zakoupeny cestou volného prodeje.  



Page 20 of 42  Version 1.0 

 

Záruku na odvedenou práci lze uplatòovat na opravu vadných originálních náhradních dílù 
IVECO BUS pùvodnì namontovaných v autorizovaném servisu IVECO BUS.  
Pøípustná vý�e záruky na odvedenou práci nesmí pøekroèit pøedepsané èasy. 
Záruku na odvedenou práci nelze uplatòovat na vyjmutí a instalaci jiných ne� vý�e uvedených 
dílù.  

 

8. Elements: Smlouvy na údr�bu a opravy & Prodlou�ená 
záruka1  

8.2. ÚDR�BA A OPRAVY (M&R) (Typy M, R) 

8.1.1 Obecné podmínky 

 

Smlouva na údr�bu a opravy M&R je dohoda sjednaná mezi zákazníkem a spoleèností IVECO 
BUS, jejím� pøedmìtem jsou operace provedené na vozech a která nabývá úèinnosti prvním 
dnem záruèní doby vozidla.  

Smlouva M&R tvoøí dùle�itou èást poprodejních slu�eb. Ve vìt�inì pøípadù pøedstavuje hlavní 
dùvod nového zákazníka pro zkontaktování se s autorizovaným poprodejním servisem IVECO 
BUS pro prohlídky nebo opravy. Právì proto tento první kontakt a první dojem pøirozenì ovlivní 
zákazníkovo vnímání jak poskytovatele poprodejních slu�eb IVECO BUS tak jejich výrobkù do 
budoucna.  

Z tohoto dùvodu vás a va�e zamìstnance vyzýváme, abyste pomohli spoleènosti IVECO BUS 
vytvoøit dobrý první dojem. Tyto pokyny pro úplný servis a koncept oprav jsou navr�eny tak, aby 
vám pomohly, a poskytují nutné informace pro zaji�tìní hladké spolupráce mezi zákazníkem 
IVECO BUS, autorizovaným servisem IVECO BUS a samotnou spoleèností IVECO BUS. 
Zákazník by mìl být va�ím zákazníkem i nadále a primárnì zùstat v kontaktu s autorizovanými 
servisy IVECO BUS.  

Cílem na�ich procesù a aktivit pro smlouvy na údr�bu a opravy je, aby v�echny práce byly 
provedeny autorizovanou sítí IVECO BUS v souladu s rozhodnutím o záruce, která je uvedena 
v bodì 5.1 vý�e v této pøíruèce. Za úèelem poskytnutí rychlého a jasného zpracování smluv pro 
údr�bu a opravy jsme pøipravili pokyny, popsané v této kapitole, které jsou platné v rámci celé 
procedury.  

 

 Objasn�ní 8.1.1.1.

 

Pøed zapoèetím opravy nebo servisu by mìl servis zkontrolovat, zda má vozidlo pro danou 
operaci smlouvu M&R. Na portálu urèeném pro dealery/servisy  jsou uvedeny rámcové smlouvy 
pro vozidla v servisu.  

Pøed zapoèetím prací je servis povinen zaznamenat ujeté kilometry a èas, které pøedstavují èást 
smlouvy M&R. Pokud smlouva M&R vypr�ela, co se týká ujetých kilometrù nebo data, mìl by 
být zákazník informován o skuteènosti, �e jeho smlouva ke dni opravy èi údr�by ji� vypr�ela a 
�e slu�ba mu bude naúètována.  

Navíc je�tì pøed zapoèetím opravy musí dílna ovìøit, zda po�adované opravy jsou kryty 
smlouvou M&R. Zákazník by mìl dostát svým povinnostem, které jsou uvedeny v obecných 
podmínkách smlouvy, stejnì jako provádìt denní údr�bu popsanou v pøíruèce u�ivatele. 
Odkazujeme na místní publikaèní kanály, které se mohou v rùzných oblastech li�it. Po�adovaná 
servisní operace mù�e být takového druhu, �e oprava je pokryta zárukou nebo smlouvou M&R: 
v tìchto situacích by mìl být nárok zadán jako záruèní.  

 

                                                      
1
 Pro získání døívìj�ích smluv na údr�bu a opravy (M&R smlouvy) a prodlou�ené záruky (EW smlouvy) se 

prosím obra�te na zástupce lokálních trhù.  
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 Oprava a údr�ba 8.1.1.2.

Pro ka�dou výrobkovou øadu byl sestaven zvlá�tní program údr�by.  

Kdy� zákazník pøistaví své vozidlo je zodpovìdností dílny zajistit správný servis vzhledem 
k podmínkám uvedených ve smlouvì M&R.  

Pøehledy plánovaných operací pro v�echny vozy IVECO BUS se nachází na IWD / nebo CRT 
DVD v kapitole plánované údr�by. Servisní interval mù�ete také najít v Instrukèní pøíruèce 
vozidla.  

Servisní kní�ka by mìla být orazítkovaná a podepsaná pøi ka�dé provedené údr�bì.  

Nedodr�ení plánu údr�by pøedepsaného spoleèností IVECO BUS ze strany zákazníka je 
podkladem pro ukonèení M&R smlouvy. Zodpovìdností servisu je zajistit, aby tyto podmínky 
byly splnìny pøed tím, ne� jsou zapoèaty práce.  

Autorizovaná sí� IVECO BUS je zodpovìdná za provedení øádné a co nejlevnìj�í opravy za 
úèelem umo�nìní údr�by budoucí konkurenceschopnosti M&R smluv.  

 

 SMLOUVY NA PRODLOU�ENÉ ZÁRUKY (EW SMLOUVY) (Záruèní 8.2.
typ I, 5)  

8.2.1. Obecné podmínky 

 

Prodlou�ené záruka, kterou IVECO BUS nabízí, pøedstavuje prodlou�ení standardní záruèní 
doby, nicménì prodlou�ená záruka nemá stejné právní podmínky jako standardní záruka. 
Jedná se o slu�bu navíc nabízenou na�im zákazníkùm s cílem zaruèit, �e na voze se v prùbìhu 
urèité doby a ujetých kilometrù nevyskytnou �ádné chyby. Zákazník musí brát na zøetel smluvní 
podmínky, které se na rozdíl od standardní záruky mohou li�it. Prodlou�ená záruka, kterou 
IVECO BUS nabízí, se týká pouze originálních dílù IVECO BUS. V pøípadì zaøízení 
pou�ívaných v sítí / servisech / a montovaných dílù spadá zodpovìdnost pøímo na tyto 
spoleènosti v souladu s právními a smluvními ustanoveními.  

 

8.2.2. Kritéria 

 

Zákazník má mo�nost pøizpùsobit si svou prodlou�enou záruku rùzným pøídavným krytím podle 
svých potøeb. Servis musí ovìøit na dealer portálu, zda jsou tato pøídavná krytí platná pro danou 
konkrétní prodlou�enou záruku.  

 

Jako napøíklad: 

- Baterie 

- Poplatek za hovor a slu�bu ANS  

- Odtah 

Toto jsou pouze nìkteré pøíklady hlavních pøídavných krytí k dispozici. Seznam se mù�e li�it 
v závislosti na trhu, modelové øadì èi typu smlouvy.  

 

 

8.2.3. Krytí 
 

Pokud má vozidlo krytí prodlou�ené záruky, je popsáno detailnì na dealer portálu IVECO BUS 
Dealer a je oznaèeno záruèními kódy I nebo 5.  
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Kód I nebo 5 urèuje prodlou�ené záruky, které mají pevnì daný rozsah (poruchy, poèet 
najetých kilometrù a vymezený èas provozu). Tyto podmínky se mohou li�it v závislosti na 
smlouvì prodlou�ené záruky, modelové øadì vozu nebo trhu. V ka�dém pøípadì se prosím 
obra�te pro informace na místní poboèku pro daný trh a na dealer portál IVECO BUS Dealer.  

 

 Náhrada nákladù servisu  8.3.

 

Náklady vzniklé u dealerù/servisù v rámci plnìní M&R a EW smluv jsou proplaceny 
prostøednictvím �ádostí na uplatnìní nároku (protokolu), které jsou stejné jako ty kryté zárukou. 

Opravy a plánovaná údr�ba uskuteènìné v rámci smluv M&R jsou zpracovány prostøednictvím 
�ádosti na uplatnìní záruèního nároku (reklamaèního protokolu).  

 

M&R Smlouvy: 

· Záruèní kód �M� pro plánovanou údr�bu IVECO BUS. 

· Záruèní kód �R� pro opravy kryté smlouvou  

 

EW Smlouvy 

· Záruèní kód�5� nebo �I� pro opravy kryté EW smlouvou. 

 

Náhradní díly 

Originální náhradní díly IVECO BUS na provedení M&R a EW smluv jsou proplaceny v souladu 
s podmínkami smluvenými pro ka�dý trh. V pøípadì celkových provozních nákladù pro 
konkrétní I zásah, musí být toto pou�ito v souladu s M&R. Uhrazeny budou pouze reklamace 
vznesené v rámci tìchto nákladù. 

