
ПРАЙС-ЛИСТ

LADA NIVA 5-дверний універсал

від 342 240 грн.

Тип Об'єм, л. к.с.

Classic бензин 1,7 л 8 кл. 80 2WD 342 240 грн 351 440 грн 368 736 грн -
Comfort бензин 1,7 л 8 кл. 80 2WD - 368 000 грн 386 400 грн -

www.lada.ua

*Ціни вказані станом на 21-12-2021 р. включно з ПДВ.

Всі розрахунки в гривнях за офіційним курсом RUR на день платежу. Курс станом на 21-12-2021 становить 1 RUR = 0,368 грн. згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на https://bank.gov.ua/markets. Інформація про технічні характеристики, 
склад комплектацій, кольорову гаму та про рекомендовані роздрібні ціни носить довідковий характер і ні за яких обставин не є публічною офертою.

 ** Мається на увазі можливість придбання автомобіля LADA Niva 2020 р.в. або 2021 р.в. в комплектації Classic , укомплектованого одним додатковим комплектом зимової гуми (в один комплект входять шини в кількості 4 шт). Марка та модель  зимової гуми 
визначаються Продавцем. Акція діє з 12.11.2021 р. по 31.12.2021 р. за умови наявності автомобілів LADA Niva 2020 р.в. або 2021 р.в. в комплектації Classic в офіційній дилерській мережі АТ «АВТО МОТОР ГРУП». Про детальні умови акції дізнавайтесь у 
офіційних дилерів LADA в Україні, перелік яких доступний на https://lada.ua/contacts. Кількість автомобілів та додаткових комплектів зимової гуми обмежена. Продавець має право вносити зміни в умови та строки Акції без попереднього повідомлення. Вигляд 
та комплектації автомобілів та шин можуть відрізнятися від наведених в даному матеріалі. Ілюстрації можуть містити оснащення та елементи, що не входять в обсяг серійної поставки.     
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів LADA в Україні або за телефоном гарячої лінії 0 800 502 400 (дзвінки зі 
стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку).           

Ціна на автомобілі 2021 р.в., з 
ПДВ, грн. Починаючи з 

01.01.2022 р. 

Ціна на доукомплектовані 
автомобілі  2021 р.в., з ПДВ, грн. 

Починаючи з 01.01.2022 р. 

Ціна на автомобілі  2021 р.в., з 
ПДВ, грн.

Коплектація

Двигун

КПП Ціна на автомобілі  2020 р.в., з 
ПДВ, грн.



Комплектації та ціни LADA NIVA 5-дверний універсал
Модель

Комплектація Classic Comfort

Норми токсичності Євро-5 Євро-5

Рекомендована ціна автомобіля 2020 р.в., грн. з ПДВ 342 240 -

Рекомендована ціна автомобіля 2021 р.в., грн. з ПДВ 351 440 368 000

Ціна на автомобілі 2021 р.в., з ПДВ, грн. Починаючи з 01.01.2022 р. 368 736 386 400

Ціна на доукомплектовані автомобілі  2021 р.в., з ПДВ, грн. Починаючи з 01.01.2022 р. - 0
Трансмісія 5МТ 5МТ

Двигун 1,7 л 8 кл., 80 к.с. ● ●

Кількість місць 5 5

БЕЗПЕКА

 Подушка безпеки водія ● ●

 Подушка безпеки переднього пасажира 

 Підголівники задніх сидінь ●

 Крепления  детских сидений ISOFIX ● ●

 Іммобілайзер ● ●

 Охронна сигналізація

 Протитуманні фари

 ABS  + BAS ● ●

 EBD ● ●

ІНТЕР'ЄР

 Розетка 12V ● ●

 Підлокітник водійського сидіння з 2-ма підстаканниками, що трансформується

 Протисонячний  піддашок з дзеркалом

 Полка багажника ● ●

 Розетка USB ● ●

 Плафон салона центральний

 Підсвічення багажного відділення ● ●

КОМФОРТ

 Додаткова віброізоляція

 Гідропідсилювач керма ● ●

 Регулювання рульового колеса по висоті ● ●

 Сидіння водія з регулюванням по висоті 

 Центральний замок ● ●

 Складний ключ

 Електросклопідіймачі передніх дверей ● ●

 Підігрів передніх сидінь 

 Обігрів вітрового скла

 Тонування вікон (дверей задніх бокових, багажного відсіка, задніх відкидних  дверей) 

 Датчики паркування позаду

 Камера заднього виду

 Электропривід  та обігрів зовнішніх дзеркал ● ●

 Кондиціонер ●

Речовий відсік з охолодженням ●

 Аудіопідготовка (тільки джгути дротів) ● ●

 Мультимедійна система

ЕКСТЕР'ЄР

 Рейлінги на даху

 Бампери в колір кузову

 Зовнішні ручки дверей в колір кузову 

 Зовнішні дзеркала в колір кузову

 Колеса штампозварні 15", колір "срібло" ●

15'' легкосплавні диски, колір "срібло" ●

16'' легкосплавні диски, колір "срібло"

 Запасне повнорозмірне сталеве колесо 15" ● ●

 Ковпак запасного колеса пластиковий нефарбований

 Фарбування кузову в колір "Металік" ● ●

ПОЗАШЛЯХОВІ ФУНКЦІЇ

Сапун переднього та заднього мосту (для виключення операції обслуговування після форсування глибоких ровів з водою) ● ●

Захист картера двигуна сталевий ● ●

Додатковий пилозахисний ущільнювач дверей вертикальний

*Ціни вказані станом на 21-12-2021 р. включно з ПДВ.

www.lada.ua

NIVA

Всі розрахунки в гривнях за офіційним курсом RUR на день платежу. Курс станом на 21-12-2021 становить 1 RUR = 0,368 грн. згідно середньозваженому курсу на міжбанківському ринку на
https://bank.gov.ua/markets. Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольорову гаму та про рекомендовані роздрібні ціни носить довідковий характер і ні за яких обставин не є
публічною офертою.

** Мається на увазі можливість придбання автомобіля LADA Niva 2020 р.в. або 2021 р.в. в комплектації Classic , укомплектованого одним додатковим комплектом зимової гуми (в один комплект
входять шини в кількості 4 шт). Марка та модель зимової гуми визначаються Продавцем. Акція діє з 12.11.2021 р. по 31.12.2021 р. за умови наявності автомобілів LADA Niva 2020 р.в. або 2021
р.в. в комплектації Classic в офіційній дилерській мережі АТ «АВТО МОТОР ГРУП». Про детальні умови акції дізнавайтесь у офіційних дилерів LADA в Україні, перелік яких доступний на
https://lada.ua/contacts. Кількість автомобілів та додаткових комплектів зимової гуми обмежена. Продавець має право вносити зміни в умови та строки Акції без попереднього повідомлення. Вигляд
та комплектації автомобілів та шин можуть відрізнятися від наведених в даному матеріалі. Ілюстрації можуть містити оснащення та елементи, що не входять в обсяг серійної поставки.     
Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів LADA в
Україні або за телефоном гарячої лінії 0 800 502 400 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку).           


