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KNA* Kosmoso pilka  
  
   
*metalizuojamieji dažai  
   

Keleivinis M1 

1.6 16V 
4x4  S&S 

      

Laureate 14.740       
Vietų/durų skaičius 5/5       
Svoris/krovumas kg 1286/514       
Stabdomos/nestabdomos priekabos svoris kg 1500/680       
Bagažinės talpa (VDA) dm3 408/1570       
Bazė/ilgis/plotis/aukštis/prošvaisa mm 2674/4315/1822/1695/210  
Degalų bako talpa l 50       
Pavarų skaičius 6        
Stop&Start Yra       

Cilindrų sk.-darbinis tūris cm3 4-1598 16V       
Galia kW/AG-1/min. 84/114-5500       
Sukimo momentas N.m.-1/min. 156-4000       
Greitis km/h 168       
Įsibėgėjimas iki 100 km/h s 12.0       
Degalų sąnaudos l/100km 
(mieste, užmiestyje, vidutiniškai) 

8.0/6.2/6.8       

Teršalai CO2 g/km 155 Euro 6       

http://www.lautra.lt/
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DUSTER 
   

Įranga Laureate 

vairo stiprintuvas, pavarų perjungimo, neprisegtų diržų indikatorius S 

stabdžių ABS su avarinio stabdymo pagalba, variklio imobilizatorius S 

ESP - Elektroninė stabilizavimo sistema, ASR - antipraslydimo sistema S 

visų sėdynių galvos atlošai S 

vairuotojo oro pagalvė su slėgio kontrolės sistema S 

atjungiama keleivio oro pagalvė su slėgio kontrolės sistema S 

šoninės oro pagalvės galvos ir krūtinės apsaugai S 

Isofix vaikiškų kėdučių tvirtinimai galinėse šoninėse vietose S 

šildomas galinių durų stiklas su valytuvu S 

šildymo sistema su 4 greičių ventiliatoriumi, ortakiai galinėms vietoms S 

dvigubi priekiniai žibintai su dienos šviesomis S 

žibintų aukščio korektorius, papildomas "stop" žibintas S 

dviejų greičių valytuvai su pertraukiamo darbo režimu S 

salono apšvietimo žibintas, bagažinės apšvietimas S 

ratlankiai 16" (padangos 215/65 R16 M+S) S 

padangos slėgio kontrolės sistema S 

juodos spalvos stogo bagažinės kreipiančiosios S 

elektra valdomi priekinių durų stiklai S 

centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu S 

uždaroma salono oro cirkuliacija S 

dalimis (2/3-1/3) sulankstoma galinė sėdynė S 

reguliuojamo aukščio vairas S 

reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė S 

reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su pirotechniniais įtempėjais S 

kėbulo spalvos buferių viršutinė dalis S 

kėbulo spalvos išorinės durų rankenos S 

veidrodėlis keleivio skydelyje nuo saulės S 

elektra valdomi šildomi šoninio vaizdo veidrodžiai gaubtai juodos spalvos S 

informacinis kompiuteris, uždaroma daiktadėžė su apšvietimu S 

oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties rankena S 

12V lizdas galinėms vietoms S 

plastikinė slenksčio apsauga S 

Papildoma įranga (kaina su PVM, EUR)   
Metalik dažai 427 

16" dydžio atsarginis ratas 76 

radijo/CD/MP3 grotuvas 4x15W RDS, valdymo pultas prie vairo, bluetooth, USB/JACK S 

oro kondicionierius S 

papildomi priešrūkiniai žibintai S 
COMFORT paketas: (elektra valdomi priekinių durų stiklai, centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu) S 
EASY paketas: greičio palaikymo/ribojimo sistema, parkavimo pagalbos sistema gale 280 

elektra valdomi galinių durų stiklai 76 

  

Naujo automobilio kaina su papildoma įranga: 15 599 Eur su pvm  

Naudoto automobilio kaina su papildoma įranga: 10 500 Eur su pvm 

 

Dabartinė rida: 55 000km. 
Automobiliui yra suteikiama iki 2021-09-07 metų arba 100 000 km garantija (priklausomai kas greičiau 

sukanka) 

 

Sergejus Višniakovas  

Tel: 8 (5) 274-7090  

Mob: +370-685-30070 

http://www.lautra.lt/

