LADA 4x4 Classic
A mozgás szabadsága.

Útépítés, vadászat, mezőgazdaság, nehezen megközelíthető terepek, off-road. Nagy
hó, ragadós sár, sziklák, patakok, sűrű aljnövényzet, homokdűnék – a LADA 4x4 nem
ismer akadályt. Segítségével bármilyen terepet könnyedén meghódíthat és megtapasztalhatja a mozgás szabadságának egyedülálló élményét. Megbízható, egyedülálló menettulajdonságai lehetővé teszik, hogy valóban bármilyen terepen könnyedén
elbánjon a sokszor kegyetlen útviszonyokkal. Nincs elakadás, van négykerék-hajtás,
és a már jól ismert felező és kapcsolható differenciál zár – ezek teszik a LADA 4x4-et
a terepjárók királyává.

CLASSIC 1.7 (61 kW/82LE)

2 799 000 Ft

Jelen árlista 2016. május 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák.
Vegyes fogyasztás: 9,5 (liter/100 km). CO 2 kibocsátás: 216 (g/km). A fotó illusztráció.

LADA 4x4 Classic

Műszaki adatok/Felszereltség

MŰSZAKI ADATOK

CLASSIC 1.7

Ajtók száma

3

MOTOR – EURO 6
Motor üzemanyag

benzin

Hengerűrtartalom (cm3)

1690 (8 szelepes)

Teljesítmény (kW/LE)

61/82

Sebességváltó fajtája

5 fok. manuális

Végsebesség (km/h)

137

TÖMEG ADATOK
Hasznos terhelhetőség (kg)

325

Saját tömeg (kg)

1285

KAROSSZÉRIA
Tengelytáv (mm)

2200

Hossz/szél./mag. (mm)

3640/1690/1640

Abroncsok

185/75 R16 (79N)

FOGYASZTÁS
városban (l/100 km)

12,2

városon kívül (l/100 km)

8,0

vegyes (l/100 km)

9,5

CO2 kibocsátás (g/km)

216

Üzemanyagtartály térfogata (l)
FELSZERELTSÉG

45
CLASSIC 1.7

5 fokozatú mechanikus sebességváltó
Alapszínektől (fekete, fehér) eltérő fényezés

99 000 Ft

Állítható magasságú kormányoszlop

-

Állítható magasságú vezetőülés

-

Audiórendszer

-

Automata fényszóró funkció

-

A LADA fenntartja magának a jogot, hogy
az egyes típusok felszereltségét előzetes
értesítés nélkül megváltoztassa. Az árlistában
feltüntetett adatok információs jellegűek.

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) + fékasszisztens (BAS)
Elektromos ablakemelők elöl

-

Elektromos ablakemelők hátul

-

Elektronikus menetstabilizáló (ESC) + kipörgésgátló (ASR)

-

Esőszenzor

-

Fényezett külső visszapillantó tükrök és kilincsek

-

Fényszóró-magasságállítás belülről

-

Fordulatszámmérő
Fűthető első szélvédők

-

Fűthető első ülések

-

Garancia (2 év / korlátlan kilométer használat)
Guminyomás érzékelő

-

Gyermekülés-előkészítés (ISOFIX)

-

Hangszigetelt karosszéria

-

Indításblokkolás

-

Információs rendszer: fedélzeti számítógép

-

Klímaberendezés (manuális)

-

Ködfényszórók elöl

-

Könnyűfém keréktárcsák

-

Központi zár

-

Központi zár távirányítással

-

Külső visszapillantó tükrök (elektromosan állíthatók és fűthetők)

-

Külső visszapillantó tükrök (belülről állíthatók)
Légzsák a vezető- és utasoldalon

-

Mikrofilter (por- és pollenszűrő)

-

Multimédia rendszer

-

Normál méretű pótkerék
Off-road csomag

-

Rádió-előkészítés

-

Szervokormány
Színezett üvegek
Szövet kárpitozás

széria felszereltség

Takarékos vezetést segítő váltásjelző

-

Ultrahangos parkolásirányító rendszer hátul

-

Ülések hátul (1/3-2/3 arányban osztottan dönthető)

-

Vészhárítók a karosszéria színében

-

-

nem elérhető

facebook.com/LADAAutoHungary

lada.hu