 

Repasované díly 

 

Pokud je díl k dispozici jako repasovaný v rámci programu REMAN, pak musí být tato 
repasovaná polo�ka pou�ita pro opravy v rámci EWM&R a M&R smluv.  

 

Maziva  

 

Maziva by mìla být reklamovaná spoleènì s uvedením konkrétního kódu IVECO BUS, který 
naleznete v pøíloze 7 této pøíruèky.  
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9. PROCES UPLATNÌNÍ ZÁRUKY 

 DÍLENSKÝ PROCES 9.1.

9.1.1. Úvod 

 

Záruèní systém IVECO BUS funguje na principu �samosprávy dealera/servisu�. Tento systém 
umo�òuje dealerùm/servisùm bì�nì provádìt záruèní opravy bez pøede�lého souhlasu a získat 
náhradu výdajù bez pøede�lého pøedlo�ení dokumentace nebo vadného materiálu vyjma 
situace popsané v bodì 10.2.1 ní�e.  

Konkrétní záruèní procedury musí být dealery/servisy respektovány k zaji�tìní hrazeného 
procesu oprav a správné kontroly nákladù. Tyto procedury musí být zaevidovány pro úèely 
mo�ného auditu tím, �e se uchovají záznamy dokumentù odùvodòující, �e ka�dá operace 
v rámci záruèních oprav byla: 

· Nezbytná. 

· Provedena uspokojivì. 

Tato èást pøíruèky popisuje odpovìdnost za zaji�tìní správného provedení záruèních oprav a 
následného správného podání nároku na záruku. Deale�i/servisy jsou povinni dodr�et 
v�echny po�adavky uvedené v této pøíruèce.  

 

9.1.2. Pøijetí a pøedání (vrácení) vozu  

 

Pøed schválením záruèního krytí opravy jsou zamìstnanci dealera/servisu povinni ujistit se, �e 
vozidlo je v záruèní dobì nebo v limitech ujeté vzdálenosti a �e podmínky záruèního plnìní byly 
splnìny.  

Na základì diskuze s øidièem/obsluhou musí zamìstnanci servisu zajistit, aby byli v�echny 
po�adavky a zále�itosti vyjasnìné. Tyto detaily musí být struènì a výsti�nì zaznamenány na 
zakázkovém listì (pokud je to mo�né vlastními slovy zákazníka) tak, aby zamìstnanci na dílnì 
mohli správnì diagnostikovat a provést opravu.  

Tabulka ní�e obsahuje 4 etapy a slou�í jako podpora pro pøesné urèení po�adavku konkrétního 
zákazníka. V pøípadì, kdy zákazník není schopen upøesnit po�adovanou opravu, je nutné 
sjednat si se zákazníkem schùzku ke zhodnocení vozidla, zvlá�tì pokud se to týká vizuálního 
nebo �provozního� hlediska, a to pøed zapoèetím prací v dílnì. Práce nesmí být zapoèaty døíve 
ne� po potvrzení po�adavku ze strany technika servisu a odsouhlasení dané metody opravy.  

 

1 O jakou poruchu se jedná? 

 

Jedná se o nìco, co mù�e øidiè/obsluha: 

· vidìt? 

· sly�et? 

· pocítit? 

· ucítit? 

2 Porucha se objevuje pøi / za: 

 

· zrychlení? 

· podøazení? 

· startování? 

· zahøátém nebo studeném motoru? 

· urèité zaøazené rychlosti? 

· urèitých podmínek? 

· po ujetí urèité vzdálenosti/uplynutí 
èasového intervalu? 
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· urèitého poèasí? 

3 Kde se porucha objevuje: · obecnì? 

· na konkrétním místì? 

4 Jak se porucha projevuje? · Kdy zaèala? 

· Je zjevná po celou dobu? 

· Jak dlouho se vyskytuje? 

 

Daný po�adavek zákazníka musí být buï podán písemnì, nebo v ti�tìné podobì formou 
zakázkového listu. Zakázkové listy musí být postupnì oèíslované. Písemné instrukce musí být 
po uvedení posledního pokynu od�krtnuty a zakázkový list po poslední udané poru�e uzavøen. 
Pokud jsou po�adavky zákazníka úplné a správnì zdokumentované, zamìstnanci 
dealera/servisu si vy�ádají zákazníkùv podpis nebo jakýkoliv jiný schvalovací dokument zaslaný 
pøímo zákazníkem (napø. pøíloha emailu nebo fax) je�tì pøed zapoèetím oprav. Ve�keré 
písemné po�adavky ze strany zákazníka musí být pøilo�eny k zakázkovému listu jako podklad.  

Od tohoto okam�iku a� do získání podpisu na zakázkovém listì by vozidlo mìlo být v servisu, 
který mù�e výjimeènì opustit pouze v pøípadì jízdních zkou�ek.  

 

Jakékoliv pozdìj�í po�adavky zákazníka nebo dal�í nutné opravy po uzavøení zakázky musí být 
vyti�tìny / dolo�eny písemnì, podepsány a s uvedením data technikem.  

Po ukonèení oprav je nezbytnì nutné získat zákazníkùv podpis/souhlas èi jiný schvalovací 
dokument z jeho strany (email nebo fax). Ve�keré písemné po�adavky ze strany zákazníka 
musí být pøilo�eny k zakázkovému listu jako podklad.  

Podpis musí být èitelný s uvedením jména zákazníka (nebo øidièe) tiskacími písmeny.  

Podpis zákazníka slou�í k: 

· Dolo�ení údajné poruchy nárokované zákazníkem; 
· Potvrzení pøevzetí zodpovìdnosti za vùz (pøijetí); 
· Potvrzení pøedání zodpovìdnosti (pøistavení vozu); 

· Získání povolení k práci s dùvìrnými daty; 

 

Pokud nejsou patrné �ádné závady v rámci uplatnìní záruky, je nutné informovat zákazníka 
je�tì pøed zapoèetím oprav. 

Dodateèné opravy, které se mohou vyskytnout na dílnì v prùbìhu zpracovávání pùvodního 
po�adavku, musí být zaznamenány vedoucím/technikem, parafovány a oznaèeny datem. Je 
nezbytnì nutné upozornit zákazníka na dodateènou práci, na kterou se záruka nevztahuje nebo 
kde mù�e vzniknout zpo�dìní v dùsledku del�í doby na dokonèení.  

Zji�tìné dodateèné opravy po ukonèení zpracování zakázky musí být technikem jasnì dolo�ené 
písemnou formou k zakázkovému listu a vedoucí pracovník dílny je musí zkontrolovat a schválit 
svým podpisem a uvedením data zapoèetí oprav (viz. pøíklad zakázkového listu v pøíloze 2). 
Dodateèné opravy k záruce jsou pøijatelné pouze v následujících pøípadech: 

· Kdy� neprovedení opravy mù�e mít do budoucna za následek mnohem dra��í poruchy 
v rámci záruky. 

· Kdy� zji�tìná porucha zpùsobuje, �e se vozidlo stává nebezpeèné. 

· Kdy� zji�tìná porucha èiní vozidlo nevyhovující zákonùm.  

Dal�í podrobnosti opravy musí být pøidány v souladu s pokyny zákazníka do dílenské kopie 
zakázkového listu.  
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9.1.3. Zakázkový list a dokumentace  

V�echny servisy musí uchovat pùvodní dokumentaci pro ovìøení uznání nároku na uplatnìní 
záruky. Záznamy v elektronické podobì jsou mo�né pouze v pøípadì, kdy má systém servisu 
nemìnnou kontrolu prùbìhu zpracování (tzn., poskytuje údaje o zadavateli údajù, èase a 
zpùsoby zadání nebo zmìny). Tato dokumentace MUSÍ:  

· Být pou�ita k pøepisu informací pou�itých k vytvoøení nároku na záruku - protokolu; 

· Být oznaèeny platným èíslem nároku na záruku - protokolu; 

· Být uchovány servisem po dobu minimálnì 13 mìsícù od termínu plnìní (podle 
právních pøedpisù mù�e být i déle).   

 

Následující záznamy musí být zpøístupnìny: 
 

Záznamy zakázky:  

Servis musí zachovat zakázkový list, dílenskou kartu a ve�keré dal�í podkladové dokumenty 
jako: 

· Doklad nebo fakturace provedených údr�bových oprav; 

· Pro reklamace v rámci záruky na díly: zákazníkova nákupní faktura poskytující právo 
na uplatnìní záruky; 

· U oprav vy�adujících schválení: kopii odhadù v souladu s postupem pro pøedbì�né 
schvalování; 

· V pøípadì PDI, kontrolní list PDI (kontrola pøed doruèením) 
 

Ka�dý vùz oznaèená sériovým èíslem VIN, pro kterou je po�adovaná reklamace, musí být 
uvedena na samostatném zakázkovém listì.  
 

Informace uvedené na zakázkovém listì musí obsahovat:  

· Datum poruchy 

· Jméno zákazníka nebo název firmy. 

