
LADA 4X4 Urban 3-dv. viac ako 
legenda

LADA 4X4 3-dv Urban 1.7 8V MPI EURO 6  4×4 10 990 €

1,7 L 8V, 5МТ, 83 HP

KAROSÉRIA
Náprava/pohon 4 x 4 / stály
Počet miest 4
Typ karosérie/počet dverí universal / 4
Dĺžka / šírka / výška, mm 3640 / 1680 / 1640
Rázvor, mm 2200
Predný/zadný rozchod kolies, mm 1476 / 1456
Svetlá výška, mm 205
Objem batožinového priestoru, l 265 / 585
MOTOR
Typ motora EURO 6
Vstrekovanie viacbodové BOSH
Počet válcov a usporiadanie 4 - umiestnené v rade
Zdvihový objem, cm³ 1690
Výkon, hp / kW / ot./min 83 / 61 / 5000
Maximálny krútiaci moment, Nm / ot. /min 129 / 4000
Palivo benzín
DYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY

Maximálna rýchlosť, km/h 142

Akcelerácia 0-100 km/h, sek 17

SPOTREBA PALIVA

Kombinovaná spotreba, l/100km 9,9

Emisie CO2 (g/km) 216

VÁHA

Pohotovostná hmotnosť, kg 1285

Celková hmotnosť, kg 1610

Užitočná hmotnosť, kg 325

Max. prípojná hmotnosť nebrzdený príves, kg 400

Max. prípojná hmotnosť brzdený príves, kg 1490

Objem palivovej nádrže, l 42

PREVODOVKA

Typ prevodovky 5MT

Prevodový pomer 3,9

Prídavná prevodovka manuálna – redukcia

Medzinápravová uzávierka manuálna

ZAVESENIE KOLIES

Predné Nezávislé, náprava s horným a dolným A-ramenom, pružina, teleskopický stabilizátor

Zadné Závislé, ramenný typ, odpružené, s dvojčinnými absorbérmi

PNEUMATIKY

Rozmery 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)



VONKAJŠÍ VZHĽAD URBAN

Metalíza 290 €

Oceľové disky 16” 50 € 

Disky z ľahkej zliatiny 16”   

Terénne pneumatiky 185/75 R16 M+S  

Terénne pneumatiky VLI 5 (175-16/6.95-16) 70 €

Nárazníky lakované vo farbe vozidla  

BEZPEČNOSŤ 

Denné svietenie s automatickým zapínaním  

ABS + BAS - BRAKE ASSISTANCE SYSTEM - brzdový asistent  

Trojbodové bezpečnostné pásy  

Prídavná redukovaná prevodovka s uzávierkou diferenciálu  

Náhon na všetky štyri kolesá  

Systém uchytenia ISOFIX na zadných sedadlách  

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na pred. sedadlách  

Taška povinnej výbavy  (lano, lekárnička, trojuholník, vesta) 19 €

ZABEZPEČENIE VOZIDLA

Imobilizér  

Alarm k diaľkovo ovládanému centrálnemu zamykaniu 130 €

KOMFORT A FUNKČNÉ PRVKY

Hydraulický posilňovač riadenia  

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie 80 €

Osvetlenie batožinového priestoru  

Kryt batožinového priestoru  

Zásuvka na 12V v batožinovom priestore  

Základný strešný nosič 95 €

Zámky k základnému strešnému nosiču 45 €

Elektrické sťahovanie predných okien dverí x

Mechanické sťahovanie zadných okien dverí x

Ochrana motora Poľovník x

Elektrický navĳak x

Plastové podblatníky + dodatočná ochrana podvozku 200 €

Automobilová rohož  

Elektrické sťahovanie  predných okien dverí  

Vonkajšie spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné z interiéru x

Elektricky riadené nastavenie zrkadiel  

Palubný počítač, ukazovateľ vonkajšej teploty, hodiny  

Elektricky vyhrievané predné sedadlá  

Modernizovaný interiér  

Plnohodnotné rezervné koleso  

Ťažné zariadenie 250 €

Vyhrievané zadné sklo  

Tónované sklá  

Otáčkomer  

Odkladacia schránka spolujazdca  

Zadné a predné zásterky  

Sklopné zadné sedadlá pre zväčšenie batožinového priestoru  

Gumové ochranné lišty na dvere, sada 60 €

Reflektor hmlový/diaľkový, sada 35 €

Kryt reflektora, sada 15 €

Vanička kufra 30 €

AUDIO 

CAR-HIFI set (autorádio s CD, anténa, 2 reproduktory) 200 €

LADA 4x4 Urban 3 dv.

LADA

LADA 4×4 Urban je dvoj-
priestorový trojdverový mestský 
crossover s vysokou priechod-
nosťou, ktorú zaručuje náhon 
všetkých š tyroch kolies. LADA 
4x4 Urban je obľúbený automo-
bil, ktorý je vhodný do každej 
situácie v mestskej džungli a 
za jej hranicami. Neostali sme 
ľahostajní k požiadavkám a 
prianiam vodičov v mestských 
podmienkach a preto sme vy-
tvorili originálny, štýlový a kom-
fortný automobil LADA 4x4 Ur-
ban. Táto legenda teraz dokáže 
oveľa viac.

Ceny uvedené v cenníku sú 
odporúčané ceny pre zákazníka 
v EUR vrátane 20 % DPH. Slov-
LADA, spol. s r. o., si vyhradzuje 
právo zmeny ceny a špecifikácií 
bez predchádzajúceho upozor-
nenia. Doporučená cena mo-
delov obsahuje poplatok do Re-
cyklačného fondu. Ku každému 
novému vozidlu: 3 ročná záruka 
bez obmedzenia kilometrov.
Uvedené ceny doplnkov sú vrá-
tane DPH 20 % bez montáže.
LADA FINANCE znamená finan-
covanie poskytované spoločno-
sťou UniCredit Leasing Slova-
kia, a.s.
Cenník vydaný 01.07.2017

Výhodné financovanie na 
Štvrtiny od LADA FINANCE

Váš predajca:

Díler automobilov LADA, MAHINDRA,
MICROCAR/LIGIER, YOGOMO a SSANGYONG
LADA & Mahindra Dealer, v. o. s.

0988 100 100
Službu Infolinky technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,  
P.O. BOX 60, 830 00  Bratislava, SR.  Cena zavolania: 0,50€ s DPH/minúta.


