REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„MISTRZOWIE IZOLACJI”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „MISTRZOWIE IZOLACJI” (zwana dalej „Loterią”).
§2
Organizatorem Loterii jest MPL Verbum S.A z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ulicy Szelągowskiej
45A, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372990, o kapitale zakładowym
244.444,40 zł, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 778-12-26-405 oraz
numerem REGON: 630922602 (zwana dalej „Organizatorem”).
§3
Sponsorem Loterii jest Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
z adresem ul. Okrężna 16, 44 – 100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS,
pod nr KRS 0000086064 (zwana dalej „Sponsorem”).
§4
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2018, poz. 165 z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
§5
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165 z późn.zm.).
§7
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 20.11.2018 roku do 20.01.2020 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
§8
1. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 20.11.2018 roku do dnia 20.01.2020 roku
na stronie internetowej www.mistrzowieizolacji.pl, w siedzibie Organizatora (w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 - 17.00) oraz w siedzibie spółki Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna 16, Gliwice (w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godz.: 09.00 -17.00).
2. Potencjalni uczestnicy będą zapoznawani z zasadami Loterii poprzez materiały informacyjne
dostarczone przez Organizatora z tym, iż wyłączną podstawą urządzenia i prowadzenia Loterii jest
niniejszy regulamin.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§9
1. Loteria jest akcją promocyjną organizowaną w ramach Promocji „Mistrzowie Izolacji” (zwanej dalej
„Promocją”), skierowaną do uczestników tej Promocji. Promocja jest prowadzona przez MPL
Verbum SA z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ulicy Szelągowskiej 45A i jest skierowana m.in.
do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, w tym
m.in. instalacji izolacyjnych wełen mineralnych. Zasady Promocji szczegółowo określa regulamin
Promocji, który dostępny jest na stronie www.mistrzowieizolacji.pl.
2. W Loterii mogą brać udział przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
oraz osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, w tym
m.in. instalacji izolacyjnych wełen mineralnych, które są uczestnikami Promocji - Wykonawcami (w
rozumieniu regulaminu tej Promocji) (zwane dalej „Uczestnikami”).
3. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie poniższe warunki:
a. na dzień 31.10.2019 roku być uczestnikiem Promocji posiadającym na indywidualnym
koncie uczestnika Programu, przynajmniej 500 punktów promocyjnych (uzyskany
zgodnie z Regulaminem Programu). Posiadane na indywidualnym koncie uczestnika
Programu punkty promocyjne zostaną zamienione na losy w losowaniu nagród, według
zasad określonych w pkt 5 niniejszego paragrafu,
b.

uczestniczyć w losowaniu nagród, które odbędzie się w dniu 15.11.2019 roku w
siedzibie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 16 w
Gliwicach na zasadach określonych w § 10 regulaminu. Uczestnika może
reprezentować wyłącznie osoba, która jest uprawniona do reprezentacji podmiotu
zgodnie z odpisem KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub
legitymująca się oryginałem pełnomocnictwa wystawionym przed podmiot, która
podczas losowania posiadać będzie stosowne dokumenty określone w § 11 pkt 7 lit. c
regulaminu.

4. Punkty promocyjne w Promocji przyznawane są za dokonywanie zakupów produktów
premiowanych. Szczegółowe zasady przyznawania punktów promocyjnych znajdują się w
regulaminie Promocji.
5. Posiadane na indywidualnym koncie uczestnika Promocji punkty promocyjne zostaną zamienione na
losy w losowaniu nagród, według zasady, że każde pełne 500 punktów promocyjnych to jeden los w
losowaniu nagród. Przykładowo: Uczestnik posiada 1700 punktów – Uczestnik ten otrzymuje 3 losy
w losowaniu nagród.
6. Zamiana punktów promocyjnych posiadanych na indywidualnym koncie uczestnika Promocji na
losy w losowaniu nagród odbędzie się do 12.11.2019 roku. Zamiana punktów odbędzie się za
pomocą systemu komputerowego – Organizator przygotuje losy na podstawie bazy zawierającej
liczbę punktów posiadanych na indywidualnych kontach uczestników Promocji. Losy zostaną
wydrukowane. Zamiana punktów promocyjnych posiadanych na indywidualnym koncie uczestnika
Programu na losy w losowaniu nagród odbędzie się pod nadzorem członków Wewnętrznej Komisji
Nadzoru.
III. Nagrody
§10
1. Sponsorem nagród w Loterii jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., ul. Okrężna
16, Gliwice.
2. Nagrodą główną w Loterii jest samochód dostawczy marki Mercedes VITO o wartości rynkowej
110 577,00 zł brutto. Szczegółowy opis nagrody głównej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

