Automoto klub SHD Most v AČR

Most – Velebudice
www.amk.cz

ul. Dělnická 11, 434 01 Most-Velebudice
prodejna aut : 476 441 310
autoservis : 476 706 006
náhradní díly : 476 706 007

CENÍK TERÉNNÍCH AUTOMOBILŮ
NIVA LEGEND

Typ:

Výbava modelu:

Lada 4x4
Niva Legend

Lada 4x4 Lux
Niva Legend
Lada 4x4 Lux

Klasický základní třídveřový model.

Modelový rok 2020: nová přístrojová deska s palubním počítačem, nové
přední sedačky, boční airbag, anténa ve střeše vozu vč. přípravy pro
rádio; nové ovládací prvky pro topení, rozvodu vzduchu atd.,

Klasický základní model doplněný o elektrická zrcátka,
vyhřívaná sedadla, opěradla zadních sedadel. Al disky 16“

Cena:

301.653 Kč 365.000 Kč
bez DPH

vč. DPH

307.438 Kč 372.000 Kč
bez DPH

vč. DPH

s klimatizací

Model Lux doplněný o klimatizaci

320.662 Kč 388.000 Kč

Lada 4x4 Urban

Tzv. městská verze - plastové nárazníky, Al disky 16“,
elektrické ovládání zrcátek, vyhřívaná sedadla, klimatizace

328.926 Kč 398.000 Kč

bez DPH

bez DPH

vč. DPH

vč. DPH

Příplatek za metalický lak: 2000 Kč vč. DPH

Pozn.: V ceníku jsou uvedeny 3-dveřové verze.
Lze dodat i 5-ti dveřové verze po individuální domluvě, cena zhruba o 20 tis.Kč vyšší

Výbava:
trvalý náhon všech kol, mezinápravová uzávěrka diferenciálu, přídavná převodovka, posilovač řízení, ABS
Motor: zážehový osmiventilový řadový čtyřválec o objemu 1690 cm3 s vícebodovým vstřikováním paliva, 61 kW

Ceník vybraných doplňků

- všechny ceny jsou uvedeny včetně montáže a DPH 21%
Přední ochranný rám se spodním roštem - černý ........................................................................ 10.210,Přední ochranný rám se spodním roštem - černý s uchycením pro naviják................................... 12.195,Sada plastových výplní podběhů (přední i zadní) (doporučujeme) ................................................. 2.750,Disk Urban hliníkový 16“(cena bez montáže) ................................................................................. 2.390,Tažné zařízení Niva vč. elektroinstalace ......................................................................................... 5.950,Příčníky Neumann - uchycení za okapy - demontovatelné, netřeba příčníky .................................. 2.480,Alternativní pohon LPG (vícebodový vstřik) s přimazáváním ventilů ............................................. 24.000,Na nová vozidla poskytujeme ZDARMA povinnou výbavu a podložky RZ
Ceník doplňků je platný ke dni 15.03.2021 a může být průběžně měněn s ohledem na ceny dodavatelů.
Ceník aut je platný od 15.03.2021

