Automoto klub SHD Most v AČR
ul. Dělnická 11, 434 01 Most-Velebudice

prodejna aut :
autoservis :
náhradní díly :

Most – Velebudice
www.amk.cz

476 441 310
476 706 006
476 706 007

CENÍK TERÉNNÍCH AUTOMOBILŮ
LADA 4x4 NIVA TRAVEL
Výbava shodná pro všechny verze:
5ti stupňová manuální převodovka, uzávěrka diferenciálu, redukční převodovka, ocelová kliková skříň motoru, ABS, EBD, posilovač
řízení, výškově nastavitelný volant, airbag řidiče, upevnění dětské sedačky ISOFIX, zásuvky 12V, zásuvky USB, centrální zamykání,
imobilizér, elektrické ovládání oken předních dveří, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, světla pro denní svícení, full
LED zadní světla, sklopné dělené opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40, kabinový filtr, tónovaná skla, nastavení výšky předních
bezpečnostních pásů, nárazníky v barvě karoserie, boční lišty bočních dveří v barvě karoserie, prahové lišty

444 900 Kč

Comfort
Off-road
459 900 Kč

479 900 Kč

Luxe
Off-road
489 900 Kč
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Mlhovky

-


-








-






Loketní opěrka sedadla řidiče s držáky nápojů
Čalounění stropu v černé barvě
Sluneční clona pro cestující se zrcátkem

-


-












Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrou
Skládací klíč s dálkovým ovládáním
Zesílené tónování zadních oken
Vyhřívané čelní sklo
Vyhřívání předních sedadel
Zadní parkovací senzory
Couvací kamera s ostřikovačem
Klimatizace manuální
Chlazená odkládací schránka
Příprava pro rádio
Multimediální systém (7 '' barevný displej s TouchScreen,
FM / AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link - displej
a ovládání smartphonu Android *), 2 reproduktory,
venkovní anténa
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Zpětná zrcátka v barvě karoserie
Kliky dveří v barvě karoserie
Střešní lišty
15 '' ocelové ráfky
15 '' kola z lehkých slitin
16 '' kola z lehké slitiny
Plnohodnotné náhradní kolo s ocelovým diskem 15“
Kryt rezervního kola



-





-

















Classic

Comfort

409 000 Kč

Šnorchl

Airbag spolujezdce vpředu

Offroad výbava

Ceny včetně DPH:

Bezpečnost

Opěrky hlavy zadních sedadel 2 ks
Bezpečnostní alarm

Interiér

Komfort

Exteriér

Luxe