3. Nagrodami dodatkowymi o łącznej wartości 32.457,00 są:
a. telewizor SAMSUNG UE55NU7402 o wartości 3 782,00 zł brutto – 1 nagroda,
b. paleta wełny SUPER-MATA o wartości 3 567,00 zł brutto – 1 nagroda,
c. telefon APPLE IPHONE 8 64GB o wartości 3 137,00 zł brutto – 1 nagroda,
d. kamera GOPRO HERO 6 o wartości 2 090,00 zł brutto – 1 nagroda,
e. zestaw sprzętu COMBO DEWALT DCK266P2 o wartości 2 030,00 zł brutto – 1 nagroda,
f. iPad APPLE NEW IPAD 128GB WI-FI o wartości 1 993,00 zł brutto – 1 nagroda,
g. piła DEWALT DWE397o wartości 1 593,00 zł brutto – 1 nagroda,
h. skrzynia narzędziowa o wartości 1 587,00 zł brutto – 1 nagroda,
i. ekspres DE'LONGHI ECAM 22.110.SB o wartości 1 421,00 zł brutto – 1 nagroda,
j. radio budowlane DEWALT DCR017 o wartości 1 230,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej
wartości 2 460,00 zł brutto,
k. mieszarka FESTOOL MXP1000 EF HS2o wartości 1 169,00 zł brutto – 1 nagroda,
l. robot kuchenny KENWOOD PROSPERO KM287 o wartości 1 015,00 zł brutto – 1 nagroda,
m. VOUCHER ITAKA o wartości 1 000,00 zł brutto – 1 nagroda,
n. VOUCHER TRAVEL PASS o wartości 1 000,00 zł brutto – 1 nagroda,
o. SOUNDBAR YAMAHA YAS-107 o wartości 972,00 zł brutto – 1 nagroda,
p. młotowiertarka DEWALT D25144K o wartości 855,00 zł brutto – 1 nagroda,
q. wkrętarka DEWALT DCD778S2T o wartości 799,50 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości
1 599,00 zł brutto,
r. radio budowlane DEWALT DCR020 o wartości 695,00 zł brutto – 1 nagroda,
s. słuchawki JBL E55BT o wartości 492,00 zł brutto – 1 nagroda.
2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 143 034,00 zł brutto.

IV. Losowanie
§11
1. W Loterii przewidziano 1 losowanie nagród w dniu 15.11.2019 roku. Losowanie odbędzie się pod
nadzorem członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru.
2. Losowanie nagród odbędzie się podczas imprezy zorganizowanej m.in. dla Uczestników Loterii w
siedzibie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 16 w Gliwicach.
3. W losowaniu nagród biorą udział wszystkie losy Uczestników, którzy spełnili warunki określone w
§ 9 pkt 3 a Regulaminu. Każdy Los zawierać będzie nazwę firmy (Uczestnika). Każdy Uczestnik
będzie posiadać odpowiednią liczbę losów, które zostały przyznane według zasady określonej w § 9
pkt 5 Regulaminu. Wszystkie Losy zostaną umieszczone w pojemniku – nadzór nad tą czynnością
sprawować będzie Wewnętrzna Komisja Nadzoru.
4. Losowanie nagród odbędzie się ręcznie poprzez wylosowanie Losów z pojemnika zawierającego
wszystkie Losy uprawnionych Uczestników. Losowania dokona osoba wskazana przez
Wewnętrzną Komisję Nadzoru.
5. Losowania odbędą się w obecności członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru.
6. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie dwie nagrody w Loterii – nagrodę główną oraz jedną
nagrodę dodatkową. Nagrody dodatkowe będą losowane w kolejności od najmniej do najbardziej
wartościowych.
7. Nagrody dodatkowe będą losowane w następujący sposób:
a. Po wylosowaniu losu, osoba prowadząca losowanie odczyta przez system nagłaśniający nazwę
firmy, która widnieje na losie.
b. W przypadku wylosowania losu Uczestnika, który został już nagrodzony nagrodą, wówczas los
ten zostanie odrzucony, a losowanie ponowione. Osoba prowadząca losowanie poinformuje o
fakcie odrzucenia losu oraz o przyczynie jego odrzucenia.

