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Formularz zamówienia ubezpieczenia OC, AC, NNW  

samochodu Mercedes Vito 111 CDI Kombi/E 

 

I. Opis pojazdu 

Lp. Nazwa Spełnia 

1 Marka i model Mercedes-Benz Vito111 CDI 116 KM Kombi/E 
2 Rok produkcji 2008 r. 
3 Data pierwszej rejestracji 14.05.2008 r. 
4 Aktualny przebieg 61.000 km 

5 
Wartość pojazdu w 
momencie zakupu 

139.000,00 zł 

6 Liczba miejsc 8 

7 
Wyposażenie dodatkowe 
pojazdu  

 lakier metalik – 4636,00 zł, 
 przygotowanie do montażu radia – 818,62 zł, 
 alarm antywłamaniowy EDW – 1.254,16 zł, 
 dodatkowy wymiennik ciepła z tyłu – 1.677,50 zł, 
 klimatyzacja manualna Tempmatik – 6.735,62 zł, 
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezp. – 208,62 zł, 
 Kokpit Softtouch – 359,90 zł, 
 Stopień wejściowy z oświetleniem – 346,48 zł, 
 Kołpaki pełne – 369,66 zł, 
 Siedzenie kierowcy komfortowe – 600,24 zł, 
 Siedzenie pasażera komfortowe – 600,24 zł, 
 System szyn do mocowania siedzeń – 1.820,24 zł, 
 1. rząd siedzeń składanych komfort – 6.064,62 zł, 
 2. rząd siedzeń składanych komfort – 6.064,62 zł, 
 Szyby tylne z czarnego szkła – 1.566,48 zł, 
 przygotowanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej  

na wózku inwalidzkim – 5.490,00 zł 
 ABS, 
 poduszki powietrzne czołowe, 
 radio CD Sony, 
 szyby i lusterka sterowane elektrycznie, 
 centralny zamek, 
 dwa komplety kluczy, 

8 Dodatkowe informacje 
Pojazd jest przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych 
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II. Szczegóły oferty 

Lp. Nazwa Spełnia/Nie spełnia 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC Spełnia 
2. AutoCasco AC (w tym kradzież) Spełnia 
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i 

pasażerów NNW 
Spełnia 

4. Suma ubezpieczenie jest niepomniejszana po wypłacie 
odszkodowania 

Spełnia 

5. Ubezpieczanie wszystkich szyb w pojeździe od wszelkich ryzyk Spełnia 
6. Naprawy w autoryzowanym serwisie z wykorzystaniem 

nowych, oryginalnych części 
Spełnia 

7. Zniesiony udział własny w szkodzie Spełnia 
8. Ochrona obejmuje wszystkie szyby w pojeździe Spełnia 
9. Holowanie samochodu w przypadku kolizji i awarii z każdego 

miejsca w kraju 
Spełnia 

10. Samochód zastępczy na czas naprawy spowodowanej kolizją lub 
awarią na okres min. 7 dni 

Spełnia 

11. Okres obowiązywania polisy od 14.05.2015 r. do 13.05.2016 r. Spełnia 
 

II. Wartość oferty 

Wartość brutto oferty wynosi:………………………………………………………………………………………………… 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Aby oferta była ważna wszystkie powyższe kryteria muszą zostać spełnione. 

2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. 

3. Składka za polisę płatna będzie jednorazowo w ciągu 14 dni od daty obowiązywania 

polisy. 

4. Wykonawca jest związany ofertą do 14.05.2015 r. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 
             data i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 


