Technische fiche - januari 2015
Versie: FT_SUV01

Zone/Overheidsdienst:

Bestek: II/MAT/A67-309-12 Lot 4
Geldigheid van de opdracht: van 23-01-2015 tot 22-01-2019

VOERTUIG 4X4 SUV

Leverancier :

BMW Belgium Luxembourg NV- SA
Lodderstraat, 16
Industriepark « De Vliet »
B-2880 BORNEM

Contactpersoon:

Dhr. Joost CHIELENS
: 03/890 98 92

Merk: BMW
Model: X3 xDrive 2.0d
Aandrijving: Automaat (8+1)

BASISPRIJS (MET BTW) CONFORM AAN HET LASTENBOEK
Perceel 4 :
BMW BELGIUM

BMW X3 xDrive20d

Opties

49 549,00 €
Vanaf april 2018 : 53 750,25 €
(volledig witte uitvoering BMW)
Koetswerkuitvoering rood RAL 3020 en
bumpers wit RAL 9010: + 4 356,00 €
Uitvoering bedekking met film
(carwrapping). Koetswerk en bumpers:
+ 2783,00 €

OPLEVERINGSTERMIJNEN
•

Termijn voor het aanbieden van “het eerste voertuig van de reeks” te rekenen vanaf de dag van de bestelling:
240 kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van de 4x4 terreinvoertuigen die worden besteld voordat “het eerste voertuig van de
reeks” werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het eerste voertuig van de reeks”:
180 kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van 4x4 terreinvoertuigen, en te rekenen vanaf de dag
van de bestelling: 180 kalenderdagen.

TECHNISCHE KENMERKEN
Afmetingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal deuren/zitplaatsen
Lengte/Breedte/Hoogte (mm/mm/mm)
Breedte met achteruitkijkspiegels (mm)
Wielbasis/draaicirkel (mm/m)
Bodemvrijheid (mm)
Breedte aan de schouders (mm/ mm)
Breedte aan de ellebogen (mm/mm)
Ruimte tot het dak (mm/mm)

5/5
4657/ 1881/ 1661 (1678 met antenne)
2089
2810 /11.9
204
1455 /1423
1483/1458
1033 /994

Motorkenmerken:
Brandstof:
Motor:
EURO 6
Gecombineerde CO2-uitstoot
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Koppel:

138 gr/km
1995 cm3
140 kW/ (190 pk) bij 4000 t/min
400 Nm (1750-2500 RPM)

Prestaties:
Maximumsnelheid
0/100 km/u:

210 km/u
8.1 sec.

Diesel
4 cilinders in lijn, 16 kleppen

Vanaf april 2018, nieuw model 2017 :
Afmetingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal deuren/zitplaatsen
Lengte/Breedte/Hoogte (mm/mm/mm)
Breedte met achteruitkijkspiegels (mm)
Wielbasis/draaicirkel (mm/m)
Bodemvrijheid (mm)
Breedte aan de schouders (mm/ mm)
Breedte aan de ellebogen (mm/mm)
Ruimte tot het dak (mm/mm)

Motorkenmerken:
Brandstof:
Motor:
EURO 6
Gecombineerde CO2-uitstoot

5/5
4710/ 1891/ 1680
2130
2864 /12
204
1522 /1477
1483/1458
1045 /994

Diesel
4 cilinders in lijn, 16 kleppen
140 gr/km

Cilinderinhoud:
Vermogen:
Koppel:

1995 cm3
140 kW/ (190 pk) bij 4000 t/min
400 Nm (1750-2500 RPM)

Prestaties:
Maximumsnelheid
0/100 km/u:

213 km/u
8.0 sec.

