Руссо Моторс ХХК
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо,
Нарны зам гудамж, ЛАДА центр
Утас: 7777 3300
Имэйл: sales@russomotors.mn
Вэб: www.lada.mn

LADA VESTA SW CROSS 5АМТ - Luxe
ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

SPECIFICATIONS

Үндсэн загварын төрөл / хаалганы тоо

Body type / number of doors

Хөдөлгүүрийн багтаамж, сс

Engine / Valves, cc

1.6 / 16

Үйлдвэрлэсэн он

Manufactured date

2020

Морины хүч

Horse power, hp

113

Хөтлөгч тэнхлэг

Layout

Жолооны хүрдний байрлал

Steering wheel

Station wagon / 5

4x2
LHD / Зүүн жолооны хүрд

Хурдны хайрцаг

Gear box

Суудлын тоо

Number of seats

Урт / өргөн / өндөр, мм

Length / width / height, mm

CVT
5
4171 / 1810 / 1645

Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм

Ground clearance, mm

Багаажны хэмжээ, литр

Trunk volume, l

Түлшний савны хэмжээ, литр

Fuel tank capacity, l

Шатахууны төрөл

Toxicity Norm

Euro 5 - 92/95

Шатахуун зарцуулалт 100 км / литр

Fuel consunption - 100 km / litr

10.1 / 6.3 / 7.7

Дээд хурд - км/цаг

Maximum speed km / h

Дугуйны хэмжээ

Tire size
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Тоормос, тогтворжилт, замын хяналт, өгсүүр замын систем
Хойд дискэн тоормос
Жолооч, урд зорчигч, хажуугийн аюулгүйн дэрүүд
ISOFIX -Хүүхдийн суудлын оролт
Аюулгүйн дохиолол
Манагийн гэрэл
LED гоёлын гэрэл
USB оролт бүхий гар амраагчтай дундын хайрцаг

Урд, хойд цонхны цахилгаан удирдлага
Алсын удирдлага бүхий төвийн цоожлогч
Салоны агаарын түвшин тохируулагч / AC
Хөргүүртэй урд хайрцаг
Бууруулагчтай цонх
Бэхжүүлсэн, бууруулагчтай хойд цонх
Бороо, гэрэл, ухрахын мэдрэгчүүд
Халаагчтай салхины шил
Урд болон хойд халаагчтай суудал
Ухрахын камер
Халаагчтай жолооны хүрд
Олон үйлдэлт удирдлага бүхий жолооны хүрд
Мультимедиа систем (7"TS + 4D+ aerial)

17" Хөнгөн цагаан обуд
15'' Нөөц ослын түр дугуй

●
●
●
●
●
●

INTERIOR

LED Daytime Running Lights
LED-illumination of the interior
Central armrest with boxing / Power outlet USB

●
●
●

COMFORT

Electric power steering
Front & rear power windows
Central locking with remote control
Climat control / AC
Refrigerated glove box
Tinted windows
Reinforced tinted rear windows
Rear parking, rain, light sensors
Windscreen heating
Heated front seats 3 tier, Rear seats heating
Rear view camera
Heated steering wheel
Multifunctional steering wheel
Multimedia system (7"TS + 4D+ aerial)

ГАДНА БАЙДАЛ
Дохионы гэрэлтэй хажуугийн толь

162
215 / 50 R17
SAFETY

ТАВ ТУХ
Цахилгаан жолооны механизм

55

ABS + BAS + EBD + ESC + TCS + HAS
Disc brakes on the rear wheels
Driver, front passenger, side airbags
Child Seat Anchor ISOFIX
Security alarm
Fog lights

САЛОН
Салоны лед гэрэлтүүлэг

215
361 / 1207

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

EXTERIOR

Side mirrors with side blinkers
Alloy wheels 17"
Stamped spare wheel of temporary use, 15"

ҮНЭ & ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА

●
●
●

PRICE & WARRANTY

Үйлдвэрлэгчийн баталгаат хугацаа

Warranty

Өнгөний сонголт

Exterior color

Үнийн санал ₮

Price ₮

Энэхүү үнийн санал нь олгсоон өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй

3 жил / 100,000 км
56,900,000

Руссо Моторс ХХК
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо,
Нарны зам гудамж, ЛАДА центр
Утас: 7777 3300
Имэйл: sales@russomotors.mn
Вэб: www.lada.mn
Огноо:
Хэнд:

LADA VESTA SW CROSS 5АМТ - Comfort
ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

SPECIFICATIONS

Үндсэн загварын төрөл / хаалганы тоо

Body type / number of doors

Хөдөлгүүрийн багтаамж, сс

Engine / Valves, cc

1.6 / 16

Үйлдвэрлэсэн он

Manufactured date

2020

Морины хүч

Horse power, hp

113

Хөтлөгч тэнхлэг

Layout

Жолооны хүрдний байрлал

Steering wheel

Station wagon / 5

4x2
LHD / Зүүн жолооны хүрд

Хурдны хайрцаг

Gear box

Суудлын тоо

Number of seats

Урт / өргөн / өндөр, мм

Length / width / height, mm

CVT
5
4171 / 1810 / 1645

Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм

Ground clearance, mm

Багаажны хэмжээ, литр

Trunk volume, l

Түлшний савны хэмжээ, литр

Fuel tank capacity, l

Шатахууны төрөл

Toxicity Norm

Euro 5 - 92/95

Шатахуун зарцуулалт 100 км / литр

Fuel consunption - 100 km / litr

10.1 / 6.3 / 7.7

Дээд хурд - км/цаг

Maximum speed km / h

Дугуйны хэмжээ

Tire size
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Тоормос, тогтворжилт, замын хяналт, өгсүүр замын систем
Хойд дискэн тоормос
Жолооч, урд зорчигч, хажуугийн аюулгүйн дэрүүд
ISOFIX -Хүүхдийн суудлын оролт
Аюулгүйн дохиолол
Манагийн гэрэл
LED гоёлын гэрэл
USB оролт бүхий гар амраагчтай дундын хайрцаг

Урд, хойд цонхны цахилгаан удирдлага
Алсын удирдлага бүхий төвийн цоожлогч
Салоны агаарын түвшин тохируулагч / AC
Хөргүүртэй урд хайрцаг
Бууруулагчтай цонх
Бэхжүүлсэн, бууруулагчтай хойд цонх
Ухрахын мэдрэгчүүд
Урд халаагчтай суудал
Олон үйлдэлт удирдлага бүхий жолооны хүрд
Аудиа систем (4"TS)

17" Хөнгөн цагаан обуд
15'' Нөөц ослын түр дугуй

●
●
●
●
●
●

INTERIOR

LED Daytime Running Lights
LED-illumination of the interior
Central armrest with boxing / Power outlet USB

●
●
●

COMFORT

Electric power steering
Front & rear power windows
Central locking with remote control
Climate control / AC
Refrigerated glove box
Tinted windows
Reinforced tinted rear windows
Rear parking sensors
Heated front seats 3 tier
Multifunctional steering wheel
Multimedia system (4"TS)

ГАДНА БАЙДАЛ
Дохионы гэрэлтэй хажуугийн толь

162
215 / 50 R17
SAFETY

ТАВ ТУХ
Цахилгаан жолооны механизм

55

ABS + BAS + EBD + ESC + TCS + HAS
Disc brakes on the rear wheels
Driver, front passenger, side airbags
Child Seat Anchor ISOFIX
Security alarm
Fog lights

САЛОН
Салоны лед гэрэлтүүлэг

215
361 / 1207

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

EXTERIOR

Side mirrors with side blinkers
Alloy wheels 17"
Stamped spare wheel of temporary use, 15"

ҮНЭ & ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА

●
●
●

PRICE & WARRANTY

Үйлдвэрлэгчийн баталгаат хугацаа

Warranty

Өнгөний сонголт

Exterior color

Үнийн санал ₮

Price ₮

Энэхүү үнийн санал нь олгсоон өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй

3 жил / 100,000 км
52,900,000