· Znaèku, model a sériové èíslo VIN 

· Poèet ujetých kilometrù nebo motohodin - Power Take Off PTO (pou�ití, standardní 
pøevod 1 hodina = 50 km) 

· Stí�nosti zákazníka a jeho podpis 
 

V pøípadì, �e servis zadal zakázku v elektronické podobì pomocí svého systému, první 
vyti�tìná kopie bude pova�ována za pùvodní zakázkový list za pøedpokladu, �e jsou splnìna 
následující kritéria:  

· Musí být vyti�tìna pøed zapoèetím oprav; 

· Ti�tìná kopie musí obsahovat pùvodní datum, které odpovídá datu vyskytnutí poruchy.  

 

V pøípadì, �e servis zadal zakázku mimo jiné manuálnì pomocí svého systému (tj. pøedti�tìný 
formuláø zakázky), tento formuláø bude akceptován jako pùvodní záznam zakázkového listu za 
pøedpokladu, �e jsou splnìna následující kritéria: 

· Musí být vyti�tìna pøed zapoèetím oprav; 

· Ti�tìná kopie musí obsahovat pùvodní datum, které odpovídá datu vyskytnutí poruchy.  

 

Záznamy pou�itých dílù:  

Dokumentace musí slou�it jako podklad, k ovìøení a musí zahrnovat:  

· Díly pou�ité na opravy zakoupeny u IVECO BUS 

· Dokumenty související s pohybem náhradních dílù, jejich vyskladnìním a/nebo èinností 
systému náhradních dílù a historií záznamù.  
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Pracovní záznamy: 

Dokumentace musí slou�it jako podklad, ovìøovací dokument a musí zahrnovat dobu práce na 
vyhotovení oprav s uvedením: 

· Data 

· Konkrétního technika (technikù)  

· Èasu zapoèetí a ukonèení ka�dé opravy, a pokud je to mo�né rozepsaný na ka�dou 
závadu 

· Jednoznaèného oznaèení opravy s èíslem zakázky (pokud je popis opravy 
zaznamenán ve zvlá�tní databázi) 

· Zpùsobu mìøení èasu technikem 

 

V pøípadì, �e servis pou�il pro mìøení èasu práce technika stroj nebo manuální záznam dat 
(napøíklad ruèní kontrolu èasu), a� tak èi tak, mìl by si servis ponechat pùvodní záznam/kartu 
k odùvodnìní ve�kerých informací uvedených v odstavci vý�e ohlednì registrace nebo poètu 
odpracovaných hodin.  

 

Popis vykonání opravy: 

Technik, který opravu provedl je povinen zdokumentovat následující:  

· Popis poruchy a pøíèiny 

· Popis nápravných operací nutných k vykonání opravy 

· Jednoznaèné oznaèení opravy s èíslem zakázky (pokud je popis opravy zaznamenán 
ve zvlá�tní databázi) 

· Podkladovou dokumentaci z diagnostického nástroje  

 

Externí slu�by: 

Dokumentace musí slou�it jako podklad, ovìøovací dokument pro nakupované slu�by od 
dodavatelù vèetnì:  

· Originální faktury od dodavatele.  

· Doklad o provedení platby dodavateli 

 

Úèetní záznamy:  

Úèetní záznamy slou�í jako podklad a ovìøovací dokument k následujícím:  

· V�echny nahrazené nebo spotøebované díly pou�ité bìhem opravy  
· Odpracovaná doba 

· Èástka (èástky) úètovaná na záruèní nárok tak, jak byla zanesena v úèetních knihách 
servisu, která vyjadøuje zaúètování a úèetní zpracování ve�kerých nákladù v rámci 
nároku na uplatnìní záruky. 

 

9.1.4. Èas práce zakázky 

 

IVECO BUS poskytuje pøimìøený èas na vykonání záruèních oprav. Tato doba je vymezena 
v CRT (èasových normách) pro vìt�inu oprav a zahrnuje základní trvání opravy (klíèový èas), 
bì�nou diagnostiku, osobní a pøíjezdové/odjezdové sazby. Pokud nejsou uvedeny, mù�e být 
po�adována pøimìøená nepøedepsaná doba. 

Pro v�echny záruèní opravy v servisu je nutný záznam zapoèetí a ukonèení prací a to pomocí 
mechanické èasomíry, elektronického systému nebo manuálnì. Doporuèuje se, aby doba 
ve�kerých ostatní druhù práce byla zmìøena od zapoèetí práce a� do jejich ukonèení a 
zaznamenána na zakázkovém listì. To umo�ní vedení vypoèítat produktivitu a technickou 
výkonnost. Z dùvodu udr�et uspokojivou kontrolu nad procesy oprav, musí servisy vydat jeden 
zakázkový list pro ka�dý vstup na dílnu a zajistit, aby technici pracovali pouze na jedné zakázce 
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a ne na více najednou.  

Vedoucí pracovník/servisní mana�er musí kontrolovat mìøení èasu a reporting, aby zajistil, �e 
pracovní postupy jsou øádnì a vèas zaznamenány na zakázkovém listì. V pøípadì pøeru�ení 
práce z jakéhokoli dùvodu, musí být zakázkový list vrácen a pøeru�eno mìøení èasu anebo 
reportováno manuálnì. Pøi opìtovném zahájení prací musí být èas posunut nazpátek anebo 
zaznamenán manuálnì.  

Pro opravy v terénu, pokud je to mo�né, musí být mìøení èasu zakázky zapoèato ve chvíli, kdy 
technik opustí servis a uzavøeno ve chvíli jeho návratu. Uplynulá doba musí být rozdìlena na 
dopravu a dobu opravy a nakonec schválena vedoucím pracovníkem/mana�erem dílny. Místo 
opravy musí být specifikováno spoleènì s uvedením vzdálenosti vèetnì cesty zpìt poètem 
ujetých kilometrù.  

Pokud není mo�né otevøít zakázku, záznam èinnosti technika bude zachován pro v�echny 
techniky vykonávající opravy mimo dílnu.  

Doba na dopravu není zahrnuta v cenì záruky a je proto dùle�ité tento èas nezapoèítávat do 
èasu opravy s výjimkou oprav v rámci ANS24 nebo oprav vykonaných za urèitých podmínek 
výbìrového øízení.  

9.1.5. Operace technika 

 

Technici jsou povinni vykonat opravy efektivnì, svìdomitì a cenovì pøíznivì. Dále jsou technici 
povinni: 

· Potvrdit, �e údaje zji�tìné pøed opravou jsou správné je�tì pøed zapoèetím samotné 
opravy.  

· Ujistit se, �e hodiny vozu nebo stav ujetých kilometrù jsou zaznamenány na 
zakázkovém listì. 

· Ujistit se, �e ve�keré dodateèné opravy jsou zkontrolovány vedoucím pracovníkem a 
øádnì schváleny. 

· Vadné díly vymìnìny v rámci záruèní opravy, podléhající vrácení, opatøit �títkem a 
ulo�it na bezpeèné místo 

· Zajistit, aby zakázka byla naprosto v souladu s po�adavky podle odstavce 10.1.4. 

Po dokonèení opravy nebo ka�dé etapy v pøípadì dlouhé opravy je nutné, aby technik 
provádìjící opravu zapsal a vyhotovil report (zápis) prací, tak aby to bylo adekvátní 
k diagnostice, opravám a podání záruèní reklamace.  

Jedno datum s podpisem nebo iniciály je pøípustné pouze v pøípadì, kdy ve�keré opravy 
provedl stejný technik.  

Ka�dý zápis musí jasnì urèovat:  

Opravné práce dokonèeny s pou�itím systému Pøíèina/porucha/oprava. 

· Pøíèina: pøíèina poruchy (urèení dílu, který zapøíèil poruchu). 

· Porucha: povaha závady zapøíèiòující poruchu. 

· Oprava: poskytnutí opravy a potvrzení, �e servis vyøídil stí�nost zákazníka. 
Diagnostické údaje musí být uvedeny vèetnì výsledkù testù/kontrol pomocí 
diagnostického zaøízení (vèetnì tìch testù bez závad - po opravì). Výstup testu musí 
být vyti�tìn a pøilo�en k zakázkovému listu.  
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 ADMINISTRACE REKLAMAÈNÍHO PROCESU 9.2.

9.2.1. Pøedbì�ná autorizace 

  

 Pøedbì�nou autorizaci musí vznést servis, který provádí opravu je�tì pøed zapoèetím 
oprav. Pøedbì�ná autorizace by mìla být vznesena pomocí nástroje IVECO BUS One Call 
WRAN a podána hned po diagnostice a pøed zapoèetím oprav.  

 V pøípadì, kdy jsou opravy zapoèaty mimo pracovní dobu, po�adavek na pøedbì�nou 
autorizaci musí být zaslán do spoleènosti IVECO BUS první pracovní den po zapoèetí oprav. 

 Podmínky podání po�adavku na pøedbì�nou autorizaci mají být poskytnuty 
dealerùm/servisùm spoleèností IVECO BUS a budou udr�ovány a upravovány v pravidelných 
intervalech (viz dodatek 10 ke stávajícím pravidlùm).  

