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Tárgy: Gépjármű beszerzése Sorszám: IV/20 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. június 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Polgármesteri Hivatal Volkswagen Passat gépkocsija 2003-as évjáratú, 362.000 km-t 

futott. Lecserélése időszerűvé vált. Ajánlatokat a Ford, Toyota és Skoda gyártóktól kértünk, 

mely alapján a Ford Mondeo „Titanium” 2.0 TDCi-re, a Toyota Avensis 2,0 Valvematic 

Premiumre és a Skoda Superb Business Plus 2.0 CR TDi-re tettek javaslatot.  

 

A gépjárműveket megtekintettük és a figyelembe vettük a szakértelemmel rendelkezők 

véleményét is, mely alapján a biztonsági szempontokat, a takarékos működést, a 

helykínálatot, az ár/érték arányt is figyelembe vettük. Ezek alapján javasoljuk az 

előterjesztéshez mellékelt ajánlatnak megfelelő Skoda Superb személygépjármű 

megvásárlását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 

1. új személygépkocsi (Skoda Superb Business Plus 2.0 CR TDi 140 4 ajtós) 

vásárlása mellett dönt, a gépjármű beszerzésére a Volkswagen Passat gépkocsi 

beszámításán kívül maximum 7 millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2011. 

évben képződött és 2012. évben felhasználásra kerülő pénzmaradványa terhére. 

2. felhatalmazza polgármesterét a gépjármű beszerzésével kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 
 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. június 21. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Polgármesteri Hivatal  Tárgy: Árajánlat 
Izsó Gábor Úr részére Kelt: 2012-06-21 
 
5630 Békés 
Széchenyi tér 
 
 
Tisztelt Izsó Gábor Úr! 
 
Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte Cégünket, a Csaba Autóház Kft. -t. Bízunk abban, hogy az 
alábbiakban bemutatott autó, a Škoda Superb Business Plus 2.0 CR TDi 140 a legnagyobb biztonságot 
és kényelmet fogja nyújtani Önnek! 
 
Az Ön által kiválasztott modell a következő: 
Típus:  Škoda Superb Business Plus 2.0 CR TDi 140 4-ajtós 
Motor:  1968 ccm 
Teljesítmény: 103 KW / 140 LE  
Szín:  Feketemágia-gyöngyház (1Z1Z) 
Kárpit: fekete/fekete (BU) 
 
A gépkocsi alapfelszereltsége: 
 

"Maxi-DOT" multifunkciós kijelző 
Ablaktörlő ("AERO")- és mosó elöl 
ABS + MBA (MSR + ASR) 
Audio-csatlakozó a Jumbo-Boxban 
Beltérvilágítás 
Biztonsági (WOKS) fejtámlák elöl 
Bőrbevonatú kormánykerék (4 küllős) 
Bőrbevonatú multifunckiós kormánykerék 
Csatlakozó (12 V-os) a csomagtérben 
Csomagtérvilágítás 
Elektro-mechanikus szervokormány 
Elektromos ablakemelők elöl és hátul 
Elektronikus indításblokkoló 
ESP - elektonikus stabilitásprogram 
ESP+HHC - elektonikus stabilitásprogram 
Fejtámlák hátul 
Fém "Superb" köszöbborítás 
Fém dekorbetétek "Mirage" 
Fém rakodóperem a csomagtérben 
Fényre elsötétedő visszapillantó tükör 
Figyelmeztetés égve maradt fényszórókra 
Figyelmeztetés nyitva maradt ajtóra 
Figyelmeztető fény az ajtókban 
Fordulatszámmérő, digitális óra 
Függönylégzsákok, 
Fűthető első ülések 
Fűthető hátsó ablak 

Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés 
Hálórendszer a csomagtérben 
Harmadik hátsó féklámpa 
Hárompontos biztonsági övek elöl / hátul 
ISOFIX-gyermekülés rögzítési pontok 
Kanyarkövető ködfényszórók 
Kapaszkodók az utastérben 
Kesztyűtartó zárt fedéllel 
Két tónusú kürt 
Kettős "Twindoor" csomagtérnyitás 
Kihúzható tárolórekesz a középkonzolon 
Klímaberendezés "Climatronic" 
Könnyűfém keréktárcsák "Trifid" (17") 
Könyöktámasz elöl "Jumbo-Box" 
Könyöktámasz hátul sízsáknyílással 
Központi zár rádiótávirányítással 
Króm díszítőelemek a beltérben 
Külső hőmérséklet kijelző 
Külső tükrök, elektromosan állítható, 
Lábtérvilágítás elöl 
Lehajtható csomagakasztó fülek 
Magasságállítható első ülések 
Make-up tükrök elöl 
Megvilágított ajtónyitó kilincsek belül 
Olvasólámpák elöl (2 db) és hátul (2 db) 
Osztottan dönthető hátsó üléstámla 
Parkolójegy-tartó 
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Parkolóradar hátul 
Por- és pollenszűrő 
Rádió "Bolero" CD-lejátszóval 
Rögzítőfülek a csomagtérben (6 db) 
Rugalmas szervizintervallum 
Sebességszabályzó (Tempomat) 
SunSet árnyékolás 
Szellőzőrostélyok a B-oszlopon 
Szemüvegtartó 
Színre fújt külső tükrök, ajtókilincsek 

