
W
#f,iw

,J

t,í.$

,

'},.

&*,

MW'lm}
ffi#@s,

L.AIDa4

l
il
{

I-



Wbavení vozidla LADA 2110i
. imobilizér*
. dě|ená zadní sedad|a se st ední opěrkou
. otvor pro d|ouhé p edměty v zadním opěrad|e
. systém paIubní kontro|y
. místo pro reproduktory v bočních dve ích
. systém automatického udržování teploty V interiérU

vozidla v p ednastavenych"C
. e le ktric ké otevírá n í zav azadlov éh o p rosto ru

' osvětlen}i zavazad|ovy prostor s odk|ádacími místy
pro uložení vlíbavy vozid|a

. bodová svítiIna v interiéru pro čtení

. hodiny

. v. škové nastavení volantu a kotvení bezpečnostních
pásťr

. integrovany spojler v p edním nárazníku

. elektrické stahování bočních p edních a zadních
oken*

. centrální zamykání dve í*

* pouze vybrané modely

MoToR
typ
objem (cm')
Vrtánílzdvih (mm)

kompresní poměr
V kon (kvotlmin)
max, toČiv moment (Nm,uotlmin)
druh paliva
vst ikování

KARoSÉRlE
počet míst k sezení
počet dve í
dé|ka (mm)

šírka (mm)

uriška (mm)

rozvor (mm)

objem ZaVaZadlového prostoru (dm3)

H|\4oTNoSTl
pohotovostní (kg)

Užitečná (kg)

celková (kg)

2777 kal
7499

82 x 71,

9,8:1
52,2/4aoo
1,I5/28oo

BA 95B
vícebodové

T íprostorov čty dve ovl sedan se vyznačuje osobit m designem s nápadně oblymi kontu-
rami samonosné karoserie z pozinkovaného plechu. Oblé tvary vozu zajišťují modelu príznivé
hodnoty odporu vzduchu (cx = 0,3), P ední světlomety moderního designu presahují z p ední
části až do bokůt vozu. Nápaditě je ešena i zadní partie vozu - kráIká vysoká zad', kLeré
dominujísvětla opět p esahující až do boktj vozu.

Zaobleny interiér vozu nabízí dostatek místa pro cestující sedící na p edních i zadních
sedadlech, Velká prosklená plocha zaručuje posádce vozu vyborn p ehled o dopravní situaci.
P ístrojová deska s dvouramennym, do ruky dob e padnoucím volantem, je ešena čelně
a s ohledem na celkovou ergonomii a funkčnost, Vnější zrcátka jsou ovládána zevnitr automo-
bilu, volant je vliškově nastaviteln}i. V nabídce jsou i modely s centrálním zamykáním, imobi-
lizérem a elektricky ovládan mi bočními p edními i zadními okny. Mezi p ednosti vozu pat í
i tradičně velky zavazadlov prostor. U vozu LADA 2ILO| má zavazadlovy objem 450 dm3.

Vozidlo je vybaveno zážehovym osmiventilovym adov m čty válcem o objemu 1499 cm'
s vícebodov m vst ikováním. P ední kola jsou poháněna pres pětistupňovou manuá|ní
p evodovku. P ední brzdyjsou kotoučové,zadní bubnové.

LADA 2110i je automobil, jemuž konstrukté i zachovali všechny oblíbené vlastnosti rusk ch
automobilťr, p idali moderní design i esteticky ešen interiér.
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4265
1680
7420
2492
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7040
440
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PRoVoZNl VLASTNoSTl
maximální rychlost (kmlhod)
spot eba paIiva dle EU (l)

měSto
mimo město
kom bi nova ná

objem palivové nádrže (l)
poloměr zatáčení (m)

Váš prodejce vozťr LADA:
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10,o
5,6
7,3
43
5,6
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e-mai |: cslada@mbox.vo|.cz, internet: www.lada.cz
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