 Pøedbì�ná autorizace je schválení pouze metody provedení opravy na základì 
poskytnutých písemných údajù. Nesprávný popis mù�e vést k èásteènému nebo i celkovému 
zamítnutí.  

 Následné kladné vyøízení po�adavku bude podmínìno dodr�ením smluvních podmínek 
a procesù pro záruky a repasované díly. V�echny aspekty budou zkontrolovány ve 
vyhodnocovací fázi. 

 Èíslo pøedbì�né autorizace musí být zaznamenáno ve chvíli zadávání protokolu. 

  

PØEDBÌ�NÁ AUTORIZACE BYLA PØIJATA � Oprava mù�e být vykonána.  

 

PØEDBÌ�NÁ AUTORIZACE BYLA ZAMÍTNUTA � To znamená, �e oprava nemù�e 
být vykonána v rámci záruky. 

Pøedbì�ná autorizace je zamítnuta s pøipojením komentáøe. 

Jakékoli opìtovné pøedlo�ení dané pøedbì�né autorizace by mìlo obsahovat odpovìï 
na v�echny komentáøe.  

 

9.2.2. Výsledná kontrola kvality 

Práce technikù by mìla být podrobena formální kontrole kvality, aby bylo zaji�tìno, �e zále�itost 
byla vyøe�ena hned na poprvé a k maximální spokojenosti zákazníka. Tyto kontroly musí 
zahrnovat následující polo�ky:  

· Zakázkový list je kompletní (stí�nost zákazníka, report technika, podpis zákazníka, 
podpis technika atd.). 

· Doba trvání oprav je øádnì zaznamenána. 

· Problematika dílù je øádnì zaznamenána. 

· V�echny opravy byly správnì provedeny standardním zpùsobem ke spokojenosti 
zákazníka (vèetnì testování vozu/jednotky ve vozidle, pokud to situace vy�adovala). 

· Oprava byla provedena cenovì nejvýhodnìj�ím zpùsobem. 

· Odpovìdný vedoucí pracovník musí zakázkový list na závìr podepsat a zapsat datum 
jako potvrzení provedení kontroly kvality. 

Jakékoli dohodnuté zmìny musí být zdokumentovány a uchovány v souborech servisní sítì 
IVECO BUS. 
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9.2.3. Administrativa uplatnìní záruky 

 

Administrátor záruky je odpovìdný za správné vyplnìní v�ech servisních po�adavkù na 
uplatnìní záruèních nárokù a jejich zadání do systému IVECO BUS. Je nezbytnì nutné, aby 
po�adavky zohledòovaly provádìné opravy, odpracovaný èas, pou�ité díly a dal�í s tímto 
spojené náklady. 

 

Administrátor záruky je povinen zajistit: 

· Po�adavek na uplatnìní nároku na záruku je vypracován z originálu zakázkového 
listu a �ádost/protokol je øádnì pøiøazena k zakázce. 

· Po�adavek neobsahuje �ádné polo�ky, které nejsou kryty zárukou, a je podlo�en 
kompletní zprávou technika pro ka�dou údajnou poruchu.  

· Nevyskytují se �ádné neprovedené operace plánované údr�by. 

· Jakýkoli neplánovaný èas nutný ke zpracování je oprávnìný, pokud je schválen 
vedoucím dílny a nepøekraèuje uplynulý èasový harmonogram.  

· Ze zakázkového listu jsou do protokolu na uplatnìní nároku ze záruky pøeneseny 
pouze ty dodateèné záruèní opravy, které byly øádnì schválené. 

· V�echny protokoly na uplatnìní nároku ze záruky mají správnì vyplnìné:  

- Sériové èíslo vozu (VIN) 

- Kód servisu 

- Datum vyskytnutí poruchy 

- Datum provedení opravy 

- Poèet ujetých kilometrù/stav poèítaèe kilometrù daného vozu  

- Èíslo dílu, které zapøíèinilo poruchu/kód závady/kód poruchy 

- Stanovení doby vykonání bì�né opravy  

- Komentáø s popisem poruchy a uvedením mo�né pøíèiny 

· V pøípadì nesrovnalostí mezi zaplacenou èástkou a po�adovanou èástkou musí 
probìhnout kontrola, aby byly zji�tìny pøíèiny a zhodnoceno pøípadné opìtovné 
podání �ádosti na uplatnìní nároku ze záruky (v pøípadì potøeby vznesení 
po�adavku). 

· S vadnými díly musí být nalo�eno podle pokynù uvedených v kapitole 13 ní�e. 

· V�echny nahrazené baterie musí s sebou mít kontrolní list nebo vyhotovený test 
telematického pøevodu pomocí Easybatt. 

· V�echny originály zakázek jsou zalo�eny tak, aby k nim byl umo�nìn snadný pøístup 

· Pokud byla oprava vykonána subdodavatelem, musí být splnìny následující 
po�adavky: 

- Jasné urèení vozu jak v zakázkovém listì, tak na faktuøe vydané 
subdodavatelem a to vèetnì odtahu. 

- Písemný popis provedené opravy. 

- Typ pøíèiny a jasné urèení závady. 

 

9.2.4. Podání nároku na záruku a odvolání 
 

Nejdùle�itìj�í je, aby porucha na jednotce byla odstranìna pøi nejbli��í pøíle�itosti to nejenom 
s cílem zabránit dal�ímu po�kození, ale zejména udr�et spokojenost zákazníka a image jak 
dealera/servisu, tak i spoleènosti IVECO BUS.  
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Správné a vèasné zadání záruèních dat je také dùle�ité pro následnou analýzu protokolu, 
vyøe�ení zále�itosti a platby dealerùm/servisùm.  

Datum opravy versus zadání protokolu na uplatnìní záruky 

· Èasový úsek mezi ukonèením opravy a poèáteèním dnem uplatnìní nároku (datum, ke 
kterému je zaregistrován protokol) by nemìl být del�í ne� 45 kalendáøních dní. 

· Vzhledem k vý�e uvedeným lhùtám musí být po�adavky související s M&R / EW 
smlouvami zadány v prùbìhu 15 kalendáøních dnù od vypr�ení jejich platnosti.  

· Jakákoli �ádost - protokol zadaný mimo vý�e zmínìné lhùty musí být pøedem schválen 
spoleèností IVECO BUS. 

 

Odvolání v rámci uplatòování záruèního nároku 

Pokud dealer/servis zpochybní rozhodnutí uèinìné pøi zpracování protokolu na uplatnìní 
záruèního nároku, má mo�nost podat odvolání u spoleènosti IVECO BUS (viz. odstavec 10.3). 

Odvolání musí být podáno nejpozdìji do 45 dnù od data vypoøádání protokolu a musí 
obsahovat ve�keré informace. 

 

Chyby v protokolech na uplatnìní záruèního nároku 

Ve chvíli kdy IVECO BUS pøijme protokol na uplatnìní záruky, je tato zaregistrována na daného 
dealera/servis. Pokud se zjistí, �e nìkteré informace byly nesprávnì zadány, chybí nebo je 
nutné jejich doplnìní, je mo�né protokol vrátit k opravì v záruèním systému SAP.  

 

Pokud chyba nebyla odstranìna v dobì 21 dní po vrácení protokolu, systém automaticky 
�ádost zamítne.  

 

Úhrada protokolù na uplatnìní záruky  

Automaticky vygenerovaná proforma faktura / dobropis 

 

Ka�dý týden garanèní technik dealera/servisu obdr�í ze spoleènosti IVECO BUS automaticky 
vygenerovanou proforma fakturu/dobropis a prostøednictvím záruèního systému SAP má 
mo�nost vidìt poznámky k zamítnutým protokolùm.  

Na faktuøe jsou zaznamenány v�echny protokoly s uvedením místa vyhodnocení a údaji o 
vyhodnocení spoleènì s komentáøi, které zapsal administrátor záruk.  

V pøípadì nesrovnalostí mezi zaplacenou èástkou a po�adovanou èástkou, ve�keré pøeplatky, 
nedoplatky nebo duplicitní platby by mìly být vyøízeny a vyrovnány ka�dý týden. Doporuèuje se 
nastavit konkrétní termín v rámci týdne k vykonání tohoto úkolu a jeho zpracování by mìlo být 
ka�dý mìsíc zkontrolováno dealerem/servisem.  

 

 ZÁRUÈNÍ INFORMACE & VEDENÍ KOMUNIKACE  9.3.

 

Komunikace  

Dealeøi/servisy by mìli komunikovat se spoleèností IVECO BUS strukturovanì a výhradnì 
prostøednictvím on line nástroje OneCall WIT pro záruky.  
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10. AUDIT 

10.1 Proces záruèního auditu  

IVECO BUS mù�e provádìt pravidelné audity záznamù záruk u dealerù/servisù. Cílem tohoto 
auditu je zkontrolovat, zda v�echny �ádosti byly zadány v souladu s procedurou detailnì 
popsanou v této pøíruèce a zda je k dispozici ve�kerá odpovídající podpùrná dokumentace. Je 
také po�adováno zpøístupnit vymìøování èasu technikù jak pro zákroky v rámci záruky tak i ty, 
které nejsou zárukou kryty, ale spadají do auditovaného období.  