c. Osoba, która zgłosi się w ciągu 3 minut od momentu wyczytania nazwy firmy (Uczestnika) jest
zobowiązana okazać:
1. wypis z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą) lub wypis z KRS (dla osób prawnych),
2. oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika, którym legitymuje się dana
osoba (w przypadku, gdy Uczestnika reprezentuje osoba, która nie ma umocowania w
dokumentach, o których mowa w ppkt 1 powyżej),
3. dokument tożsamości ze zdjęciem, w którym dane (imię i nazwisko) będą zgodne z
danymi zawartymi:
- w wypisie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą) lub
- w wypisie z KRS (dla osób prawnych),
- w oryginale pełnomocnictwa udzielonym przez Uczestnika, którym legitymuje się
dana osoba.
Spełnienie tego warunku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do nagrody.
d. Jeżeli osoba:
 nie zgłosi się do osoby prowadzącej losowanie w ciągu 3 minut od
momentu wyczytania jej danych,
 nie okaże dokumentu tożsamości oraz właściwego dokumentu
wskazanego w ust c 1-2 niniejszego punktu w ciągu 2 minut od
momentu zgłoszenia do osoby prowadzącej, lub
 okazany dokument tożsamości będzie zawierał inne dane, (imię i
nazwisko) inne niż wskazane w wypisie z ewidencji działalności
gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą) lub w wypisie z KRS (dla osób prawnych), lub w
pełnomocnictwie,
wtedy utraci prawo do nagrody, a losowanie zostanie ponowione.
e. Losowanie nagród będzie prowadzone do momentu wyłonienia wszystkich Laureatów lub
wyczerpania się puli losów.
f. Raz wylosowany los nie wraca do urny i nie bierze udziału w dalszym losowaniu Nagród
Dodatkowych (również w przypadku rezygnacji Uczestnika z nagrody lub w sytuacji określonej
w ust g poniżej).
g. W przypadku wylosowania losu do nagrody dodatkowej, osoby, która wcześniej uzyskała
prawo do innej nagrody dodatkowej, wówczas wylosowany los nie jest brany pod uwagę w
przyznaniu prawa do nagrody, a losowanie tej nagrody zostanie powtórzone. Uczestnik nie ma
prawa żądania wymiany nagrody dodatkowej na inną nagrodę z tej kategorii.
8. Po zakończeniu losowania Nagród Dodatkowych odbędzie się losowanie nagrody głównej.
Wszystkie losy, które zostały wylosowane w losowaniu nagród dodatkowych wracają do urny, z
której odbywało się losowanie. Losy znajdujące się w urnie zostaną przemieszane przed
rozpoczęciem losowania nagrody głównej.
9. Losowanie nagrody głównej odbędzie się odpowiednio zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 7
ust. a, c-f niniejszego paragrafu.

1.

2.

§12
Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru działająca
na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca
odpowiednie świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora - MPL Verbum S.A z siedzibą w Poznaniu
(61-626) przy ulicy Szelągowskiej 45A (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 17.00) od dnia 20.11.2019 roku do dnia 20.12.2019 roku.

