Модель

Технічні характеристики

Нива
21214

219060

Гранта
Дв.V=1,6L,інжектор,8кл., 87к.с..
Витрати пального:
місто - 8,0 л., траса 6,0 л

219010

211120

Євро-4, Дв. V=1,7L, інжектор, 8
кл., 81 к.с.,
Витрати пального:
Місто – 11,0 л., Траса – 8,0 л.
Шини – 175/80/16, 185/75/16

Богдан

Дв.V=1,6L,інжектор,8кл., 82к.с..
Витрати пального:
місто - 8,7 л., траса 6,2 л
Дв.V=1,6L,інжектор,16кл., 91к.с..
Витрати пального:
місто - 8,5 л., траса 6,0 л

211140

Комплектація

Дв.V=1,6L, інжектор, 8кл., 87к.с.
Витрати пального:
місто - 8,0 л., траса 6,0 л

Ціна, 2015
р.в.

010-40

щиток приладів від ВАЗ-2115, гідро підсилювач керма, оновлена ходова (Niva
Chevrolet).

223500

010-42

щиток приладів від ВАЗ-2115, гідро підсилювач керма, оновлена ходова (Niva
Chevrolet), ABS, підігрів передніх сидінь.

230500

011-40

Подушка безпеки водія, аудіопідготовка, бампера не покрашені, диски R13

174900
176900

012-40

+ покрашені бампера

020-41

подушка безпеки водія, регульована по висоті рульова колонка, диски штамп R14,
центральниий замок, ЕПК, електричні передні склопідіймачі, бортовий компьютер,
аудіопідготовка, електропривід багажника, денні ходові вогні

180000

+ подушка безпеки пасажира,4 динаміка, підігрів передніх сидінь, протитуманні
030-41 фари, круїзконтроль, електропривід і підігрів дзеркал, дзеркальце в козирьку
пасажира, ABS+BAS
центральниий замок, електричні передні склопідіймачі, бортовий компьютер,
регульована по висоті рульова колонка, аудіопідготовка, електропривід багажника,
81
диски штамп R14, тоновані стекла, захист двигуна

229900

812

+ передні протитуманні фари,

166000

842

+ електропідсилювач керма

88

+ кондиціонер, литі диски

172000
179000

Trust

Покрашені в колір кузова бампера, дверні ручки і дзаркала; молдинги; подушки
безпеки водія і пасажира; регульована по висоті рульова колонка; , центральниий
замок; елоктропідсилювач керма; електричні передні склопідіймачі; бортовий
компьютер; електрорегулювання бокових дзеркал з підігрівом; підігрів передніх
сидінь; електропривід багажника; денні ходові вогні; протитуманні фари; ABS, BAS,
EBD; диски штамп R14 з колпаками.

194900
204900

021-41 +кондиціонер, задні підголовники, поручні в оббивці криші

Datsun
On-Do

Ціна, 2014
р.в.

189500

Trust A + клімат-контроль

Гарантія на автомобіль Нива складає 2 роки або 35000 км пробігу, на автомобіль Гранта - 3 роки або 50000 км пробігу, на автомобіль Богдан - 5 років
або 100000 км пробігу
Прайс-лист являється інформативним, не може бути використаний для оплати і як пропозиція для тендера.