 

Audit také pomáhá dealerùm/servisùm zajistit, aby jejich slu�by a záruèní procesy byly 
v souladu s po�adavky spoleènosti IVECO BUS a mù�e s sebou pøinést doporuèení �lep�ích 
praktik� s cílem pomoci dealerovi/servisu optimalizovat své dílenské a administrativní procesy. 
Dealeøi/servisy jsou o dni a trvání auditu informováni písemnì. 

Audit se skládá z celkového pøehledu �ádostí a s tím spojené dokumentace. Auditor zvolený 
spoleèností IVECO BUS vymezuje standardnì období 13 po sobì jdoucích mìsícù. Auditoøi na 
zaèátku auditu urèí náhodným výbìrem nìjaké protokoly, které zkontrolují.  

 

Zpùsob, jakým jsou analýzy protokolù související se v�emi typy záruk provádìny, mù�e být:  

· Èistì náhodný: èistì náhodný výbìr protokolù ke kontrole. 

· Pøesný: IVECO BUS si vymezuje právo ovìøit pøesnì vybrané protokoly 

 

· Pøíklad náhodného výbìru  

Náhodnì zvolené protokoly v závislosti na celkovém poètu protokolù proplacených 
dealerovi/servisu bìhem auditovaného období obsahují normálnì 10% z celkového poètu 
protokolù a nebo z poètu cca 100 protokolù. Dealer/servis se mù�e výbìrového øízení zúèastnit, 
pokud si to pøeje, aby porozumìl zpùsobu náhodného výbìru. 

Ve�keré nesrovnalosti, které auditor objeví, jsou projednány bìhem auditu s vedením dealera 
nebo s vedením servisu a odpovìdnými zamìstnanci, kteøí mají na starost zpracování záruk 
s cílem poskytnout dealerovi nebo servisu pøíle�itost najít v�echny potøebné dokumenty. Pokud 
je to pova�ováno za nutné, je mo�né zkontaktovat zákazníka k potvrzení oprávnìnosti oprav 
vyhotovených v rámci záruky.  

Ve�keré nesrovnalosti nalezené v prùbìhu auditu ve výpoètech jsou poèítány k celkovì 
proplacené èástce týkající se v�ech protokolù proplacených spoleèností IVECO BUS v prùbìhu 
auditovaného období. Vzhledem k tomu, �e je povoleno urèité procento chyb, jakékoli 
plánované zamítnutí bude smluvnì sní�eno o 20% a výsledná èistá hodnota bude doporuèena 
ke zpìtnému proplacení - vrácení.  

Zpìtné zaúètování pøedstavuje debet IVECO BUS extrapolované èástky vyplacených protokolù.  

 

· Pøesný výbìr 

V pøípadì pøesnì zvolených protokolù, jednotlivé protokoly jsou zpìtnì úètovány pouze 
v nominální hodnotì.  

 

Pokud je vybrána protokol obìma vý�e zmínìnými zpùsoby, výpoèet zpìtné transakce bude 
proveden v souladu s podmínkami pro ka�dý protokol. Následnì budou nepøesnosti nalezené 
v protokolech vybraných náhodnì extrapolovány, zatímco u tìch, které byly zvoleny cílenì, 
bude transakce vrácení vymezena pouze nominální hodnotou ka�dého protokolu.  

 

Audit mù�e vybrat dal�í vzorek protokolù který bude v pøípadì anomálie zpracována bez pou�ití 
extrapolace.  

 

Pøíklad extrapolace výpoètu transakce vrácení:  
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V prùbìhu auditu servis vystavil a obdr�el platbu pro 500 jednotlivých protokolù na 
uplatnìní nároku záruky v celkové hodnotì 100 000 eur. Servis si zvolí mo�nost 
náhodného výbìru v rámci auditu.  

 

Sto (100) protokolù anebo 10% z celkového poètu jsou náhodnì vybrány ke kontrole. 
Celková hodnota tìchto 100 protokolù èiní 30 000 eur. Audit shledá, �e pìt z tìchto sto 
protokolù v celkové hodnotì 1 500 eur, není v souladu se záruèními pokyny pro 
dealery/servisy. 

Celková èástka doporuèené transakce vrácení èiní 4 000 eur a je vypoèítána následovnì: 

 

Procentuálnì (na základì poètu protokolù)  

10% (50 z 500) nebo nejménì 100 protokolù  

Procentuální cena vybraných protokolù èiní:  

30% (30 000 eur z èástky 100 000 eur)  

Procentuální cena u chybových protokolù, jejich� nalezená hodnota je  

5% (1 500 eur z èástky 30 000 eur)  

Výpoèet doporuèené transakce vrácení:  

Celkem vyplacené protokoly (100 000 eur) x 5% (protokoly, které nevyhovují) = 5 000 eur 

5 000 eur � 1 000 eur (20% smluvní sní�ení) = 4 000 eur je kone�ná �ástka transakce 
vrácení. 

 

Auditoøi poskytují celkový report ve�kerých svých poznatkù vedoucímu servisního oddìlení 
opravny, spoleènì s podrobnostmi pøípadné transakce vrácení. Na závìreèné schùzce auditu 
se zároveò sestavuje akèní plán nápravných krokù v oblastech, kde je proces nesprávnì 
provádìn. Po závìreèné schùzce potvrdí IVECO BUS èástku transakce vrácení a poskytne 
instrukce o jejím zpùsobu debitování.  

IVECO BUS mù�e sjednat program dal�í náv�tìvy s cílem ujistit se, �e servis øádnì provedl 
nápravné kroky.  
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10.2 Standardní øe�ení ve vztahu k výsledkùm spoleèného auditu 
 
Standardní øe�ení se týkají výsledkù spoleèného auditu následujícím zpùsobem. Tento seznam 
není vyèerpávající. 
 

Výsledky Riziko Øe�ení* 
Nedodr�ení po�adavkù na dokumentaci servisu: 

Chybí pùvodní pracovní 
pøíkaz nebo jiné dokumenty 
� elektronické a 
manuální zápisy. 

Nedostatek po�adované 
dokumentace zabraòuje 
mo�nosti posouzení  
platnosti nároku. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Zákazník nepodepsal 
pracovní pøíkaz. 

Nárokované opravy 
nemusely být schváleny 
zákazníkem. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Technik (technici), 
provádìjící 
opravy, nepodepsal(i) 
dílenskou prùvodku pro 
ka�dou opravu. 

Nárokovaná oprava 
nemusela být konzistentní se 
skuteènì provedenou 
opravou.  

Zúètování neopodstatnìné 
práce (ve vztahu k èinnostem 
provádìným technikem 
(techniky) 

Po�adované dokumenty 
nebyly dodány, jsou neúplné 
nebo nedostateèné (vèetnì 
chybìjících/nepøesných 
dokumentù/poplatných 
zákazníkovi).  

Nedostatek po�adované 
dokumentace zabraòuje 
mo�nosti posouzení  
platnosti nároku. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Nebyly dodány po�adované 
dokumenty, nebyly vyti�tìny 
údaje tachografu. 

Nedostatek po�adované 
dokumentace zabraòuje 
mo�nosti posouzení  
platnosti nárokù. 

Vrácení 15% nárokované ceny 

Neopodstatnìný 
diagnostický test. 

Nedostatek po�adované 
dokumentace zabraòuje 
mo�nosti posouzení  
platnosti nárokù. 

Zúètování neopodstatnìného 
diagnostického testu. 

Servis neuchovává pracovní 
záznamy pro ka�dý postup � 
elektronické a manuální 
zápisy. 

Práce byla provedena, ale 
úhrada práce byla navý�ena. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Po�adovaná generická doba 
(úsporná práce) byla del�í 
ne� hodinový èas. 

Doba práce byla nesprávnì 
navý�ena. 

Zúètování neopodstatnìné 
práce. 

Práce na pohledávce 
zahrnovala dobu cesty, jak je 
zdokumentováno na 
pracovním pøíkazu.  

Pracovní doba byla 
nesprávnì navý�ena 

Zúètování neopodstatnìné 
práce. 

Nárokovaná CRT 
neodpovídá kombinaci 
popisu technika a 
zaznamenaného èasu. 
Èinnost je opodstatnìná, 
av�ak mìla být nárokovaná 
jiná CRT.  

Reklamace nemusela být 
podána v souladu s tím, jak 
byla provedena oprava. 

Zúètování neopodstatnìné 
práce. 

Pracovní záznamy uvádìjí, 
�e technik uvedený na 
pohledávce ten den 
nepracoval, nebo se zabýval 
jinou èinností. 

Reklamace nemusela být 
podána v souladu s tím, jak 
byla provedena oprava. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 
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Výsledky Riziko Øe�ení* 
Servis nárokoval záruku typu 
�D�, pøièem� pùvodní výmìna 
byla provedena zákazníkem. 