§13
1. O prawie do nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani podczas losowania.
2. Wyniki losowania w postaci: imienia, nazwy i miejscowości prowadzonej działalności (w
przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub nazwy firmy i
miejscowości (w przypadku osób prawnych) dostępne będą w siedzibie Organizatora najpóźniej od
dnia 19.11.2019 roku do dnia 10.12.2019 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.:
9:00 - 17.00). Dodatkowo wyniki Loterii dostępne będą na stronie www.mistrzowieizolacji.pl w
terminie od dnia 19.11.2019 roku do dnia 10.12.2019 roku.
3. Nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 10.12.2019 roku w miejscu losowania, tj. w
siedzibie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 16 w Gliwicach.
Odbiór nagrody przez Laureata zostanie udokumentowany.
4. Niewydane nagrody w terminie określonym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
5. Nagrody w loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Nagrody zostaną wydane w Loterii z tytułu prowadzonej przez Zwycięzcę działalności
gospodarczej. Nagrody stanowią przychód Zwycięzców i podlegają opodatkowaniu na zasadach
ogólnych.
§14
Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Nagrody posiadają gwarancję producenta.
IV. Postępowanie reklamacyjne
§15
1.

2.

3.

4.

Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres
Organizatora (MPL Verbum S.A. ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań) od dnia 20.11.2018 roku
do dnia 20.12.2019 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla
pocztowego.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna
reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji
oraz treść żądania.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej
otrzymania, jednak nie później niż do dnia 20.01.2020 roku (włączając w to zawiadomienie o
wyniku reklamacji).
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§16
Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
V. Postanowienia końcowe
§17
Uczestnicy Loterii są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

§18
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez
sąd powszechny.
§19
Administratorem Państwa danych osobowych jest Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach (44 – 100) przy ul. Okrężnej 16, e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com, numer
telefonu 32 339 63 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000086064, legitymującą się numerem NIP: 5220101585, REGON: 011114850, o kapitale
zakładowym w wysokości 314 627 500,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych i prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celu:
1. Wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i
sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków.
Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych,
2. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas
niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie
dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś
w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu
wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
3. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w
celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach
sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i
wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub
numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia
zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji rzutujących na Państwa sytuację prawną w oparciu o
zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym nie profilujemy Państwa danych
osobowych w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania
nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora
ustawowych obowiązków jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO)
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na przeprowadzeniu Loterii, dochodzenia roszczeń, marketingu
bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana
adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np.
firmy księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do
państw trzecich
Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli
administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
1. Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją.
2. Na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym
przypadku.

SPECYFIKACJA NAGRODY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII
PROMOCYJNEJ O NAZWIE „MISTRZOWIE IZOLACJI”

Konfiguracja

Lakier
MB 9147

Biel arktyczna

Suma w PLN
-.--

Wyposażenie pojazdu
Suma w PLN
Duplikatscodegruppe Level 1
* –––
Kod sterujący pojazdu

Seria

Linie, pakiety i warianty
–––
Rezygnacja z Pakietu Gwarancyjnego
CF0
Podstawowy układ jezdny
IG4
Standard
IG5
Basic

-.-Seria
Seria
Seria

Podwozie
* –––
* –––
* –––
RD9
RG6
RM7
RS3
RR6

Układ kierowniczy elektryczny
Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
Hamulec postojowy nożny
Opony bez wyboru producenta
Ogumienie 195/65 R16
Opony letnie
Obręcze stalowe 6,5 J x 16
Koło zapasowe

Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria

Silniki i skrzynie biegów
MX2
Silnik OM 622 DE 16 LA 84 kW (114 KM) 3800/min
MA6
Wersja silnika Euro 6 klasa II
GC9
Skrzynia biegów manualna 6 przełożeniowa
KB6
Zbiornik paliwa 57 l
KL5
Filtr paliwa z separatorem wody

Seria
Seria
Seria
Seria
Seria

Elementy nadwozia
D50
Pełna ściana działowa
F68
Lusterka zewn. podgrz. i regulowane elektrycznie
* –––
Regulacja zasięgu reflektorów
* –––
Reflektory halogenowe
* –––
Trzecie światło hamowania
LD0
Panel sterujący w podsufitce z dodatkowym oświetl.
LE1
Adaptacyjne światła stop
* –––
Drzwi przesuwne z prawej strony