SPECIFIEKE UITRUSTINGEN
1-

Chassis
o Automatische xenonkoplampen
o Verwijderbare trekhaak Ø 50 mm, 13-polig stopcontact
o 4 velgen originele banden BMW
o 4 velgen winterbanden (metalen velgen) (+ kit sneeuwkettingen)
o Beschermplaat carter

2-

Interieur
o Radio Bluetooth + CD
o Lederen zetels « Sensatec »
o Elektronisch gestuurde airconditioning
o Rekbaar en oprolbaar scheidingsnet

3-

Elektriciteit, verlichting en signalisatie voor prioritair voertuig
o Onderhoudsvrije batterij
o Noodlichten geïntegreerd in het radiatorrooster (zie bijlage 1)
o Daksignalisatie SOLEX met geïntegreerde luidspreker (zie bijlage 2)
o Signalisatiebalk achteraan (zie bijlage 2)
o Sirene conform de ministeriële omzendbrief van 26/07/2013 volgens NBN 549 (dag – nacht)
o Misthoorn
o Centrale bedieningen (zie bijlage)
o ASTRID-installatie, de hulpdienst moet de radiokit leveren, BMW zorgt voor de montage
o Externe voeding 230 V AC via een aansluiting type DEFA
o Batterijlader CTEK, type MXS 7.0 IP 65, die is beschermd tegen polariteitinversie en
kortsluiting http://www.ctek.com/be/nl/chargers/MXS%207.0

4-

Hulp bij het rijden (niet limitatieve lijst)
o ABS
o Remassistentie op een helling
o Aanpasbare tractie 4x4
o Automatisch antislipsysteem
o Stabiliteitscontrole
o Stabiliteitscontrole van de aanhangwagen
o Geluidssignaal wanneer men in achteruitpositie staat

5-

Opleidingen en garanties
o Theoretische en praktische opleiding in het opleidingscentrum BMW in BORNEM
o Een sessie van één dag per dienst in NL, FR of D met een maximum van 4 personen
o Alle opleidingen vinden plaats in België

6-

Garanties
o Volledige garantie van 2 jaar (uitsluitend de gebreken) . Vanaf april 2018: Volledige garantie
van 3 jaar (uitsluitend de gebreken) - Voertuig onderhouden in het BMW-netwerk
o Garantie van 2 jaar op de bijkomende uitrusting
o Garantie van 12 jaar op corrosie

BESTELTABEL
AANTAL

KLEUR

Kleurkeuze
prijssupplement BTW
inbegrepen

Wit

BMW Alpine (+ 0 €)

Koetswerk rood en

Rood RAL 3020 en Wit

bumpers wit

RAL 9010

EENHEIDSPRIJS (met
BTW)

(+ 4 356,00 €)
Koetswerk rood en

Carwrapping: Rood RAL

bumpers wit

3020 en Wit RAL 9010
(+ 2 783,00 €)

TOTALE PRIJS (met
BTW)

Gebruiksaanwijzing van de tabel: In de kolom “AANTAL” tegenover de gekozen kleur: vermeld het aantal
voertuigen. De basisprijs is uitsluitend geldig voor de witte versie Alpine (300). Als u een andere combinatie kiest,
gelieve dan rekening te houden met het supplement dat moet worden toegevoegd in het voorstel.
OPGELET: Dit document is geen bestelbon, maar maakt het mogelijk om de officiële bestelbon op te
maken. Een kopie hiervan moet echt worden bijgevoegd en men dient erop toe te zien dat de
contactpersoon wordt vermeld om het goede verloop van de verrichtingen bij de leverancier te
vergemakkelijken (de contactpersoon bij BMW wordt bovenaan dit document vermeld).
Bijkomende informatie aan de leverancier: ………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon van de zone/overheidsdienst: ………………………………………………………………………..
NAAM:
Voornaam:
Functie / Graad:
Telefoon:
Fax:
E-mail: …………………………………@......................................
Datum (*):

Handtekening,

(*) : De officiële besteldatum bevindt zich op de reglementaire bestelbon.

BIJLAGEN
1-

Lichten geïntegreerd in het radiatorrooster (code3)

Afb. 1.1
LED’s van de derde generatie
Voor meer informatie: http://www.code3pse.com/public/media/22830.pdf

2-

Daksignalisatie Solex (code3) met geïntegreerde luidspreker

Afb. 2.1
www.code3ps e.com

Voor meer informatie: http://www.code3pse.com/public/media/23233.pdf

Afb. 2.2

