
Kategorie vozidla: M1G / N1G - dvoumístný
Pohon: 4x4
Celková hmotnost: 1875 kg
Užitečná hmotnost: 645 kg
Počet míst k sezení / dveří: 5 / 5
Světlá výška: 210 mm
Hlavní rozměry (D × Š × V): 4100 × 1730 × 2025 mm

Rozvor: 2380 mm
Rozchod vpředu: 1465 mm
Rozchod vzadu: 1465 mm
Objem palivových nádrží: 72 L
Objem zavazadlového
prostoru:

210 L

Palivo: Benzín
Zdvihový objem motoru: 2693 mm3

Výkon: 99 kW / 4600 ot/min
Kroutící moment: 217 Nm / 3900 ot/min
Spotřeba: 18,7 / 9,8 / 13,2 l/100km
CO2: 434 / 228 / 306 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 UAZ 3151 Hunter Trophy

Základní technický popis

Osobitost edice Trophy je zvýrazněná především jeho unikátními doplňky, kterým dominují jubilejní disky "Trophy". Robustnost vozidla
je vylepšena o mřížovitou ochranu tyčí řízení, ochranu převodových skříní, šestnáctipalcové disky z lehkých slitin a označuje ho
speciální štítek této edice. Tento originální ruský terénní automobil vyniká při nasazení v nejnáročnějších podmínkách, vysokou
spolehlivostí a nízkými náklady na údržbu. Na přání vám dodáme vůz i s plátěnou střechou.

Motor ZMZ 409060

Moderní řadový čtyřválec je vybavený vícebodovým vstřikováním BOSCH. Motor disponuje lineární křivkou výkonu a točivého
momentu. Originální ruský agregát najde své uplatnění na silnici i v terénu. Pohonná jednotka se vyznačuje kultivovaným chodem,
spolehlivou konstrukcí a dlouhou životností. Alternativně lze agregát provozovat na LPG či CNG. Benzínový motor splňuje nejnovější
emisní normy a na terénní automobil vyniká příznivou spotřebou.

Vychutnejte si jízdu jako král silnic a terénu. Tradiční vzhled typický pro vozidla let minulých nyní ožívá v nové podobě. Plně
synchronizovaná pětistupňová manuální převodovka je doplněna o druhou páku, sloužící k přiřazení pohonu předních kol a přídavné
redukční převodovky. 





Výbavy

Trophy

Barvy

Bílá základní +

Černá metalická o

Zelená metalická o

Šedá metalická o

Hnědá metalická o

Stříbrná metalická o

Zelená khaki +

Obecné

Benzínový motor ZMZ 40906 MPI AMCE6 +

5ti stupňová manuální převodovka +

Přídavná převodovka UAZ +

Přídavná převodovka mechanicky ovládaná +

Přední a zadní tuhá náprava +

Parkovací brzda s účinkem na kardanovou hřídel +

Posilovač řízení +

Přídavná palivová nádrž +

Bezpečnost

Přední a zadní bezpečnostní pásy +

ISOFIX +

Interiér

Přístrojová deska v barvě vozu +

Zapalovač +

Zásuvka 12V v předním panelu +

Madla pro pasažéry +

Vnitřní zrcátko upevněné na čelní sklo, režim den/noc +

Osvětlení interiéru +

Omyvatelný interiér +

Omyvatelná podlaha +

Posuvné sedadlo řidiče a spolujezdce +

Nastavitelná opěrná část sedadla řidiče +

Úložné schránky ve dveřích +

Boční posuvná okna +

Výklopná zadní sedadla +

Exteriér

Metalické barvy +

Zpětná zrcátka v černé barvě +

Kovový přední nárazník +



Plastové podběhy kol +

Zástěrky předních a zadních kol +

Zadní náprava s půleliptickými pružinami +

Disky z lehkých slitin "Trophy" s terénními pneumatikami +

Plnohodnotné rezervní kolo s lehkých slitin +

Ochranná ocelová mříž tyčí řízení +

Ochranný plech převodových skříní +

Integrované tažné oko +

Přídavné brzdové světlo LED +

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

Autentický zůstal i vnitřek automobilu a k modernizaci došlo jen tam, kde doba žádala. Využijte výhod plně omyvatelného interiéru a
jednoduchých, léty prověřených konstrukčních řešení, které zajistí maximální spolehlivost kdekoli a kdykoli. Tradiční přístrojové
ukazatele jsou elegantně usazeny v kovové palubní desce, jež se dodává v barvě karoserie.



Základní varianty lakování vozidla UAZ 3151 Hunter Trophy

Bílá základní Černá metalická Zelená metalická

Šedá metalická Hnědá metalická Stříbrná metalická

Zelená khaki



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 UAZ 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 UAZ 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 UAZ 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 UAZ 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 UAZ 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.
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