
Kategorie vozidla: M1
Pohon: 4x2
Celková hmotnost: 1275 kg
Užitečná hmosnost: 375 kg
Počet míst k sezení / dveří: 5 / 5
Světlá výška: 192 mm
Hlavní rozměry (D × Š × V): 4165 × 1764 × 1570 mm

Rozvor: 2 592 mm
Rozchod vpředu: 1492 mm
Rozchod vzadu: 1532 mm
Objem palivových nádrží: 50 L
Objem zavazadlového
prostoru:

361 L

Palivo: Benzín
Zdvihový objem motoru: 1774 mm3

Výkon: 90 kW / 6050 ot/min
Kroutící moment: 170 Nm / 3700 ot/min
Spotřeba: 8,6 / 5,8 / 6,8 l/100km
CO2: 204 / 137 / 161 g/km

AMC plant s.r.o.
Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové

IČ: 27552349 DIČ: CZ27552349

russianvehicles.eu

Naším posláním je zpřístupnit zajímavé produkty ruského automobilového průmyslu všem zájemcům ze zemí
Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Nabídka vozidla Lada XRAY Crossover

Základní technický popis

Zcela nový model ruské automobilky AvtoVAZ kombinuje výhody běžného automobilu a SUV. Kompaktní crossover XRAY nabízí
bahatou výbavu pro každodenní využití, přičemž konstruktéři vyvíjeli vůz s maximálním důrazem na bezpečnost. Automobil má
oboustranně pozinkovanou karoserii a antikorozní nástřik podvozku i dutin karoserie. Cestování zpříjemní účinný kabinový filtr a díky
prověřenému podvozku i světlé výšce 195 mm se nemusíte bát jízdy mimo silnice. XRAY má nezaměnitelný design s chromovým X na
přídi automobilu a jeho typické boční prolisy zajistí, že bude v davu nepřehlédnutelní.

Motor VAZ 21179

Vylepšený benzínový čtyřválec s objemem 1,8 litru nabídne výkon 122 koňských sil při 6050 otáčkách za minutu. Točivý moment 170
Nm podpoří automobil v okamžité akceleraci na jakýkoli rychlostní stupeň. Motor je vhodný pro přestavbu na alternativní pohon LPG
nebo CNG. Moderní konstrukce a inovované technologie aplikované při výrobě tohoto agregátu zajistí nízkou spotřebu paliva a
dlouhou životnost všech životně důležitých komponentů.

V nabídce jsou dva benzínové motory z továren ruského AvtoVAZu. Úsporný čtyřválec 1.6 16V disponuje výkonem 106 koňských sil a
točivým momentem 148 Nm. Dynamický čtyřválcový agregát s objemem 1.8 litru je vybavený šestnáctiventilovou technologií, a proto
poskytuje výkon 122 koní a točivý moment 170 Nm. Na výběr máte mezi pětistupňovou manuální převodovkou a cenově dostupným
pětistupňovým robotickým automatem, speciálně navrženým do náročných ruských podmínek. 



Výbavy

Top

Obecné

Motor VAZ 21179 +

5ti stupňová robotizovaná převodovka +

Bezpečnost

AIRBAG řidiče a spolujezdce +

Přední bezpečnostní pásy s předepínači a omezovači zatížení +

Zadní bezpečnostní pásy +

Indikace nezapnutého pásu +

Opěrky hlavy v zadní řadě ve tvaru L +

ISOFIX +

Dětská pojistka proti otevření zadních dveří +

Imobilizér +

Alarm propojený s imobilizérem +

Elektrické nastavení náklonu předních světel +

Denní svícení +

Mlhová světla +

Nouzová signalizace SOS složkám záchranného systému +

ABS + BAS +

EBD - systém rozdělení brzdného účinku +

ESC - systém směrové stability s možností odpojení +

TCS - protiprokluzový systém +

HSA - systém pomoci při rozjezdu do kopce +

Ochrana motoru a motorového prostoru +

Interiér

Palubní počítač +

Dělená zadní sedačka v poměru 40/60 +

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru +

Látkové čalounění sedaček +

12V zásuvka +

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru +

Kapsy v zadní části předních sedaček +

Sluneční clona spolujezdce se zrcátkem +

Pouzdro na brýle +

Výsuvná přihrádka pod sedačkou spolujezdce +

Oka pro uchycení nákladu v zavazadlovém prostoru +

Osvětlení přihrádky před spolujezdcem +

Osvětlení zavazadlového prostoru +

Posilovač řízení +

Výškově stavitelný volant +

Výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy +



Výškově nastavitelná sedačka řidiče +
Kabinový filtr +

Sklopný klíč dálkového centrálního zamykání +

Elektrické stahování předních oken +

Elektrické stahování zadních oken +

Vyhřívané přední sedačky +

Manuální klimatizace +

Klimatizovaná přihrádka před spolujezdcem +

Multifunkční ovládání na volantu +

Autorádio 2DIN s CD, USB, AUX, Bluetooth, Handsfree +

4 reproduktory, venkovní anténa +

Exteriér

Zpětná boční zrcátka s elektrickým ovládáním a vyhříváním, v barvě karoserie +

Kliky dveří v barvě karoserie +

Plastové podběhy +

Přední a zadní zástěrky +

Lité disky 16" ve stříbrné barvě +

Dojezdové rezervní kolo 16" +

Determální skla +

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním +

Zadní parkovací senzory +

+     v základní ceně -     nedostupné o     za příplatek i     doplňková informace

Vybírejte z několika výbavových stupňů, které přináší komfortní výbavu a důležité bezpečnostní prvky. V základním provedení najdete
dva AIRBAGY, systém kontroly trakce, asistenta rozjezdu do svahu, LED denní svícení a nouzové SOS tlačítko pro přivolání pomoci.
Prohlédněte si položky každého výbavového stupně a zvolte ten nejlepší pro vás.



