
LADA Vesta SW viac priestoru 
pre život

Vesta SW Luxe E 1.6 16V MPI EURO6 mechanická 5-stupňová 14 000 €

1,6 L 16V, 5MT, 106 HP

KAROSÉRIA
Náprava/pohon 4 x 2 / predný
Počet miest 5
Typ karosérie/počet dverí universal / 5
Dĺžka / šírka / výška, mm 4410 / 1764 / 1508
Rázvor, mm 2635
Predný/zadný rozchod kolies, mm 1510 / 1510
Svetlá výška, mm 178
Objem batožinového priestoru, l 480 / 825
MOTOR
Typ motora EURO 6
Vstrekovanie viacbodové BOSH
Počet válcov a usporiadanie 4 - umiestnené v rade
Zdvihový objem, cm³ 1596
Výkon, hp / kW / ot./min 106 / 78 / 5800
Maximálny krútiaci moment, Nm / ot. /min 148 / 4200
Palivo benzín
DYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY

Maximálna rýchlosť, km/h 178

Akcelerácia 0-100 km/h, sek 12,4

SPOTREBA PALIVA

Kombinovaná spotreba, l/100km 7,3

Emisie CO2 (g/km) 138

VÁHA

Pohotovostná hmotnosť, kg 1280

Celková hmotnosť, kg 1730

Užitočná hmotnosť, kg 490

Max. prípojná hmotnosť nebrzdený príves, kg 400

Max. prípojná hmotnosť brzdený príves, kg 900

Objem palivovej nádrže, l 55

PREVODOVKA

Typ prevodovky 5MT

Prevodový pomer 3,9

ZAVESENIE KOLIES

Predné Nezávislé typu MacPherson, odpružené, teleskopické tlmiče

Zadné Polonezávislé, odpružené, teleskopické tlmiče

MECHANIZMUS RIADENIA

Mechanizmus riadenia Systém piston-rack

PNEUMATIKY

Rozmery 195/55 R16 (91, Т)



VONKAJŠÍ VZHĽAD LUX 

Metalíza 290 €

Disky z ľahkej zliatiny 16”  

Oceľové disky 15” + kryty kolies x

Nárazníky lakované vo farbe vozidla  

Spätné zrkadlá lakované vo farbe vozidla  

BEZPEČNOSŤ 

Airbag vodiča a spolujazdca  

Bočné airbagy  

ABS - Antiskid Brake System - antiblokovací systém  

BAS - brzdový asistent  

ESP (elektronický stabilizačný systém)  

Monitoring tlaku v pneumatikách  

Denné svietenie s automatickým zapínaním  

Systém uchytenia ISOFIX na zadných sedadlách  

Trojbodové bezpečnostné pásy  

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na sedadlách  

Výškové nastavenie bezpečnostných pásov  

Predné hmlové svetlomety  

Detská poistka  

ZABEZPEČENIE VOZIDLA

Imobilizér  

KOMFORT A FUNKČNÉ PRVKY

Elektrický posilňovač riadenia  

Elektrické otváranie batožinového priestoru  

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie  

Indikátor zmeny prevodového stupňa  

Tempomat  

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant  

Klimatizácia manuálna x

Klimatizácia automatická  

Recirkulácia vzduchu  

Elektrické sťahovanie predných okien dverí  

Elektrické sťahovanie zadných okien dverí  

Svetelný a dažďový senzor  

Elektricky ovládané, vyhrievané spätné zrkadlá    

Elektricky vyhrievané predné sedadlá  

Palubný počítač + ukazovateľ vonkajšej teploty  

Bodové osvetlenie v interiéri na čítanie  

Parkovacie senzory vzadu  

Parkovacia kamera  

Sklopné zadné sedadlá, delené v pomere 2:1  

Plnohodnotné rezervné koleso  

Upínacie oká v batožinovom priestore  

Vyhrievané zadné sklo  

Vyhrievané predné sklo x

Tónované sklá  

Osvetlený batožinový priestor  

Odkladacia schránka spolujazdca s osvetlením  

Vrecká na operadlách predných sedadiel  

Predné zásterky  

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

Automobilová rohož, sada 70 €

Vanička kufra 60 €

Okenné deflektory 70 €

Kryt zadného nárazníka 60 €

AUDIO 

Navigácia, multimediálny systém, USB pripojenie, anténa, 4 reproduktory  

LADA VESTA SW 

LADA

LADA Vesta SW jedno-
ducho vysoká úroveň komfor-
tu a brilantného štý lu. Určite 
rozpoznateľný dizajn LADA Ves-
ta SW zapôsobí na každého. 
Vzhľad automobilu je príjemné 
sledovať v mestskej premávke 
alebo mimo mesta.  Každá línia 
karosérie a časť  svetelného 
vybavenia automobilu zdôraz-
ňuje jej charakter. Dynamika 
a ovládateľnosť, komfort a 
priestrannosť zabezpečujú vy-
nikajúcu kvalitu jazdy. 
Spoľahlivá, trvanlivá a nadča-
sová LADA Vesta SW kombi-
nuje to najlepšie z najlepšieho s 
dôrazom na to najpodstatnejšie 
- zabezpečiť dôveru k schopno-
stiam vozidla za akýchkoľvek 
okolností.

Ceny uvedené v cenníku sú 
odporúčané ceny pre zákazníka 
v EUR vrátane 20 % DPH. 
SlovLADA, spol. s r. o., si vyhra-
dzuje právo zmeny ceny a špe-
cifikácií bez predchádzajúceho 
upozornenia. Doporučená cena 
modelov obsahuje poplatok do 
Recyklačného fondu. 
Ku každému novému vozidlu: 
3 ročná záruka bez obmedze-
nia kilometrov. Uvedené ceny 
doplnkov sú vrátane DPH 20 % 
bez montáže. LADA FINANCE 
znamená financovanie posky-
tované spoločnosťou UniCredit 
Leasing Slovakia, a.s.  
Cenník vydaný 15.02.2018 

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.