Szőnyegbetét elöl és hátul 
Tárolórekesz a középkonzolon 
Tárolórekeszek az első és hátsó ajtókban 
Tárolózsebek az első ülések háttámláján 
Telefonelőkészítés GSM II. 
Térdlégzsák a vezetőoldalon, 
Tükörházba integrált második irányjelzők 
Üzemanyagellátás-megszakítás 
Vezető- és utasoldali légzsák 
Zöld hővédő üvegezés 

 
 

A gépkocsi listaára gyári extra felszereltség nélkül:  7.389.240,-- HUF 
 

Színe: Feketemágia-gyöngyház fényezés 162.560,-- HUF  
  
 
 

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek:     
 

Acél szükségpótkerék, autóemelő, (PJA)  19.050,-- HUF  
Bi-xenon fényszóró + AFS II. (PN0)  353.060,-- HUF  
Fűthető első és hátsó ülések (4A4)  78.740,-- HUF  
Oldallégzsákok hátul (PE3)  97.790,-- HUF  
Szőnyegbetét elöl és hátul "LOUNGE STEP" (0TR)  44.450,-- HUF  
 

  

A gépkocsi listaára extrafelszereltséggel:  8.144.890,-- HUF 
Árengedmény:  - 1.305.890,-- HUF 

  

Az Ön számára kalkulált kedvezményes vételár: 6.839.000,-- HUF 
 
Az ajánlati ár a regisztrációs adót és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 
Az általunk adott ajánlat a raktárkészlet erejéig, vagy az új árlista kiadásáig érvényes. 
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kérjük foglalóként befizetni, vagy átutalni. 
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni. 
A forgalomba helyezési költségek: kb. 175.000,- Ft 
A kiválasztott modell szállítási határideje a szerződés kötésétől számított 6-10 hét. 
 
Biztosítás: 
Ügyfeleink teljes körű kiszolgálását segítve, a kötelező, illetve a casco biztosítás megkötését is vállaljuk. 
Partnereink: Generali Providencia, Allianz Hungária; illetve Porsche biztosítók. Az Ön biztosítását a gépkocsi 
átvételekor megkötjük. Ez a biztosítás mindig halasztott fizetésű, ami azt jelenti, hogy nem kell rögtön 
befizetni a biztosítási összeget, de a biztosítás a kötés időpontjától érvényes. (nincs 24 órás korlátozás!) 
 
Szerviz: 
Szervizünkben felkészült szakemberek végzik a gépkocsik időszakos átvizsgálásait, valamint a garanciális és 
karambolos javításokat.  
 
Tartozék:  
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Az új autót vásárló ügyfeleknek a gépkocsi átvétele után is szüksége lehet néhány fontos tartozékra. 
Minden, amire szüksége lehet, nálunk megvásárolható, legyen szó tetőcsomagtartóról, GPS navigációról, 
autós szőnyegről, stb. Válogathat a stílusos Skoda ajándéktárgyak között is. 
 
Garancia 

 2 év kilométer korlátozás nélküli jótállás a gyártótól a megszokott módon 
 +2 év Garanciamax nevű extra szolgáltatás a 3.-4. évben egészen 200.000 km 

futásteljesítményig érvényes. Ennek egyetlen feltétele, hogy az első 4 évben az autó 
karbantartását magyarországi márkaszervizben végezzék. 

 3 év gyári fényezési garancia 
 12 év átrozsdásodás elleni garancia 

  
Mobilcard: 
A Skoda Mobilitásgarancia szolgáltatása valamennyi Skoda tulajdonos számára biztosítja a folyamatos 
autózást. A Mobilitásgarancia az autó adás-vételi szerződéskötéstől számított akár 2 évig ingyenes, utána 
évenként meghosszabítható az autó teljes élettartama alatt.  
 
Web: 
Látogasson el honlapunkra, ahol rengeteg kép és információ található: 
www.csabaauto.hu 
 
Tisztelt Izsó Gábor Úr, bízunk abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és a Skoda márkát választja. 
Amennyiben szeretné az Ön által választott gépkocsit kipróbálni, illetve ajánlatunkkal kapcsolatban 
bármilyen további kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal. 
 
Tisztelettel: 
 
Szerencsi László 
 Értékesítési vezető 
Telefon: +36 66 520 921 
Fax: 66-520-940 
Mobil: +36 30 528 7853 
E-mail: lszerencsi@csabaauto.hu 
 

http://www.csabaauto.hu/