Základní varianty lakování vozidla Lada XRAY Crossover

Bílá základní Černá metalická Šedá metalická
Hnědá metalická Světle hnědá metalická Červená metalická
Stříbrná metalická



Informace

Platební podmínky

Je vyžadována zálohová platba ve výši nejméně 80% při objednávce nového vozidla z Ruska. Lze nastavit individuálně.

 

Dodací lhůta vozidla

Při objednávce nového automobilu z Ruska je dodací lhůta tři měsíce, pokud není vozidlo skladem u výrobce.

 

Záruční podmínky vozidel LADA AMC

Standardní záruční doba stanovená importérem, obsažená v aktuální cenové nabídce vozidla, činí 24 měsíců nebo do ujetí 100.000
km, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruční podmínky je možné v obchodním styku mezi podnikajícími subjekty
sjednat individuálně, záruční dobu na vozidlo lze po dohodě se zákazníkem prostřednictvím slevy snížit, za příplatek naopak zvýšit.
Snížení záruky není možné sjednat v případě prodeje vozidla fyzické nepodnikající osobě. Podmínky záruky se řídí oboustranně
podepsanými Záručními podmínkami k vozidlu, které tvoří nedílnou přílohu kupní smlouvy a předávané dokumentace.

 

Záruční opravy vozidel LADA AMC

Zjištěnou vadu vozidla v záruční době můžete uplatnit:

1.     v záručním servisu, společnosti AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27, Hradec Králové, případně u jiného
vybraného záručního servisu v servisní síti AMC (záruční servis je oprávněn provádět záruční opravy bez souhlasu prodávajícího)

2.     u prodávajícího, který v případě potřeby vydává jednorázové oprávnění - písemný souhlas s odstraněním konkrétní vady ve
vybraném autorizovaném servisu v servisní síti AMC (autorizovaný servis není oprávněn provádět záruční opravy bez souhlasu
prodávajícího)

 

 

Pravidelný servis vozidel LADA AMC

1. Servisní služba AMC full-service:

Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován opravárenským  střediskem
importéra, autorizovaným servisem AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové, a to prostřednictvím
služby AMC full-service. Za předem dohodnutý fixní poplatek může být vozidlo pravidelně odváženo do servisu importéra z kteréhokoli
místa ČR a po vykonání servisních prací bezprostředně dovezeno zpět, s veškerým pojištěním odpovědnosti za převzaté vozidlo.

2. Servisní služba prostřednictvím sítě autorizovaných servisů AMC:

Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován smluvním autorizovaným servisem
prodávajícího, s garantovaným výskytem nejdále 40 km od místa provozu vozidla. Autorizovaný servis je povinen a oprávněn
vykonávat na vozidle pro jeho uživatele veškerou úplatnou servisní a opravárenskou činnost. Autorizovaný servis není automaticky
oprávněn k uplatnění práv kupujícího z poskytnuté záruky, avšak po konkrétním písemném souhlasu prodávajícího může být
oprávněn k jejich vyřízení.

3. Najdi svůj servis

Znáte ve svém okolí autoservis, který byste chtěli pro provádění údržby Vašeho nového vozidla LADA využívat? Víte, že pracuje za
přiměřenou cenu, má zkušený personál, dobré reference a spokojené klienty? Zeptejte se. V případě zájmu jsme připraveni podepsat
s Vámi vybraným autoservisem smlouvu o autorizaci a zařadit ho do seznamu sítě autorizovaných servisů AMC.

 

Samostatné dodávky náhradních dílů

Náhradní díly a doplňková výbava pro vozidla LADA AMC jsou pro Vás za zvýhodněných podmínek kdykoliv připraveny v centrálním
skladu náhradních dílů společnosti AMC spare parts, s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové. Náhradní díly jsou
v případě Vaší potřeby distribuovány prostřednictvím poštovních balíků nebo za využití přepravních společností přímo na Vaší adresu
každý pracovní den, přičemž objednávka musí být přijata nejpozději do 16 hodin, aby mohla být ještě v tentýž den vyexpedována.



Tato nabídka je nezávazná. Není nabídkou ve smyslu §1732 zák. č. 89/2014 Sb., Občanského zákoníku. K uzavření smluvního
vztahu dojde pouze oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Akceptací nabídky nedochází k uzavření
smlouvy.

Nabídku zpracoval: 
E-mail: info@russianvehicles.eu
Kontakt/Telefon: +420 737 282 400

Pozor, použité fotografie mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy! 

Technické informace uvedené v této nabídce se mohou lišit v závislosti na typech, variantách nebo verzích vozidel.

i n f o @ l a d a . e u . s kwww. facebook .com/LADAandMAHINDRAwww. lada .eu .sk

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.

http://www.lada.eu.sk
http://www.facebook.com/LADAandMAHINDRA
mailto:info@lada.eu.sk
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