Proplacení nezáruèních 
polo�ek.  

Zúètování neopodstatnìné 
práce. 

Servis nezaznamenal dobu 
zahájení a ukonèení práce 
(podle pracovní prùvodky). 

Nedostatek po�adované 
dokumentace zabraòuje 
mo�nosti posouzení  
platnosti nároku. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Servis nezajistil popis technika v 
rámci postupu � elektronické a 
manuální zápisy 

Nedostatek po�adované 
dokumentace zabraòuje 
mo�nosti posouzení  
platnosti nároku. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Servis nezajistil popis èástí u 
pøíslu�ného postupu. 

Uplatnìní záruky 
nemuselo být provedeno 
konzistentnì se skuteènì 
provedenou opravou, 
popøípadì bylo proplacení 
dílù nesprávnì navý�eno. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Servis nárokoval díly, u kterých 
neexistují záznamy o pohybu 
stavu zásob. Cena dílu > 20% 
celkové hodnoty dílù. 

Uplatnìní záruky 
nemuselo být provedeno 
konzistentnì se skuteènì 
provedenou opravou, 
popøípadì bylo proplacení 
dílù nesprávnì navý�eno. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Záznamy servisu uvádìjí men�í 
poèet dílù, ne� byl vrácen po 
uplatnìní záruky do stavu 
zásob. Cena dílu > 20% celkové 
hodnoty dílù. 

Uplatnìní záruky 
nemuselo být provedeno 
konzistentnì se skuteènì 
provedenou opravou, 
popøípadì bylo proplacení 
dílù nesprávnì navý�eno. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Servis uvádí, �e byly po 
uplatnìní záruky vráceny do 
stavu zásob v�echny díly, nebo 
jejich hlavní èást (> 20% celkové 
hodnoty dílù). 

Uplatnìní záruky 
nemuselo být provedeno 
konzistentnì se skuteènì 
provedenou opravou, 
popøípadì bylo proplacení 
dílù nesprávnì navý�eno. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek 

Servis pou�il po uplatnìní 
záruky men�í poèet dílù, které 
neodpovídaly pravým dílùm. 
Cena dílu < 20% celkové 
hodnoty dílù. 

Proplacení nezáruèních 
polo�ek. 

Zúètování neopodstatnìných 
dílù 

Servis pou�il po uplatnìní 
záruky velký poèet dílù, které 
neodpovídaly pravým dílùm. 
Cena dílu > 20% celkové 
hodnoty dílù. 

Proplacení nezáruèních 
polo�ek. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek 

Test odhaluje chybu v uchování 
vadných dílù, jejím� výsledkem 
bylo zúètování za pøíslu�ný díl. 
Nárok na poruchový díl není 
zahrnut do vzorku auditu. 

Chybìjící fyzická evidence 
poruchového dílu by mohla 
zdùraznit rozdíl pøíslu�né 
opravy od nárokované 
opravy. 

Zúètování neopodstatnìných 
dílù 
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Výsledky Riziko Øe�ení* 
Test odhaluje chybu v uchování 
vadných dílù, jejím� výsledkem 
bylo zúètování za pøíslu�ný díl. 
Nárok na poruchový díl není 
zahrnut do vzorku auditu. 

Chybìjící fyzická evidence 
poruchového dílu by mohla 
zdùraznit rozdíl pøíslu�né 
opravy od nárokované 
opravy. 

V pøípadì minimální hodnoty 
neopodstatnìných dílù (< 
20% nárokované hodnoty), 
provede se Zúètování pouze 
neopodstatnìných dílù. 
Pokud nebyla pro opravu 
uchována vìt�ina dílù nebo 
základní poèet dílù (> 20% 
nároku), vrátí se platba 
v celkové hodnotì nároku. 

Pøi dokumentaci poruchy byla 
jednotka nároku mimo záruku 
(zmìnìné dokumenty, 
nesprávné údaje o poru�e, 
nesprávné hodiny pou�ití, 
nesprávné datum zahájení 
záruky). 

Záruèní nároky nebo 
jednotky mimo záruku. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Pøi dokumentaci poruchy byl 
servisní díl nároku mimo záruku 
(zmìnìné dokumenty, 
nesprávné údaje o poru�e, 
nesprávné hodiny pou�ití, 
nesprávné datum zahájení 
záruky). 

Proplacení polo�ek mimo 
záruku. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Pøed opravou nebyl získán 
souhlas. 

Nárokované opravy 
nemusely být 
autorizované. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Záznamy servisu signalizují, �e 
byl nárok podán po povoleném 
èasovém termínu. 

K tomuto pøípadu dochází 
pøi pozmìnìní data 
nárokované poruchy 
k zabránìní automatického 
vyøazení záruèním 
systémem. 

Zúètování v hodnotì 15% 
nárokù podaných pozdìji. 

Pøi opravì se pøidaly slu�by, 
které nebyly po�adovány a 
autorizovány zákazníkem nebo 
kontrolorem. 

Nárokované opravy by 
nemusely být 
autorizovány. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Nárokovaná CRT neodpovídá 
kombinaci popisu technika a 
zaznamenaného èasu. Èinnost 
není opodstatnìná. 

Rozpor mezi nárokem a 
pracovními zápisy je 
indikátorem, �e byla 
provedena odli�ná oprava 
od nárokované opravy. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Poznámky technika popisují 
odli�nou poruchu od nárokované 
poruchy, 

Rozpor mezi nárokem a 
pracovními zápisy je 
indikátorem, �e byla 
provedena odli�ná oprava 
od nárokované opravy. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Oprava není v rámci záruky 
nebo není autorizována (napø. 
neautorizovaný ANS 24 h, 
zdvojené pohledávky, pøeplatek, 
atd.). 

Proplacení nezáruèních 
polo�ek. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

Úhrada hodnoty nárokovaných 
vnìj�ích slu�eb v pohledávce 
byla vy��í, ne� odpovídá 
nákladùm servisu.  

Proplacení nezáruèních 
polo�ek. 

Zúètování hodnoty mar�e. 
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Ve faktuøe tøetí strany nejsou 
uvedeny podrobnosti o vozidle 
(externí práce), popøípadì není 
oprava podlo�ena fakturou tøetí 
strany (externí práce). 

Proplacení nezáruèních 
polo�ek. 

Zúètování neopodstatnìných 
pohledávek. 

 

 

 

 

 

11. ANS24 SERVIS (správa �ádostí) 
 

11.1 ANS 24 procedura  

Pokud daný trh nabízí slu�bu ANS24 (Non stop asistence 24h), zákazník má mo�nost zavolat 
do zákaznického centra IVECO BUS anebo do místního servisu autorizovaného pøímo 
spoleèností IVECO BUS, který zkontroluje, zda je vùz kryt zárukou a zkontaktuje nejbli��í dílnu 
poskytující slu�bu ANS24 s cílem zajistit asistenci nepojízdnému vozidlu. 

Technik dané dílny je povinen zaznamenat na zakázkový list øádnì následující èasové údaje: 

- Odjezd ze servisu 

- Návrat do servisu  

- Èas vìnovaný opravì (buï v servisu, nebo na silnici).  

Upomínka: zakázkový list musí být podepsán zákazníkem a uschován u dealera/servisu. 

IVECO BUS pøevezme také interní formuláø pro asistenci vyhotovený dealerem/servisem, ve 
kterém budou stejné informace, jako na zakázkovém listì (vèetnì podpisu zákazníka).  

11.2 Právo na úhradu výdajù 

IVECO BUS hradí náklady ANS24 (poplatky za hovor a poskytnutí asistenèních slu�eb) pouze:  

- Pokud je vozidlo kryto zárukou ANS24, která je k dispozici u následujících typù záruk: 

· Záruka (A, L, J, F) 

· Prodlou�ená záruka s krytím slu�eb ANS24 (I, 5) 

· M&R smlouva vèetnì krytí slu�eb ANS24 (R) 

- Pokud byla asistenèní slu�ba kontaktována prostøednictvím zákaznického centra 
IVECO BUS, je k pøípadu pøiøazeno i èíslo slo�ky. 

- A pokud je v protokolu pou�it kód servisu, který vyhotovil opravu.  

 

Záruèní systém SAP automaticky provede kontrolu koherence mezi protokolem a slo�kou a 
v zemích, kde IVECO BUS pokrývá slu�by zákaznického centra IVECO BUS, systém 
automaticky vyplní èíslo slo�ky odpovídající dané �ádosti. Tato informace bude viditelná 
dealerovi/servisu v záruèním systému SAP. Pokud je kontrola vyhodnocena zápornì, protokol 
bude zamítnutý.  
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12. PROGRAMY KE ZDOKONALOVÁNÍ PRODUKTU � 
SVOLÁVACÍ AKCE (PRODUCT IMPROVEMENT 
PROGRAMMES - PIP) 

 

Pøíle�itostnì mù�e nastat ve vozech situace, která má za následek rozsáhlou nespokojenost 
zákazníka a/nebo mù�e ohrozit závazky výrobce, spoleènosti IVECO BUS. V takových 
pøípadech shledává IVECO BUS povinností napravit tyto zále�itosti na obou stranách jak na 
voze zákazníka, tak na skladu u dealerù. 