Seria
757,00
Seria
Seria
Seria
-.-Seria
Seria

W65
* –––
H20
* –––

Klapa bagażnika otwierana do góry
Komfortowe, elektryczne szyb przednie
Szyby atermiczne (wszystkie)
Zaczep holowniczy z przodu/tyłu wkręcany

Seria
Seria
-.-Seria

Wnetrze, ogrzewanie, klimatyzacja
* –––
Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy
SB1
Siedzenie kierowcy komfortowe
S23
Siedzenie pasażera dwuosobowe
* –––
Poduszka powietrzna kierowcy
SA6
Poduszka powietrzna pasażera
F66
Zamykany schowek w desce rozdzielczej
* –––
Dwa uchwyty na kubki
VV9
Punkty montażowe na dachu pojazdu
V30
Tapicerka przestrzeni ładunkowej
HH9
Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC

Seria
532,00
1 084,00
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
5 696,00

Audio, elektryka i przyrzady
EL8
Głośniki dwudrożne z przodu
EN6
Audio 10
M44
Alternator 14 V / 185 A
* –––
Gniazdo elektryczne 12V
* –––
Obrotomierz elektroniczny
* –––
Wskaźnik okresów serwisowania "ASSYST"
CL1
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
* –––
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
* –––
Asystent bocznego wiatru
JW8
Asystent wspomagania koncentracji ATTENTION ASSIST
JX2
Przebieg międzyprzeglądowy 40 000 km
* –––
Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
FY7
Kluczyk z 3 przyciskami zdalnego sterowania
* –––
Immobilizer
E07
Asystent ruszania na wzniesieniu

Seria
1 587,00
Seria
Seria
Seria
Seria
407,00
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria

Dodatkowe zakresy
XU5
Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
XC9
Dokument COC
Z41
Samochód ciężarowy
YF7
Gaśnica wraz z uchwytem
XZ0
Generacja modelu 0

Seria
Seria
Seria
Seria
Seria

Tapicerka
VY2
Tapicerka z tkaniny Tunja w kolorze czarnym

Seria

Dane techniczne
Masy i wymiary

Typ
Wersja
Konfiguracja osi

4x2

Rozstaw osi

3200 mm

Masy
Masa na 1. oś przednią
Masa na 2. oś przednią
Masa na 1. oś tylną
Masa na 2. oś tylną

1232kg
-kg
675kg
- kg

Masa poj. gotowego do jazdy

1907 kg

Ładowność

893 kg

Dop. masa całkowita pojazdu

2800 kg

Dop. masa całkowita zestawu

4800 kg

Silnik
Pojemność cm3
Moc kW / KM
Maks. moment obrotowy w Nm przy
2501 /min

MX2
1598
84 / 114

Długość zabudowy
Przy maks. zwisie
0 mm
Min. środka ciężkości od ostatniej osi
Maks. środka ciężkości od ostatniej
osi
Skrzynia biegów
Kod GC9
Opis Skrzynia biegów manualna 6 przełożeniowa
Wymiary
Wysokość ramy – oś przednia –
obciążona
Wysokość ramy – oś przednia –
nieobciążona
Wysokość ramy – oś tylna –
obciążona
Wysokość ramy – oś tylna –
nieobciążona

0 mm
2290 mm
0 mm
0 mm

270

Ogumienie
1. oś:
2x RG6 2. oś:
2x RG6 Koło
1x RG6 zapasowe:
Masa pojazdu wraz z kierowcą, narzędziami, przednią / tylną belką przeciwwjazdową, kołem
zapasowym oraz zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%

Dane techniczne
Rysunki techniczne

Informacja handlowa

Mercedes-Benz Vito Nowy Vito 111 CDI Furgon Długi 4x2

Prezentowana wizualizacja pojazdu może różnić się od indywidualnie wybranej konfiguracji I nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian!

Model:
Konfiguracja osi:
Baumuster:
Moc silnika:
Rozstaw osi:
Dop. masa całk.:

Mercedes-Benz Vito
4x2
44760313
84 kW (114 PS)
3200 mm
2800 k

