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T E R É N N Í  A U T O M O B I L Y  
 LADA 4x4 (NIVA)   (2 121DE) 

Výbava: trvalý náhon všech kol, mezinápravová uzávěrka diferenciálu,  
 přídavná převodovka, posilovač řízení, ABS, imobilizér 
Motor:   zážehový osmiventilový řadový čtyřválec o objemu 1690 cm3  
 s vícebodovým vstřikováním paliva (systém Bosch) 

 

    Typ: Náhled Cena 

Lada 4x4 (NIVA) 2121DE 
Klasický základní model. Německá verze. 
V TP jako země výroby uvedeno Rusko. 

 

- 

Momentálně 
není 

k dispozici 

Lada 4x4 Taiga  
Upravený základní model. 
V TP jako země výroby uvedeno Německo. 

 

264.462 Kč 
bez DPH 

320.000 Kč 
vč. DPH 

Lada 4x4 Urban 
Tzv. městská verze – 
plastové nárazníky, Al disky 16“, el. zrcátka, 
vyhřívaná sedadla, plastová nadkolí 4x…  

275.206 Kč 
bez DPH 

333.000 Kč 
vč. DPH 

Lada 4x4 typ: 2131 
5-dvéřová 
Dovoz přes německého importéra  

272.727 Kč 
bez DPH 

330.000 Kč 
vč. DPH 

   

Vybrané doplňky (všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%) bez s  
  montáže  montáží  

trubkové č. 
 Přední ochranný rám - černý ......................................................................................... 8.860,- ................. 9.360,- 
 Přední ochranný rám se spodním roštem - černý  ….. (nerez 24.200) .......................... 9.450,- ............... 10.210,- 
 Přední ochranný rám se spodním roštem - černý s uchycením pro naviják ................ 11.550,- ............... 12.195,- 
 Boční ochranný rám (trubka) - černý …… …………….(nerez  12.870) ......................... 3.750,- ................. 4.200,- 
 Boční stupačky - černé .................................................................................................. 5.300,- ................. 5.750,- 
plasty 
 Sada plastových výplní podběhů (přední i zadní)  (doporučujeme) ............................... 1.190,- ................. 2.290,- 
 Sada laminátových doplňků  (4x lemy blatníků, 2x prahy - při širších kolech) ............... 5.490,- ................. 6.940,- 
 Nápor kapoty 708 Kč;  kryty zadních sloupků 1.090 Kč;  vana kufru plastová 935 Kč; lišta do prolisu od 1.980 Kč 
kola 
 Disky 6x15" plechové (často je nutno kombinovat s lemy blatníků a prahů) ............ od 2.530,- 
 Disky Urban hliníkové 16“ ............................................................................................  2.390,- 
elektro 
 Autorádio např. Sony (RDS, USB, MP3)  ................................................................ cca 1.590,-  
 Reproduktory např. Sony (dvoupásmové, plastové membrány, mřížky) .................... cca 990,-  
 Anténa se zesilovačem .................................................................................................... 210,- 
 Příprava na autorádio (vč. ISO konektoru, pomocného materiálu) a montáž rádia ..................  ................. 1.350,- 
 Přední mlhovky s příslušenstvím (vypínač, relé, pomocný materiál) ........................................  ................. 2.190,- 
ostatní 
 Tažné zařízení Niva vč. elektroinstalace ....................................................................... 4.390,- ................. 5.600,- 
 Tažné zařízení Niva Speciál (prodloužená Niva) vč. elektroinstalace + vzpěra ............ 5.370,- ................. 6.670,- 
 Podélník střešní (pár) Neumann ................................................................................... 4.400,- ................. 5.800,- 
 Příčníky se zamykáním - uchycení za podélníky ........................................................... 2.300,- 
 Příčníky Neumann - uchycení za okapy - demontovatelné, netřeba příčníky ................ 2.310,- ................. 2.660,- 
 Naviják na přední rám ................................................. ...externí firmy s oprávněním k montáži 
 Alternativní pohon LPG (vícebodový vstřik) .............................................................................  ............... 24.000,- 
 
 

Na nová vozidla poskytujeme ZDARMA povinnou výbavu a podložky RZ 
 
 
 
 
 
 

Ceník doplňků je platný ke dni 15.01.2018 a může být průběžně měněn s ohledem na ceny dodavatelů. Ceník aut je platný od  02.05.2018 

Automoto klub SHD Most v AČR 
ul. Dělnická 11,  434 01 Most-Velebudice 

 prodejna aut : 476 441 310 
 autoservis :   476 706 006 
 náhradní díly : 476 706 007 