Tato èinnost je nazývána �svolávací akcí - program ke zdokonalení produktu� (PIP) a musí být 
provedena (pokud není uvedeno jinak) v souladu s èasovým harmonogram ve vydaném 
dokumentu (bulletinu). Dealeøi/servisy jsou o této skuteènosti informování prostøednictvím 
servisního bulletinu, ve kterém jsou obsa�eny nápravné procedury, které musí být provedeny. 
Je dùle�ité, aby tyto pokyny byly vykonávány vèas, aby se pøede�lo pøípadné nespokojenosti 
zákazníka.  

 

Existují tøi typy PIP: 

· Povinné bezpeènostní svolávací akce: 

Vozy, kterých se týkají povinné bezpeènostní svolávací akce vèetnì rizik pro 
zákazníky, stejnì jako závazky spoleènosti IVECO BUS a prodejce, musí být 
povinnì prioritnì provedeny tak, jak je stanoveno ve vydaném dokumentu 
(servisním buletinu).  

Servisní bulletin by mìl obsahovat nemìnný text pro komunikaci, který je 
v takovém pøípadì zasílán zákazníkovi dealerem. 

Podobnì jako u kontrol, které mají být provedeny za úèelem zji�tìní mo�né 
záruky, dealer/servis je povinen ovìøit v systému SAP, zda vùz podléhá 
povinné bezpeènostní svolávací akci - PIP.  

Pokud zákazník, který z jakéhokoli dùvodu pøistavil vùz do servisu a odmítá 
zásah v rámci povinné bezpeènostní svolávací akce, servis zaznamená tuto 
skuteènost do servisní kní�ky, vèetnì podpisu zákazníka.  

 

· Povinné svolávací akce:  

Vozy, kterých se týkají povinné svolávací akce, vèetnì nespokojenosti 
zákazníkù, musí být provedeny tak, jak je stanoveno v servisním bulletinu.  

Servisní bulletin by mìl obsahovat nemìnný text pro komunikaci, který je 
v takovém pøípadì zasílán zákazníkovi dealerem. Kdy� se vý�e zmínìný text 
nevyskytuje v servisním bulletinu, svolávací akce musí být provedena pøi 
pøíjezdu vozidla do servisu.  

Podobnì jako u kontrol, které mají být provedeny za úèelem zji�tìní mo�né 
záruky, servis je povinen ovìøit v systému SAP, zda vùz podléhá povinnému 
svolávací akci.  

 

· Cílené svolávací akce: 

Cílené svolávací akce umo�òují dealerovi/servisu zasáhnout na náklady 
spoleènosti IVECO BUS v pøípadì nìkterých poruch nekrytých �ádnou zárukou 
na vozech vyjmenovaných ve svolávací akci (seznamu vozù).  

 

Taková oprava nesmí být provedena na vozech, na kterých se daná porucha 
neprojevuje i pøesto, �e se nachází mezi zasa�enými vozy.  

Vozy zahrnuty v cílených svolávacích akcích se nevyskytují na seznamu 
v záruèním systému SAP, ale pouze ve svolávací akci (seznamu vozù).  
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13. SPRÁVA A UCHOVÁNÍ VADNÝCH DÍLÙ A DÍL�, KTERÉ 
ZAP�Í�ILY PORUCHU  

 

Musíme rozli�ovat mezi: 

 

· díly, které zapøíèinily poruchu samotného vozu; 

· Vadnými díly: komponenty vozu, které byli kvùli poru�e nahrazeny v servisu. 

 

13.1 Správa vadných dílù 

IVECO BUS mù�e na základì vlastního uvá�ení zaslat �ádost o zachování nebo vrácení 
jednoho nebo i více konkrétních vadných dílù prostøednictvím sbìrového centra dílù (Parts 
Recall Centre) za úèelem provedení analýzy, øízení záruèního procesu, vyhotovení auditù a 
vylep�ení produktu a kvality.  

 

IVECO BUS zpøístupòuje v øídicím systému SAP seznam dílù, které jsou pøedmìtem 
okam�itého navrácení a dále typ záruky, u které je navrácení nutné.  

 

Vadný díl, který byl identifikován jako díl, který zpùsobil poruchu v rámci záruk A, D, F, H, J, L, 
P, Q a 4 musí být uschován po dobu 3 mìsícù poèínaje dnem zaplacení reklamaèního 
protokolu. 

 

Vadné díly, u kterých je nutné jejich uskladnìní, by mìly být uchovány v bezpeèném prostoru 
skladu.  

Pro dal�í informace odkazujeme na odstavec 14.3.  

 

Servis mù�e obdr�et �ádost na prodlou�ení doby uchování nebo na mo�né vrácení jednoho èi 
více konkrétních vadných dílù. 

Vadné díly by mìly být chránìny a uskladnìny na zabezpeèeném místì.  

 

Pamatujte, �e: 

· Reklamaèní protokoly nebudou zpracovány a budou pova�ovány za chybné a� do doby 
obdr�ení po�adovaného dílu a zpracování místním centrem pro odbìr dílù - Parts 
Recall Centre (viz poslední verze servisního bulletinu nebo jiné komunikace ohlednì 
vadných dílù poskytnuté spoleèností IVECO BUS).  

· Navrácení vadných dílù nezaruèuje proplacení reklamaèního protokolu, nebo� ka�dý díl 
bude posouzen podle podmínek záruky spoleèností IVECO BUS. 

· Nedodr�ení navrácení vadných dílù podle podmínek uvedených ní�e mù�e mít za 
následek zamítnutí reklamaèního protokolu.  

· Vadné díly, jejich� navrácení je po�adováno mimo povinnou výzvu k navrácení, mohou 
být vráceny podle zde popsaného procesu, nebo pokud je díl po�adován urgentnì a je 
vznesen konkrétní po�adavek, mù�e být vyu�it zvlá�tní dopravce.  

· V takových pøípadech musí být na identifikaèním �títku jasnì uvedeno jméno �adatele a 
èíslo pøípadu One Call.  

· Jakékoli dal�í protokoly musí mít zøetelnì uvedeno èíslo One Call kde je po�adováno 
navrácení dílù a jméno �adatele.  
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13.2 Dal�í zpùsoby výzev k navrácení dílù 
 

IVECO BUS mù�e zkontaktovat dealera/servis s �ádostí o vrácení vadných dílù i 
následujícími zpùsoby: 

· pou�itím systému ONE CALL 

nebo 

· prostøednictvím pøímé korespondence ze strany Quality Product Specialist (specialisty 
kvality produktu), Brand Service (servisu znaèky), nebo Field Technicians (technikù 
v terénu) 

13.3 Pøíprava vadných dílù k expedici do spoleènosti IVECO BUS 

 

Dealeøi/servisy musí zajistit, aby v�echny vadné díly, které jsou vráceny do Iveco Bus Parts 
Recall Centre, byly opatøeny �títkem �záruèní materiál� a obsahovaly následující informace:  

· Èíslo reklamaèního protokolu IVECO BUS, pokud je k dispozici a/nebo èíslo reklamace 
dealera/servisu 

· Úplné informace o dealerovi/servisu a kód dealera servisu  

· Sériové èíslo vozu (VIN) 

· KM 

· Èíslo dílu IVECO BUS (vrácený vadný díl) 

· Typ záruky 

· One Call èíslo, pokud je k dispozici 

· Datum opravy 

 

�títek musí v�dy obsahovat ve�keré po�adované údaje a být bezpeènì pøipevnìn k dílu, který 
se zasílá zpìt. Viz pøíloha è. 1. 

V pøípadì, �e se posílá zpìt více vadných dílù na jeden protokol, ka�dý díl musí být 
zkompletován zvlá�� a vybaven svým �títkem. Z druhé strany je �títek nepopsaný a doporuèuje 
se, aby dealer/servis na tuto stranu dal své razítko se jménem a adresou. Viz �títky pøílohy è. 1.  

 

Zaji�tìní dobrého stavu vadných dílù je odpovìdností dealera/servisu, který musí dále zajistit: 

· Kopie protokolu a odpovídajícího ONE CALL (pokud existuje) musí být zabaleny 
spoleènì s vadným dílem a ochránìny proti pøípadnému zneèi�tìní. 

· Po�aduje se, aby vadné díly byly øádnì oznaèeny �títkem Záruèní materiál (viz dodatek 
è. 1). (Tento krok lze lépe provést, kdy� jsou v�echny vadné díly opatøeny �títkem a 
správnì uskladnìny technikem hned po provedení opravy. Tímto zpùsobem se zároveò 
zabrání zaslání nesprávného dílu a zamítnutí reklamaèního protokolu).  

· Vadné díly je nutné zaslat vcelku a nikoliv rozmontované. 

