ПРАЙС-ЛИСТ

LADA KALINA хетчбек

від
Двигун
Код

252 000

грн

КПП

Ціна на автомобілі 2018 р.в., з ПДВ,
грн.

Ціна на автомобілі 2018 р.в., з ПДВ,
грн.

87

5МТ

252 000 грн

-

87

5МТ

-

266 700 грн

Тип

Об'єм, л.

к.с.

010-50/212-С0

бензин

1,6 л 8 кл.

010-51/212-С1

бензин

1,6 л 8 кл.

Гарантія на автомобіль 3 роки або 50 000 км пробігу
в залежності від того, що наступить раніше. Детальні умови гарантії вказані в сервісній документації.

*Ціни вказані станом на 05-12-2018г.

Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольоровій гамі та рекомендованих роздрібних цінах носить довідковий характер і ні за
яких обставин не є публічною офертою. Виробник і продавець залишають за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі. Для отримання
детальної інформації звертайтесь до офіційних дилерів LADA. Всі розрахунки в гривнях.
www.ladaukraine.com

www.ladaukraine.com

Комплектації і ціни LADA KALINA хетчбек
Модель
Комплектація

21921
010

Варіант виконання

50 (С)

Назва комплектації

Стандарт

Рекомендована вартість автомобілей, 2017 р.в., грн. з ПДВ

252 000

Рекомендована вартість автомобілей, 2018 р.в., грн. з ПДВ
Тип кузову/кількість дверей
Трансмісія
Двигун 11186, 1,6 л 8 кл., 64 кВт (87 к.с.), КП 2181, 5МТ

хетчбек/5
МТ
●

Двигун 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 к.с.), КП 2180, 5МТ
БЕЗПЕКА
Подушка безпеки водія

●

Інерційні паски безпеки (2 передніх/3 задніх)

●

Індикація непристебнутого паска безпеки водія

●

Підголівники задніх сидінь L-образні (2 шт.)
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX (2 шт.)

●

Іммобілайзер

●

Охоронна сигналізація
Коректор світла фар електричний

●

Денні ходові вогні

●

Антиблокувальна система гальм з підсилювачем екстреного гальмування (ABS+BAS)

●

Електронна система розподілення гальмівних зусиль (EBD)

●

ІНТЕР'ЄР
Бортовий компьютер

●

Датчик температури навколишнього повітря
Підкажчик переключення передач в комбінації приладів

●

Функція затримки освітлення салону після закриття дверей

●

Суцільне заднє сидіння з розкладенням спинки

●

Заднє сидіння с розкладною спинкою в пропорції 60/40
Обивка сидінь тканинна

●

Обивка дверей (вставка) пластик

●

Обивка дверей (вставка) тканинна
Розетка 12V

●

Кишені в спинках передніх сидінь

●

Кронштейни кріплення вантажу в багажнику

●

Підсвітка речового ящика

●

Підсвітка багажного відділення

●

Інструмент водія: домкрат, ключ колісний

●

КОМФОРТ
Повний пакет шумоізоляції

●

Електропідсилювач рульового управління

●

Рульовий механізм з числом обертів шестерні 3,10

●

Рульова колонка, що регулюється по висоті

●

Регулювання пасків безпеки передніх сидінь по висоті

●

Повітряний фільтр салону

●

Легке тонування скла

●

Центральний замок

●

Центральний замок з дистанційним управлінням
Електросклопідіймачі передніх дверей

●

Електропривід замка дверей задньої частини кузову з управлінням з салону
Електрообігрів зовнішніх дзеркал
Кондиціонер
Аудіоподготовка (джгути дротів до радіо і 4 динамікам, антена зовнішня)

●

ЕКСТЕР'ЄР
Рамки дверей чорного кольору

●

Облицювання порогів підлоги

●

Щитки передніх крил (локери)

●

Щитки задніх крил (локери)

●

Фартухи передніх коліс (бризковики)

●

Фартухи задніх коліс (бризковики)

●

Колеса штампозварні 14"

●

Ковпаки коліс декоративні

●

Запасне колесо штампозварне повнорозмірне 14"

●

*Ціни вказані станом на 05-12-2018г.
Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольоровій гамі та рекомендованих роздрібних цінах носить довідковий характер і ні за яких
обставин не є публічною офертою. Виробник і продавець залишають за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі. Для отримання
детальної інформації звертайтесь до офіційних дилерів LADA. Всі розрахунки в гривнях.

www.ladaukraine.com

Скорочені технічні характеристики

Модель
Комплектація
Варіант виповнення
Назва комплектації
Тип кузову/кількість дверей
Довжина/ширина/висота, мм
Дорожный просвет, мм
Об'єм багажного відділення в пасажирському /вантажному варіантах, л
Об'єм паливного баку, л
Трансмісія
Двигун 11186, 1,6 л 8 кл., 64 кВт (87 к.с.), КП 2181, 5МТ
Двигун 21127, 1,6 л 16 кл., 78 кВт (106 к.с.), КП 2180, 5МТ
Максимальна швидкість, км/год.
Час разгону 0-100 км/год., с
Витрати палива в змішаному циклі, л/100 км

21921
010
50 (С)
Стандарт
хетчбек/5
3893/1700/1500
160
240/550
50
МТ
●
168
12,2
6,6

