SW Cross
Mondj igent az élményre!

Az új generációs LADA Vesta család legnagyobb tagja. LADA Vesta SW Cross igazi
szabadidő autó, tágas utas- és csomagtérrel. A részletek maximális kidolgozottsága
kiemeli az autó stílusát, kényelmességét és rendkívüli teljesítményét. A Cross változat
szériatartozékai az off-road műanyag protektorbetétek a kerékíveken és karosszérián,
a matt ezüstszínű integrált tetősín, a hátsó szélterelő és a cápauszony antenna amelyek
vonzóvá teszik az autót. A kellemes kialakítású belső tér átlagon felüli kényelmi
extrákkal párosul. Az ehhez társuló megemelt hasmagasság és a 17” könnyűfém
kerekek igazán sportos és lendületes crossoverré varázsolják.

Vesta SW Cross Comfort
Vesta SW Cross Lux
Vesta SW Cross Lux AMT

4 249 000 Ft
4 499 000 Ft
4 749 000 Ft

Jelen árlista 2018. március 23-tól visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett árak az áfát és a regisztrációs adót tartalmazzák.
Vegyes fogyasztás: 6,5-6,9 (liter/100km ). CO2 kibocsátás vegyes 148-157 (g/km). A fotó illusztráció.
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Hasmagasság (mm)

Comfort 1,6

Lux 1,6

Lux 1,6 AMT

119.000 Ft

119.000 Ft

119.000 Ft

Biztonság
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) és intelligens fékasszisztens (BAS)
Elektronikus fékerőelosztás (EBD) és elektronikus menetstabilizáló (ESC)

55

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

Elektronikus indításgátló
Gyermek biztonsági zár a hátsó ajtókon
Gyermekülés előkészítés (ISOFIX)
Keréknyomás érzékelők (TPMS)
Kipörgés gátló (ASR) és visszagurulás gátló rendszer (HSA)
Légzsák a vezető- és utas oldalon + oldallégzsák
Tárcsafék a hátsó kerekeken
Belső megjelenés
12V-os foglalat elöl, hátul és a csomagtartóban
Be- és kilépési pontok megvilágítása az első ajtókban
Dupla csomagtér padló
Kárpitozott ülések kombinált szövet / eco bőr
LED belső megvilágítás
Osztottan dönthető hátsó üléstámla (60/40)
Süllyesztett tároló rekeszek a csomagtérben
Külső megjelenés
Alapszínektől (fehér) eltérő fényezés
17"-os könnyűfém keréktárcsák
Cápauszony antenna
Dekoratív, króm kipufogóvég
Integrált hátsó, tető spoiler
Integrált tetősínek
Karosszéria színére fújt külső tükrök és külső ajtókilincsek
Ködfényszórók elöl
Külső tükrök oldalsó irányjelzőkkel
Megerősített, sötétített csomagtérablakok
Off-road csomag
(megemelt hasmagasság, fém haspáncél, bi-tónusú üléskárpit és műszerfal, kerékív és ajtó védőborítás)
Vészhárítók a karosszéria színében
Audió & Navigáció
Audiórendszer
Beépített navigációs rendszer (26 európai ország térképével)
Kiegészítő magas hangszórók (Tweeter)
Multimédia rendszer
Komfort & Kényelem
Állítható magasságú vezetőülés deréktámasszal
Automata fényszóró és esőszenzor
Automata, digitális légkondicionáló berendezés mikrofilterel
Elektromos ablakemelők elöl és hátul
Elektromos szervokormány
Elektromosan állítható, fűtött külső tükrök
Fedélzeti számítógép
Fűthető első szélvédők + fűthető hátsó ülések

50.000 Ft

Fűthető első ülések (három fokozatú)
Hűtött kesztyűtartó
Középső kartámasz elöl, tárolóhellyel
Középső kartámasz hátul, pohártartóval
Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop
Manuális, digitális légkondicionáló berendezés mikrofilterrel

Plusz Szolgáltatások
Plusz Asszisztencia

Multifunkciós kormány

Plusz Garancia

+ áfától

Sebességtartó/sebességhatároló automatika

Plusz Garancia

+ áfától

Színezett ablakok
Takarékos vezetést segítő váltásjelző
Távirányítású központizár bicskakulccsal
Tolatókamera (dinamikus rendszerű)
Ultrahangos parkolás irányító rendszer hátul