· Hydraulické, palivové  díly a díly chladicího systému musí byt zcela oèi�tìny od zbytkù 
tekutin, v�echny otevøené otvory musí být zacpané a vadné díly musí být zabaleny 
v igelitovém obalu, aby bylo zabránìno pøípadnému zneèi�tìní.  

· V�echny vstøikovaèe musí být zabaleny ve svých vlastních krabicích, jinak bude �ádost 
zamítnuta.  

· Øádné zabalení aby se zabránilo dal�ímu po�kození bìhem dopravy do sbìrného 
centra náhradních dílù (Parts Recall Centre). 

Je doporuèeno, aby tam, kde je to mo�né, byl pou�it pro zaslání zpìt originální obal, záslepky 
atd. z nového dílu, nebo� bez øádného obalu by se mohly vadné díly dále po�kodit, napøíklad 
plastové díly na alternátorech.  

 

V pøípadì, �e není splnìna nìkterá vý�e zmínìna podmínka, mù�ou být dané reklamaèní 
protokoly, kterých se vadné díly týkají, spoleèností IVECO BUS zamítnuty.  
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13.4 Vrácení vadných dílù do místního sbìrného centra dílù (Parts 
Recall Centre) 

 

Tam, kde je proces pro zpìtné zasílání povinný, spoleènost IVECO BUS zajistila vracení dílù 
dealerù/servisùm zdarma anebo pøedem zaplatila slu�bu dopravy dílù do sbìrného centra 
(Parts Recall Centre).  

Jak provést operaci a kontaktní údaje pro sbìrný servis jsou uvedeny v èásti II.  

Tam, kde není slu�ba vrácení pro dealery/servisy zdarma ani pøedplacená sbìrná slu�ba pro 
dopravu vadných dílù z prostorù servisù, zajistí spoleènost IVECO BUS sbìr vadných dílù nebo 
po�ádá dealera/servis, aby opatøil dopravu a nechal je doruèit do daného sbìrného centra dílù 
(Parts Recall Centre). 

V pøípadì, kdy je dealer/servis po�ádán, aby zajistil dopravu vadných dílù, spoleènost IVECO 
BUS uhradí jeho výdaje na dopravu (viz èást IV � odstavec 4.4). 

V obou pøípadech: 

· Vadné díly � je tøeba zaslat na konkrétní �ádost ze strany IVECO BUS � musí být 
dodány do daného sbìrného centra do 30 dní poté, co byl dealer/servis obeznámen. 

· Dealer/servis  by si mìl nechat kurýrem podepsanou kopii dokladu o vyzvednutí, dále 
letecký nákladní list a dal�í pøípadné pøepravní dokumenty jako doklad o vyzvednutí. 

· Doporuèuje se, aby si dealer/servis  zaznamenal datum vyzvednutí dílù na kopii 
�ádosti.  

· Zásilka a dokumenty musí být ve chvíli pøíjezdu pøepravního firmy do areálu 
dealera/servisu ji� pøipraveny. Øidiè nebude na vyhotovení dokumentù a zabalení 
zásilky èekat.  

· Øidiè zaji��ující dopravu dílù musí podepsat pøevzetí zásilky. Nemù�e podepisovat 
ka�dý vadný díl zvlá��. 

13.5 Pøevzetí dílù v místním sbìrném centru dílù a pravidla pro zamítnutí 
reklamaèního protokolu  

 

Pøi pøevzetí vadných dílù v místním sbìrném centru dílù (Parts Recall Centre) budou vadné díly 
prozkoumány v souladu s pokyny spoleènosti IVECO BUS. 

Vadné díly, které projdou poèáteèním posouzením, budou mít za následek opìtovné otevøení 
pøíslu�ného reklamaèního protokolu a budou zpracovány spoleèností IVECO BUS. 

Protokol mù�e být zamítnutý z nìkolika dùvodù:  

· Kdy� jsou po�adované díly doruèeny po�kozené anebo zdeformované následkem:  

� Nesprávného zabalení. 

� Nepatøièného pou�ití zákazníkem. 

� Poskytnutím nevhodného zpùsobu opravy u dealera/servisu. 

· Kdy� po�adované vadné díly neodpovídají podmínkám stanovenými spoleèností 
IVECO BUS (tj. jsou mimo záruèní lhùtu atd.). 

· Kdy� po�adované vadné díly dorazí a shledá se, �e se nejedná o ty, které jsou na 
seznamu reklamací. 

· Kdy� po�adované vadné díly dorazí a jsou: 

� Nesprávnì opatøeny �títkem. 

� Bez kopie reklamaèního protokolu.  

· Kdy� po�adované vadné díly nedorazí do místního sbìrného centra do 30 dnù od 
zápisu reklamaèního protokolu. 

 

V takovýchto pøípadech budou vadné díly vráceny dealerovi/servisu  pouze na zvlá�tní �ádost, 
a kdy� jejich hodnota pøesáhne náklady na dopravu.  
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Pokud je po�adováno vrácení vadných dílù z neuznaných reklamací, dealer/servis  mù�e 
oèekávat, �e se mu na budou úètovány náklady na dopravu za vrácení neuznaných vadných 
dílù.  

 

13.6 Kontroly provádìné na vadných dílech  

 

· V�echny vrácené vadné díly budou podrobeny dùkladné kontrole ze strany spoleènosti 
IVECO BUS a/nebo dodavatele daného dílu.  

· V�echny reklamaèní protokoly vyhotovené dealery/servisy jsou pova�ovány za pøijaté, 
pokud jejich kontrola neobjeví, �e díly nespadají pod záruku  

· Vadné díly pøevzaté za záruèních podmínek mohou být buï vyøazené v místním 
sbìrném centru, nebo pou�ity na provedení nápravných akcí spoleèností IVECO BUS.  

· Vadné díly, které nejsou pøevzaty v rámci záruèních podmínek, mù�ou zpùsobit 
zamítnutí reklamace a ve�keré náklady s tím související budou úètovány servisu.  

 

Reklamaèní protokoly mohou být zamítnuty z následujících dùvodù: 

· Pøi zji�tìní, �e k poru�e vadných dílù do�lo: 

� Nesprávným pou�itím/servisem zákazníka.  

� Nesprávným zpùsobem opravy u dealera/servisu. 

� Zneèi�tìním zpùsobeným vlivem cizího materiálu do �vadného� dílu. 

� Kdy� je zji�tìno, �e vadné díly nemají poruchu. 

� Kdy� je zji�tìno, �e vadné díly nevyhovují reklamaci nebo vozu.  

 

V tìchto pøípadech budou vadné díly vráceny dealerovi/servisu pouze na zvlá�tní �ádost, a 
kdy� jejich hodnota pøesáhne náklady na dopravu  

Na vrub úètu dealera/servisu mù�ou být pøeúètovány náklady za provedení kontroly spoleèností 
IVECO BUS a/nebo dodavatelem, pokud to spoleènost IVECO BUS pova�uje za odùvodnìné a 
také dal�í náklady na dopravu vadných dílù a� do doby uplynutí 6 mìsícù poèínaje zasláním 
dílù do sbìrného centra dílù (Parts Recall Center).  

Je tøeba poznamenat, �e v nìkterých pøípadech není mo�né zaslat zpìt nìkteré vadné díly po 
jejich analýze, nebo� budou v prùbìhu analýzy znièeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 TRANZITNÍ VOZY 
 

Záruka u tranzitních voz� a nárok na záruku na díly  

Záruka IVECO BUS a záruka na díly nejsou omezeny na zemì, kde byl vùz zakoupen. 

Dealeøi/servisy IVECO BUS v rámci západní a východní Evropy záruku uznají. 

K získání servisu v rámci záruky IVECO BUS staèí, aby zákazníci pøedlo�ili 
dealerovi/servisu, který bude provádìt opravu, záruèní kní�ku nebo jakýkoli smluvní doklad 
(napø. podmínky výbìrového øízení) a dealer/servis  musí v ka�dém pøípadì v systému SAP 
zkontrolovat, zda je slu�ba aktivní a to je�tì pøed zalo�ením zakázky.  
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Tranzitní vozy, které mají smlouvu M&R nebo EW  

V pøípadì smluv M&R nebo EW mohou být uplatnìny speciální krytí nebo výjimky. Je 
nutné, aby dealer/servis  pøi nìjakých pochybách nebo pro ujasnìní konzultoval systém 
SAP.  

 

Pro koneèné stanovení krytí konkrétní smlouvy se obra�te na smluvní dokument. Nároky 
uplatnìné oproti jednotlivým smlouvám by mìly odrá�et pøíslu�né inkluze a exkluze 
obsa�ené v konkrétní smlouvì. 

 

Trvalé pøemístìní vozu do oblasti nového dealera nebo zemì  

V�ichni dealeøi/servisy by se mìli pokusit registrovat a po�adovat pøemístìní vozidel 
zákazníkù, kteøí spadají do jejich oblasti pùsobnosti, natrvalo. 

Udr�ování tìchto záznamù je dùle�ité pro podání pøesných a rychlých odpovìdí v rámci 
svolávacích akcí a bezpeènostních kampaní.  

 


